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JAK ZAMÓWIĆ ZDJĘCIA PRZEZ PROGRAM FOTOSENDER?

Spis treści:

1. Pobieranie i instalacja programu
2. Logowanie
3. Opis okna programu
4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia

Krok 1: Wybór zdjęć
Krok 2: Podsumowanie zlecenia
Krok 3: Dane adresowe

5. Realizacja zlecenia

1. POBIERANIE I INSTALACJA PROGRAMU FOTOSENDER

By pobrać program do wysyłki zdjęć przez internet, przejdź na naszej stronie internetowej do zakładki 
Zamów zdjęcia i kliknij na ikonę lub umieszczony pod nią napis „Pobierz program FotoSender”. Uru-
chomi to pobieranie pliku FotoSender.exe, co może potrwać od kilku sekund do kilku minut. Po pobra-
niu pliku FotoSender.exe otwórz go przez dwukrotne kliknięcie.

• Gdy pojawi się okno z napisem: „Witamy w Kreatorze instalacji programu FotoSender”, kliknij na 
przycisk „Dalej”

• W kolejnych 3 oknach kliknij na przycisk „Dalej”.
• Następnie kliknij na przycisk „Instaluj”, a następnie „Zakończ”.
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2. LOGOWANIE

• Jeżeli korzystasz z naszych usług po raz pierwszy, kliknij na przycisk „Nowy użytkownik”. Wówczas 
zostaniesz przekierowany bezpośrednio do okna wyboru zdjęć.

• Przed wysłaniem zamówienia program poprosi o podanie danych adresowych, loginu oraz hasła. 
Wypełnij wszystkie pola, a po ustanowieniu loginu i hasła, zapisz je. Będą one potrzebne przy ko-
lejnych logowaniach.

• Na wprowadzony adres e-mail otrzymasz wiadomość o przyjęciu zgłoszenia. Proces rejestracji za-
kończysz, klikając na link potwierdzający poprawność wpisanego adresu e-mail.

• Przy następnym uruchomieniu programu możesz się już zalogować przy pomocy swojego loginu 
i hasła. Jeśli będziesz chciał wprowadzić zmiany danych osobowych, prześlij do nas maila z infor-
macją o zmianach.

• Jeśli zapomnisz dane swojego konta, kliknij w link „Zapomniałem hasła” i podaj adres e-mail, które-
go użyłeś przy rejestracji. W odpowiedzi otrzymasz mail zwrotny z danymi konta.

• Pole kod promocji służy do wpisania haseł, umożliwiających dostęp do promocyjnych cenników. 
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o kodach promocyjnych, napisz albo zadzwoń do nas.

• Wszystkie dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji zlecenia oraz przesłania informa-
cji dotyczących statusu zamówienia.

3. OKNO PROGRAMU FOTOSENDER

Okno programu składa się z trzech części: drzewo katalogów, podgląd miniaturek, podgląd zdjęcia/
zlecenia wraz z narzędziami edycyjnymi oraz umożliwiającymi dodawanie zdjęć do zlecenia.
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Dostępne funkcje:

• ukrycie/przywołanie drzewa katalogów
• zaznaczenie wszystkich zdjęć w katalogu
• odznaczenie zaznaczonych zdjęć
• domyślny format, dodanie zaznaczonych zdjęć do zlecenia w wybranym formacie  

(po jednej odbitce)
• podgląd zlecenia

• powiększenie zdjęcia (ekran edycji)
• obrót o 90 stopni w lewo lub obrót o 90 stopni w prawo
• powiększenie lub pomniejszenie zdjęcia w podglądzie
• pokazanie oryginalnego rozmiaru zdjęcia
• dopasowanie do rozmiarów okna
• kadrowanie (dostępne tylko dla zdjęć dodanych do zlecenia)
• edycja zdjęcia (nasycenie barw, jasność, kontrast)
• cofnięcie zmian (przywrócenie oryginalnego wyglądu zdjęcia)

• usuwanie efektu czerwonych oczu
• przyciski formatów dodające zaznaczone zdjęcie do zlecenia
• okna do wpisywania ilości odbitek dla danego formatu
• podsumowanie zlecenia (rozmiar przesyłanych plików, ilość odbitek, kwota do zapłaty)

