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Photomax -

Fotó–Internet–Szórakozás

Ez a legtalálóbb megfogalmazása ennek az interneten elérhető szolgáltatásnak.
A 2004 decemberében amerikában induló oldal 2005-ben kivívta magának a legdinamikusabban
fejlődő weboldal címet. Nem csoda, hiszen a mindenki számára ingyenesen felajánlott 5 GB tárhely
körül a digitális piac legnagyobb áruházát találhatjuk a háttérben egy világot átfogó logisztikai
hálózattal.

Több mint egymilliárd, többé már nem nézegetett fénykép rongálódik lassan-lassan a szekrények
mélyén, fiókokba zárva, padlásokra rejtve. Ezeket a régi fényképeket örök emlékül készítették, ám idővel
mégis megfakulnak. Küld el régi képeidet laborunkba, és mi digitális másolatot készítünk róluk, hogy
valóban örökre emlékek maradjanak! Az így digitalizált képeid ismét alkalmassá válnak a nézegetésre,
sőt megosztásra valamint további különböző kreatív felhasználási módokra is.

A felhasználóbarát webtárhely (saját azonosító és jelszó)segítségével valamennyi digitális
fényképedet online fotóalbumokban tárolhatod, így az élmények rendszerezése, megosztása sokkal
könnyebbé válik. Lehetőséged nyílik arra is, hogy emlékül olyan termékeket készítess és vásárolj,
amelyek segítségével megoszthatod az együtt töltött percek élményeit új és izgalmas módon.
Amennyiben vásároltál magadnak egy digitális fényképezőgépet valószínűleg azért tetted, mert
időt és pénzt akarsz megtakarítani. Élvezni akarod a digitális fényképezéssel járó előnyőket - nincs
korlátozás 36 kockára, nem kell filmért futkosni, ha nem jó a kép ott helyben egy újat készíthetek...stb.
Most pedig rengeteg digitális képed van, de nem tudsz mit kezdeni velük? Talán rámented a
számítógépedre és bízol benne, hogy a vírus nem törli le...
Hirtelen ráébredsz, hogy az új digitális fényképezés valójában nem is olyan praktikus. Hol fogod
kinyomtatni a képeket? Mennyi pénzbe és időbe fog ez kerülni? Hogyan fogják látni a képeket a barátaid
és a családod? E-mailen nem érdemes 2-3 képnél többet küldeni…
A Photomax-szal hosszú időre megőrizheted, egyszerűen rendezheted, különböző módokon
újraélheted az emlékeidet, sőt könnyedén bárkivel megoszthatod, egyszerre akár 100-200 képet elküldve!
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Mitől más a Photomax, mint a többi fotó weboldal?
Annak ellenére, hogy más fotóoldalak is ajánlanak hasonló jellegű szolgáltatásokat a weben, a
Photomax több szempontból is egyedülálló.
1. A Photomax mindíg arra törekszik, hogy a lehető
legegyszerűbb legyen az általa nyújtott szolgáltatások
használata, így a technológiát kevésbé kedvelő és értő
közönség számára is elérhetővé válnak a digitalis technológia
forradalmian új termékei, szolgáltatásai
A saját képeid online, egy védett,
személyre szabott Photomax
weboldalon, valamint CD-n vannak
tárolva.

2. A Photomax egyedülálló módon őrzi meg képeid online –pl Photo Saver és Digitális Kártyaolvasó.

3. A Photomax egyedi fejlesztésű kiváló termékeket ajánl
mint a Moovie Magic DVD és a Fotóalbum.
Photomax Digitális
Elohívó készülék

4. Kizárólag CSAK a Photomax ajánl direkt értékesítési lehetőséget, olyat, amelyben a digitális
technológia, internet és az otthoni szórakoztatás konvergenciája által nyújtja a
hatástöbbszörözés lehetőségét

PhotoSaver SM Service
A Photo Saver SM segítségével fényképeidet, diáidat és negatívjaidat digitalizált
képekké alakíthatod át. Küldd el hagyományos papír alapú képeidet Photomax
digitális laborunkba. Mi beszkenneljük és feltöltjük őket az internetre, az általad
megadott Photomax tárhelyre, majd az eredeti képeket visszajuttatjuk hozzád. A
tárhelyeden található féltett kincseket így családtagjaid, barátaid is könnyűszerrel
megnézhetik.

