
Slik laster du opp bilder i Imageshop: 

1. Når du skal laste opp bilder åpner du to vinduer av «Windows explorer» med oversikt over 

mapper på din datamaskin. 

2. I det ene vinduet går du til den mappa med de bildene du skal laste opp. 

3. I det andre vinduet legger du inn følgende link i det øverste feltet (der mappenavnene står, 

over «Fil», «Rediger» osv): ftp://ImagePool_66:X5KjDUck@img.imgi.no/ Dette er adressen til 

en ftp-server hvor du skal kopiere bildene dine til. Denne linken finner du også i 

admin.imageshop.no under «Upload assets» 

4. Deretter markerer du de bildene du vil legge inn i Imageshop, kopierer dem, og limer dem 

inn i ei mappe du oppretter og gir samme navn som navnet ditt på ftp-serveren. 

5. Når bildene er lastet opp på ftp-serveren, går du til admin.imageshop.no og trykker på «add 

bulk» om du har flere bilder som skal lastes opp 

6. Her ser du nå mappa di «Navn» som du lagde under overføringen av bildene. Trykk på mappa 

di slik at bildene vises.  

7. Midt på siden finner du «Template:». Trykk på «Load» som står ved siden av Templates. Du 

får nå opp et skjema du skal fylle ut. Informasjonen du legger inn her vil følge alle bildene i 

bulken. 

8. Innfylling av Template: Det som står under tekst blir synlig for besøkende av ImageShop. Hak 

av for «Visible for user», «Kondis – public» og «Kondis – intern» 

9. Deretter lagrer du skjemaet, skriver inn bulk name, og velger den templates-en som du skrev 

inn i stad (skjemaet), og trykker til slutt på «Registrer bulk». Bildene dine blir nå lastet inn i 

Imageshop. 

Når du velger å laste opp flere bilder som bulk, bør dette være bilder innen samme tema, eller fra 

samme arrangement. Dette fordi den informasjonen du gir bulken vil være felles for alle bildene. Du 

kan legge inn tilleggsinformasjon som navn på personer osv. Du må da gå inn i admin.imageshop.no 

under fanen: «Assets» oppe til høyre. Her finner du bildene dine, og du kan gå inn og endre 

informasjonen på hvert enkelt av dem. Deretter må du lagre endringen. Endringen vil da følge bildet. 

Dersom du kun har et bilde du vil legge inn, registrerer du ikke dette som bulk, men som «add 

assets» isteden.  

Når bildene/bulken er registrert finner du bildene dine her:  

http://imageshop.no/no/kondis#/w=203&s=&info=2 

 

Lykke til! 

 


