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Instrukcja konfiguracji i obsługi
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I. Informacje ogólne.

Zasadę działania systemu FotoSender i kolejnych etapów realizacji zlecenia ilustruje
zamieszczony schemat.

Program FotoGet, będący aplikacja instalowana w laboratorium fotograficznym, umożliwia
konfiguracje całego systemu oraz zarządzanie zleceniami klientów. Ze względu na wykorzystanie
serwera pośredniczącego w przyjmowaniu zleceń, szybkość działania aplikacji jest silnie
uzależnione od przepustowości łącza internetowego.

Poniższa instrukcja została przygotowana zgodnie z kolejnością wykonywanych czynności przy
pierwszym uruchomieniu aplikacji.

Uwaga
Do czasu poprawnego skonfigurowania systemu aplikacja wysyłająca zdjęcia FotoSender będzie
po uruchomieniu zwracać błąd połączenia z serwerem.
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II. Logowanie do systemu

Uruchomienie FotoGeta wymaga podania nazwy konta użytkownika i hasła użytkownika,
podczas pierwszego uruchomienia programu domyślna nazwa użytkownika to „admin” a
domyślne hasło: „admin”. Po pierwszym uruchomieniu aplikacji prosimy o zmianę hasła na
zakładce „Konfiguracja”.

III. Konfiguracja ustawień lokalnych
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Po uruchomieniu aplikacji należy wybrać zakładkę "Konfiguracja". Umożliwia ona wprowadzenie
lokalnych ustawień dotyczących pobierania zleceń.

Po wprowadzeniu zmian proszę wcisnąć przycisk Zapisz w celu zapamiętania danych
ustawień!

a) Katalogi
Na początek proszę wprowadzić ścieżki do katalogów

- Katalog zleceń -do tego katalogu będą przenoszone zdjęcia po zaakceptowaniu zlecenia.
Katalog zleceń powinien być udostępniony w sieci tak by stanowisko komputerowe obsługujące
maszynę miało do niego bezpośredni dostęp. Z tego katalogu zdjęcia będą pobierane i
przygotowywane do wysłania do maszyny.

- Katalog tymczasowy - w tym katalogu będą przechowywane zdjęcia pobrane z serwera
oczekując na zaakceptowanie lub odrzucenie zlecenia.

UWAGA:
Katalog zleceń i Katalog tymczasowy nie mogą być identyczne!

Należy pamiętać o zapewnieniu wystarczającej ilości miejsca na dysku twardym komputera.
Pliki z katalogu tymczasowego są automatycznie usuwane po akceptacji lub odrzuceniu
zlecenia natomiast katalog zleceń należy czyścić ręcznie wg. własnego uznania.

b) Automatyczne pobieranie zleceń
Zaznaczenie tej opcji umożliwia zdefiniowanie czasu automatycznego łączenia aplikacji z
serwerem w celu pobrania nowych zleceń. Format czasu to godzina: minuty: sekundy.

Zalecane jest ustawienie tej wartości na powyżej 10 minut.
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c) Inne
Opcje dodatkowe umożliwiające ogólną konfiguracje systemu.

- Dodawaj numer zlecenia przed nazwą plików - zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne
dodanie przedrostka z numerem zlecenia przed nazwą każdego pliku. Po wykonaniu odbitek
wystarczy odwrócić zdjęcia i posortować je wg numerów zleceń zawartych w nazwie pliku.

- Grupuj zlecenia do wywołania po dacie - zaznaczenia tej opcji powoduje automatyczne
zakładanie w katalogu zleceń katalogu z data w której dane zlecenie zostało zaakceptowane. W
ten sposób możemy posortowane zlecenia łatwiej potem wyszukać. Ułatwia to również
usuwanie starych zleceń.

- Drukuj informacje o zleceniu po zaakceptowaniu - zaznaczenie tej pozycji powoduje
automatyczny wydruk karty zlecenia po jego zaakceptowaniu. Wydruk zawiera dane klienta oraz
detale zamówieni: sposób płatności, punktu odbioru oraz dane zlecenia zawierające numery i
formaty w nim występujące. Wydruk wysyłany jest na drukarkę zdefiniowaną na zakładce
„Info”.

- Dodaj uwagi laboranta opcja ta pozwala na dodanie uwag do zlecenia i przesłanie je
automatycznie do klienta droga mailową.

d) Zmień hasło

Opcja umożliwiająca wprowadzenie nowego hasła administratora systemu.

