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Share online
Anda dapat berbagi foto dan klip video dalam album
online, weblog, atau dengan layanan online lainnya yang
kompatibel di Web. Anda dapat meng-upload konten,
menyimpan konsep posting dan melanjutkan di lain
waktu, dan melihat isi album. Jenis konten yang didukung
dapat beragam tergantung pada penyedia layanan.

Persiapan
Anda harus berlangganan layanan tersebut ke penyedia
layanan berbagi foto online. Anda biasanya dapat
berlangganan layanan tersebut dari situs web penyedia
layanan. Untuk rincian cara berlangganan ke layanan ini,
hubungi operator selular Anda. Untuk informasi lebih
lanjut pada penyedia layanan yang kompatibel, lihat

Ketika Anda membuka layanan ini untuk yang pertama
kali dalam aplikasi Share online, Anda akan diminta
online dan men-download daftar penyedia layanan.
Untuk mengaktifkan layanan, pilih penyedia layanan
yang dikehendaki. Untuk mengakses pengaturan account
di lain waktu, pilih Pilihan > Pengaturan > Account
saya.

Meng-upload file media
Pada aplikasi Foto, pilih Diambil, file yang ingin Anda
upload, lalu Pilihan > Kirim > Posting ke Web. Anda
juga dapat mengakses berbagai layanan online dari
kamera utama.
Untuk membuat account baru untuk suatu layanan, pilih
Share online, layanan, lalu Pilihan > Tambah account

Setelah memilih layanan untuk meng-upload file media,
Anda dapat mengambil foto atau klip video baru, memilih
foto atau klip video yang sudah ada, menambahkan judul,
tag, dan keterangan ke file tersebut.
Untuk terhubung ke layanan dan meng-upload file ke
Web, pilih Pilihan > Posting ke Web, atau tekan tombol
gulir.
Untuk membatalkan proses upload web dan menyimpan
pos yang dibuat sebagai konsep, pilih Kembali atau
Batalkan > Simpan sebagai konsep.
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baru.

www.nokia.co.id/sharingandblogging/support.

http://www.nokia.co.id/sharingandblogging/support


Membuka layanan online
Untuk menampilkan foto dan klip video dalam layanan
online, serta konsep dan catatan yang dikirim ke telepon
Anda, pilih Foto > Share online. Jika Anda sudah
membuat account baru secara offline, atau memodifikasi
pengaturan account atau layanan melalui browser web
pada PC yang kompatibel, untuk memperbarui layanan
dalam telepon Anda, pilih layanan lalu Pilihan >
Layanan pembaruan.
Setelah membuka layanan, pilih Pilihan dan dari yang
berikut:
● Ke situs Web  — untuk membuka browser dan

memulai sambungan ke account yang dipilih.
● Kotak keluar  — untuk membuka Kotak keluar untuk

account yang dipilih
● Posting terbaru  — untuk melihat 20 entri terakhir

yang dibuat melalui perangkat
● Pos baru  — untuk membuat entri baru
Pilihan yang tersedia dapat beragam.

Pengaturan Share online
Untuk mengedit pengaturan untuk account Anda dalam
Share online, pilih Share online > Pilihan >
Pengaturan.

Account saya
Dalam Account saya, Anda dapat membuat account baru
atau mengedit account yang ada.
Untuk membuat account baru, pilih Pilihan > Tambah
account baru.
Untuk mengedit account yang ada, pilih account dan
Pilihan > Edit.
Pilih dari berikut ini:
● Nama account  — untuk memasukkan nama account
● Nama pengguna  — untuk memasukkan nama

pengguna dan sandi yang dibuat untuk account saat
Anda mendaftar ke layanan online

● Sandi  — untuk memasukkan sandi yang dibuat untuk
account saat Anda mendaftar ke layanan online

● Ukuran posting foto  —  untuk memilih ukuran foto
yang di-upload ke layanan tersebut

Penyedia layanan
● Penyedia layanan  —  untuk melihat rincian penyedia

layanan. Anda tidak dapat mengubah penyedia
layanan untuk account yang ada; Anda harus membuat
account baru untuk penyedia layanan yang baru. Jika
Anda menghapus account dalam Account saya,
layanan yang terkait ke account tersebut juga ikut
dihapus dari telepon Anda, termasuk item yang dikirim
untuk layanan.
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Pengaturan aplikasi
Pilih Share online, layanan, Pilihan > Pengaturan >
Pengaturan aplikasi dan dari berikut ini:
● Tampilkan ukuran foto  —  untuk memilih ukuran

foto mana yang ditunjukkan pada tampilan perangkat
Anda. Pengaturan ini tidak mempengaruhi ukuran foto
yang di-upload.

● Tampilkan ukuran teks  — untuk memilih ukuran
font untuk teks.

Lanjutan
Pilih Share online, layanan, Pilihan > Pengaturan >
Lanjutan dan dari berikut ini:
● Jalur akses default  — untuk mengubah jalur akses

yang digunakan untuk menyambung ke layanan
online.

● Interval download  — untuk memilih interval untuk
download di latar belakang, atau untuk
menonaktifkan download di latar belakang.

● Download swkt roaming  — untuk memilih apakah

● Tayang semua data foto  — untuk memilih apakah
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akan membolehkan download sewaktu roaming.

akan menayangkan semua data foto.


	Share online 3.1
	Daftar Isi
	Share online
	Persiapan
	Meng-upload file media
	Membuka layanan online
	Pengaturan Share online
	Account saya
	Penyedia layanan
	Pengaturan aplikasi
	Lanjutan





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


