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Çevrimiçi baskı
Çevrimiçi baskı hakkında
Çevrimiçi baskı ile, fotoğraflarınızın baskılarının
çevrimiçi olarak doğrudan evinize veya kağıda
bastırabileceğiniz bir dükkana gönderilmesini
sağlayabilirsiniz. Ayrıca, seçtiğiniz fotoğraf
kullanılarak üretilen farklı ürünler de sipariş
edebilirsiniz. Varolan ürünler servis sağlayıcıya
bağlı olarak değişir.
Çevrimiçi baskı'nın kullanılabilmesi için, en az bir
adet baskı servisi yapılandırma dosyasının yüklü
olması gerekir. Çevrimiçi baskı'yı destekleyen bir
baskı servisi sağlayıcıdan bu dosyalara alabilirsiniz.
Fotoğraflarınızı servise göndermek ücrete tabi
olabilir. Asıl operatör şebekenizin dışında
dolaşımdayken, fotoğrafları karşıya yüklenmek
üzere göndermek ödemeniz gereken veri
ücretlerini artırabilir. Dolaşım hakkında daha fazla
bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Baskı siparişi verme
Yalnızca JPEG biçimindeki fotoğrafları
bastırabilirsiniz.
1. Fotoğraflar > Çekilenler seçeneğini seçin.

2. Fotoğrafları seçip Seçenek > Baskı > Baskı
siparişi ver seçeneğini belirleyin.

3. Listedeki servis sağlayıcılardan birini seçin.
4. Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler

arasından seçim yapın:
● Aç  — Servis sağlayıcıya bağlanmak için

kullanılır.
● Bilgi  — Servis sağlayıcıyla ilgili bilgileri

görmek için kullanılır.
● Kaldır  — Servis sağlayıcıyı listeden

kaldırmak için kullanılır.
● Ayarlar  — Varsayılan erişim noktası

ayarlarını değiştirmek için kullanılır.
● Varsay. erişim nokt.  — Kullanılacak internet

erişim noktasını seçmek için kullanılır.
● İşlem Kaydı  — Önceki siparişlerinizle ilgili

bilgileri görüntülemek için kullanılır.
● Servisleri güncelle  — Çevrimiçi servisleri

güncellemek için kullanılır.
5. Sağlanan servis tek mağazalı bir servisse, servis

sağlayıcıya bağlanırsınız ve Fotoğraflar'da
seçtiğiniz fotoğrafların ön izlemesini
yapabilirsiniz.
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Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler
arasından seçim yapın:
● Ön izleme  — Baskı siparişini vermeden önce

fotoğrafa bakmak için kullanılır. Fotoğraflara
bakmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

● Ürünü görüntüle  — Ürünün ön izleme
görüntüsünü açmak için kullanılır.

● Şimdi sipariş ver  — Siparişinizi göndermek
için kullanılır.

● Ürün siparişini değiştir  — Ürün bilgilerini
düzenlemek ve seçilen fotoğrafın kopya
sayısını belirtmek için kullanılır. Ürün siparişi
görünümünde, sipariş etmek istediğiniz
ürünü ve türü seçebilirsiniz. Mevcut
seçenekler ve ürünler servis sağlayıcıya bağlı
olarak değişebilir.
Diğer fotoğrafların fotoğraf bilgilerini
görmek ve değiştirmek için sağa veya sola
kaydırın.

● Müşteri bilgi. değiştir  — Müşteri bilgilerini
ve diğer bilgileri değiştirmek için kullanılır.

● Görüntü ekle  — Siparişe başka fotoğraflar
eklemek için kullanılır.

● Görüntüyü kaldır  — Siparişteki fotoğrafları
kaldırmak için kullanılır.

6. Sunulan servis perakende grup servisiyse, servis
sağlayıcıya bağlanırsınız ve baskılarınızı
alabileceğiniz bir mağazayı seçmeniz gerekir.
Fotoğraf ön izleme görünümü, Fotoğraflar'da

seçtiğiniz fotoğrafları görüntüler. Servis
sağlayıcıya bağlı olarak, mağazaları farklı arama
ölçütleriyle arayabilirsiniz.
Seçilen mağazanın açılış saatleri gibi bilgileri
öğrenmek için, Seçenek > Bilgi (servis
sağlayıcı tarafından sağlanmışsa) seçeneğini
belirleyin.
Siparişi almak istediğiniz noktaya ilerleyin ve
kaydırma tuşuna basın. Sipariş vermeden önce
fotoğrafların ön izlemesini yapabilir, fotoğraf
veya müşteri bilgilerini değiştirebilir ya da
siparişe fotoğraf ekleyebilir veya siparişteki
fotoğrafları kaldırabilirsiniz. Baskıları sipariş
etmek için, Seçenek > Şimdi sipariş ver
seçeneğini belirleyin.

Tamamlanmayan siparişleri taslak olarak
kaydedebilirsiniz. Çevrimiçi baskı'yı bir sonraki
kullanışınızda bu taslak açılır.
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