
Wandelclub Egmont - Nieuwe fotogalerij vanaf nu beschikbaar
Je ontvangt deze e-mail omdat je geregistreerd bent als uploader op onze fotogalerij.

 

Beste gebruiker
 

De overschakeling naar onze nieuwe fotogalerij is zopas afgerond. Dit wil ook zeggen dat alle
foto's opnieuw beschikbaar zijn alsook de mogelijkheid om nieuwe foto's te uploaden. Via
deze weg dan ook een warme oproep om foto's die je nam op onze activiteiten in januari &
februari van dit jaar, alsnog te uploaden op onze fotogalerij. Heb je nog foto's die je wil
uploaden van het wandeljaar 2022, stuur dan even een mailtje naar
webmaster@wandelclubegmont.be.
 

Omdat het achterliggende systeem van de fotogalerij gloednieuw is, zal je je eenmalig
opnieuw moeten registreren.
 

Hoe registreren?
Ga naar https://wandelclubegmont.be/fotogalerij/registreer en vul de gevraagde gegevens
in. Vervolgens word je aanvraag verstuurd naar de webmaster voor goedkeuring. Zodra je
account actief is ontvang je een e-mail. Vanaf dan kan je foto's uploaden op onze fotogalerij.
 

Wat is er nieuw?
De nieuwe fotogalerij komt met een aantal nieuwigheden. Zo heeft elk album en elke foto
een unieke url waardoor je deze eenvoudig kan versturen naar familie & vrienden.
 

De uploadprocedure werd verbeterd. Valt je internetverbinding even weg, dan wordt
automatisch een nieuwe poging ondernomen zodra je verbinding herstelt is.
 

Voortaan log je in met je e-mailadres en wachtwoord. Gebruik altijd een geldig e-mailadres.
Het wordt immers gebruikt om je updates te sturen, bijvoorbeeld wanneer je album
goedgekeurd werd.
 

Welke functionaliteit mag je binnenkort verwachten?
Binnenkort kan elke uploader op zijn persoonlijke pagina zijn albums raadplegen, zelfs
wanneer ze nog niet goedgekeurd zijn. Zo zal je ook zelf foto's kunnen toevoegen na het
uploaden mocht je er nog vergeten zijn.
 

Vragen & problemen
Hoewel alle functionaliteit uitgebreid getest is kan er altijd ergens een fout voorvallen.
Aarzel dan ook niet om mij hiervan te verwittigen.
 

Heb je nog vragen? Contacteer mij gerust.
 

Met vriendelijke groeten
Maarten De Moor
webmaster Wandelclub Egmont
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