Po zmianie hasła należy wcisnąć przyciski Zmień hasło w celu zapamiętania zmian.
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e) Ustawienia serwera

- Blokuj wysyłanie e-maila - zaznaczenie tej opcji powoduje blokowanie wysyłania e-maila do
klientów. Opcję tą możemy wykorzystywać w momencie, gdy nie chcą Państwo, aby e-maile
przychodziły do klientów.

- E-mail administratora - opcja ta pozwala na wpisanie adresu administratora. Jeżeli chcemy
zdefiniować przesyłanie informacji e-maili do klientów to należy w tej opcji umieścić Państwa
adres np. biuro@moje-laboratorium.pl.

- E-mail administratora - nazwa - opcja ta pozwala na nadanie Nazwy nadawcy.
np. wpisujemy
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Otrzymujemy e-maila na skrzynkę pocztową wiadomość z wpisanym nadawcą.

- Wysyłanie e-maili: hasło – w tej opcji wpisujemy nasz hasło dzięki któremu logujemy się naszą
skrzynkę e-mail

- wysyłanie e-maili: Server SMTP – należy wpisać tutaj nazwę serwera na którym znajduje się
nasza skrzynka e-mail np. smtp.moje-laboratorium.pl.

- Wysyłanie e-maili: użytkownik - w taj opcji wpisujemy adres użytkownika np. biuro@moje-
laboratorium.pl

- Wysyłanie e-maili: używaj autoryzacja SMTP – opcja ta pozwala w systemie na autoryzacji
listów wychodzących. Mechanizm ten zapobiegnie większości prób ewentualnego podszywania
się pod Twoją osobę.

- Wysyłanie e-maili: używaj innego serwera pocztowego – opcja ta powinna być zawsze
zaznaczona, jeśli ustawiony został e-mail administratora.

UWAGA: powyższe ustawiania powinny być identyczne jak ustawienia które stosują państwo
w programach pocztowych (np. Outlook)

- Identyfikator klienta w systemie AllPay.pl – jeżeli chcemy aby nasi klienci mieli możliwość
zapłaty za usługi w Państwa laboratorium w systemie AllPay.pl należy w tym miejscu wpisać
Państwa identyfikator.

- Identyfikator klienta w systemie Przelewy24.pl- jeżeli chcemy aby nasi klienci mieli możliwość
zapłaty za usługi w Państwa laboratorium w systemie Przelewy24.pl należy w tym miejscu
wpisać Państwa identyfikator.

- Linki do regulaminu - opcja ta pozwala na umieszczenie regulaminu Państwa Firmy w
programie FotoSender. Dzięki tej opcji klient będzie miał możliwość z zapoznania się z
regulaminem Państwa firmy. UWAGA: powinien to być link widoczny w sieci Internet.

- Opis linku do regulaminu – ta treść pojawi się w programie FotoSender jako link do
regulaminu.

- Minimalna wartość zamówienia (bez groszy)- ta opcja pozwala na wyznaczenie minimalnej
kwoty na jaką może zostać złożone zamówienie. W przypadku, gdy klient chce wykonać
zamówienie na kwotę mniejsza niż zdefiniowaliśmy program odmówi jego przyjęcia.
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- Niedozwolone znaki w nazwach plików - '"ęóąśłżźćńĘÓĄŚŁŻŹĆŃ, - znaki niedozwolone w
nazwach plików lub znaki nieobsługiwane przez maszynę.

- Opłata za otwarcie sesji - opcja ta stwarza możliwości wprowadzenia opłaty za każde otwarcie
nowej zlecenia przez klienta.

- wymuszenie wybrania laboratorium na starcie aplikacji - opcja ta skierowana jest do
właścicieli więcej niż jednego laboratorium fotograficznego i działa w połączeniu z opcją
„Osobne cenniki dla laboratoriów”.

- Osobne cenniki dla laboratoriów - opcja ta pozwala na posiadanie różnych cenników dla wielu
różnych laboratoriów.
np właściciel ma dwa laboratoria w dwóch różnych miejscowościach. Opcja ta umożliwia
ustawianie osobnych cenników dla tych laboratoriów, jednak w takim wypadku wybór
laboratorium będzie się odbywał na starcie aplikacji.

- podsumowanie zlecenia – tekst wyświetlany klientowi po wysłaniu jego zamówienia na
serwer.
Podczas wprowadzania tekstu można używać następujących znaków formatujących:
%d – w tym miejscu zostanie wstawiony numer wysłanego zlecenia
\n – przejście do następnej linii
\t – tabulacja

- reklama: informacja dla użytkownika w oknie głównym - opcja ta umożliwia umieszczeniu
banera/reklamy w oknie programu FotoSender.

