Velkommen til nytt bildearkiv
for Coop hos Inkognito

Hvordan komme igang

Slik logger du inn
Du bør bruke en nyere nettleser, feks Firefox 2 eller Explorer 6.
Tillat Javascript, cookies (informasjonskapsler) og sprettopp-vinduer.

Bruker og passord er som du kjenner det fra vårt tidligere bildearkiv.

Slik søker du

I hurtigsøket kan du lete etter beskrivelser, filnavn, EAN-koder
eller SAP-nummer. Har du større behov, benytt Avansert søk,
der du kan søke i all informasjon som er lagret – pluss
at du kan søke på bilder som har gått i spesifikke Coop-jobber.

Slik laster du ned - enkeltbilde

1
Velg bilde ved å
klikke på det

Du vil få opp detaljinformasjonen om bildet

2
Klikk her - bildet vil komprimeres og
gjøres klart for nedlasting

(Du kan også klikke
på selve bildet)

3

Selve nedlastingen.

Vent til bildet er klart – og last ned!

Slik laster du ned - flere bilder på en gang

1

Finn bildene du ønsker og putt dem i “Min mappe” ved å
krysse av for de du vil ha. Tallet i «Min mappe» angir hvor mange du har valgt.
Du kan selvsagt også velge å laste ned kun 1 bilde på denne måten.

2
Klikk “Last ned” i Min mappe.

3

Du har nå valget mellom å laste ned alle samlet eller ett for ett.
(Du kan også angre deg og ta ut de du ikke vil ha likevel ved å trykke “Fjern”.)
Bildene kommer til deg som en komprimert zip-fil som må pakkes ut.

Slik lager du PDF
Min mappe gir deg også en annen muliget –
å lage en PDF av utvalget bilder du har gjort.
Klikk på “Lag PDF”.

Du vil kunne velge ut litt informasjon, legge inn
overskrift og tekst på en tittelside.
Deretter trykker du bare på “Lag PDF” —
og en ferdig PDF-fil med bildene vil bli lastet ned til din maskin,
f.eks til å skrive ut eller sende til noen som ikke har tilgang
til bildearkivet.

Vi har prøvd å innrette bildearkivet mot brukerne,
ved å gjøre det så enkelt og vennlig som mulig.
På sidene finner du mer detaljert hjelp ved å trykke
Skulle du stå fast eller opplever at noe ikke fungerer som det skal,
ta gjerne kontakt med Inkognito på hjelp@billedarkiv.no.
Lykke til!
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