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Przesyłanie zdjęć ze smartfonów do diPhoto Kiosk przez Internet 

Szybki start – jak uruchomić 
 

Opis ogólny 

W programie diPhoto Kiosk 8.0 dodano możliwość przesyłania zdjęć ze smartfonów, tabletów lub innych 
komputerów do programu diPhoto Kiosk przez Internet. Oczywiście, żeby zapewnić poprawne działanie nowej 
funkcji, zarówno kiosk/komputer z diPhoto jak i smartfon muszą mieć dobre, szybkie połączenie z Internetem.  

Przygotowane rozwiązanie pozwala na przesyłanie zdjęć zapisanych w plikach jpg, jpeg lub png ze smartfonów 
z systemem Android oraz smartfonów Apple. 

Szybki Start – jak uruchomić przesyłanie zdjęć ze smartfonów przez Internet 

1. Włączyć pokazywanie na oknie startowym przycisku do przesyłania zdjęć ze smartfona. 

Należy uruchomić program diPhadm: skrót do programu diPhadm powinien znajdywać się na pulpicie a kod 
wymagany do uruchomienia to: 111222 

Następnie należy włączyć pokazywanie na oknie startowym 
z nośnikami przycisku do przesyłania zdjęć ze smartfona przez 
Internet: zaznaczyć w diPhadm/Ustawienia/Okna/Okno główne/Wybór 
nośników/Pokazuj przyciski nośników opcję WEB. Gdy jest 
zaznaczona, w diPhoto na oknie głównym z nośnikami pokazany 
zostanie przycisk do przesyłania zdjęć ze smartfonów przez Internet. 

Nie można zmieniać ustawienia okna startowego programu: 
okno główne – typ okna: wybór nośników 

2. Uruchomić program diDownload do pobierania zdjęć.  

Na kiosku/komputerze z diPhoto musi być uruchomiony program diDownload. Program znajduje się 
w lokalizacji C:\Program Files (x86)\River\diPhoto. diDownload sprawdza, czy na serwerze internetowym 
pojawiły się nowe zdjęcia dla diPhoto i pobiera je z Internetu. 

Funkcja przesyłania zdjęć ze smartfonów – data ważności 

Po zainstalowaniu programu diPhoto Kiosk funkcja wysyłania zdjęć ze smartfonów przez Internet jest 
ważna/aktywna przez 10 dni od pierwszego jej użycia.  
W wersji demo testowanie tej funkcji będzie więc możliwe przez 10 dni. W wyjątkowych sytuacjach termin ten 
może zostać przedłużony po skontaktowaniu się z firmą River. 
Przy zakupie pełnej wersji lub upgrade programu diPhoto Kiosk, data ważności dla diUpload zostanie 
przedłużona. River ustawi odpowiednio datę ważności po podaniu adresu aplikacji diUpload przez kupującego. 
W tym celu należy przesłać do River plik konfiguracyjny diPhoto Kiosk, który nazywa się defaults.txt i znajduje 
się w katalogu programu, ale dopiero po pierwszych próbach przesyłania zdjęć przez Internet. Alternatywnym 
sposobem jest odczytanie i przesłanie adresu diUpload z okienka programu diPhoto z informacjami jak 
przesyłać zdjęcia przez Internet albo z okienka programu diDownload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno wyświetlane po wybraniu na ekranie głównym diPhoto przycisku do 
przesyłania zdjęć przez Internet: QR kod do pobrania aplikacji diUpload. 