- reklama: startowa informacja dla użytkownika –opcja ta pozwala na wyświetlenie banera
reklamowego podczas uruchamiania programu FotoSender.

- tryb testowy w systemie Przelewy24.pl – włączenie trybu testowego dla płatności
internetowych w systemie Przelewy24.pl

- Ukryj przycisk 'Kompresuj zdjęcia' - opcja używana jest w FotoSenderze. Jeżeli chcemy
udostępnić tą opcje klientom należy ją zaznaczyć.

- Ukryj przycisk 'Korekta barw' - opcja używana jest w FotoSenderze. Jeżeli chcemy udostępnić
tą opcje klientom należy ją zaznaczyć.

- Włącz domyślnie 'korekta barw'
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- Ukryj przycisk 'Proszę fakturę' - opcja używana jest w FotoSenderze. Jeżeli chcemy
udostępnić tą opcje klientom należy ją zaznaczyć.

- waluta – nazwa waluty

- wielkość paczki danych pobieranych w FotoGet - opcja ta pozwala na dzielenie zamówienia na
mniejsze paczki. Opcja ta świetnie się sprawdza w przypadku, gdy mamy małą przepustowość
łącza internetowego. Zamówienie jest dzielone na kilka paczek. Po zakończeniu pobierania
danych zamówienie zostaje znowu złożone w jedną całość. Oczywiście wielkość paczki liczona
jest w KB i określamy tu wielkość paczki w FotoGecie. W przypadku wstawienia wielkości 0
powoduje wyłączenie tworzenia paczki.

- wielkość paczki danych wysyłanych z FotoSensder'a - opcja działa w podobny sposób jak
poprzednia ale dla FotoSendera.

- Współczynnik DPI maszyny- wielkość określana dla maszyny w Państwa laboratorium.

- Wyłącz wysyłanie maila w postaci czystego tekstu – pozwala wysyłać e-maila w postaci
zwykłego tekstu.
-Wyłącz wysyłanie maila w postaci HTML – pozwala wysyłać e-maila w postaci HTML-a.

W przypadki gdy włączymy obie opcje Państwa klient otrzyma e-maila w obu przypadkach co
umożliwi otrzymanie wiadomości bez względu na rodzaj przeglądarki pocztowej.
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f) Umieszczanie reklamy w systemie FotoSender

Aby umieścić reklamę należy w FotoGecie kliknąć trzy kropeczki

Pokaże się Eksplorator plików serwera:

Następnie należy stworzyć nowy katalog, w którym będą Państwo przetrzymywać baner
reklamowy Państwa Firmy.

W miejsce wskazane przez czerwoną strzałkę należy wpisać nazwę katalogu np. rek. Kolejnym
krokiem w procesie tworzenia katalogu jest kliknięcie w przycisk 'Utwórz katalog'.
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W taki oto sposób powstaje katalog.

Klikając raz na daną nazwę katalogu mamy możliwość zobaczenia co w danym katalogu się
znajduje.
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Następnie dodajemy pliki z naszym banerem. Wybieramy przycisk 'Wgraj' a następnie
wybieramy ścieżki, w których znajdują się wybrane przez Państwa pliki.

W naszym przykładzie dodajemy plik html oraz jpg. Bardzo ważne jest to aby jpg miał wysokość
70 pikseli.

Przykładowy plik html wygląda następująco.
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Wybieramy nasz plik html umieszczony w katalog.

W taki oto sposób umieszczamy banery w głównym oknie programu FotoSender.
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IV. Nowe zlecenia - obsługa aplikacji.

Opcja dostępna po wybraniu zakładki Nowe zlecenie służą do kontroli zleceń pojawiających się
na serwerze. Na ekranie widoczna jest lista zleceń, które nie zostały jeszcze pobrane, pasek
postępu pobierania plików, lista zdjęć zawartych w zleceniu wraz ze szczegółowymi
informacjami, dane adresowe użytkownika składającego zlecenie i jego uwagi. W przypadku
włączonej opcji automatycznego pobierania aplikacji łączy się z serwerem w określonych
odstępach czasu i automatycznie rozpoczyna pobieranie nowych zdjęć. Istnieje możliwość
przerwania aktualnie pobieranego zlecenia i wskazania zlecenia, które ma wyższy priorytet.
Zlecenie, które zostało obrane z serwera znajdzie się w zdefiniowanym przez Państwa katalogu
np. katalog tymczasowy.
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W tym celu należy zaznaczyć nowe zlecenie i wcisnąć przycisk Pobierz.

