Trin-for-trin guide til bestilling af produkter
hos Thorhauge Fotografi
Trin 1:
Du har netop modtaget et link til dit personlige galleri, samt tilhørende kodeord.
Indtast kodeordet → Herefter kommer du til en oversigt over dine billeder.
Her er det muligt at se billederne i stor størrelse, se slideshow af billederne, dele
billederne på f.eks. facebook mv.
For at bestille billeder skal du først udvælge hvilke billeder du vil bestille.
Vælg ”Select photos” for at udvælge enkelte billeder eller alternativt kan du under
”Buy” udvælge samtlige billeder i albummet. Tryk herefter ”Buy”

Trin 2:
I næste vindue vælger du hvilket produkt du ønsker for det/de udvalgte billeder
samt antal. Herefter trykker du på knappen ”Add to Cart”
NB: Ved bestilling af digitale filer kan du vælge imellem 4 forskellige opløsninger.
De kan bestilles på 2 måder:
1) Digital Fil – xxx-opløsning: Vælg denne hvis du ønsker dine billeder tilsendt på
enten DVD, USB-kort eller som digital download(hvis du ikke har Paypal)
2) Digital Fil – xxx-opl. kræver Paypal: Ved at vælge denne skal du betale via
Paypal. Kræver internationalt kreditkort. Fordelen ved denne betalingsmåde er at
dine digitale filer bliver tilgængelige umiddelbart efter betaling.

Trin 3:
Herefter kommer der en bekræftelse på de produkter du har tilføjet.
Det er her muligt i venstre side at trykke sig ind på ”Preview and
Configure” hvor du bl.a. kan angive en beskæring af billederne.
Du har nu 3 muligheder:
- Gå direkte til check out
- Fortsætte med at vælge nye billeder og produkter
- Køb flere produkter for de billeder du har udvalgt
I eksemplet her trykker vi videre på ”Checkout Now”

Trin 4:
Du kommer nu til et skærmbillede hvor du kan gøre følgende:
- Register and Checkout: Registrer dig for en gratis konto, hvor du kan logge ind
og se tidligere ordrer, gemme indkøbskurv og komme hurtigere igennem checkout
næste gang du vil købe produkter hos Thorhauge Fotografi.
- Already Registered: Hvis du tidligere har registreret dig, kan du logge ind her.
- Guest Checkout: Vælg denne hvis du ikke ønsker at registrere dig.

I eksemplet her vælger vi ”Guest Checkout”

Trin 5:
Indtast nu alle dine oplysninger og tryk dig videre.

Trin 6:
I næste vindue skal du vælge din levering:
Hvis du har valgt digitale filer, kan du her vælge hvordan du ønsker dem leveret.
Der er 3 muligheder: Digital Download, Sendt på DVD eller Sendt på USB kort.
Ved bestilling af prints vælges blot ”Post Danmark”.
Har du bestilt både prints og download vælges som udgangspunkt ”Post
Danmark”. Du vil ved denne løsning blive tilsendt et link til dine filer. Hvis en
anden levering ønskes kontaktes Thorhauge Fotografi direkte.
Har du modtaget en rabatkode, kan denne indtastes i feltet til højre.

Når du har valgt forsendelses-metode trykkes ”Continue Checkout”

Trin 7:
På næste skærm kan du indtaste en gave-kode, hvis du er i besiddelse af en
sådan – ellers trykkes blot videre på ”Continue Checkout”

Trin 8:
Du når nu frem til en oversigt over din ordre. Kig den nøje igennem og tryk
herefter ”Send Order”

Trin 9:
Du modtager til sidst en kvittering på din ordre.
Thorhauge Fotografi går nu i gang med bestillingen og sender en faktura på
ordren sammen med det bestilte.
Har du bestilt digitale filer med Paypal betaling – vil Paypal fremgå ved Checkout.
Du vil efter betaling modtage link til dine filer.

