Návod k Zoneramě v roce 2016
Po registraci a aktivaci účtu a přihlášení se můžeme pustit do dalšího nastavovaní, zakládání složek a nahrávání fotek.

Kliknete do horního menu na
(vlevo vedle tlačítka Nahrát fotky, v mém případě na fialovou ikonku) pro zobrazení podmenu, kde je
nejdůležitější znát Nastavení Zoner účtu.

Po kliknutí na tento odkaz se otevře toto okno:

Zde si povšimneme nejprve tlačítka Nastavení Zoneramy, po kliknutí se dostaneme na další stránku, kde v Dalším nastavení můžeme zaškrtnout
volbu Umožnit dohledat galerii z internetu (Google, Zonerama, …) pokud chceme, aby bylo album plně přístupné celé veřejnosti odkudkoliv.
Když necháte nezaškrtnuto, do alba budou znát cestu jen ti lidé, kteří od vás dostanou odkaz na vaší galerii. Nezapomeňte po změně klepnout na
tlačítko Uložit nastavení (je to dost běžná chyba začátečníků, že na to zapomenou a pak se diví, že to nefunguje, jak si to přece už nastavili).
Nyní by nás měla zaujmout tato ikonka
v pravém horním rohu, kterou se rozklikává další podmenu, kde je důležitý odkaz Nastavení. Po
kliknutí na něj se dostaneme do dalších důležitých uživatelských nastavení účtu: Změnit heslo, Změnit používaný e-mail (ID účtu), Změnit
avatár (ikonku), Sloučit účty a Zrušit Zoner Účet. Vše je tam dobře vysvětleno, není nutné k tomu něco dodávat.

Po všech nezbytných nastavení se vrátíme do své galerie na Zoneramě kliknutím na odkaz Moje fotky (je vidět v horním menu, pokud je tam
člověk zrovna přihlášený):

Klepnutím na jednotlivá alba se dostaneme
do přidávání fotek a dalších nastavení alb.

Po kliknutí na tlačítko Sdílet se otevře okno, kde hned nahoře v prvním řádku se objeví webový odkaz pro vaší fotogalerii na Zoneramě, který si
tam zkopírujete a když ho chcete dát třeba ke svému nicku na Okounu, tak to tam uděláte v „Nastavení“ do řádku „Homepage“ vložíte zkopírovaný
odkaz ze Zoneramy (Pozor: odkaz který začíná https Okoun nebere, musí se to z toho udělat jen http smazáním s a pak to Okoun vezme bez
problémů) a do řádku „Popis homepage“ napíšete třeba Moje album nebo něco jiného podle vlastního vkusu, uložíte nastavení a hotovo, všechna
děvčata z Okouna už vědí, kde máte své nové vyšívačské album. ;-)

Klepnutím na

se otevře okno Upravit profil:

Sem můžete, ale nemusíte, napsat cokoliv o sobě. Když zaškrtnete
zatržítko dole vpravo, tak se ten text bude zobrazovat všem, jinak ne.
Kliknutím sem vyskočí nabídka Upravit
složku, kde můžeme kromě jiného tuto
složku buď skrýt úplně pro veřejnost nebo
zabezpečit heslem.

Kliknutím na toto plus se přidávají nová
alba do složky.

Kliknutím na plus lze přidávat další složky a roztřídit si alba
podle témat. Nenechte se zmást, že vyskočí nabídka
Upravit složku, v tomto případě se opravdu po uložení
vytvoří nová složka na další alba.

Do prvního okénka napíšete název své celé fotogalerie, já napsala svůj nick
z Okouna (povinné, nutno vyplnit). Do druhého okénka můžeme napsat např. svůj nick (není povinné, může zůstat prázdné), pak dostaneme
neopakovatelnou webovou adresu, kterou si můžeme dát třeba jako odkaz na své album na Okoun, pro mne to bylo http://junona. zonerama.com
nebo mohu na tuto fotogalerii odkazovat také takto http://www.zonerama.com/junona. Praktičnost takové webové adresy je jasná, když to
porovnáte se svou adresou z tlačítka Sdílet (moje vypadá takto: https://www.zonerama.com/Link/Account/11027), nač si pomatovat čísla, když
to jde i jinak, obě tyto webové adresy jsou platné a plně funkční. ;-)

Po klepnutí sem si můžeme nahrát profilovou fotku, může to být třeba ikonka, kterou používáme na Okounu (jako jsem si dala já) nebo
jakýkoliv jiný obrázek, který se nám líbí a bude nás charakterizovat. Změnit lze kdykoliv.

