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Çevrimiçi Baský
Çevrimiçi baský ile görüntülerinizin baskýlarýný çevrimiçi 
olarak doðrudan evinize gönderilmek veya bir maðazadan 
teslim almak üzere sipariþ edebilirsiniz. Seçilen resimle 
ilgili farklý ürünlerin sipariþini de verebilirsiniz. 
Edinebileceðiniz ürünler servis saðlayýcýya baðlýdýr.

Çevrimiçi baský uygulamasýný kullanabilmek için, en az bir 
adet baský servisi yapýlandýrma dosyasý yüklemeniz gerekir. 
Bu dosyalar Çevrimiçi baský desteði veren baský servis 
saðlayýcýlarýndan edinilebilir.

Görüntülerin servise gönderilmesi için ücretlendirme 
uygulanabilir. Ana operatör þebekenizin dýþýnda 
gezinirken görüntü göndermek veri maliyetlerinizi 
artýrabilir. Gezinme ile ilgili daha fazla bilgi için 
cihazýnýzýn kullaným kýlavuzuna bakýn.

Baský sipariþi verme
Yalnýzca .jpeg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz.
1 Galeri klasöründe Grnt ve video seçeneðini belirleyin.
2 Bir veya daha çok görüntü seçin ve Seçenek > Bas > 

Baský sipariþi ver seçeneðini belirleyin.
3 Listeden bir servis saðlayýcý seçin.
4 Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 

seçim yapýn:

Aç—Servis saðlayýcýyla baðlantý baþlatmak için 
kullanýlýr.
Bilgi—Servis saðlayýcý hakkýnda maðaza adresi, irtibat 
ayrýntýlarý ve servis saðlayýcý hakkýnda daha fazla bilgi 
içeren web baðlantýlarý gibi bilgiler görüntüler.
Kaldýr—Servis saðlayýcýyý listeden kaldýrmak için 
kullanýlýr.
Ýþlem Kaydý—Önceki sipariþlere ait bilgileri görüntüler.

5 Servis saðlayýcý tek bir maðaza ise, servis saðlayýcýya 
baðlandýktan sonra görüntü ön izleme görünümünde, 
Galeri klasöründe seçtiðiniz görüntüler gösterilir. 
Seçenek seçeneðini belirleyin ve aþaðýdakiler arasýndan 
seçim yapýn:
Ön izleme—Baský sipariþi verilmeden önce fotoðrafý 
görüntüler. Fotoðraflarý görüntülemek için yukarý 
veya aþaðý ilerleyin.
Þimdi sipariþ ver—Sipariþinizi iletir.
Ürün sipariþini deðiþtir—Ürün bilgileri ve seçilen 
fotoðraflarýn kopya sayýsý deðiþtirilir. Ürün sipariþi 
görünümünde sipariþ etmek istediðiniz ürünü ve 
ürünün türünü seçebilirsiniz. Kullanabileceðiniz 
seçenekler ve ürünler servis saðlayýcýya baðlýdýr.
Diðer resimlerin resim bilgilerini görmek ve 
deðiþtirmek için sola veya saða kaydýrýn.
3



Çe
vr

im
iç

i B
as

ký

4

Müþteri bilgi. deðiþtir—Müþteri ve sipariþ bilgilerini 
deðiþtirmek için kullanýlýr.
Görüntü ekle—Sipariþinize baþka fotoðraflar eklemek 
için kullanýlýr.
Görüntüyü kaldýr—Fotoðraflarý sipariþinizden çýkarmak 
için kullanýlýr.

6 Sunulan servis perakende grup servisi ise, servis 
saðlayýcýya baðlandýktan sonra baskýlarýnýzý almak 
istediðiniz maðazayý seçmeniz gerekir. Görüntü ön 
izleme görünümünde, Galeri klasöründe seçtiðiniz 
görüntüler gösterilir. Servis saðlayýcýya baðlý olarak, 
maðaza tarama ve arama, farklý arama ölçütleri ile 
yapýlabilir.
Seçili maðazanýn açýlýþ saatleri gibi ayrýntýlarý kontrol 
etmek için Seçenek > Bilgi seçeneðini belirleyin 
(servis saðlayýcý tarafýndan saðlanýyorsa).
Tercih ettiðiniz satýn alma noktasýna gidin ve 
kaydýrma tuþuna basýn. Görüntüleri sipariþ vermeden 
önce önizleyebilir, görüntü ayrýntýlarýný veya müþteri 
bilgilerini deðiþtirebilir veya sipariþe görüntü ekleyebilir 
veya çýkarabilirsiniz. Baskýlarý sipariþ etmek için 
Seçenek > Þimdi sipariþ ver seçeneðini belirleyin.

Bitmemiþ sipariþleri taslak olarak kaydedebilirsiniz. 
Taslak, bir sonraki Çevrimiçi baský kullanýmýnýzda açýlýr.


