Zdjęcia do mLegitymacji - bezpłatnie i ze
smartfona
W ciągle cyfryzującym się świecie, papierowe wersje powoli stają się przeżytkiem,
odchodzącym do lamusa. Co jest zaskakujące, podobnie działają organy rządowe,
wprowadzając coraz to nowsze udogodnienia w sferze dokumentów. W końcu możesz
zapomnieć o papierowej legitymacji szkolnej, bo jej elektroniczną wersję będziesz miał
zawsze przy sobie, w swoim smartfonie - mLegitymacja.

W mig przygotuj zdjęcia do swojej nowej mLegitymacji
Kreator zdjęć do mLegitymacji pozwala Ci bezpłatnie, w ciągu kilku chwil, przygotować serię
fotografii do twojej nowej elektronicznej legitymacji. Wystarczy, że wgrasz swoje
wcześniejsze zdjęcia lub zrobisz nowe z poziomu aplikacji, a generator przerobi je tak, by
dostarczyć Ci idealne fotografie. Kreator zdjęć do mLegitymacji działa na podstawie
algorytmów sztucznej inteligencji, która usuwa tło z twoich fotografii, poprawia oświetlenie
oraz przycina zdjęcie tak, by zawsze było zgodne z oficjalnymi wytycznymi.
Musisz pamiętać, by wgrane przez Ciebie zdjęcia były zgodne z kilkoma odgórnie
przygotowanymi zasadami. Oto one:
1.
2.
3.
4.

Patrz prosto w obiektyw, nie przechylaj głowy ani nie spoglądaj w dół.
Zdjęcie nie może być tzw. selfie - poproś kogoś, by ci pomógł.
Pamiętaj, by twoje usta były zamknięte a oczy otwarte.
Zadbaj o to, by twoja twarz była jednolicie oświetlona - wykorzystaj ścianę
naprzeciwko okna. Cienie na twarzy są niedozwolone.

Możesz wgrać tyle zdjęć, ile tylko chcesz, a potem wybrać najkorzystniejszą wersję.
Jeśli wykonasz powyższe punkty, Generator dostarczy Ci idealnie fotografie dopasowane do
oficjalnych wytycznych.

A teraz prześlij je do sekretariatu
Generator do zdjęć do mLegitymacji po zakończonym działaniu pozwoli Ci zapisać fotografie
na dysku. To ważne, ponieważ aplikacja na żadnym etapie nie zapisuje Twoich zdjęć. Teraz
wystarczy tylko byś przesłał zdjęcia do sekretariatu, a po kilku dniach będziesz mógł cieszyć
się swoją nową mLegitymacją.
Możesz być spokojny o swoją prywatność, bo aplikacja nie zapisuje Twoich zdjęć. Co
więcej, połączenie z serwerem jest szyfrowane z certyfikatami SSL, w celu zapewnienia
najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Generator do zdjęć do mLegitymacji
Link do Kreatora znajduje się tutaj: https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
Po wejściu na stronę postępuj według zamieszczonych instrukcji.