4. TWORZENIE ZLECENIA I WYSYŁANIE ZDJĘĆ

Krok 1: Dodawanie zdjęć do zlecenia

• Odszukaj katalog ze zdjęciami.
• Zaznacz wybrane zdjęcie.
• Kliknij na przycisk z formatem w jakim chcesz wywołać dane zdjęcie oraz ustaw ilość odbitek dla 

wybranego formatu.
• kolor oznacza jakość wykonanej odbitki w zależności od wybranego formatu i  rozmiarów pliku: 

słaba ■ (kolor czerwony), średnia ■ (kolor żółty), dobra ■ (kolor zielony).
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Uwagi:

• By szybko dodać zdjęcie do zlecenia, wybierz format i dwukrotnie kliknij na wybrane zdjęcie lewym 
przyciskiem myszy lub kliknij prawym przyciskiem myszy.

• By dodać do zlecenia większą liczbę zdjęć w tym samym formacie, zaznacz wybrane zdjęcia, trzy-
mając lewy przycisk myszy. Po wciśnięciu przycisku formatu wszystkie zaznaczone zdjęcia zostaną 
dodane do zlecenia. W podobny sposób będziesz mógł wybrać ilości odbitek.

• By zaznaczyć kilka zdjęć, wciśnij lewy klawisz myszy i zaznaczaj pojedyncze zdjęcia.
• W programie FotoSender możesz również poprawić kolorystykę zdjęć, usunąć efekt czerwonych 

oczu lub wykadrować fotografię. Wszystkie zmiany dokonywane są na kopiach plików, bez naru-
szania oryginalnych zdjęć.  

• Najczęściej proporcje długości boków odbitek papierowych są inne niż proporcje długości boków 
zdjęć cyfrowych. Przerywana linia wokół zdjęcia to sposób jego kadrowania. Oznacza to, że na od-
bitkach znajdzie się tylko ta część zdjęcia, która znajduje się w ramce.  

• Przez cały czas składania zamówienia program informuje o ilości odbitek jakie zamówiłeś, rozmia-
rach wysyłanych plików i wartości zlecenia. W każdej chwili możesz podglądnąć zawartość zlecenia.

Krok 2: Podsumowanie zlecenia

• Po zakończeniu wyboru zdjęć kliknij na przycisk „Wyślij zamówienie”. Na ekranie pojawi się podsu-
mowanie zlecenia. 

• Dla każdego zdjęcia możesz wybrać rodzaj papieru na jakim mają być wykonane odbitki (może 
być matowy lub błyszczący), sposób kadrowania zdjęcia oraz ewentualne efekty w rodzaju: zdjęcie 
czarno-białe, sepia itp. 

• W tym miejscu możesz również dokonać modyfikacji ilości odbitek. 
• Jeśli chcesz zastosować zmiany dla wszystkich zdjęć w zleceniu, wykorzystaj pola u dołu ekranu. 
• Na zakończenie kliknij na przycisk „Dalej”. 
• W każdej chwili możesz powrócić do dowolnego okna, klikając na przycisk „Powrót”.
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Krok 3: Dane adresowe

• Jeśli jesteś już zarejestrowany i  zalogowałeś się do serwisu, Twoje dane zostaną automatycznie 
pobrane. 

• Jeśli jesteś nowym użytkownikiem przed wysłaniem zamówienia program poprosi o podanie da-
nych adresowych, loginu oraz hasła. Wypełnij wszystkie pola, a po ustanowieniu loginu i hasła, za-
pisz je. Będą one potrzebne przy kolejnych logowaniach (więcej na ten temat w dziale Logowanie). 

• Kliknięcie na przycisk „Wyślij zdjęcia” rozpoczyna operację kopiowania plików.

5. REALIZACJA ZLECENIA

Po zakończeniu przesyłania plików otrzymasz informację o numerze zlecenia. Pozostałe informacje 
dotyczące statusu zlecenia i terminu realizacji zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestra-
cji. W razie pytań prosimy o kontakt.

Dołożyliśmy starań, aby ta instrukcja była pomocna i nie zawierała błędów. W razie pytań prosimy 
o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Dodatkowa instrukcja dla użytkowników znajduje się również w programie FotoSender w zakładce 
„Pomoc”.