W przypadku zleceń zawierających nielogiczne dane adresowe istnieje możliwość ich
odrzucenia przed rozpoczęciem lub w trakcie pobierania. Do tego celu służy przycisk Odrzuć.
Pobranie zlecenia automatycznie znika z listy nowych zleceń.
Po tej operacji powstanie powstaje nowy katalog z dokładną datą zamówienia.
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V. Kartoteka zleceń

W kartotece zleceń zwarte są informacje dotyczące zleceń zapisanych lokalnie (w katalogu
tymczasowym). Na podstawie informacji o zawartości zlecenia administrator podejmuje decyzję
o zaakceptowaniu lub odrzuceniu zlecenia. Jeśli dane użytkownika są poprawnie to
przeprowadzona zostaje jego autoryzacje (może to być rozmowa telefoniczna, potwierdzenie
droga e-mail lub wpłata zaliczki na konto laboratorium) administrator może zaakceptować
zlecenie odpowiednim przyciskiem.  W momencie akceptacji zlecenia staje się widoczne dla
laboranta obsługującego mini laba cyfrowego i w zależności od konfiguracji następuje wydruk
kary zlecenia. W przypadku akceptacji lub odrzucenia zlecenia użytkownik zostaje
automatycznie powiadomiony o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail. Po zaakceptowaniu
zlecenia pojawia się nowy przycisk umożliwiający powiadomienie użytkownika o wykonaniu
odbitek. Ostatnim etapem jest zamknięcie zlecenia w momencie odbioru odbitek przez klienta.
W przypadku pojawienia sie błędnych plików lub ich utraty na lokalnym komputerze zawsze
istnieje możliwość ponownego ich pobrania z serwera.

Poniżej danych adresowych klienta (prawy dolny róg ekranu) znajduje się przycisk umożliwiający
wydruk wizytówki z jego adresem w celu naklejenia na przesyłkę pocztową lub kurierską. Opcja
ta pozwala zaoszczędzić czas na ręczne adresowanie przesyłek.
Górna część ekranu zawiera pomocne filtry zleceń i mechanizm ich wyszukiwania.
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VI. Kartoteka klientów.

Zakładka umożliwiająca przeglądanie bazy użytkowników systemu. Zawiera pomoce filtry oraz
mechanizm blokowania konta użytkowników.

1. Filtuj użytkowników- opcja ta pozwala na przefiltrowywanie klientów po :
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Dzięki tej opcji możemy w szybki i wygodny sposób odszukać danego klienta.

2. Użytkownicy – jeżeli zaznaczymy jakiegoś użytkownika możliwa jest zmiana jego statusu.

3. Zlecenie – opcja ta po wybraniu danego klienta pozwala nam sprawdzenie jakie zlecenia dla
danego klienta wykonaliśmy. Klikając przycisk Pokaż pokazuje się cała historia zleceń klienta.
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VII. Konfiguracja punktów.

g) Formaty
Definiujemy tutaj wielkość nowe formatu zdjęć, które używamy w naszym laboratorium.
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Tworząc nowy format wchodzimy do okna dialogowego Edycja formatu.

W tym oknie dialogowym możemy nadać nazwę naszemu formatowi. Wielkość szerokość oraz
czy ma być to format z błyskiem czy matem. Również można dodać gradacje. W tym celu
klikamy przycisk Dodaj gradacje. Pojawia się okno, w którym definiujemy nasze gradacje.
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VIII. Punkty odbioru
Tutaj możemy definiować punkty odbioru, w których można odebrać wykonane zlecenie. Do
punktu odbioru powinny zostać przypisane Dostępne w nim formy płatności.

Uwaga! Proszę nie mylić punktu odbioru z formą płatności lub odbioru.

Stworzenie nowego laboratorium powoduje, że nowo powstała opcja widoczna jest w ‘Prawach
dostępu’.
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h) Forma płatności
Dzięki tej opcji można zdefiniować sposób płacenia za wykonane usługi w laboratorium.
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Klikając przycisk możemy zdefiniować całkiem nową formę płatności.

i) Cennik
W przypadku, gdy chcemy mieć różnego rodzaju cenniki w programie istnieje możliwość
stworzenia cennika. Dzięki tej opcji możemy tworzyć różnego rodzaju promocje.

