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PREDSTAVITEV

Digifot

Uveljavljen trend: Fotoknjige
..Če smo pred leti pisali o fotoknjigah kot o inovativni možnosti za izbrance, je danes zgodba povsem drugačna. Fotoknjige so postale
uveljavljen trend, saj je razmerje med izdelavo slik in izdelavo fotoknjig, pri uporabnikih že 50 : 50..

Če smo včasih govorili o izdelavi fotoknjige kot
možni alternativi, se je ta alternativa že dodobro
vsidrala v naš vsakdan. Največji ponudnik teh
storitev na spletu, podjetje Digifot, namreč zatrjuje, da je razmerje med uporabniki, ki si slike
izdelajo po klasični poti in tistimi, ki si jih raje
uredijo v pregledno fotoknjigo, naraslo na 50 :
50. Torej, polovica uporabnikov se dandanes raje odloči za fotoknjigo.
Zakaj? Vzrokov je lahko več. Eden takšnih je verjetno cenovna ugodnost, saj si lahko preprosto fotoknjigo izdelamo že za 9,9 eur, izvajalec pa jamči
precej hitro izdelavo. Z osnovnim oblikovanjem
boste končali že v petih minutah.
Druge razloge gre iskati v prednostih, ki jih fotoknjige prinašajo uporabnikom. Potreba po
dodatnem foto albumu, kot smo jih bili vajeni,
tako odpade, saj je foto knjiga že sama po sebi v
bistvu album. Zagotovo ste se tudi vi že kdaj
postavili s svojo fotoknjigo pred prijatelji in
odziv je bil zagotovo impresiven.
Za izdelavo fotoknjige si lahko izberete vnaprej
pripravljeno predlogo, tistim bolj inovativnim pa
predlagamo povsem individualno podobo, ki jo
omogočajo razpoložljiva orodja aplikacije Digifot
(namizna aplikacija). Fotoknjige so torej IN, to je
trend, kateremu se raje priključimo.
www.racunalniske-novice.com

Kam po fotoknjigo?
Ena možnost je zagotovo podjetje Digifot (www.
digifot.com), ki danes poleg ponudbe fotoknjig
skrbi tudi za hitro izdelavo klasičnih fotografij preko
Petrolove storitve Foto na poti. S tem so mimogrede postali del največje verige prevzemnih mest
fotografij v Sloveniji.

Prihodnost fotoknjig: Vse se seli v oblak
Danes postopek izdelave fotoknjige poteka nekako takole: Uporabnik se registrira na portalu Digifot (www.digifot.com), prenese namizno aplikacijo, vanj uvozi slike, oblikuje in odda naročilo. Kam
pa kažejo trendi? V oblake, seveda. Zakaj bi si sploh
morali naložiti namizno aplikacijo, ki mora biti
posebej prilagojena operacijskemu sistemu uporabnika. Ne bi bilo veliko bolj elegantno vsa opravila
urediti neposredno na spletni strani?
Te dileme se dobro zavedajo tudi pri Digifotu, zato
je naslednji korak spletna storitev. Ta bo omogočala
neposredno integracijo priljubljenih spletnih albumov, ki jih že imamo (torej uvoz iz Facebooka, Picase, Flickerja itd.). Zakaj bi slike nalagali dvakrat, če
lahko uporabimo že obstoječe?
Še ena prednost takšnega koncepta bo zagotovo
možnost deljenja že izdelanih eFotoknjig, ki si jih
bodo lahko ogledali, urejali ali fizično izdelali tudi

vaši prijatelji. Scenarij bo izgledal nekako takole: Po
vrnitvi iz Grčije smo naložili slike v FB profil. Te iste
slike zdaj uporabimo za izdelavo fotoknjige tako,
da preprosto spletni aplikaciji Digifot omogočimo
dostop do naših Facebook slik. S pomočjo clipartov in predlog ustvarimo eFotoknjigo, ki jo delimo
s prijatelji z dopusta. Vsak od njih naredi svoj popravek ali pa se strinja z našim izdelkom. Naslednji
korak je samo še odločitev, kdo se bo odločil za
tisk, oziroma fizično obliko fotoknjige. Seveda se z
odločitvijo ne bo preveč mudilo, saj bo ves izdelan
material na strežniku na voljo do enega leta, kar
pomeni, da ga lahko uporabljamo tudi kot
nekakšen mini foto arhiv.
Kdaj? Storitev je v zadnji fazi izdelave. Ko bo na voljo, vas o tem seveda pravočasno obvestimo, tačas
pa ste lahko pozorni na številne obstoječe akcije in
ugodnosti, ki jih Digifoto za nas pripravlja na svoji
Facebook strani (http://skrci.me/digifot). 
(P.R)
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