Upload af billeder
Danpot har udviklet et system så leverandører der får lagret deres billeder hos Danpot Data på www.epotbild.dk selv
kan uploade billeder.
Følgende vejledning anvendes:
1.
Det er en forudsætning for billedupload, at der eksisterer et udbud i leverandørens Danpot med Billedhenvisning
under fanebladet ”Diverse” på udbudsoprettelsen.
Henvisningen kan referere til et varenummer eller et udbudsnummer:
Ex. Varenummer, her varenummer 11302:

Ex. Udbudsnummer, her udbud nr. 199901004:

2.
Leverandøren logger på via flg. link:
www.billeder.danpot.dk

Brugernavn og password udleveres af Danpot ved mail til grower@inventio.it eller telefon 66 17 47 16.

Brugeren ser følgende skærmbillede:

Når leverandør er logget på, kan der i topmenuen under ”Selektering” skiftes mellem ”Udbud med billeder”
(ovenstående) eller ”Vis alle udbud” (Herunder).
”Udbud med billeder” viser alle leverandørens aktive udbudslinjer hvor der er et billedlink. Når der er et billedlink vil
der være en grøn knap ”+ Billede” til upload af billedet.
”Vis alle udbud” viser alle gartnerens udbud, men ”+ Billede” knappen vil kun være på de linier der i Danpotprogrammet har tilføjet et billedlink.

3.
Brugeren kan vælge et billede til upload på én af flg. måder:

1. Tryk på den grønne knap ”+ Billede” hvorved flg. skærmbillede vises
Fil browser

Find billedet på din computer og dobbeltklik på det eller marker billede og tryk på knappen ”Åbn”.

Alternativt:
2. Træk billedet f.eks. via ”Windows Stifinder” og slip det på den grønne
knap ”+Billede”. Bemærk at musens pilespids skal pege på den grønne
”+ Billede” knap.
Dette virker dog ikke i ”Internet Explorer”, men virker fint i både ”Chrome” og ”FireFox”.
Det har ingen betydning hvad billedet hedder på PC’en, da systemet omdøber det efter
billedhenvisningen.

4.
Når billedet er parat til upload vises flg. skærmbillede

Upload

Der kan kun vælges et billede ad gangen, så tryk på den blå knap ”Upload” for hvert billede, for at uploade billedet til
www.epotbild.dk før der vælges flere billeder.
Der kan kun uploades billeder af type ”.jpg” og ”.jpeg” – hvis man forsøger med andre filer vis følgende advarsel.

Ulovlig filtype

Hvis billedet fylder mere end 1 MB komprimeres billedet før overførsel til www.epotbild.dk.
Er billedet meget stort kan dette tage lidt tid (1-2 minutter). Dette afhænger selvfølgelig også af hvor belastet Danpot
serveren er på upload-tidspunktet.

Under upload vises flg. besked:
Ventebesked

Færdigt resultat:

Ved at trykke på knappen ”Vis alle billeder” i topmenuen, vises en oversigt over alle leverandørens uploadede
billeder.
Billedeoversigt

Ved problemer eller spørgsmål kontakt Danpot support:
Mail: grower@inventio.it
tlf. 66 17 47 16

