
 

 

Οδηγίες μεταφόρτωσης (upload) των αρχείων στο site του i-menu 

 

Για την διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας απαιτούνται οι ελάχιστες βασικές 

γνώσεις χρήσης του Η/Υ.  

Γενικές οδηγίες:  

Επιτρεπόμενο μέγεθος εικόνων (ΜΒ) = 1ΜΒ = 1024ΚΒ 

Προτεινόμενη ανάλυση εικόνων 3:4 δηλαδή για παράδειγμα: 768*1024 - 

1080*1440 - 1440*1920 (το πρώτο νούμερο είναι το πλάτος και το δεύτερο το 

ύψος) 

Οι εικόνες με το ανέβασμά τους θα μετατραπούν σε ανάλυση 768 πλάτος και 1024 

ύψος αν οι πρωτότυπες εικόνες το ξεπερνάνε. Αυτό γίνεται για την καλύτερη 

απεικόνισή τους στα περισσότερα smartphone και tablet της αγοράς.  

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εικόνων : 20 εικόνες 

Υποστηριζόμενα αρχεία εικόνων jpg και png. 

*Δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης και pdf αρχείου.  

Οι εικόνες του καταλόγου σας, θα πρέπει να είναι ονομασμένες με αριθμούς από το 

1 έως το 20. Για παράδειγμα η πρώτη σελίδα του καταλόγου σας θα πρέπει να 

ονομάζεται 1.jpg, η δεύτερη 2.jpg κοκ. Σε περίπτωση που ο κατάλογός σας 

ξεπερνάει τις είκοσι (20) σελίδες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα του i-menu 

στο email support@i-menuapp.gr.  

Βήματα (ενδεικτικά για περιβάλλον windows): 

1. Εφόσον έχετε αγοράσει την συνδρομή σας και έχετε δημιουργήσει χρήστη στην 

ιστοσελίδα μας, θα βλέπετε στο menu->Χρήστες -> Ανέβασμα αρχείων  
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2. Επιλέγετε την αναζήτηση για να εισέλθετε στα αρχεία του υπολογιστή σας 

 

3. Και στην συνέχεια επιλέγετε έως 20 αρχεία 

 



4. Πατάτε το άνοιγμα και βλέπετε πόσα αρχεία έχετε επιλέξει: 

 

5. Λύνετε τον γρίφο της Google για την αποφυγή κακόβουλων εισροών και 

διαφύλαξη των αρχείων.  

6. Στη συνέχεια πατάτε το upload file  

Κάνει upload και σας ενημερώνει αν έχει πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση. Σε 

περίπτωση που κάποιο αρχείο είναι μεγαλύτερο από 1ΜΒ θα σας ενημερώσει με 

σφάλμα.  

 

Επίσης σας ενημερώνει αν δημιουργήθηκε ο φάκελος με το username σας.  

Και αν κάποια εικόνα τροποποιήθηκε ως προς την ανάλυση.  

Αν κάποιο αρχείο ήδη υφίσταται απλά θα το αντικαταστήσει. Και αυτό είναι το 

σημαντικό προτέρημα, ότι έχετε την δυνατότητα να επεξεργάζεστε συνεχώς το 

μενού σας χωρίς επιπλέον έξοδα.  

 



7. Τέλος! Αυτό ήταν όλο! 

Το πολύ σε δύο ημέρες θα σας αποσταλεί το QR Code το μενού σας. 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια 

Τεχνικό τμήμα: support@i-menuapp.gr 

Τηλέφωνα: 6987722222 – 2152156505 

*Με ελάχιστο κόστος αναλαμβάνουμε εμείς την εισαγωγή του μενού σας, αρκεί να μας το ζητήσετε.  

 

Ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και ευχόμαστε μία άριστη συνεργασία,  

Με εκτίμηση η Διαχειριστική Ομάδα του i-menu 

i-menu 
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