Anvisnigar hur du får en egen effektiv och personlig
hemsida som medlem i Öppna Sinnen!
Logga in:
Användarnamn: din e-mail adress
Lösen: Du angav ett personligt lösen av då fyllde i dina personliga
uppgifter i din ansökan som medlem i Öppna Sinnen.
Har du glömt ditt lösenord så klicka på ”Glömt lösenord” så får du via
e-post ditt lösenord som du angett i din anmälan.
Du kan enkelt ändra ditt lösenord när du kommit in på din sida.
Se nedan vid ruta ”Byta lösenord”

Medlemmens namn
2016-XX-XX

När du loggat in på din sida finner du ett antal blå flikar.
”MIN STARTSIDA” – här finns alla de uppgifter du angett när du
ansökte om medlemskap.
Som du ser så finns det ingen profilbild här. Och det vill vi att du
lägger in. (Detta är väldigt viktigt då besökare som är intresserad av
dig och din konst inte skall mötas av en grå markeringsbild)
För att lägga in eller ”ladda upp” en bild så gör du detta under
fliken ”MIN PROFILBILD”
När du klickar på ”MIN PROFILBILD” får du upp en
meny där det står ”Ladda upp bild”.
Innan du väljer ”Ladda upp bild” måste du välja ”Välj fil”.
– när du klickar på denna så skall du välja den bild du vill
använda som profilbild. Bilden får vara max 2000 pixlar.
Om bilden är för stor kommer du att få en påminnelse
om detta. Bilden måste då minskas i program som Paint,
Photoshop el. liknande.
Ett tips! Innan man laddar upp bilder är det bra om man förberett
detta tidigare som att välja ut de bilder man skall lägga in på sidan.
Detta kan man enkelt förbereda genom att skapa en mapp t ex på
skrivbordet eller där du har bilder och samla de bilder du skall visa
på din personliga sida. Om man döper denna mapp till t ex
”Min ÖS hemsida” så är det enklare att finna denna än att leta
efter olika bilder i datorn.

Byta lösenord:
Under fliken ”ÄNDRA PROFIL” ser du alla dina uppgifter
och övrig info som du lagt in.
Här kan du enkelt ändra dina uppgifter såsom lösenord
texter mm. Glöm inte att ändra om du byter adress, telefon,
e-post mm. Det är dessa uppgifter som gör att vi kan kontakta
dig som medlem.
Glöm inte ”SPARA PROFIL”

Ladda upp bilder i eget galleri
Under fliken ”MITT GALLERI” väljer du
”ladda upp ny bild”. När du klickat på denna får du en
meny där du väljer
”Välj album”. (här kan du sedan välja fler album
t ex ett för Måleri och ett för skulptur.
Eller bara ett som heter ”Konst”
”Välj ordning” här kan du välja i vilken ordningsföljd du
vill ha på dina bilder.
Glöm inte ”SPARA OCH LADDA UPP”

