
 

 

Ensiksi kun avaat Photoportalin web-sivun, laita ruksi hyväksymisruutuun. 

 

Toiseksi kirjaudu sisään 

 

 

 

Jos et ole aikaisemmin rekisteröitynyt järjestelmään tai et muista salasanaasi mene Home painikkeen 

kautta sisään. 

 



 

Reset password lähettää salasanan sähköpostiisi. Jos et saa sitä 15 min sisällä, tarkista roskapostikansio. Jos 

ei ole sielläkään kysy sähköpostilla circuit@finlandcircuit.fi salasanan resetointia. Sähköpostiin pyritään 

vastaamaan mahdollisimman nopeasti. Viimeistään vuorokauden kuluessa.  Jos sinulla on tili järjestelmässä, 

älä tee toista tiliä. 
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Voit kopioida salasanan sähköpostista, mutta katso tarkkaan etteivät lainausmerkkipilkut tule mukaan 

kopiointiin. 

 

 



Kirjoita osoitetietosi huolella. Niitä käytetään palkintoluetteloissa ja luettelon postituksessa. Käytä isoja ja 

pieniä kirjaimia oikein. 

 

Muista painaa lopuksi Save-painiketta. 

Uuden henkilön rekisteröityessä järjestelmään tarkista että maa (Country) on oikein. 

Lisäksi kirjoita Captcha koodi sen alapuolelle.  

 



 

 

Jos haluat valita helpomman salasanan tai jostain syystä se ei tule sähköpostiisi tässä vaiheessa, käy 

antamassa haluamasi salasana. 



 

 

Sivun yläosassa on luettelo kansainvälisistä näyttelyistä ja säännöistä jotka ovat parhaillaan ladattavissa. 

Laita ruksi kohtaa I hereby expressly agree to the FIAP document 2014/317 E 

Tämä koskee kansainvälisiä kisoja joissa noudatetaan FIAPin sääntöjä. Liiton näyttelyä se ei koske, mutta 

on hyväksyttävä että päästään jatkamaan latausta. 

Sivun alaosassa on valikko josta valitaan näyttely johon halutaan kuvat ladata. 

 

 

 

http://patronages.fiap.net/assets/info-317-patronage-e.pdf


Jos olet alle 30 vuotias näyttelyn avajaispäivänä, laita ruksi niin saat alennusta.  

 

 

 

Valitse ensin sarja 

Kirjoita kuvan nimi 

Selaa koneesi hakemistoja missä ladattava kuva on 

Jos teet kuvasarjan, laita ruksi kohtaan Is Work, muuten jätä se tyhjäksi. 

Kuvan koko saa olla 1920 x 1080 pikseliä ja tiedostokoko 2 Mt. Lataus menee virheeseen jos tiedosto on 

isompi. Helpoin tapa tiedoston pienentämiseksi on pakkauskoon pienentämistä. 

 



 

Multiupload -painikkeella voit ladata useita kuvia yhdellä kertaa. 

 

 

Kun olet painanut Upload, kestää hetken kun kuvaa ladataan järjestelmään. Odota. 

Add image nappulasta voit jatkaa lataamista. 

Pay nappula vie sinut maksamaan Paypal järjestelmän kautta. Käytä sitä vain kansainvälisissä kisoissa. 



Suomalaisen kisan kuvat voit maksaa pankkitilille. Jos tili ei ole selvillä kysy sitä sähköpostilla 

circuit@finlandcircuit.fi  

Jos latasit väärän kuvan voit vaihtaa sen poistamalla nykyisen Delete image nappulasta ja myös kuvan 

nimen vaihto tapahtuu Rename image nappulasta. 

 

 

 

Jatka kunnes olet syöttänyt kaikki näyttelyyn tulevat kuvasi. Jos 100 ei riitä niin ota yhteyttä nostetaan 

rajaa. 

 

 

 

Kuvasarjan lataus 

Mene normaalisti kuvien lataukseen. Laita ruksi kohtaan Is Work ja lataa kuva. 
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Kun ensimmäinen kuva on ladattu saat alla olevan ikkunan. Valitse seuraava kuva. ja paina Add 

Toista tätä kunnes olet ladannut kaikki kuvat.  

Multiuploadilla voit ladata useampia kuvia, mutta se vaatii selaimeksi IE11 ja Silverlight ohjelman. Yksitellen 

lataaminen on varmempaa. 

 

Kun olet ladannut kuvat 

Sinulla on mahdollista vaihtaa järjestystä poistaa ja lisätä kuvia 

Viimeiseksi paina SaveAndBack nappulaa 

 



 

 

 