Movie Magic DVD
Ennek a kiváló minőségű profi videónak a segítségével, valamint zenével,
témacsoportokra osztott háttérképekkel, különböző effektekkel lehetővé teszi, hogy
könnyedén összeállíthass fényképeidből egy izgalmas, szórakoztató mozifilmet.
Elkészítése egyszerű: az így feldolgozott képek használata könnyű és tárolása praktikus.
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Digitális kártyaolvasó ™
A digitális kártyaolvasó segítségével képeid feltöltése a Photomax
webtárhelyre mindössze néhány pillanatot vesz igénybe. Helyezd digitális
fényképezőgéped memóriakártyáját a számítógéphez csatlakoztatott digitális
kártyaolvasóba. A képek automatikusan az általad megadott Photomax tárhelyre
kerülnek. Nem kell többé képeidet a számítógéped merevlemezén tárolnod, s
megszabadulsz attól a gondtól is, hogy helyet keress nekik. Felbecsülhetetlen értékű
emlékeid könnyen és gyorsan válnak örök emlékké.

Papírképek/Nyomtatás
Cégünk - Photomax.com - ügyel arra, hogy könnyűszerrel, megfizethető áron tudgy digitális
képeidből minőségi papírképeket csináltatni. Töltsd fel képeidet a Photomax.com
webtárhelyedre és kattints rá a nyomtatásra kiszemelt képekre. A legjobb minőségű papír
felhasználásával kiemelkedő minőségű képeket készítünk és egy héten belül az általad
meghatározott nagyságban és minőségben küldünk el a megadott címre.

Elegáns fotóalbum
Nyomaszt képeid rendszerezésének gondolata? Albumba raknád, de nincs rá időd?
A Photomax fényképalbum készítő programja leveszi válladról ezt a gondot. A
fotókat elegáns albumban tetszés szerinti elrendezésben, fejezetekre osztva,
feliratozva kaphatod kézhez. Ezeket a szép kötésű albumokat évek múltán is szívesen fogod forgatni.
Naptár
Indíts minden hónapot egy új képpel! Spirál fűzésű, testre szabható éves naptár
segítségével újraélheted az általad kiválasztott kedvenc emlékeidet.

Különleges ajánlataink
Emlékeidet megkapó ajándéktárgyak formájában is részévé teheted mindennapjaidnak.
Cégünk - Photomax - képeid bármilyen általad kiválasztott tárgyra, például ruhára,
poszterre, képeslapra, ékszerekre, az otthon díszítésére szolgáló kiegészítőkre,
péksüteményekre stb. applikálja.
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Belépés és képek feltöltése, kezelése,
megosztás

A böngésző cím sorába írd be: www.photomax.com
A megjelenő weboldalon belépéshez írd be az email címet
és jelszót ! (Ha a megjelenő lapon nem találod az e-mail
ill. a password megadásához szükséges beviteli mezőket,
kattints a member login feliratra amit az ablak jobb
felső sarkában találsz meg.!!)

1. Belépés

2. Képek feltöltése
2.1 Add kiválasztása

Ezt a fület kell kiválasztani, ha
képet akarunk feltölteni !

2.2 Album kiválasztása

Ha új albumot akarunk készíteni !
Megadható az új album neve.

A kiválasztott, meglévő albumba
tudunk képet feltölteni

PHOTOMAX-ONLINE.HU
2.3 Képek kiválasztása

Első feltöltés előtt telepíteni kell (lehet) egy ActiveX-et,
a képernyőn megjelenő utasítások alapján!

Ha probléma merül fel a feltöltésnél , ezt az
opciót kell használni! (max. 30 db képet lehet
egyenként kiválasztani és feltölteni!)

Ide kattintva lehet a számítógépen lévő képek között
válogatni és képeket kijelölni feltöltésre. Kijelölés után a
megnyitásra kell kattintani. A képek bekerülnek a
feltöltési listába.

