PROCEDURE VOOR FOTO’S BEKIJKEN/BESPREKEN/UPLOADEN
Deze webpagina maakt geen onderdeel uit van de website van FGSD, maar is een aftakking van mijn privé‐website.

Wat kan je ermee?
Na inloggen kan je:
1.
Foto’s uploaden die direct op de webpagina zichtbaar zijn. (max 3 per week)
2.
Deelnemen aan discussies over de foto’s. Commentaar behoeft goedkeuring voordat je commentaar
zichtbaar wordt.
3.
De foto’s beoordelen.
4.
Een e‐mail ontvangen over nieuwe foto’s en reacties. (Als je een geldig e‐mailadres in je
accountinstellingen hebt opgegeven.)
5.
Je eigen foto’s verwijderen.
6.
Je account verwijderen.
In het kort:
1. Open je browser en type https://accp.nl/fgsd in de adresbalk.
2. Klik op “Inlog leden”
a. (of bekijk de website).
3. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Inloggen”. (Wachtwoord vergeten? Klik op “Wachtwoord
vergeten” en volg de aanwijzingen op. Je moet wel een geldig wachtwoord hebben geregistreerd.)

4. Je gaat naar “Dashboard / Profiel”. Je kan hier:
a. een nieuw wachtwoord instellen als je een geldige e‐mailadres hebt geregistreerd.
b. Een schermnaam kiezen en nog wat andere zaken. Leef je maar uit.
5. Klik linksboven op het huisje FGSD; (op mobile apparaten: dan “Site bekijken”), je ziet de openingspagina van
de website weer.
6. Klik op “Fotobespreken” Op deze pagina zie je de miniaturen van geüploade foto’s. Hier kunnen foto’s
gekozen worden om te bekijken of te bespreken.
a. Klik op een miniatuur, bekijk de foto’s,
b. geef eventueel commentaar en klik op verstuur. (Vergeet niet om aan te vinken dat je opmerkingen
opgeslagen mogen worden.)
7. Als je foto’s wilt uploaden klik dan op “Foto Uploaden”
a. Klik op “Bladeren” om een foto vanaf je pc te uploaden.
b. Kies de foto(‘s) en klik op “Openen”
c. Klik op “Foto uploaden”
d. De foto is direct zichtbaar. Oeps, verkeerde foto gestuurd? Je kan je eigen foto’s ook weer
verwijderen.
Nou, dat was het dan.
Veel plezier en tot ziens.
Kees Haringsma
E‐mailinstellingen
E‐mail alle gebruikers wanneer een upload is gedaan
E‐mail alle gebruikers wanneer een reactie is gegeven of keuze; alleen naar eigenaar en administrateur/moderator
E‐mail op eerdere reactie naar gebruikers die op deze foto eerder gereageerd hebben.
E‐mail op reactie vereist goedkeuring. Naar moderators wanneer een reactie goedgekeurd moet worden
E‐mail naar foto‐eigenaar en reactiegever van goedgekeurde reactie
E‐mail beleid: "opt‐out"

