
Upload
delmateriale

D I G I T A L

Du modtager en mail med et upload link, hvor du kan up-
loade dit materiale. 

For at alle funktioner er tilgængelige, skal materiale up-
loades fra en computer. Benyt derfor en computer, når du 
klikker på upload knappen herunder.
Kan ikke bruges på kassesystemer.

Når du klikker på linket, kommer du ind i vores materialehånderingssystem, Adpoint. 

Jobnummer:
Dit og vores reference nr. Hvis du har brug for hjælp til en ordre, oplyses dette nr. 

Deadline:
Vi skal bruge dit materiale senest denne dato og tidspunkt. Linket virker ikke korrekt mere efter angivne dato og 
tidspunkt. 

Første indr.: 
Denne dato er din kampagne sat til at gå online.

Publikationstitler: 
Her kan du se, hvilket produkt, du har bestilt. 

Jobstatus:
Denne vil ændre sig igennem forløbet. Når den står med ’afventer materiale’ som her, betyder det, du kan uploade 
materialet.
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Forklaring på de punkter i kolonnen, som er relevant for dig som kunde:



Felterne viser det antal bestilte formater. Har i bestilt Adsolute, vil det typisk være 6 banner, 1 SoMe format og en Face-
book tekst. 

Bannerne bliver lavet som varianter af hinanden, og du skal derfor ikke uploade materiale til alle formater. Klik blot på 
det første felt:

Når du har klikket på feltet, vises feltet ’Upload delmateriale’ nederst til højre:

Her kan du enten klikke på feltet ’Upload delmateriale’, så åbner stifinder, og du kan finde materialet på din computer. 
Alternativt kan du trække materiale over i feltet.



Har du brug for at uploade mere materiale, klikker du blot på ’Upload delmateriale’ igen 
eller trækker nyt materiale ind.
 
Har du brug for at komme tilbage til Adpoint på et senere tidspunkt, trykker du på knap-
pen ’GEM (sendes ikke)’

Når du er klar til at sende materialet til produktionen, trykker du på knappen ’Send til 
produktion’

“Du kan levere følgende til opsætningen: Tekst, billeder, logo og evt. skrifttype. Teksten skal 
vedhæftes i en tekstfil som fx. Word. Billeder og logo skal være i høj opløsning. Hvis dit firma 
har en designlinie, som annoncen skal afspejle, kan du med fordel vedhæfte farvekoder og/
eller grafiske elementer”

Når det er uploadet, kan du se materialet her: 

Har du uploadet noget forkert, kan du slette på papirkurven her: 



Oplever du problemer, kan du kontakte medieaktivering på tlf.: 6545 5588

Jobstatus vil ændre sig til ’Nyt materiale afleveret’, hvorefter produktionen går i gang med dine banner.  Når bannerne er 
klar, modtager du en mail med korrekturen.

Ved flere ordrer: 
Har du flere kampagner, som der afventes materiale på, kan du se dem under den første ordre:
Hvis der kun står ’Booket’, kan du ikke uploade til denne kampagne endnu. 

Fold fanen ud her: 

Så kan du uploade materiale på samme måde som tidligere beskrevet. 


