Handleiding
Maak gemakkelijk een fotoboek

In deze handleiding voor de software van FotoboekShop.nl worden alle stukjes
met behulp van afbeeldingen overzichtelijk uitgelegd, zodat je stap voor stap
je fotoproduct kunt maken.

TIPS & TRICKS
In de handleiding zullen er
verschillende tips & tricks
in deze vensters staan,
deze kunnen zeer handig
zijn bij het maken van je
fotoproduct!
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1. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE

Voordat je kunt beginnen met het installeren van de software,
moet deze uiteraard eerst gedownload worden. Dit kan gedaan
worden op www.fotoboekshop.nl.

Stap 1: Het welkomstvenster
Klik op ‘Volgende’ om naar de volgende stap te gaan.

Stap 2: Installatielocatie kiezen
Klik op ‘Bladeren’ om de locatie waar het programma
geïnstalleerd word, te wijzigen. Deze kun u uiteraard ook
gewoon op de standaard locatie laten staan.

Klik op ‘Volgende’ om naar de volgende stap te gaan.
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1. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE

Stap 3: Startmenumap kiezen
Hier kun je de locatie en naam van de startmenumap wijzigen.

Klik op ‘Installeren’ om de installatie te starten.
Dit duurt ongeveer 1 minuut.

Klik op ‘Voltooien’ om de wizard af te sluiten.

3

2. UPDATEN VAN DE SOFTWARE

De eerste keer dat je de software opent zul je het volgend
venster zien verschijnen. Dit is het welkomstvenster van de
software. Hier kun je een ‘Nieuw Project’ beginnen of een
‘Bestaand Project’ openen.
Stap 1: Het welkomstvenster
Klik op ‘Maak een Nieuw Project’ de software zal dan het
productoverzicht openen.

TIPS & TRICKS
Wanneer je de software
de eerste keer opstart,
dan vraagt het of je een
automatische melding van
de updates wilt krijgen.
Zet deze altijd aan, zodat je
altijd up to date bent!

Het productoverzicht

Product informatie

Stap 2: Zoeken naar Updates
Klik op ‘Zoeken naar Updates’ om de updates te
downloaden.
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2. UPDATEN VAN DE SOFTWARE

Stap 3: Selecteren van de updates
Selecteer de updates die je wil downloaden. Als je
alles tegelijk wil updaten, klik dan op de verschillende
categorieën aan de linkerkant van het venster.

Klik op ‘Installeren’ om het updaten de starten.

Klik op ‘Voltooien’ om het updaten af te sluiten en terug te
keren in het productoverzicht.
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3. NIEUW PROJECT STARTEN

Stap 1: Het welkomstvenster
Klik op ‘Maak een Nieuw Project’ de software zal dan het
productoverzicht openen.

Stap 2: Het kiezen van je gewenste product
Klik op het product die je wilt gaan bestellen, onze
producten variëren van fotoboeken en kalenders tot
wenskaarten en fotoafdrukken op klein en groot formaat.

Kies een product uit

TIPS & TRICKS
Boven aan het venster kun
je bij ‘Product type:’ de
producten rangschikken per
categorie.

Product informatie

Klik op ‘Volgende’ wanneer je je keus hebt gemaakt.
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3. NIEUW PROJECT STARTEN

Stap 3: De projectnaam opgeven
Klik op het lege witte venster achter ‘Projectnaam:’ en vul
hier je gewenste onderwerp van je fotoproduct in.

Hier staan alle projecten die je al hebt gemaakt inclusief
alle aangemaakte mappen.

TIPS & TRICKS
Als je veel projecten hebt
gemaakt kun je deze
ook indelen in mappen.
Gebruiken deze om je
FotoboekShop projecten te
archiveren.

