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Fotoalbum

Præsenter dine billeder på hjemmesiden

Har du mange billeder du gerne vil vise på din hjemmeside, 
så er fotoalbummet den oplagte mulighed, hvis det skal være 
nemt.

Der er kun få trin i processen før du kan præsentere dine 
billeder på hjemmesiden. Upload dine billeder til dit arkiv på 
hjemmesiden og klik derefter på en knap for at oprette et nyt 
fotoalbum. Du skal ikke bekymre dig om hvilken størrelsen på 
billederne, idet de automatisk skaleres til den rigtige størrelse.

Du kan vise dine billeder på flere måder, bl.a. som slideshow. 
Du kan også navigere frem og tilbage i rækkefølgen af billed-
erne.

Du kan indsætte en oversigtsside, der viser alle dine fotoalbum-
mer med en kort beskrivelse af det enkelte album, information 
om oprettelsestidspunkt og hvor mange billeder der er i album-
met.

Der er mulighed for at spærre adgangen til et fotoalbum, så det 
ikke er muligt at se billederne uden at brugeren er logget ind og 
har de fornødne rettigheder. Det er ikke muligt at se billederne 
i det adgangsbeskyttede album selv om man skulle kende den 
direkte adresse på hjemmesiden.

I EasyPage Pro Web har du mulighed for at oprette et ube-
grænset antal fotoalbummer, mens du i EasyPage Standard Web 
er begrænset til et enkelt fotoalbum.
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Fordele
Nem præsentation af 
dine billeder 

Mulighed for at vise dine 
billeder i slideshow 

Mulighed for at beskyt-
te fotoalbummer med 
brugernavn og kodeord 
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