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Tiešsaistes druka
Par programmu Tiešsaistes
druka
Ar programmas Tiešsaistes druka palīdzību
iespējams tiešsaistē pasūtīt attēlu izdruku piegādi
tieši mājās vai veikalā, kur tos varat saņemt Tāpat
iespējams pasūtīt dažādus izstrādājumus ar
izvēlēto attēlu. Pieejamie izstrādājumi ir atkarīgi no
pakalpojumu sniedzēja.
Lai izmantotu programmu Tiešsaistes druka, jābūt
instalētam vismaz vienam drukas pakalpojuma
konfigurācijas failam. Failu var iegūt no drukas
pakalpojumu sniedzēja, kas atbalsta programmu
Tiešsaistes druka.
Par attēlu sūtīšanu pakalpojumam, iespējams, tiks
pieprasīta samaksa. Attēlu nosūtīšana
augšupielādei viesabonēšanas laikā ārpus jūsu
sakaru operatora tīkla var palielināt datu izmaksas.
Papildinformāciju par viesabonēšanu skatiet ierīces
lietotāja rokasgrāmatā.

Pasūtīt attēlu izdrukas
Var izdrukāt tikai attēlus, kuri ir JPEG formāta.

1. Izvēlieties Fotoattēli > Uzņemtie.
2. Izvēlieties attēlus un Iespējas > Drukāt >

Pasūtīt izdrukas.
3. Izvēlieties sarakstā pakalpojumu sniedzēju.
4. Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:

● Atvērt  — lai izveidotu savienojumu ar
pakalpojumu sniedzēju

● Info  — lai skatītu informāciju par
pakalpojumu sniedzēju

● Noņemt  — lai noņemtu pakalpojumu
sniedzēju no saraksta

● Uzstādījumi  — lai mainītu noklusētos
piekļuves punkta uzstādījumus

● Nokl. piekļuves punkts  — lai izvēlētos, kuru
interneta piekļuves punktu lietot

● Žurnāls  — lai skatītu informāciju par
iepriekšējiem pasūtījumiem

● Atjaunināt pakalp.  — lai atjauninātu
pakalpojumus tiešsaistē

5. Ja pakalpojumu sniedz atsevišķs uzņēmums,
tiek izveidots savienojums ar pakalpojuma
sniedzēju un tad varat priekšskatīt attēlus, kas
izvēlēti programmā Fotoattēli.
Izvēlieties Iespējas un kādu no šīm iespējām:

4



● Apskate  — lai pirms izdrukas pasūtīšanas
apskatītu attēlu. Ritiniet augšup vai lejup, lai
skatītu attēlus.

● Skatīt produktu  — lai atvērtu izstrādājuma
priekšskatījuma attēlu

● Pasūtīt tagad  — lai iesniegtu savu
pasūtījumu

● Mainīt produkta pasūtīj.  — lai uzstādītu
izstrādājuma informāciju un izvēlētā attēla
eksemplāru skaitu. Izstrādājuma pasūtījuma
skatā var izvēlēties pasūtāmo izstrādājumu
un tā veidu. Pieejamās iespējas un
izstrādājumi ir atkarīgi no pakalpojumu
sniedzēja.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu pārējo
attēlu informāciju un mainītu to.

● Mainīt klienta info  — lai mainītu klienta un
pasūtījuma informāciju

● Pievienot attēlu  — lai pievienotu
pasūtījumam citus attēlus

● Noņemt attēlu  — lai noņemtu no
pasūtījuma attēlus

6. Ja pakalpojumu piedāvā mazumtirgotāju grupa,
tiek izveidots savienojums ar pakalpojumu
sniedzēju un tad jums jāizvēlas veikals, kurā
savāksiet izdrukas. Attēlu priekšskatījumā ir
redzami attēli, ko izvēlējāties programmā
Fotoattēli. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja,

var būt pieejamas iespējas pārlūkot un meklēt
veikalus ar citiem meklēšanas kritērijiem.
Lai pārbaudītu informāciju, piemēram, izvēlētā
veikala darba laika sākumu, izvēlieties
Iespējas > Info (ja šo iespēju nodrošina
pakalpojumu sniedzējs).
Ritiniet līdz vajadzīgajam saņemšanas punktam
un nospiediet ritināšanas taustiņu. Pirms
pasūtījuma veikšanas var priekšskatīt attēlus,
mainīt attēla vai klienta informāciju, kā arī
pievienot pasūtījumam attēlus un noņemt tos.
Lai pasūtītu izdrukas, izvēlieties Iespējas >
Pasūtīt tagad.

Nepabeigtus pasūtījumus var saglabāt kā
melnrakstus. Nākamajā programmas Tiešsaistes
drukas atvēršanas reizē tiek atvērts melnraksts.
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