
Bestilling via vores APP

Du skal nu i gang med at bestille billeder fra vores APP.
Tryk på billeder.

Tryk nu på den størrelse du ønsker dine billeder lavet i.
Du kan sagtens få lavet billeder i forskellige størrelser, men man er nødt til at lave  en

størrelse af gangen.



Vælg nu hvor du vil hente dine billeder fra.
I dette eksempel vælger vi enhed.

Tryk på det album der skal hentes billeder fra.



Tryk i øverste højre hjørne på de billeder du skal bruge og derefter tryk fortsæt.

Nu kan du vælge hvis du vil have flere af alle billeder, for eksempel 2 eller 3 af hvert
billede, hvis det er 1 af hvert eller forskelligt antal tryk da fortsæt.



Du har nu mulighed for at vælge forskelligt antal billeder ved at trykke på plus ud for
dem du vil have flere af.

Hvis du trykker rediger ved et billede har du mulighed for at ændre på billedet.

Under redigering kan man blandt andet ændre beskæring, lave billeder om til
sort/hvid og ændre andre ting, tryk gem når du er færdig med at ændre på et billede.

Når du har valgt antal tryk da bestil.



Nu kan du se hvor mange billeder du har bestilt i den pågældende størrelse.
Hvis du vil bestille billeder fra et andet album eller i en anden størrelse tryk da på

bestil mere. Hvis du er færdig tryk til kassen.

Du skal nu have lavet en konto, tryk opret konto.
Dette er kun noget der kommer frem første gang man skal bestille fra APPen.

For eftertiden vil man automatisk blive logget ind.



Udfyld nu felterne som der står.
OBS: Dit password skal minimum bestå af 8 tegn,

både bestå af tal og bogstaver, der skal minimum være 1 stort bogstav.
Hvis du vælger modtag nyhedsbrev, vil du i fremtiden modtage tilbud fra os.

APPen uploader nu dine billeder til bestilling, dette kan godt tage lidt tid hvis der er
mange billeder, når den er færdig lukker dette billede automatisk ned.



Nu er upload færdig, og du kan trykke fortsæt.

Vælg nu betal i butik.



Du er nu færdig med at bestille.
Du vil modtage en SMS lige så snart din ordre ligger klar i butikken.

Med venlig hilsen


