Pinterest
Mi is az Pinterest?
A Pinterest egy amerikai közösségi képmegosztó weboldal. A
szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a regisztrált felhasználók témák szerint
rendezetten fényképeket osszanak meg egymással.
Az oldal önmeghatározása (angolul mission statement) szerint arra
való, hogy összekösse a világot azon képek által, melyeket a
felhasználók fontosnak tartanak.

Mire is jó nekem?
A Pinterest egy olyan vizuális felfedezőrendszer, ahol főzéshez,
lakberendezéshez, öltözködéshez és még ezer másik dologhoz találhatsz
ötleteket.
A Pinterest több milliárd pinje közül mindig találhatsz olyat, ami
megihlet. Ha olyan pinekre bukkansz, amik tetszenek, mentsd őket egy
táblára. Így rendezheted ötleteidet, és később könnyebben megtalálod
őket.
Saját képfolyam
A saját képfolyamodban olyan pineket, embereket és márkákat
találhatsz, amelyek szerintünk tetszenének a legutóbbi tevékenységeid
alapján. Olyan pineket is mutatunk majd neked, amelyek az általad
követett emberektől, témakörökből és táblákról származnak.

Pinekre is rákereshetsz, ha kulcsszavakat írsz a keresősávba.
Gépeld be például a „kempingezés” szót a keresősávba, ha a
kempingezéshez ideális egytálételeket vagy ellenőrzőlistát keresel, vagy
épp egy kutyás kempingezéshez van szükséged tippekre.

Pinek
A pinek olyan könyvjelzők, amelyekkel elmentheted a Pinteresten
talált kedvenc ötleteidet.

Ha rákattintasz a pinre, akkor átugorhatsz a webhelyre, ahol
megtudhatod, hogyan készítheted el, vagy hol tudod megvásárolni. Ha
neked tetsző pineket találsz, a piros Mentés gombra kattintva
elmentheted őket az egyik tábládra.

Ha kipróbálsz egy pint, a Pinteresten közzéteheted alkotásodat.
Megtaláltad a tökéletes nasi receptjét a kempingezéshez? Add hozzá a
tábortűz lángjánál készült nyalánkságod képét a pinhez, és egy
megjegyzésben mutasd meg a végeredményt, vagy ossz meg hasznos
tippeket azokkal, akik szintén szívesen kipróbálnák.
Előfordulhat, hogy olyan pint találsz, ami egy barátodnak tetszene.
Küldj pineket közvetlenül egy barátodnak vagy egy csoportnak
üzenetben, így add tovább az inspirációt. Az Üzenetek funkció
segítségével, barátaiddal is cseveghetsz, akár a nélkül is, hogy
megosztanál egy pint. Üzeneteidet a gombra kattintva nézheted meg a
számítógépeden, vagy a Beérkező levelek ikonjára koppintva a
mobilkészülékeden.

Táblák

Mentett pinjeidet a tábláidon találhatod. Nevezd el a tábláidat, majd
tetszőlegesen rendezd el őket a profilodon. Hívj meg közös tábláidra más
Pinterest-felhasználókat közreműködőnek, hogy közösen még több
ötletet találjatok.

Ha a táblán belül szeretnéd rendezni a pineket, hozz létre
táblaszakaszokat. Adj egy „sátrak” vagy „tippek kempingezéshez”
táblaszakaszt a Kempingezés elnevezésű tábládhoz, így a hasonló
ötleteket egy helyen tarthatod. Nincsenek szabályok - minden pint úgy
rendezhetsz, ahogy neked kényelmes!

Ha pinjeidet inkább bizalmasan kezelnéd, vagy a kempingezést
cseles meglepetésnek tervezed, titkossá teheted a tábládat. Csak te és az
általad meghívott emberek láthatják a titkos tábláidat.

Profil
A profilodban megtalálsz minden általad mentett pint, létrehozott
táblát és kipróbált ötletet. Itt tekintheted meg a követőidet, valamint az
általad követett táblákat, témaköröket és embereket is. Bárki láthatja a
profilodat, de a titkos tábláid rejtve maradnak. Ha saját profilodat te
nézed meg, látni fogod a titkos tábláidat.
A profilod nem csak a neked tetsző ötletek gyűjteménye – a
személyiségedet is tükrözi. Itt gyűlik össze az összes ötlet és inspiráció a
múlt-, jelen- és jövőbeli projektjeidhez. Profilod minden egyes mentett
pinnel gyarapodni és fejlődni fog – ahogyan te is.

Regisztráció

Első lépésben kattintsunk a regisztráció gombra, ezt követően pedig ezek
a lehetőségek közül választhatunk:

Új fiók létrehozása során regisztrálhatunk a Facebook, Gmail fiókunkkal
is, ebben az esetben nem kell új jelszót kitalálni és megjegyezni. Ez az
egyszerűbb módja a regisztrálásnak. A regisztrációt követően még pár
kérdésre kell, hogy választ adjunk. Az egyik ilyen, az az életkorunk
illetve a tartózkodási ország megnevezése.

A sikeres regisztrációt követően ez a panel fogad bennünket, ezt
követően kiválaszthatjuk azokat a témákat amik érdekelnek bennünket.

Végül pedig az utolsó képen a Printerest fő funkcióit láthatjuk. A
Kezdőlapon jelennek meg az előzőleg beállított témák. A Követett menü
alatt pedig a már konkrét embereket, cégeket találhatjuk, akik
szimpatikusak számunkra. A Kereső mezőben pedig esetleg új téma vagy
új hírességekre van lehetőség rá keresni.