Klik op ‘Maken’ om te starten met het maken van je
fotoboek.
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4. VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VAN DE SOFTWARE

Stap 1: Je fotos importeren

TIPS & TRICKS

Klik op de + linksbovenin. Een nieuw
venster zal verschijnen waar je een map kan
selecteren waar de fotos in staan.

Het is raadzaam om
de fotos die je wilt gaan
gebruiken eerst te
verzamelen in een aparte
map. Dan kun je deze
gemakkelijk in de software
importeren en updaten.

Selecteer de map waar de fotos in staan en
klik vervolgens op ‘Selecteer’.

TIPS & TRICKS
Ook kun je onder ‘Categorie’
kijken voor nog meer
mogelijkheden.
Stap 2: Paginastijlen selecteren

Klik hier voor meer opties voor ‘Paginastijlen’.
Hier kun je ook je eigen stijlen toevoegen.

Links onderin zie je een tab met ‘Paginastijlen’
staan. Sleep deze naar de gewenste pagina en
voeg ze toe.

Ook kun je verschillende Maskers,
Achtergronden, Kaders of Plakboekfotos
op dezelfde manier toevoegen.
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4. VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VAN DE SOFTWARE

Stap 3: Het gebruik van de autoflow
Klik op de button ‘Autoflow’, er verschijnt dan
een nieuw venster met twee opties.

Deze twee opties zijn: ‘Op Oriëntatie Foto’s’,
deze optie zet alle staande/liggende foto’s op
de juiste plek. En ‘Op Volgorde van Fotolijst’,
deze optie zet de foto’s op volgorde van je
fotolijst.

Stap 4: Handmatig foto’s plaatsen
Wanneer je de foto’s in de fotolijst hebt
geïmporteerd kun je gemakkelijk de foto’s
in een leeg kader slepen. Zo maak je het
fotoboek percies zoals jij wilt.
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4. VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN VAN DE SOFTWARE

Stap 5: Het aanpassen van de fotopositie
Dubbelklik met de linker-muisknop op een foto
die je in een kader hebt geplaatst. Het volgend
venster zal tevoorschijn komen.

TIPS & TRICKS
Dubbelklik op de foto om
de positie van de foto te
bewerken. Hiermee kun
je de foto altijd juist in het
kader plaatsen.

Verschuif dit venster om de positie van je foto te
bepalen.

Klik met de linkermuisknop in de hoek
rechtsonderin het venster, hiermee kun je de
grootte van de uitsnede bepalen.
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5. VORMGEVEN VAN HET FOTOPRODUCT
Klik op tab 1 aan de rechterkant van de software voor diversen opties om
de ‘look’ van je fotoboek te veranderen, deze worden kort uitgelegd.
Bepaal de vorm van je kader. Vierkant, cirkel of ruit.
Vergroot het aantal kanten van een ruitvormig kader.
Kies de rotatie van een ruitvormig kader.
Geef uw vierkant/rechthoekig kader ronde hoeken.
Kies hier de achtergrondkleur van je vorm of tekstkader.
Wijzig de transparantie van je foto- of tekstkader.
Klik hier om een rand om je kader te activeren.
Verander de dikte van je fotokaderrand.
Kies hier de kleur van je fotokaderrand.
Wijzig de transparantie van je foto- of tekstkaderrand.
Klik hier om een shadow toe te voegen rondom je kader.
Bepaal hiermee de afstand van de schaduw.
Bepaal hiermee de hoek waarin de schaduw valt.
Hiermee kun je de schaduw meer laten vervagen.
Kies hier de kleur van je schaduw.
Vergroot hier de schaduw.
Wijzig de transparantie van je schaduw.
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5. VORMGEVEN VAN HET FOTOPRODUCT
Klik op tab 2 aan de rechterkant van de software voor diversen opties om
de ‘look’ van je fotoboek te veranderen, deze worden kort uitgelegd.

Hiermee bepaal je de oriëntatie van de foto.
Met deze optie draai je de foto vertikaal.
Met deze optie draai je de foto horizontaal.

