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Ezaugarriak
•

Sortze data: 2010.

•

Helburuak: interesa berdinak dituzten kideak lortu nahi ditu irudiak eta bideoak
euskarri moduan erabiliz.

•

Ikuste-edukiak (argazkiak eta bideoak) partekatzeko aukera ematen du.

•

Produktu edo zerbitzuen inguruko gomendioak ematea ahalbidetzen du, beti irudietan
oinarrituta.

•

Erreza da erabiltzeko eta berehala adikzioa sortzen du. Erabiltzeko esperientzia ona eta
diseinu aldetik sinple eta garbia.

•

Ez da irudi bilatzaile bat; gakoa ikustea, aurkitzea eta gauza berriak deskubritzea da.

•

Mekanika: oso birala da.

•

Interneteko trafiko haundia bideratzen du.

•

Erabiltzaileen profila: nagusiki 25-34 urte bitarteko emakumeak; batez besteko
hileroko 100 minutuko kontsumoa.
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Hiztegia
Goazen plataforma honek erabiltzen dituen terminoen hiztegiarekin:
•

Pin: elementu bakoitza (argazkiak edo bideoak)

•

Board: arbelak, kortxozko iragarki-taulen antzera

•

Pin It Button: irudi edo bideo berriak partekatzeko

•

Repin: beste batzuk sortutako edo argitaratutako pinak gure hormetan jarri

•

Follow: beste jarraitzaile batzuen profilak eta hormak jarraitzeko, eta gure sesioa
zabaltzerakoan hauen jarduera ikusteko

Nola sortzen da profila berria Pinteresten?
Oso erraza da.
Hasteko, gonbidapenaren bitartez sortzen dela esan behar dugu: bai beste lagun batek
bidalitakoa edo Pinteresteko webgunean bertan eskatutakoa.
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Nola egin?
1.

http://pinterest.com –era jo.

2.

Norberaren posta elektronikoa idatzi.

3.

“Request invitation” sakatu.

Baieztatzeko emaila jaso beharko genuke. Eta handik epe batera gonbidapeneko posta
elektronikoa ere.

Gonbidapeneko maila sakatuz, honelako pantaila bat agertu beharko litzateke:
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Profila sortzeko izena ematen dugu:
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1.

Erabiltzaile izena hautatu (3-15 karaktere bitartean, sinbolo ezta espaziorik gabe)

2.

Posta helbidea sartu

3.

Gakoa edo pasahitza ezarri

4.

“Create account” sakatu

Kontua sortuta dago!!

Kontua gure beste sare sozialekin lotzeko aukera dago ere:
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Erabiltzen hasi
3 pausu besterik ez dira bete behar erabiltzen hasteko:

1.

Pinterest-ek kategoriak eskaintzen dizkigu, hauen barnean nabigatzeko eta gai
ezberdinak aurkitzeko

2.

Kategoriak aukeratuta daudenean, beste erabiltzaileei jarraitzen has gaitezke

3.

“Create Boards” sakatu
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Gure profila editatzeko
•

Goian eta eskuman “Settings” aukera dago eta gure profilaren ezaugarrietan sar
gaitezke edozein momentutan. Hainbat aukera dago gure beharretara moldatzeko:

•

Posta elektronikoaren helbidea alda dezakegu eta baita honetan zelan eta noiz jasoko
ditugun Pinteresteko berriak eta oharrak.

•

Gakoa aldatu

•

Profilaren irudia aldatu

•

Norbaitek guk sortutako arbela batean pin berriak igotzen dituenean

•

Guk sortutako pin bati iruzkinak egiten dizkiotenean beste erabiltzaile batzuk

•

Guk sortutako pin bati repin egiten diotenean

•

Gure arbeletara jarraitzaileak edo follow egiten dutenean

•

Noiz edo nolako tartean jasoko ditugun komunikazio horiek ere moldatu dezakegu:
gertatzen diren une berean, eguneroko mezu batetan guztiak bilduta edo “Digest”
aukera erabiliz, asteroko laburpen baten bidez

•

“News” aukera sakatuz gero, Pinterestek sare sozialaren inguruko azken berriak
bidaliko dizkigu posta elektronikoz, aplikazioak, baliabide berriak etab.

•

Gure Facebook edota Twitterreko profilekin lotu eta beste sare hauetan gure
jardueren berri agertzeko aukera ematen du baita

•

Are gehiago, “Visibility” aukera sakatuz gero, gure Pinteresteko profila bilatzaileen
emaitzetan agertzeko baieztapena ematen dugu

•

Eta noski, “Delete” sakatuz gure profila ezabatu genezake
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Arbelak
•

Pinterest-ek arbelen izenen proposamena botatzen du.

