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Jak wysłać do nas pliki przez ftp?

Przesłanie plików przez ftp to najlepszy i najszybszy sposób. Możesz to zrobić w 
Eksploratorze Windows albo przy użyciu klienta ftp np. Total Commandera. Poniżej 
opisujemy obie możliwości.

Zaczynasz od wysłania maila na adres  fotos@fotos.augustow.pl z informacją, że 
fotoksiążka jest  zaprojektowana i  chcesz ją przesłać  na serwer  ftp.  W odpowiedzi 
dostaniesz  adres  serwera  z  loginem  i  hasłem,  który  trzeba  będzie  wpisać  w 
odpowiednie  okienko  ;-)  Na  maile  odpowiadamy  w  godzinach  pracy,  gdyż  dane 
dostępu  przydzielamy ręcznie.  Dzięki  temu nikt  nie  ma dostępu  do plików innych 
klientów.

I Przesłanie fotoksiążki przy użyciu Eksploratora Windows.

1. Uruchamiamy  Eksplorator  Windows  [  Start   Wszystkie  programy  → → 
Akcesoria   Ekspolorator  Windows  ]  albo  zwyczajnie  klikamy  Mój→  
komputer.

2. W pasku adresu wklejamy otrzymany mailem adres ftp i klikamy Przejdź 
(lub naciskamy Enter na klawiaturze).

Porada! Porada! Jeżeli nie widać paska adresu w oknie Eksploratora Windows 
Kliknij  Widok   Paski  narzędzi   Pasek  adresu.  Zazwyczaj  paski  narzędzi  są→ →  
zablokowane i  adres jest niedostępny na końcu okna, więc jeszcze raz odwiedzamy 
menu  Widok   Paski  narzędzi  i  „odhaczamy”  opcję  Zablokuj  paski  narzędzi.  Teraz→  
wystarczy już tylko dwukrotnie kliknąć na „Adres” na końcu okna.
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3. Teraz  możesz  metodą  „przeciągnij  i  upuść”  przesunąć  katalog  ze 
stronami fotoksiążki do okna Eksploratora Windows.

Porada! Porada! Równie dobrze możesz kliknąć katalog z plikami prawym przyciskiem myszy i 
wybrać Kopiuj, a następnie kliknąć w oknie Eksploratora Windows prawym przyciskiem 
myszki i wybrać Wklej. 
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Po skopiowaniu fotoksiążki  na serwer  przejdź do punktu III  tej  instrukcji  – 
Podsumowania.

II Przesłanie fotoksiążki przy użyciu Total Commandera. 

Porada!  Porada!  Jeżeli nie posiadasz Total Commandera możesz pobrać go z internetu np. ze 
strony  http://totalcmd.pl/download/app/new/ lub 
http://www.instalki.pl/programy/download/ftp/Total_Commander.php.

1. Uruchom program Total Commander i kliknij przycisk „Ftp połączenie...”

2. W uruchomionym okienku  zatytułowanym „Połącz z serwerem ftp” kliknij 
Nowe połączenie.
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3. W oknie  Szczegóły  połączenia  wpisz  dane otrzymane w mailu:  Sesja, 
Nazwa hosta, Użytkownik, Hasło i Zdalny katalog, a następnie kliknij OK.

4. Teraz w oknie  Połącz z serwerem ftp kliknij  Połącz.  W jednym oknie 
pojawi się zawartość folderu na serwerze.  W drugim znajdź katalog z 
plikami fotoksiążki, kliknij go prawym klawiszem. Powinien zaznaczyć się 
na czerwono.

5. Wciśnij klawisz F5 na klawiaturze lub klinij Kopiowanie na dolnej listwie 
programu. Po skopiowaniu katalog z Twoją książką pojawi się w oknie 
serwera.
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III PODSUMOWANIE

Po  wysłaniu  fotoksiążki  na  serwer  napisz  do  nas  maila  na  adres 
fotos@fotos.augustow.pl lub zadzwoń 087 643 24 66 i poinformuj, że książka 
jest już na serwerze. Uzgodnimy wtedy sposób odbioru.
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