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Stwórz własną galerię zdjęć bez znajomości HTML
Cream Software, firma tworząca od 1997 roku oprogramowanie do tworzenia stron
internetowych o nazwie Pajączek, informuje o udostępnieniu nowej wersji swojego kolejnego
produktu o nazwie Galernik, który jest łatwym w obsłudze programem do tworzenia
atrakcyjnych galerii w Internecie bez konieczności samodzielnej obróbki zdjęć czy znajomości
zasad tworzenia stron internetowych.

Galernik to program dla osób, które chcą umieścić w Internecie własną galerię zdjęć, wykonaną w oparciu o
atrakcyjny szablon, a nie mają czasu lub umiejętności w zakresie tworzenia stron WWW, czy obróbki zdjęć.
Galernik potrafi automatycznie przekonwertować zdjęcia do wybranego formatu i rozmiaru, dodać efekty
specjalne (np. obrócić, znak wodny, cień, ramkę, itp.) i na bazie wskazanego przez użytkownika stylu,
wygenerować ładną galerię. Program posiada wbudowane kilkadziesiąt gotowych szablonów galerii. Z
łatwością można znaleźć tam preferowany wygląd dla swojego albumu, czy to będą zdjęcia z wakacji, ślubu,
czy do ilustracji swojego hobby.
Galernik nie wymaga żadnej znajomości języka HTML do utworzenia galerii zdjęć. Po prostu wybiera się
zdjęcia z dysku, a następnie szablon, wg którego ma być utworzona galeria. W kolejnym kroku program
automatycznie przetwarza zdjęcia i generuje gotowy album, który można zapisać na dysku lokalnym lub
opublikować z poziomu programu w sieci Internet na własnym serwerze FTP.
Znajomość HTML nie jest wymagana ani potrzebna, ale może się przydać, gdy chcemy stworzyć własny styl
galerii. Program jest bowiem wyposażony w edytor stylów galerii, które tworzy się definiując parametry
miniatur, dużych obrazów oraz kod stron galerii.
W opublikowanej właśnie, nowej wersji o numerze 1.6.0, usprawniono współpracę z systemami Windows w
wydaniu 64 bitowym oraz dodano cztery nowe szablony oparte o jquery, dzięki którym galeria zdjęć nabiera
nowoczesnego wyglądu i stylu.
http://www.galernik.info

Licencja na oprogramowanie
Program dostępny jest z licencją bezterminową uprawniającą również do komercyjnego wykorzystania
programu. Dodatkowo użytkownik może wybrać przez jaki okres czasu chciałby posiadać bezpłatny dostęp
do kolejnych nowych wersji programu: przez 1 rok, 2 lata, 3 lata lub na zawsze. Wybierając tę ostatnią
opcję, uzyskuje się dostęp do wszystkich przyszłych nowych wersji programów bez ograniczeń czasowych.
Minimalne wymagania systemowe
System operacyjny
Windows 98/XP/2000/2003/NT/Vista 32 i 64 bity/7 32 i 64 bity
Windows 95 i Windows Me mogą umożliwiać działanie programu
Mac OS / Linux nie są natywnie wspierane
Oprogramowanie
Zainstalowane przeglądarki internetowe
Połączenie z Internetem, do procesu aktywacji i publikacji galerii
HomePage:
Download:

http://www.galernik.info
http://www.galernik.info/download-galernik.html

Licencja:
Sklep:
Język:

shareware, cena od 89,- PLN brutto
http://www.galernik.info
Polski

Cream Software to firma działająca na rynku oprogramowania dla użytkowników Internetu od 1997 roku.
Podczas swojej działalności stworzyła wiele programów, z których wymienić można np. Pajączka, Instalatora
Aplikacji, Kameleona, MoonWalkera, Skrybę, Supełka, Śmieciarka, Galernika, SpamRebel. Aktualnie w ofercie
posiada również programy do odzyskiwania danych (Recover My Files, Recover My Photos), programy
multimedialne AVS4You (Video Converter, Audio Editor i inne) oraz DownloadStudio i serwer DLNA Mezzmo.
Programy Cream Software były już wielokrotnie nagradzane zarówno przez polskie, jak i zagraniczne serwisy
internetowe oraz prasę. Najbardziej utytułowanym programem - jak dotąd - jest Pajączek, który na swoim
koncie posiada już kilka tytułów Produktu Roku.
Dane producenta i dystrybutora:
Cream Software
ul. Dąbrowskiego 58 d
32-400 Myślenice
WWW: http://www.creamsoft.com
email: sklep@creamsoft.com
telefon: 12 443 19 39
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Rozwiązany problem związany ze zbyt długim generowaniem miniatur w przeglądarce grafik.
Poprawiony błąd powodujący, że nie można było uruchomić podglądu galerii w zewnętrznej przeglądarce
po wygenerowaniu galerii.
Poprawka błędu "List index out of bounds" występującego czasami podczas generowania galerii zdjęć.
Poprawiony błąd "Floating point division by zero" generowany przez osadzoną w programie kontrolkę
MSIE, która po aktualizacji systemu do Internet Explorer 9 zaczęła komunikować błędy.
Poprawiony błąd 'Access Violation' wyświetlający się na niektórych systemach przy uruchamianiu
programu.
Poprawiony błąd powodujący zawieszanie się programu na niektórych systemach z Windows Vista lub
Windows 7 64 bity.
Poprawiony błąd powodujący zawieszanie programu podczas sprawdzania aktualności wersji na nowych
wersjach Windows.
Poprawiony błąd powodujący wyświetlanie komunikatu błędu programu po aktywacji.
Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie
podstron. Nazwa LightBox Black.
Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie
podstron. Nazwa LightBox White.
Nowy szablon galerii zdjęć typu Lightbox, gdzie zdjęcia wyświetlane są w ramach tej samej strony, a nie
podstron. Dodatkowo zawiera abstrakcyjne tło strony. Nazwa LightBox with Background.
Nowy szablon galerii zdjęć, gdzie zdjęcia wyświetlane są na pełny obszar przeglądarki i z automatycznym
dostosowaniem do rozmiaru okna bez ładowania do podstron. Miniatury prezentowane są na
przewijalnym panelu. Nazwa Fullscreen.
Nowy wygląd okna o programie.
Nowy wygląd okna dodawania słowa kluczowego.
Nowy wygląd okna wyboru folderu katalogów programu.
Nowy wygląd okna przeglądarki plików graficznych.
Nowy wygląd przycisków w oknie podglądu pełnoekranowego obrazów.
Nowy wygląd okna potwierdzenia nadpisania plików zdalnych przy publikacji.
Nowy wygląd przycisku w oknie rotacji plików JPG.
Nowy wygląd okna ustawień programu.
Nowy wygląd okna ustawień serwera FTP do publikacji.
Nowy wygląd okna podpowiedzi i sztuczek.
Nowy wygląd okna informacji o wersji testowej.
Nowy wygląd okna podglądu znaku wodnego.

