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Om JVMv Kontakta Aktuellt Spår Arkiv  
 

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum
Forumet stödjer 3 olika bildformat: Jpg, GIF, Png
Max storlek på bilderna är 1200 pixlar .  
Är bilden större kommer Forumet att automatiskt minska bilden till 1200 pixlar.

Vill du ladda hem handledningen för utskrift finns den även som en Pdf-fil här.

När du är inne på sidan "Nytt ämne" för att skriva ett inlägg och även vill lägga till en bild som du har i din
dator (går även om du använder mobiltelefon)
                               Klicka på rutan "Ladda"

När du har gjort ovanstående får du upp en ruta där det står "Ladda upp bild"! (se Bild 2 nedan)

Här finns det tre saker att välja bland.

1. Den lilla rutan "Bläddra" följt av texten "Ingen fil är vald".
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Klickar du i den här rutan då kan du bläddra i din dator eller mobil efter den bild som du vill ladda upp och visa i
ditt inlägg. när du i din dator/mobil har valt och klickat på den bild du vill använda går du vidare till punkten 2
nedan.

2. Den lilla rutan "Ladda upp"
När du i din dator/mobil valt och klickat på den bild du vill använda då klickar på "ladda".
Har du nu gjort rätt kommer din valda bild att dyka upp i rutan. Se bild 3 nedan!

3. Texten "Bläddra uppladdade bilder ..."
Här är den plats  i forumet där dina och alla andra användares bilder är uppladdade. Det är de 10 senast
uppladdade bilderna som visas tidigare uppladdade bilder är arkiverade. Vill du använda någon bild så är det bara
att bläddra och klicka på den du vill använda och dess länkadress kommer in i "Inläggsrutan". Se bild 3 nedan.
Viktigt att veta är att det här "bildarkivet" kan ses av alla användare som är inne på sidan "Ladda upp bild". 
Du som enskild användare kan inte radera en bild som ligger i "bildarkivet". (Undantag för forumets
Trafikchef/moderatorer)

Här har nu din valda bild laddats upp till forumets databas.

Om du nu klickar på den bilden kommer den bildens adress att hamna i själva inläggsrutan. Sen är det bara att
fortsätta att skriva det inlägg som du håller på med. Lycka till!
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Åter till forumsidan? 

Senaste uppdatering 2020-01-14 Redaktör Rolf Sten
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