2.4 Képek feltöltése

Itt lehet elindítani a feltöltést.
A feltöltés sebessége függ az internet
vonal
feltöltési
sebességétől,
a
fényképek méretétől!!!
Feltölteni JPG kiterjesztésű képeket
lehet, a legtöbb digitális fényképezőgép
ezt a formátumot használja!!!
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Feltöltés után a képek bekerülnek a megadott albumba. Az albumok a view fülön érhetők el
Change Album Cover
- A kiválasztott album kezdő képét lehet
vele megváltoztatni
Copy Album
- A kiválasztott albumot lehet másolni
Creat New Album
- Új albumot lehet létrehozni
Delete Album
- A kiválasztott albumot lehet törölni
Rename Album
- A kiválasztott albumot lehet átnevezni
3. Képek kezelése:
A képeket megtekinthetjük, ha a kiválasztott albumra kettőt kattintunk vagy másik albumot nézhetünk
meg, ha a lenyíló albumlistából kiválasztjuk.
3.1 megtekintés,

Képek megtekintése

Az album képei jelennek meg , a kísérő zene ki- bekapcsolható, az
áttűnési effektek ki- bekapcsolhatók, a lejátszási sebesség állítható.
Ha későbbiekben megosztjuk az albumot – akivel megosztjuk EZT FOGJA LÁTNI a rendszer által generált emailben.
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3.2 méretezés, forgatás, vörösszem
eltávolítás
Improve Your Photos
- A kiválasztott képet lehet javítani

Crop Photos
- A képet lehet méretezni, levágni a felesleges részeket (utána Save!!)
Rotate Image
- A képet lehet forgatni (utána Save!!)
Remove Red Eye
- Eltávolitható a vörös szem (utána Save!!)

3.3 átnevezés
Change Photos Titles
- A képek neve és leírása megváltoztatható
3.4 megosztás
Share Photos
- A kép(ek) megosztható (Ha nem az összes
képet akarjuk megosztani az albumból!)
3.5 képek sorrendjének megváltoztatása
Arrange Photos
- A képek sorrendjét lehet megváltoztatni,
kijelölés majd”fogd és húzd” !
3.6 képek áthelyezése más albumba
Move Photos
- A kiválasztott kép(ek)et más albumba lehet
áthelyezni! (Ebből az albumból törlödik!!!)
3.7 képek másolása más albumba
Copy Photos
- A kiválasztott kép(ek)et más albumba lehet
átmásolni!(Megmarad ebben az albumban!)
3.8 képek törlése

Delete Photos
- A kiválasztott kép(ek)et törli!! (Megerősítést kér !!!)
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4. Képek megosztása
- Hogyan fogják látni a képeket a barátaid és a családod?
Emailen nem érdemes 2-3 képnél többet küldeni…, hiszen lehet, hogy a fogadó félnek a
postaládája nem tud fogadni nagy mennyiségű képet (pl. freemail, citromail-os email címeknél).
A Photomax-szal könnyedén bárkivel megoszthatod, akár 100-200 képet küldve egyszerre!!!
4.1 Album kiválasztása

A képek megosztása a share fülről érhető el

1. lépés Válasszuk ki a megosztani kívánt albumot(albumokat),
tegyünk pipát a jelölő négyzetekbe.

2. lépés Válasszuk ki : Share Now

3. lépés Be kell írni az email címeket (vesszővel elválasztva, szóköz nélkül!) Ha
vannak már rögzített email címek az Address Book-ból kiválasztva lehet megadni!

4. lépés Ide lehet beírni
képekhez, eseményekhez
tartozó szöveget.

5. lépés Megosztás a
share now gombbal!

6. lépés Azon címzettek akik nem szerepelnek az Addres Book-ba azokat itt fel lehet venni.
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5. Termékek „gyártása”
5.1 Movie Magic DVD készítése
5.2 Fotóalbum készítése
5.3 Naptár készítése
6. Megrendelés
7. Saját adatok módosítása
jelszó megváltoztatása
Címjegyzék (Adress Book) szerkesztése

