GUIDE TIL OPSÆTNING AF SHOWROOM
Det er meget simpelt, når du har oprettet et medlemskab er du i gang, Du har nu adgang til
at styre din profil , oprette og redigere dit showroom.
Du finder dit showroom ved at føre musen til ntmyou ikonet øverst til højre og klikke på My Showroom, hvorefter
du kommer til siden med dit showroom. Klik herefter på knap ”edit showroom” og du kommer nu til denne side.
Udfyld alle felter og klik på ”save” knappen i bunden af siden.

Du er på siden About

Header image er top billedet
øverst på din side.
Anbefalet billedstørrelse
2000 pix i bredden.
Picture image (det runde
billede.)
Anbefalet billedstørrelse
800 pix i bredden.
URL er det navn du gerne
vil have stående i browseren.
Typisk vil det være dit kunstnernavn eller navnet på dit galleri.

Det er valgfrit om du vil udfylde
åbningstider.

Har du valgt abonnement
Artist Extended eller Gallery
har du mulighed for at vise
en præsentations video.
Husk at gemme

Du er på siden Artwork
og har klikket på knappen
Add Artwork

Udfyld de forskellige steder

Vælg billede.
Anbefalet billedstørrelse
1200 pix i bredden.
Udfyld valuta og pris

Udfyld størrelse på værk
Årstal for skabelse af værk
Når emnet bliver solgt, kan
du vælge at slette emnet eller
fortælle at det er solgt.
Solgte emner vises ikke
længere på siden ”Art for Sale”,
men kan stadig ses i dit showroom under artworks.
Beskrivelse af værk
Har du valgt abonnement
Artist Extended eller Gallery
har du mulighed for at vise
en præsentations video.
Husk at gemme

Du er på siden Exhibitions/
Event og har klikket på
knappen Add Exhibitions/
Event

Titel på værk
Vælg mellem:
Event / Course,
Exhibition
Visit Gallery
Visit Studio
Er du et galleri der repræsenterer flere kunstnere kan
du her skrive navnet på den
kunstner der udstiller.
Anbefalet billedstørrelse
1200 pix i bredden..

Udfyld start- og slutdato

Adresse hvor Exhibitions/
events afholdes

Beskrivelse af værk
Har du valgt abonnement
Artist Extended eller Gallery
har du mulighed for at vise
en præsentations video.
Husk at gemme

Gode råd
Du finder dit showroom ved at føre musen til ntmyou ikonet øverst til højre og klikke på My Showroom,
hvorefter du kommer til siden med dit showroom - klik herefter på ”Edit showroom”.

Upload nyt artwork
Klik på ”edit showroom” klik herefter på ”Artwork” i menuen.
Du har nu mulighed for at upoloade et nyt artwork ved at klikke på knappen ”Add artwork”
Ændre i et uploadet artwork
Klik på ”edit showroom” klik herefter på ”Artwork” i menuen.
Klik på det artwork du ønsker at redigere. Der kommer 2 knapper frem over det valgte
artwork. Klik på ”edit artwork”. Du får herefter mulighed for at ændre dine oplysninger.
Husk at gemme i bunden.
Slet et artwork
Klik på ”edit showroom” klik herefter på ”Artwork” i menuen.
Klik på det artwork, du ønsker at slette. Der kommer 2 knapper frem over det valgte artwork.
Klik på ”delete artwork” og du sletter artwork.
Skift billede eller video
Før musen henover det billede/video du ønsker at ændre.
Slet det eksisterende billede/video ved at klikke på det lille kryds der kommer frem i højre
hjørne. Du får nu mulighed for at vælge et nyt billede/video.
Størrelse på billeder
Det anbefales at billeder er mellem 800 og 1200 pix i bredden med 72 dpi, og header billede
er mellem 1200-1800 pix.
Er billeder meget store, kan de ikke uploades.
Top featured
Har du abonnement der indeholder Top Featured, kan du frit vælge om det skal være dit
Showroom eller en Exhibition/event der er top featured. (Du kan frit skifte efter ønske og
behov.) Klik på ”Edit showroom” . Sørg for at du er på siden ”About”. I bunden af siden kan
du markere top featured. Vælger du en exhibition/event som top featured skal du vælge
den under ”Select”.

Afmeld abonnement
Ønsker du at afmelde dit abonnement kan du gøre det her:
Gå til settings / membership og klik på cancel.

