Hvordan du oploader dine indskannede dokumenter til brug ved
registrering som underviser:
Hvis du ikke plejer at oplagre filer på nettet, så brug metode 1: imgBB.com.
Hvis du i forvejen bruger google drive, dropbox, megaupload eller lignende tjenester
til at opbevare filer i skyen, så brug metode 2: Tjenester der kræver
registrering/login.
Metode 1: imgBB.com
imgBB.com er en hjemmeside som man kan oploade billeder til, og som så giver én
et link til en side der viser billedet igen.
Når du har skannet dit certifikat/diplom/bevis ind, får du en billedfil på din
computer. Gå ind på imgBB.com. Tryk START UPLOADING, og find filen på din
computer. Filen skal være i et almindeligt billedformat (.jpg, .png, .gif, .bmp, .jpeg) og
må ikke fylde mere end 16 MB. Når du har fundet filen, trykker du UPLOAD. Når den
er oploadet, skriver den ”Upload complete”, og viser en tekstboks (under ”Viewer
links”) hvor linket til billedfilen ligger. Dette link kopierer du, og sætter ind i den
relevante svarboks i registreringsformularen – dvs. det kan også være i de store
svarbokse om dokumenterede kvalifikationer (3 og 4 i vejledningen).
Metode 2: Tjenester der kræver registrering/login
Du loader dine indskannede certifikater/diplomer/beviser op på din foretrukne
tjeneste. Herfra sikrer du dig, at delingsindstillingerne på filen er sat til at alle kan se
filen. Du kopierer det link tjenesten giver dig og sætter dette link ind i den relevante
svarboks i registreringsformularen – dvs. det kan også være i de store svarbokse om
dokumenterede kvalifikationer (3 og 4 i vejledningen).
Google drive:
Find filen i din drive-konto, og tryk på filen, så den kommer op i større format. Oppe i
højre hjørne trykker du på de tre prikker, og vælger Share/Del. I den boks der dukker
op trykker du på Get shareable link, og trykker så på Copy link. Du kan nu sætte
linket ind i registreringsformularen.
Dropbox:
Find filen i din dropbox-konto, og tryk på filen, så du kommer ind og kan se et stort
preview af billedet. Oppe i højre hjørne trykker du Share, og trykker så Create a link i
den boks der dukker op. Endeligt trykker du Copy link, og kan så sætte linket ind i
registreringsformularen.

