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RMVK avannut ”PILVIPALVELUUN” VALOKUVAKANSION
Kansion osoite on :
www.dropbox.com
siellä sitten hakemisto kuvat@rmvk.fi.
Jotta pääset kyseistä hakemistoa käyttämään, tulee sinun sähköpostiosoitteesi olla lisättynä kyseisen
hakemiston SHARE ”luetteloon”.
Huom! ”Share” toiminto kannattaa tehdä tuohon päähakemistoon (RMVK-Valokuvat) niin jakamista ei
tarvitse tehdä jokaiselle alikansiolle.
Alikansioiden jakamisen ”lisäjakamisen” voi tehdä sen kuvien tekijänoikeudet omistava henkilö!
Tallentaessasi valokuvia tänne RMVK:n hakemistoon, annat kaikille jäsenillemme kuvien käyttöoikeudet
(voi siis kopioida sähköisenä tai tulostaa itselleen; kuvien tekijänoikeudet säilyvät AINA kuvan ottajalla !
Niinpä et SAA lähettää muiden tekijänoikeudellisia kuvia muualle , esim muihin julkaisuihin tai kilpailuihin!
Pyydä siis jotain RMVK:n hallituksen jäsentä lisäämään sähköpostiosoitteesi listalle. Sen jälkeen pääset ko.
hakemistoon (ja voit halutessasi lisätä omia perheenjäseniä tai muita kerholaisia kyseiselle listalle).
Mikäli Hallitus havaitsee, että luettelossa on sellaisia henkilöitä, joilla ei ole oikeutta sinne, se voi pyytää
selvitystä henkilön ”oikeudesta” tai poistaa nimen luettelosta.
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Share painiketta painaessasi saat esille hakemistoon kutsutut henkilöt.
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_______________________________________________________________________________________
Halutessasi voit kutsua lisää henkilöitä (joiden tulee olla joko RMVK:n jäseniä tai kuulua heidän perheeseen)
ohjelmaan (käyttäjiksi ja katsomaan valokuvia).
Tänne voidaan ladata kuvat ”täydellä tarkkuudella” ja sieltä voidaan myös poimia niitä itselle!
Huom! Kuvat ovat siis muidenkin käytettävissä.
Niiden julkaisuun muualla kuin RMVK:n käytössä (esim. RMVK:n historiikissa) tarvitset luitenkin
tekijänoikeussäännösten mukaisesti luvan kyseisen kansion ”luoneelta henkilöltä”
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Seuraavalla tasolla RMVK_Valokuvat kansio jakautuu alakansioihin…

Tuomo Orava

5.3.2015

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Valokuvien hakemistoihin (ja alahakemistoihin) esitämme seuraavaa muotoa:
Päähakemistona olisi vuosilukuun perustuva hakemisto:
2014 vuoden tapahtumien kuvia jäseniltä
2015 vuoden tapahtumien kuvia jäseniltä
jne…
Näiden alahakemistoina ovat sitten :
2014 Vehaniemen tapahtumat sekä 2014 Meriniemen tapahtumat.
Niiden alahakemistoina on kunkin jäsenkortissa nimetyn tapahtuman nimike.
Niihin hakemistoihin (”alle” kukin jäsen voi tehdä oman alahakemiston ; esim Juhannus Meriniemessä
”alle” voisi olla alihakemistoja…Orava…Salminen P..Aaltonen.. jne).
(Esimerkkinä vaikkapa:
2014 vuoden tapahtumien kuvia jäseniltä/2014 Vehaniemen tapahtumat/Juhannus Vehaniemessä/
Mikanmaa (kullakin jäsenellä omalla nimellä oleva ”alahakemisto” ko tapahtuman kohdalla)
Sama menettely muissakin.
Sellaisiin tapahtumiin, jotka ovat muualla kuin tukikohdissa perustetaan oma 2014 hakemisto (esim
2014_Taukopaikka ja 2014_Köydet irti tapahtuma ja Levätyksen vierailu).
Niissä sama alahakemisto menettely..
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Ja jos joku haluaa jakaa omia valokuviaan muiden katsottavaksi voi perustaa oman alahakemiston
vuosittaiseen ”hakemistoon” (tällöin etusivun lista ei tule kohtuuttoman pitkäksi ja helppo hakea…)
2014- Jäsenten omia kauden valokuvia
Siihen alahakemistoksi esim.. 2014_kesälomapurjehdus_Orava
Huomatkaa, että valikoitte kuvia! Kaikkia samanlaisia tai epäonnistuneita otoksia ei kannata sinne
tietenkään ladata , koska katselijoille tulee ähky ja käytettävyys sen jälkeen alenee!!
Huom! Tällaisen oman kansiosi (siis pelkästään sen eikä mitään muita kansioita , voit jakaa kenelle
haluat [hänen ei tarvitse olla RMVK:n jäsen]). Esimerkiksi kesäpurjehduksesi kuvia voit jakaa muillekin
purjehduksella olleille henkilöille!

Jos tarvitset lisäohjeita, niin niitä voit kysyä esimerkiksi osoitteesta: tuomo.orava@gmailcom.