•

Guk nahi ditugun izenak jarri ditzakegu.

1.

Sortzen ditugun arbela berriak izendatu

2.

Aukerak ezarri

•

“Pin It Button” delakoa kokatu dezakegu gure nabigatzailean. Nabigatzaile
bakoitzaren arabera modua ezberdina izan daiteke.

Nola sortu arbela berri bat?
Gure pinak zabaltzeko arbela berriak sortzeko bi bide daude:
•

Gure Pinterest-eko profilaren bidez

•

Nabigatzailearen bidez zuzenean “Pin It” botoia sakatzen dugunean
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Pinterest-eko profilaren bidez:
•

Goian eskumako aldean “Add” botoia sakatu. Aukeren artean arbela sortzearena dago:
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1.

Arbela bat sortzean aukera ditzakegu:
horren izena
zein kategoriaren menpe kokatu nahi izango dugun eta
nori ematen diogun “Pin” egiteko eskubidea, guk bakarrik egingo dugun edo
eta jarraitzaileek ere egin ahal izango duten.

2.

Bukatzerakoan “Create Board” sakatu eta arbela sortuta egongo da.

“Edit Board” aukeraren bidez beti arbela horren baldintzak eta aukerak molda ditzakegu.

Gure lehenengo arbela badago! Edukia argitaratzen has gaitezke!!

Nabigatzailearen bidez zuzenean “Pin It” botoia sakatzen dugunean:
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1.

Gure nabigatzailean botoi hau instalatu badugu, gustuko dugun irudia ikusten
dugunean, sakatuko dugu.

2.

Pin egin nahi dugun irudia aukeratu

3.

Pin horren baldintzak aukeratu: zein arbelatan sartu, horren titulua edo deskribapena eta
Twitterren partekatu nahi dugun edo ez erabaki. 500 karaktere daude deskribapena
osatzeko eta derrigorrez zerbait idatzi beharra dago.

4.

Arbela berri bat sortzeko aukera zuzena ere badago

Nola sortzen ditugu Pin berriak?
Gure arbeletan pin berriak sartzeko aukera ezberdinak daude:
•

Gure Pinteresteko profilaren bidez, bai webgunetik edo gure ordenagailuko irudi bat
aukeratuz

•

Nabigatzaileko botoiaren bidez, “Pin It” botoia

Gure Pinteresteko profilaren bidez
Webgune batetik irudi bat pin egiteko:
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1.

Arbelekin egin dugun bezala, goikaldeko eskumako “Add” botoia sakatzen dugu

2.

Kasu honetan “Add a Pin” aukeratuko dugu

3.

Arakatu nahi dugun webgunearen url helbidea idatzi eta “Find Images” sakatu

4.

Pin egin nahi dugun irudia aukeratzen dugu, “Prev” eta “Next” aukeren bitartez
nabigatuz

5.

Zein arbelatan sartuko dugun aukeratuko dugu

6.

Irudiaren deskribapena egingo dugu, aurreko kasuan azaldu dugun era berean

7.

“Pin It” sakatu

Horrela badago Pin bat argitaratuta!
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Gure ordenagailutik egiteko
Ia kasu berdina da: ezberdintasun bakarra irudiaren jatorria izango da:
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1.

Kasu honetan “Upload a Pin” aukeratuko dugu

2.

Gure ordenagailua arakatuko dugu irudiaren bila eta nahi duguna aukeratu

3.

Zein arbelatan sartuko dugun aukeratuko dugu

4.

Irudiaren deskribapena egingo dugu, aurreko kasuan azaldu dugun era berean

5.

“Pin It” sakatu

Beste Pin bat sortu dugu!
Eta azkenik, “Pin It” botoiaren bidez, azaldu dugun bezala.
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Nola bilatu edukiak Pin egiteko?
Gure sesioa Pinteresten hasterakoan, hasierako orrian guk jarraitzen ditugun erabiltzaileen
jarduera agertuko zaigu.
Zer ikus dezakegu?

Pinak ikusteko

Pinak gehitzeko

Profila

Jarduera

Arbeletara
gehitutako
pinak
Sortutako
arbelak

1.

Pin egiteko edukiak bilatzeko, goiko aldeko ezkerreko bilaketa kutxan terminoa, beste
erabiltzaile baten izena edo kategoria idatziko dugu.

2.

Gure bilaketarekin bat datozen pinak agertuko zaizkigu.
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Zer ikusten da bilaketa baten emaitzan?