Wybierając przycisk Nowy definiujemy nazwę nowego cennika.
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Następnie po stworzeniu nowego cennika należy dodać formaty oraz ich przewidziane ceny

j) Kadrowanie
Informacje dotyczące kadrowania, które obsługiwane jest przez laboratorium.
Klikając Nowy tworzy się nowy rodzaj kadrowania, który jest możliwy w Państwa laboratorium.



26

Nadajemy kod naszemu kadrowaniu i oczywiście nazwę.
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IX. Galeria internetowa

1. Katalog galerii – na samym początku wybieramy katalog, w którym będą przechowywane zdjęcia
do naszej galerii.

2. Galerie internetowe – w tym okienku tworzymy nazwy naszych galerii. Galerie, które tworzymy
możemy opatrzyć kodem dostępu, który udostępniamy naszym klientom. Powstałe galerie
możemy również usuwać.

Dodawanie galerii internetowych.
Pierwszym naszym krokiem do dodania nowej galerii jest stworzenie jej nazwy. Klikamy, więc na
przycisk Dodaj.
Pokazuje się okno dialogowe Dodawanie galerii internetowej.
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Następnie, jeżeli chcemy aby galeria była prywatna należy opatrzyć ją kodem np. 1234. Kody nie
mogą się powtarzać i program natychmiast o tym fakcie informuje.
Wybieramy cennik jaki obowiązuje dla danego klienta lub okoliczności np. ślub.
Następnie nadajemy nazwę naszej galerii. Jeżeli potrzebujemy więcej informacji dodajemy opis
do naszej galerii.

Następnie klikamy Dodaj.
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Jak widać nasz nowa galeria powstała. Kolejna naszą czynnością jest dodanie do naszej galerii
zdjęć. Klikamy przycisk Otwórz folder galerii. Automatycznie w naszym katalogu np. D:\Kopia
testowe zostaje utworzony folder do którego należy przekopiować zdjęcia.
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Klikamy przycisk Odśwież folder galerii.

Jak widać teraz wszystkie nasze zdjęcia zostały dołączone do galerii. Klikamy następnie
Synchronizuj z serwerem.
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Następnie otwieramy moduł galerii.
Wersja testowa modułu znajduje się na stronie http://isit.com.pl/galeria/. Wpisujemy nasze
login oraz hasło lub rejestruje się.

http://isit.com.pl/galeria/
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Zaraz po zalogowaniu się na stronę otrzymujemy następujący widok.
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Następnie wpisujemy kod jeżeli naszą galerię opatrzyliśmy takim kodem. Klikamy przycisk plusa.

Klikając raz na wybraną galerie otwiera się ona raz. Otwiera się nam galeria a w niej zdjęcia,
które zostały przez Państwa dodane.
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Gdy chcemy edytować nasze dane osobowe należy wybrać .
Jeżeli Państwa klienci będą chcieli zakupić dane zdjęcie należy zaznaczyć

.

Gdy dokonany został wybór zakupu należy kliknąć przycisk Koszyk .

.
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Następnie wybieramy jaki nam odpowiada format, gradacja, efekt. Kadrowanie, ilość odbitek.
Gdy dokonamy wyboru należy zatwierdzić je przyciskiem Zamień.
Z lewej strony otrzymujemy informacje dotyczącą ilości odbitek, formatu oraz informacje o tym
ile kosztować będzie nas zamówienie.

Wybieramy opcje znajdującą się u dołu zamówienia.
Pojawia się okno dialogowe z podsumowaniem zlecenia. W oknie tym wybieramy sposób
płatności, sposób odbioru. Możliwy tez jest powrót do kosza.

Akceptujemy zlecenie i automatycznie zostaje ono wysłane do FotoGeta. Jeżeli chcemy
zakończyć pracę należy się wylogować.
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X. Statystyki

Dzięki tej opcji jesteśmy w stanie dowiedzieć się jaki duży transfer danych posiadaliśmy w
danym miesiącu.
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XI. Prawa dostępu

W oknie tym możemy definiować użytkowników FotoGeta oraz ich prawa dostępu do programu.
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XII. Info

1. Numer licencji – w tej zakładce znajdziemy numer Państwa licencji. W przypadku problemów z
programem należy przesłać nam ten numer, który ułatwi nam szybkość i sprawność pomocy
technicznej.

2. Pluginy - dzięki tej opcji możemy zobaczyć zestawienie za dany okres czasowy.
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3. Szablony raportów – w tym miejscu możemy wybrać drukarkę oraz wybrać ustawienia
drukowania.
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