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Poze online
Despre Poze online
Cu ajutorul aplicaţiei Poze online, aveţi posibilitatea
să comandaţi online fotografii direct acasă sau la un
magazin de unde le puteţi ridica. De asemenea,
aveţi posibilitatea să comandaţi diferite produse cu
imaginea selectată. Produsele disponibile depind
de furnizorul de servicii.
Pentru a utiliza aplicaţia Poze online, trebuie să
aveţi cel puţin un fişier de configurare a serviciului
de imprimare instalat. Puteţi să obţineţi fişierele de
la furnizorul de servicii de imprimare care acceptă
Poze online.
Este posibil ca trimiterea imaginilor la serviciu să fie
contra cost. Trimiterea imaginilor pentru încărcare
când sunteţi în roaming în afara reţelei de domiciliu
poate creşte costurile de date. Pentru mai multe
informaţii despre roaming, consultaţi ghidul
utilizatorului pentru aparat.

Comandarea fotografiilor
Puteţi să comandaţi imagini imprimate numai în
format JPEG.
1. Selectaţi Fotografii > Captate.

2. Selectaţi imaginile şi Opţiuni > Imprimare >
Comandă imprimate.

3. Selectaţi un furnizor de servicii din listă.
4. Selectaţi Opţiuni şi din următoarele opţiuni:

● Deschidere  — pentru a vă conecta la
furnizorul de servicii

● Informaţii  — pentru a vizualiza informaţii
despre furnizorul de servicii

● Ştergere  — pentru a şterge furnizorul de
servicii din listă

● Setări  — pentru a modifica setările pentru
punctul de acces implicit

● Punct de acces implic.  — pentru a selecta
punctul de acces la Internet de utilizat

● Jurnal  — pentru a vizualiza detalii ale
comenzilor anterioare

● Actualizare servicii  — pentru a actualiza
serviciile online

5. Dacă serviciul oferit este serviciul cu un singur
magazin, sunteţi conectat la furnizorul de
servicii şi puteţi să previzualizaţi imaginile pe
care le-aţi selectat în Fotografii.
Selectaţi Opţiuni şi din următoarele opţiuni:4



● Previzualizare  — pentru a vizualiza
imaginile înainte de a comanda o fotografie.
Parcurgeţi în sus sau în jos pentru a vizualiza
imaginile.

● Vizualizare produs  — pentru a previzualiza
imaginea produsului

● Comandaţi acum  — pentru a trimite
comanda

● Modif. comandă produs  — pentru a ajusta
detaliile produsului şi numărul de exemplare
pentru imaginea selectată În ecranul
comandă produs, aveţi posibilitatea să
selectaţi produsului şi tipul care dorişi să le
comandaţi. Opţiunile şi produsele disponibile
diferă în funcţie de furnizorul de servicii.
Parcurgeţi spre stânga sau spre dreapta
pentru a vizualiza şi a modifica detaliile
legate de imagine pentru alte imagini.

● Modificare inf. client  — pentru a modifica
informaţiile despre clienţi şi comandă

● Adăugare imagine  — pentru a adăuga mai
multe imagini la comandă

● Ştergere imagine  — pentru a şterge imagini
din comandă

6. Dacă serviciul oferit este un serviciul al unui lanţ
de magazine, sunteţi conectat la furnizorul de
servicii şi trebuie să selectaţi un magazin de
unde doriţi să ridicaţi fotografiile. Ecranul
previzualizare imagini afişează imaginile pe

care le selectaţi în Fotografii. În funcţie de
furnizorul de servicii, este posibil ca opţiunile de
navigare şi căutare a magazinelor să aibă criterii
de căutare diferite.
Pentru a verifica detalii, cum ar fi programul de
funcţionare al magazinului selectat, selectaţi
Opţiuni > Informaţii (dacă este oferit de
furnizorul de servicii).
Parcurgeţi până la un punct de colectare şi
apăsaţi tasta de parcurgere. Aveţi posibilitatea
să previzualizaţi imaginile înainte de a
comanda, să modificaţi informaţiile de detalii
despre imagine şi despre client, să adăugaţi sau
să eliminaţi imagini din comandă. Pentru a
comanda fotografii, selectaţi Opţiuni >
Comandaţi acum.

Aveţi posibilitatea să memoraţi comenzile
neterminate ca schiţă. Schiţa se deschide la
următoarea utilizare a aplicaţiei Poze online.
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