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Korzystanie z Wetransfer.com

Wetransfer to oparty na chmurze (pliki przechowywane są zdalnie) serwis
umożliwiający przesyłanie plików w prosty sposób.

Wysyłanie pliku:

1. Wchodzimy na https://wetransfer.com/
2. Gdy pierwszy raz odwiedzamy stronę pojawia się plansza wyboru czy chcemy korzystać z serwisu

nieodpłatnie, czy wolimy wersję Premium. Nas interesuje to pierwsze, także klikamy przycisk:

3.  Przechodzimy do strony na której musimy wyrazić zgodę na warunki korzystania z usługi, klikamy:

NIP: 645-251-74-89 
REGON:241757222 
KRS: 0000367673 

Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
X wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł 

Nasza pomysłowa strona: zpomyslami.pl
          /zpomyslami            /zpomyslami            /zpomyslami

Strona
 1 z 7

http://zpomyslami.pl/?utm_source=b_mail&utm_medium=email&utm_content=gora&utm_campaign=oferta+dla+kienta
https://instagram.com/zpomyslami/
https://twitter.com/zpomyslami/
https://twitter.com/zpomyslami/
http://www.facebook.com/zpomyslami
http://zpomyslami.pl/?utm_source=b_mail&utm_medium=email&utm_content=dol&utm_campaign=oferta+dla+kienta


pozyskujemy klientów
dla naszych partnerów

zpomyslami.pl Sp. z o.o.   |  42-680 Tarnowskie Góry, ul.Zagórska 159  |  32/768 34 60  |  mail: pracownia@zpomyslami.pl  |  bank PKO nr rachunku  11 1020 2368 0 0 0 0 2902 0343 4594

  

4. Pojawia się strona zawierająca planszę transferu plików:
którą omówimy:

• opcje dodatkowe obejmują w zasadzie wybór czy chcemy, aby odbiorca dostał maila z możliwością
pobrania plików, czy sami chcemy przesłać specjalnie wygenerowany link:
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• gdy dodamy już jeden plik- aby dodać następne, klikamy:

• aby dodać pliki możemy je również „upuścić” w dowolnym miejscu na stronie

5. Gdy już klikniemy przycisk „Transfer”, pojawia się plansza:
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6. Kiedy chcemy anulować, pojawia się plansza:

7. Gdy licznik dojdzie do 100%:
• gdy wybraliśmy wcześniej opcję „mail”, pojawia się plansza: 

co oznacza, że wszystko przebiegło pomyślnie:)
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• gdy wybraliśmy wcześniej opcję „link” pojawia się plansza:

*skopiowany link wysyłamy osobie, z którą chcemy podzielić się plikami.

8. Uwagi:
• odbiorca może pobrać pliki w przeciągu 7 dni – po tym czasie pliki są

kasowane z serwera
• za jednym razem można wysłać do 2GB danych
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Odbieranie pliku:

1. Klikamy:
• odebrany link, lub
• w przypadku wybrania opcji „mail” przycisk w wiadomości:

2. Zostajemy przeniesieni do ekranu z planszą pobierania plików: 
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którą omówimy:

• w przypadku, gdy został wysłany jeden plik i klikniemy przycisk „Download” pobieramy ten sam plik
(niespakowany)
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