Kies de uitstraling van je foto. In kleur, sepia of zwart/wit.
Verander de densiteit van je foto.
Verander het contrast van je foto.
Klik hier om een vignette in je kader te activeren.
Kies hier de vorm van je vignette.
Bepaal hiermee de grootte van je vignette.
Hiermee kun je de vignette meer laten vervagen.
Kies hier de kleur van je gekozen vignette.

TIPS & TRICKS
Met het gebruik van een
vignette kun je ook kiezen
voor geen kleur. Hierdoor
kan je je foto weg laten
lopen in een ander beeld.

Verander hier de transparantie van het gekozen vignette.
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5. VORMGEVEN VAN HET FOTOPRODUCT
Klik op tab 3 aan de rechterkant van de software voor diversen opties om
de ‘look’ van je fotoboek te veranderen, deze worden kort uitgelegd.
Bepaal de positie van je tekst. Boven, midden of onder.
Vergroot de ruimte tussen je tekst en het tekstkader.
Vergroot of verklein de afstand tussen je tekstregels.

Klik op tab 4 aan de rechterkant van de software voor diversen opties om
de ‘look’ van je fotoboek te veranderen, deze worden kort uitgelegd.
Bepaal hier de positie van je geselecteerde kader.

Bepaal hier de grootte van je geselecteerde kader.

Klik hier om de verhoudingen van je kader te behouden.

Bepaal de positie van je foto in het fotokader.

Schaal de afbeelding binnen je fotokader.
Klik hier om het schalen van de foto vast te zetten.
Roteer hier je afbeeldingskader.
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5. VORMGEVEN VAN HET FOTOPRODUCT
Klik op tab 5 aan de rechterkant van de software voor diversen opties om
de ‘look’ van je fotoboek te veranderen, deze worden kort uitgelegd.

Verander hier de achtergrondkleur van de rechterpagina.
Verander hier de achtergrondkleur van de linkerpagina.

6. WERKEN MET TEKSTKADERS
Stap 1: Maak een tekstkader aan en dubbelklik
hierop.

Stap 2: Typ je gewenste tekst en selecteer deze
door de linkermuisknop in te drukken en over de
tekst te slepen.

Stap 3: Pas de tekst aan met de verschillende
opties bovenin het venster. Hier kun je het
lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur
aanpassen of de tekst cursief of vet neerzetten.

Stap 4: Klik op ‘Ok’ om het resultaat te bekijken
en het tekstvenster af te sluiten.
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7. RECHTERMUISKNOP OPTIES
Wanneer je met je rechtermuisknop op een fotokader klikt komen
er diverse opties tevoorschijn, deze opties zijn zeer handig bij het
maken van je fotoboek.
Uitlijnen ->

Uitlijnen naar Vertikale Midden van Pagina.
Uitlijnen naar Horizontale Midden van Pagina.

Hiermee kun je het kader exact in het midden van de pagina
plaatsen op horizontale of verticale hoogte.
Rangschikken ->

Zet Achteraan
Breng naar Achteren
Zet Vooraan
Breng naar Voren

TIPS & TRICKS
Wanneer je op ‘Wis’ klikt
in plaats van ‘Verwijderen’
wordt alleen de foto uit het
kader verwijderd.

Gebruik deze optie om kaders voor of achter elkaar te zetten.
Passen -> Schaal naar Pagina
Schaal naar Spread (= Verdeling over 2 pagina’s)
Wanneer je het fotokader extra zo groot als de hele pagina wilt
hebben. Gebruik dan deze optie om te foto te schalen.
Vastzetten
Gebruik deze optie om je fotokader vast te zetten, zodat je het
niet meer kunt verschuiven.
Aan Plakboek Toevoegen...
Met deze optie kan je een geselecteerd kader toevoegen aan het
plakboek. Het is zeer handig om deze optie te gebruiken wanneer
bepaalde kaders vaker voorkomen in je fotoboek.
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7. BESTELLEN EN UPLOADEN

Stap 1: Klik op ‘Bestand’ linksboven in het
venster en klik vervolgens op ‘Bestellen’...
... Of klik op het winkelmandje.

