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Välj arkiv
Välj det arkiv du vill titta på högst upp till vänster i menyn.

Bläddra mellan sidor
Använd pilarna uppe till höger. I ordning, första sidan, föregående sida, nästa sida samt sista
sidan.

För att gå direkt till särskild sida skriv in sidnummer i textrutan ovanför de små bilderna
(thumbnails) och tryck enter.
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Se på stora bilder
Klicka på den lilla bilden (thumbnail).

För musen över den stora bilden för att zooma.

För att se nästa bild, klicka på högerpil. För att se föregående bild, klicka på vänsterpil. För att se
sista bild, klicka på sista högerpil. För att se första bilden, klicka på första vänsterpil.
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Se på stora bilder (forts.)
För att se bild med särskilt nummer, skriv in numret i textrutan ovanför bilden och tryck enter.

För att återgå till sidan med små bilder (thumbnail), klicka på småbildsymbolen högst upp till
höger i menyn.

Enkel sökning
Skriv direkt i textrutan t.ex. namn, plats, årtal och tryck enter.

Avancerad sökning
Välj i listorna vad du vill söka efter. Du kan välja en sak eller flera i kombination. T.ex. sök efter
byggnad (motivkategori) och bil (sökord), klicka på sök högst upp till vänster i menyn så
kommer alla bilder med den kombinationen fram i urval.
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Avancerad sökning (forts.)
Klicka på avbryt om du vill återgå till småbildsidan. För att komma tillbaka till hela arkivet från
urvalsläget, välj arkiv i arkivlistan högst upp till vänster i menyn.

Fotograf
Här kan man läsa om fotografen/fotograferna. Om ingen information finns inlagd om fotografen
så går länken ej att klicka på.
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Om oss
Här kan man läsa om bildägaren/arkivägaren. Om ingen information finns inlagd om
bildägaren/arkivägaren så går länken ej att klicka på.

Lämna information
Har du information om bilden, klicka på lämna information. Fyll i uppgifterna och klicka på
skicka längst upp till vänster i menyn. Informationen går iväg till Admin som granskar
informationen innan den eventuellt läggs ut tillsammans med bilden. Om du ändrar dig, klicka
på avbryt.
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