Jistě jste si všimly u některých děvčat, která už mají svá alba na Zoneramě, že tam mají v záhlaví běhací obrázky, mně se to už
podařilo vypnout, protože to považuji za rušivý element. Pro ty, co si to tam chtějí nechat, tyhle tři ikonky to nastavují (odborně se tomu říká
slidershow), dokážete to pochopit samy, experimentujte. ;-) Děvčata, kterým slidershow ve fotogalerií překáží, bude zajímat hlavně ta prostřední,
kde si po rozkliknutí zmáčknou Nezobrazovat, tím to vypnou a budou mít klid od zmateného pobíhání obrázků (teda pokud to na závěr
nezapomenou uložit zeleným tlačítkem Uložit). :-)
V Upravit profil se zakládají nové složky na alba i nová alba ve složkách, jak je výše na obrázku popsáno. Tlačítko Možnosti se prozkoumejte
samy, jedná se o řazení alb ve složkách. Přesouvání je jednoduché, čapnout myší a přesunout ručně, kde člověk chce složku či album mít, určitě
jste něco podobného dělaly běžně se soubory ve svém počítači.

Nyní obrátíme pozornost nahoře v menu k tlačítku Nahrát fotky. Po klepnutí na něj se nejdřív otevře dialog na vybrání fotografií z počítače,
vybereme tedy, co tam chceme nahrát. Po vybrání fotek se objeví toto okno:

Po klepnutí na odkaz Změnit si budeme moci
vybrat album, kam chceme tyto fotky nahrát
nebo zde můžeme pro ně založit nové album.
Dále zde můžeme nastavit práva použití a
ochranu vodoznakem.
Na závěr nezapomeneme vše potvrdit zeleným
tlačítkem Uložit.

Když jsme se rozhodli upravit album, tak na něj klepneme a po otevření alba se klepnutím na

Po najetí myší
na obrázek se
objeví
toto
podmenu.

Po najetí myší na obrázek se
objeví také toto zaškrtávátko,
po zaškrtnutí u vybraných
obrázků proběhnou všechny
vybrané změny hromadně
najednou.

Pozastavíme se nejprve u tlačítka Přidat, kde se dá přidat Popis alba.
Podmenu u fotek:
zvýraznění fotky

tentokrát otevře okno Upravit album:

pro nastavení práv použití

A tady lze zabezpečit album heslem.

pro nastavení ochrany vodoznakem

pro přesunutí fota do jiného alba

pro

vybranou fotku můžeme nastavit jako obálku alba, jinak se zobrazuje jako obálka alba poslední nahraná fotografie

smazání fotky nebo kdekoliv jinde smazání prvku. A končíme čím? Ano správně zeleným tlačítkem Uložit.

Při nahrávání nelze dávat k fotkám popisky, to lze až dodatečně. Otevřeme si album, kde chceme dát popisky k fotkám a rozklikneme si jednu
z fotek. Otevře se nám okno s obrázkem, kde se po klepnutí na
tentokrát objeví dva nové řádky, kde do prvního napíšeme název fotky a do
druhé popis, nebo necháme vyplněnou řádku jenom jednu, v první řádce se zobrazuje tučný text, v druhé obyčejný text:

Na závěr se zastavíme nad tím, co vidí ostatní při návštěvě našeho alba:

Tato ikonka stojí za povšimnutí, tady mají návštěvníci možnost stáhnout buď celé album nebo jen jednotlivé fotky, když budou uvnitř alba
listovat fotkami. Co jsem zde nepopsala a nad čím jsem se nepozastavila, prozkoumejte samy, je to jednoduché. :-)

