Snelgids
FOTOFABRIEK SOFTWARE

Een project starten

Tekst toevoegen en bewerken

•
•

•

•

Klik op “Nieuw Project”
Uit de lijst met producten, kies je welk
product je wil creëren.
Kies voor een leeg project, of laat het
boek automatisch vullen met sjablonen en
eventueel foto’s. De automatische vulling is
uiteraard later nog te wijzigen.

•

•

Algemeen overzicht programma
•
•

•

Links vind je de mappenstructuur van je
computer, hier vind je jouw afbeeldingen.
Aan de rechterzijde vind je een menu
met sjablonen, dit kan je helpen bij het
ontwerpen van jouw project. Ook staan
hier bewerkingsopties voor afbeeldingen.
Het werkblad vind je in het midden. Om
naar een andere pagina te gaan gebruik
je de pagina browser boven het werkblad.
Extra pagina’s voeg je toe door in het menu
“Pagina” te kiezen voor “Lege pagina
toevoegen”.

Controleren, Uploaden en Bestellen
•
•
•

•

Afbeeldingen toevoegen en bewerken
•

•

•

•
•

Plaats een afbeelding op het werkblad door
hem van de browser naar het werkblad te
slepen.
Sleep je een afbeelding naar een plaatshouder, dan wordt deze automatisch
beeldvullend in dit kader weergegeven.
Gebruik een afbeelding als achtergrond,
door in de browser met de rechtermuisknop op de foto te klikken en te kiezen
voor “Plaats als achtergrond”.
Een foto op het werkblad kun je nog
verplaatsen, vergroten, draaien etc.
Een foto bewerken doe je via het tabblad
“Bewerkingsopties” aan de rechterkant.

Klik op “Tekst” om een tekstvak toe
te voegen.
Dubbelklik op het tekstvlak om tekst
te typen en lettertype, grootte en kleur
aan te passen.
Een tekstvak 90 graden draaien voor
de rugtekst doe je door rechts, bij
“Bewerkingsopties” te kiezen voor
90 graden rotatie.

•
•

•

Controleer je project door in de software
op “Voorbeeld” te klikken.
Staat alles goed? Klik dan op “Bestel
Product”
Je project wordt gecontroleerd, mocht er
iets opvallen dan krijg je hier een melding
van en kun je dit aanpassen indien nodig
of wenselijk.
Klik op “Upload” en alle pagina’s worden
geëxporteerd en vervolgens geupload naar
onze website. De duur hiervan is afhankelijk
van de bestandsgrootte en je internetsnelheid.
Je wordt automatisch doorgestuurd naar
jouw uploads op onze website.
Plaats de upload in de winkelwagen, kies
de gewenste afwerking, het verzendadres
en betaalmethode.
Na de bestelling versturen we je een orderbevestiging via de mail.

