Instrukcja umieszczania zdjęć na aukcji z wykorzystaniem
własnego serwera
1. Pobranie programu typu FTP.
Pliki na serwerze umieszcza się za pomocą programów typu FTP. Jednym z najłatwiejszych
w obsłudze i całkowicie darmowych jest Core FTP Lite.
MoŜna go pobrać np z tej strony:
http://www.download.net.pl/1187/Core-FTP-Lite/
ok.: 3,5 MB

2. Konfiguracja programu FTP (Core FTP Lite).
Po pobraniu i zainstalowaniu programu naleŜy go odpowiednio skonfigurować.
W tym celu naleŜy w oknie Site Manager naleŜy kliknąć opcję NEW SITE

Następnie naleŜy wypełnić zaznaczone na czerwono pola:
• site name: wpisując dowolną nazwę
• host/IP/URL: wpisując nazwę serwera ftp (w przypadku darmowych serwerów na
republika.pl naleŜy wpisać „ ftp.republika.pl „
• username: nazwa uŜytkownika ftp (znajduje się w mailu przesłany z szablonem)
• Password: hasło ( takŜe znajduje się w mailu przesłanym z szablonem)
Pozostałych pol nie naleŜy wypełniać ani zmieniać domyślnych parametrów.

Po wypełnieniu jak powyŜej naleŜy kliknąc na Connect i program FTP połączy się z
serwerem.

3. Wysyłanie plików na serwer.
Po poprawnym zalogowaniu i podłączeniu z serwerem moŜna przystąpić do wysyłania,
usuwania plików na naszym serwerze.
Okno programu podzielone jest na dwie części: prawą i lewą.
W jednej z nich widzimy pliki dostępne na naszym komputerze a w drugiej pliki na serwerze

Aby wysłać plik na serwer naleŜy znaleźć go w części pokazującej pliki na naszym
komputerze, zaznaczyć go kliknąć myszką aŜ się podświetli, a następnie kliknąć w strzałkę na
górze (np.; na zdjęciu zaznaczamy plik typu JPG i klikamy strzałkę w prawo)
Plik zostaje umieszczony na serwerze.

4. Umieszczanie zdjęć w aukcji allegro
KaŜde zdjęcie umieszczone na serwerze ma swoją unikalną ścieŜkę dostępu.
W przypadku serwerów na republika.pl wygląda tak:
http://www.nazwa-uŜytkowanika.republika.pl/nazwa-pliku.jpg
Jeśli utworzyliśmy na serwerze jakieś katalogi i dopiero w nich są pliki graficzne to naleŜy
ten fakt uwzględnić – np.:
http://www.nazwa-uŜytkownika.republika.pl/nazwa-katalogu/nazwa-pliku.jpg
Aby umieścić zdjęcie na aukcji naleŜy podczas wystawiania aukcji korzystając z tzw.
„edytora wizualnego allegro” i opcji WSTAW OBRAZEK

Po kliknięciu w przycisk z tą opcją, pokaŜe się okienko do wstawiania zdjęcia.
W polu lokalizacja (URL) naleŜy wstawić ścieŜkę dostępu do pliku graficznego naszego
zdjęcia (np.: http://www.nazwa-uŜytkowanika.republika.pl/nazwa-pliku.jpg ), a następnie
kliknąć przycisk WYBIERZ.

Zdjęcie zostanie wstawione do aukcji (szablonu aukcji) albo w miejscu gdzie mieliśmy
ustawiony aktualnie kursor w edytorze wizualnym, albo na samej górze szablonu.
Jeśli zdjęcie jest w niewłaściwym miejscu naleŜy na nie kliknąć i przeciągnąć we właściwe
miejsce.

KONIEC.