Pin bat zabaltzerakoan hau ikusten dugu:

Erabiltzailearen izena eta honi jarraitzeko aukera

Sare sozialetan zablatzeko aukerak

Irudia edo bideoa tamaina haundiagoan

Irudiaren deskribapena

Guk iruzkinak egiteko aukera
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Erabiltzaile horren beste arbela batzuk ikusteko

Erabiltzailearen izenean sakatuz gero, honi jarraitu diezaiokegu eta baita berak sortutako
arbelak ikusi. Horrela gure Pinteresteko horman ere bere jarduera ikusiko genuke.
Erabiltzaile baten horma guztiak jarrai daitezke edo banan-banan aukeratu.

Beste arbela batzuk jarraitzeko
Arbela bat jarraitzeak, Pinteresteko sesioa hasterakoan arbela guzti horietan erabiltzaile
guztietatik izandako jarduera osoa jasotzea suposatzen du.
Arbela bat jarraitzeko:
1.

Bilaketa kutxan terminoa/gaia, kategoria edo erabiltzailearen izena idatzi eta horrekin
bat datozen emaitzak aterako zaizkigu.

2.

Arbela bat aukeratzerakoan, horren barnean sartuta dauden pin guztiak ikus ditzakegu.

3.

“Follow” botoia sakatuz arbela jarrai dezakegu.
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Iruzkinak, repin eta Atsegin dut (Like)
Beste erabiltzaile eta arbelak jarraitzeaz gain, Pinterestek ere ahalbidetzen du:
•

Gureak edo beste erabiltzaile batzuenak diren pinak komentatzea.

•

Edukiak gomendatzea “Like” bidez.

•

“Repin” botoiaren bidez beste erabiltzaile batzuek argitaratuko pinak zabaldu eta gure
hormetara gehitu.

Iruzkin bat egiteko:
1.

Pina zabaldu

2.

Testu kutxan iruzkina idatzi eta “Post Comment” sakatu.

3.

Beste erabiltzaile bat aipatzeko @ idatzi eta erabiltzaileen zerrenda agertuko litzateke.
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Pin bat gomendatzeko:
1.

Pina zabaldu

2.

“Like” botoian sakatu. Bideo zein irudian pinaren gainean ateratzen da.

3.

“Unlike” aukera ere dago nahi denean kentzeko.

“Repin”, beste erabiltzaile batzuen pinak gure ormetara:
1.

Botoi hau irudiaren gainean jartzen garenean agertzen da.

2.

Zein hormatara eramango dugun pina aukeratzen dugu.

3.

Deskripzioa idazten dugu.

4.

“Pin It!” botoia sakatu.
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Pinteresteko beste elementu batzuk
•

“Pinners you follow” botoia: Botoi honetan sakatuz Pinteresteko hasierako orria ikus
dezakegu, jarraitzen ditugun erabiltzaile eta hormetan izandako berriak agertuz.

•

“Everything” botoia: Ormak sailkatzen dituen kategoria guztiak agertzen zaizkigu botoi
hau sakatzen dugunean. Edozein aukeratzerakoan, kategoria horren menpe dauden
beste erabiltzaileen horma guztiak ikus ditzakegu.

•

“Video” botoia: beste erabiltzaileek argitaratutako bideoak, beti izena ematerakoan
aukeratu genituen kategoria interesgarrien arabera.

•

“Popular”: Plataformako erabiltzaileek gehien gomendatutako pinak ikusteko, bai irudi
eta bai bideoak; repin eta like gehien jaso dituzten pinak.

•

“Gifts” aukera: honetan sakatuz gero, prezio aukera ezberdinen zerrenda agertzen
zaigu. Hauetariko bat hautatuz zera ikus genezake: Pinteresten bidez beste erabiltzaile
batzuk gomendatutako produktuak, baina prezio horren tartean daudenak. Irudian klik
eginez, Pinterestek produktua salgai dagoen webgunera bideratuko gaitu.

Eta euskaraz?
Pinterest momentuz ingelesez bakarrik dago eskuragarri. Orain dela gutxi plataformako
blogean laguntza eskatu izan dute beste hizkuntza batzuetara itzuli ahal izateko.
Hasteko, hizkuntza zerrenda bat proposatzen dute eta beste batzuei buruzko asmoa azaltzen
dute.
Asko izan gara post horri erantzun diegunak eta euskarara itzultzea eskatu dugunok.
Animatuko zara eta zuk ere eskaera egin? Lortuko dugu!

20

Eskerrik asko!!
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