Zaterdag 2 mei 2015 - 11.00 uur

Fotoboek maken : met Albelli
Met de diverse programma’s heb ik ervaringen opgedaan en fotoboeken gemaakt. In de loop der
tijden zijn de mogelijkheden uitgebreid en allemaal gebruiksvriendelijker geworden.
Zelf kies ik nog steeds voor Albelli, of Hema. Soms ook Kruidvat. Maar dat hangt af van een
kortingsaanbieding. De meeste programma’s lijken op elkaar. Met de één is een beetje meer dit
mogelijk, met een ander programma en beetje meer dat.
Om te beginnen gaan we naar http://www.albelli.nl en als u dat nog niet hebt gedaan download U
het programma en kies “nieuw product”. Voor vandaag kies ik voor fotoboek

Staand L (21x28 cm, zachte kaft) incl. fotokaft.
Prijs vanaf € 15,95 standaard hoeveelheid pagina’s.
Elke 2 pagina’s extra komt er een bedragje bij. Dat zie je
onderop in de statusregel.
Je kunt dan
kiezen uit
automatisch
vullen (snel
maar meestal
ga je toch
aanpassen) of
zelf invullen. Daar kies ik voor. Ik vind het ook leuk om
hiermee bezig te zijn. Lijkt een beetje op een ouderwets
fotoboek maken met plakken, knippen en erbij tekenen
en/of schrijven.
Je krijgt dan standaard 24 pagina’s en . . . alles is te
wijzigen en aan te passen. Dat doe ik meestal.
Links zoek je de map waarin de te gebruiken foto’s staan. Pijl 1.
De grootte van de foto voorbeelden kun je aanpassen. Pijl 2.
Bij mij staan de foto’s op volgorde en ik heb van te voren (in verkenner)
gecontroleerd welke ik niet wil gebruiken en welke juist wel.
Daarna zijn er vele mogelijkheden, net zoals er vele wegen naar Rome
leiden.
Op de site van Albelli staat ook het ook duidelijk uitgelegd.
Hierna geef ik het boek een naam, zodat het tussendoor steeds
opgeslagen kan worden en uw werk niet halverwege verloren gaat.
Daarna ga ik aan de slag.

Tab - Pagina

Tab - Invoegen

Pagina
indelingen:
keuze uit
verschillende
opmaak
indelingen, die
kunt U naar de
bestaande
pagina slepen.
Ook zelf
gemaakte
indelingen opslaan en weer gebruiken.
Invoegen: apart altijd mogelijk, tekst, fotokader, achtergronden, achtergrondkleur.
Rechts aanpassingen om kader, kleurkader of sjabloon of clipart in te voeren.
Een foto transparant als achtergrond, of een achtergrondkleur.

Heeft u alle pagina’s gevuld (denk erom steeds tussentijds even opslaan !) dan kijkt u naar
waarschuwingen. Per pagina staat bijvoorbeeld vermeld als u een foto dubbel heeft gebruikt,

maar ook, als er lege tekstkaders staan. Neem alle waarschuwen door, controleer of het correct is,
bijvoorbeeld een foto dubbel gebruiken (soms gebruik ik
een foto 2x met uitsnijding).
Daarna kijkt u naar het voorbeeld. Dat vult het hele
scherm en je ziet beter of alles is zoals je wilt.
Eventueel nog aanpassingen doen.
Daarna bestellen.

Als U een kortingscode heeft, is het soms lastig om te zoeken waar en wanneer deze ingevoerd dient
te worden.

Als u aan de slag gaat, heeft Albelli een kortingscode voor u. De korting van €12,95 is te gebruiken op
alle fotoboeken L en groter. Voor een L fotoboek geen € 22,95 maar € 10. Kijk voor de volledige
actievoorwaarden op www.albelli.nl/vrouw
Jouw promotiecode is TELE22FTB geldig t/m 8 juni 2015
Veel succes.

Hiernaast een voorbeeld
van het Albelli begin.
De pagina’s staan niet van
te voren ingedeeld met foto
en tekst kaders.

Onderop deze bladzijde ziet
u een Hema voorbeeld.
Daarin hebben de nog lege
pagina’s reeds een indeling.
Deze zijn echter altijd te
wijzigen.

Hema http://foto-ontwerp.hema.nl/fotoplein
Product kiezen: fotoalbum, schoolagenda, kalender en
agenda, wenskaarten
Als voorbeeld neem ik weer hetzelfde onderwerp
“Met onze kleinkinderen naar Safari park Beekse Bergen”
U ziet dat product kiezen, indelingen, invoegen ongeveer
gelijk is als bij Albelli.
In de presentatie laat ik ook zien hoe we het boek vullen.

