PROCEDURE VOOR FOTO’S BEKIJKEN OF UPLOADEN
De mogelijkheden op de website van FGSD zelf lijken wat beperkt, maar misschien dat dit een
oplossing is om elkaars foto’s te kunnen zien en bespreken zolang COVID‐19 ons hindert.
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.
2.
3.
4.

Foto’s uploaden die direct op de webpagina zichtbaar zijn. (max 3 per week)
Deelnemen aan discussies over de foto’s. Commentaar behoeft goedkeuring voordat
deze zichtbaar wordt.
De foto’s beoordelen.
Je ontvangt een e‐mail over nieuwe foto’s en reacties. (Als je een geldig e‐mailadres in je
accountinstellingen hebt opgegeven.)

5.

Je eigen foto’s verwijderen.

Wat is de procedure?
Open je browser en type
https://accp.nl/fgsd in de adresbalk.
Klik op “Inlog leden”
(of bekijk de website).

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in
en klik op “Inloggen”.
Je gaat naar een volgende pagina.
Je kan hier ook een nieuw wachtwoord
instellen als je een geldige e‐mailadres
hebt geregistreerd.

Op deze pagina kan je je profiel
aanpassen. Bijvoorbeeld een ander
wachtwoord of een ander e‐mailadres
opgeven of je account verwijderen.
En dan verder.

Klik linksboven op het huisje FGSD (op
mobile apparaten dan “Site bekijken”)

Je ziet de openingspagina van de website
weer.
Klik op “Fotobespreken”

Op deze pagina ziet je het miniaturen van
geüploade foto’s.
Hier kunnen foto’s gekozen worden om te
bekijken of te bespreken.

Hier bekijkt je de foto’s en

. . . geeft eventueel commentaar en klik
op verstuur.

(vergeet niet om aan te vinken dat je
opmerkingen opgeslagen mogen worden.)

Als je foto’s wilt uploaden klik dan op
“Foto Uploaden”

Klik op “Bladeren” om een foto vanaf je
pc te uploaden.

Kies de foto en klik op “Openen”

Klik op “Foto uploaden”
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

