
Upload af billeder til Photo Album 

 

Før du uploader billeder til Photo Album skal du gå ind i Album Admin og oprettet et album med det 

ønskede navn. Når dette er gjort, så gør du følgende: 

1. Gå ind på siden Upload Photos 

 

 
2. I feltet der hedder Box A: Multiple Photos in one selection, vælger du op til 20 billeder, maksimalt 

må billederne ikke fylde mere end 96 Mb. Prøv at holde billedstørrelsen for det enkelte billede ned 

på omkring 300 Kb. Du vælger billederne ved at trykke på Gennemse og her gå til den mappe på din 

pc, hvor du har de billeder der skal uploades liggende. 
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3. Vælg herefter det album hvor billederne skal uploades til, det som du lavede under pkt. 1. 

4. Tryk på Upload Multible Photos. Billederne bliver nu uploaded til galleriet. Hvis du vil have flere 

billeder, kan du tilføje flere gange på samme måde. Rækkefølgen kan ændres efterfølgende i selve 

galleriet. 

 

Indsættelse af Foto Album på side 

 

Nu skal vi have lagt et fotoalbum ud som et slideshow på en hjemmeside. Det gøres på følgende måde: 

 

5. Sæt curseren på det sted på den aktuelle side hvor du vil have dit slideshow. Tryk på ikonet for 

Photo Album, markeret ovenfor med pil 5 
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6. Vælg typen af WPPA display, et godt valg er den øverste ”A gallery with cowers and/or thumbnails” 

7. Vælg Type of gallery display, et godt valg kan være ”The thumbnails of specific album(s)” 

8. Vælg Kind of selection, et valg kan være ”One or more wppa+ albums” 

9. Vælg hvilket fotoalbum det drejer sig om, mulighed for at vælge kommer til syne når du har 

gennemført pkt. 8. 

10. Tryk derefter på Insert Gallery (pil 9), koden for slideshow bliver indsat på siden, hvor du 

markerede, hvis ikke kan du flytte koden til det ønskede sted. 

Du må forsøge dig frem for at finde det slideshow eller galleritype som passer dig. 
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