De software gaat eerst je fotoboek nakijken
zodat er geen foutjes in staan zoals lege
kaders. Het kan ook zijn dat je dit venster
totaal niet ziet, dan zijn er geen eventuele
foutjes of opmerkingen over je fotoboek.

Stap 2: De voorwaarden
Het volgend venster zal verschijnen,
hier moet je de Algemene Voorwaarden
accepteren om verder te gaan met het bestel
proces van je fotoproduct.

Klik hier om de voorwaarden te accepteren...

...en klik vervolgens op ‘Start’ om verder te
gaan.
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7. BESTELLEN EN UPLOADEN

Stap 3: Het inlogvenster
De software opent een pagina in je browser
met een inlogvenster, hier kun je een account
aanmaken of met je bestaande account inloggen.

TIPS & TRICKS
Schrijf je gebruikersnaam
en wachtwoord op, om een
volgende keer direct in te
loggen.

Klik hier om een nieuwe account te maken.
Stap 4: Aanmaken van een account
Vul de gegevens voor je FotoboekShop
account in en klik vervolgens op ‘Maken’.

TIPS & TRICKS
Wanneer je een nieuwe
account aanmaakt ontvang
je een e-mail hierover.

Stap 5: De productdetails aangeven
Het volgend venster zal verschijnen. Hier
kun je het aantal, de papiersoort en de kaft
aangeven.

Klik op ‘Ga Verder’ om naar de volgende stap
te gaan..
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7. BESTELLEN EN UPLOADEN

Stap 6: Verzending / Facturatiedetails
Hier kun je de gewenste verzendmethode
kiezen en nog even je gegevens nakijken. Je
kunt kiezen uit een verzending via PostNL of
afhalen in Hendrik-Ido-Ambacht.
Klik op ‘Ga Verder’ om naar de betaling te
gaan.

Stap 7: Betaalmethode kiezen
Kies de gewenste betaalmethode. Je kunt
kiezen uit een Online betaling en het betalen
tijdens het afhalen.

Vul hier je Kortingsbon code in en klik op
‘Instellen’. De prijs wordt dan ge-update.

Klik op ‘Bevestig Bestelling’ om je bestelling te
verzenden en door te gaan naar het betalen.
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7. BESTELLEN EN UPLOADEN

Stap 8: Online betaling via Multisafepay
Wanneer je voor Online betalen kiest
word je doorgestuurd naar de website van
Multisafepay. Hier moet je een nieuwe
account aanmaken en kun je uit diversen
betaalmethodes kiezen voor het betalen van
je fotoproduct.

Stap 9: Het uploaden van de bestanden
Wanneer je klaar bent met het betalingproces
word je teruggestuurd naar de software.
Het volgende venster komt tevoorschijn.
Selecteer ‘Verstuur bestanden via internet’.

Als je op ‘Test’ klikt maakt de software een
schatting van de tijd die nodig is voor het
uploaden.

Klik op ‘Doorgaan’ om het uploaden te
starten.
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7. BESTELLEN EN UPLOADEN

Stap 10: Het uploaden van de Order
Je order word nu ge-upload naar de
FotoboekShop server toe. De upload tijd is
afhankelijk van welk product er gekozen is.
Een gemiddeld fotoboek duurt ongeveer 15
tot 30 minuten.

Stap 11: Het voltooien van je Order.
Wanneer je het volgend venster ziet
is je order succesvol verzonden naar
de FotoboekShop server toe. Een
orderbevestiging word verstuurd naar het
opgegeven e-mailadres.

Klik op ‘Voltooien’ om je bestelling af te
ronden. Hierna kun je de software afsluiten.
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