Maken van een fotoalbum met het softwareprogramma van Kruidvat

De software voor je album kun je downloaden bij www.kruidvat.nl:. Klik daar op Foto en
vervolgens op Kruidvat Fotoservice.
Klik op Uitvoeren en achtereenvolgens op Ja / Volgende / Akkoord / Volgende. Het programma
wordt geïnstalleerd. Haal in het laatste scherm het vinkje weg bij
- Kruidvat Fotoshow Bureaublad icoon aanmaken en bij
- Kruidvat Fotoservice starten
Klik op Voltooien.
Het programma heeft een snelkoppeling op je bureaublad gemaakt.
Sluit de website van het Kruidvat.
OPMERKING VOORAF:
Kies voordat je je album gaat maken eerst welke foto’s je wilt gaan gebruiken. Denk hierbij ook aan
het eventueel scannen van entreekaartjes, treinkaartjes of andere herinneringen, die je bij een
ouderwets fotoalbum ingeplakt zou hebben. Sla deze foto’s op in een map (noem deze bijv. “Foto’s
voor album”) en sla die map op in “Afbeeldingen”.
Dit werkt een stuk makkelijker.
-

Open het programma door te dubbelklikken op de snelkoppeling op je bureaublad (of klik 1x
met de rechter muisknip en klik op openen).
Klik op FOTOBOEKEN en kies een fotoboek of klik bij Bestand op het album waar je al aan
begonnen was en ga hier mee verder.
Rechts wordt gevraagd of je je album met de foto-assistent wilt maken of dat je met een Leeg
album wilt beginnen. In dit laatste geval klik je rechtsonder op Annuleren.
Wij kiezen voor de foto-assistent. Klik eventueel bovenaan op Map selecteren en kies je
fotomap. Sleep je map naar rechts of klik op Map inhoud toevoegen en vervolgens op Afsluiten.
Als het goed is zie je in de linkerkolom je map met foto’s staan.
Klik rechts onderaan op Fotoboek vullen. Je album wordt door het programma samengesteld.
Je ziet dat er nu vinkjes in de foto’s staan die in het album gebruikt zijn. Dat is vooral handig als
je ervoor gekozen hebt om je album zelf samen te stellen of als je later toch nog het een en
ander wilt veranderen, dan kun je makkelijk zien of je een foto vergeten bent.
Je zou het door het programma gemaakte album zó kunnen laten afdrukken, maar dat is niet
verstandig. Soms zijn er “liggende” foto’s “staand” afgedrukt en dan mis je een deel van de
foto. Het kan ook zijn dat er ergens een rode driehoek over een foto staat, dat betekent dat die
foto niet voldoende pixels heeft en onscherp afgedrukt wordt. Die foto kun je dan het beste
verwijderen of kleiner maken.

-

Sla het album nu op door op de diskette met het pijltje te klikken
(= opslaan als) en geef je album een naam.

We gaan nu beginnen aan het verfraaien van het album.
Door met de muis over de menubalk bovenaan te gaan, kun je zien wat de diverse icoontjes
betekenen. Bekijk ze en probeer ze eventueel uit, door bij Bewerken op de pijl naar links te
klikken, kun je uitgeprobeerde dingen weer ongedaan maken.
Hieronder zal ik er een paar uitleggen:
-

Schaduw en randen

Het programma drukt de foto’s standaard zonder rand af. Maar mét rand en/of schaduw kan
ook.
Selecteer een foto en klik op het icoontje waar “gekleurde
randen en schaduw” staat. In het volgende veld kun je de
breedte en de kleur van een rand om je foto aangeven.
Door “Schaduw” aan te vinken, kun je een schaduwrand om
je foto maken.
Door op huidige markering te klikken krijgt alleen de geselecteerde foto een (gekleurde)
(schaduw)rand. Je kunt er ook voor kiezen alle foto’s op de beide pagina’s of in het hele
album dezelfde (gekleurde) (schaduw)rand te geven.
Gewoon allemaal eens uitproberen.
-

Tekst toevoegen

-

Als je op een pagina wilt schrijven wat er op een foto te zien is, klik dan boven in de
menubalk bij Tekst op de T+ (= nieuw tekstveld plaatsen). Klik op de pagina waar je het
tekstveld wilt hebben en er verschijnt automatisch een tekstveld op je pagina en. Deze kun je
groter of kleiner maken door op de vierkantjes te klikken en te schuiven. Wil je het tekstveld
verplaatsen, dan moet je de cursor bovenaan het tekstveld in een vierkant kruisje laten
veranderen.
Klik in het tekstvak. Je zult merken dat de letters in het tekstvak verschrikkelijk klein zijn.
Klik op het +loepje om te vergroten.
Er staat een extra menubalk waar je het lettertype, de lettergrootte, kleur van de letters, kleur
van het tekstvlak, cursief, vet gedrukt en uitlijning kunt kiezen. Maak hier je keuze en klik
weer in je tekstveld. Type je tekst.

-

Maar er zijn nog meer mogelijkheden.

-

-

Klik links onderaan op INDELINGEN
Waar eerst de foto’s stonden verschijnt nu
een overzicht “aantal foto’s per pagina mét
of zonder tekstvak”.
Als er bijv. 2 foto’s op een pagina staan,
maar je wilt er eigenlijk nog 2 foto’s bij
zetten, klik dan bij het pijltje op 4 foto’s per
pagina. Maak hier een keuze en sleep die
naar de pagina die je wilt veranderen.
en sleep je foto’s naar de lege vakken.

Let hierbij wel op de grootte van de foto’s. Hoe kleiner het gekozen album, hoe kleiner de
foto’s. Selecteer de foto waarvan je wilt weten hoe groot die is en klik vervolgens met de
rechtermuisknop op de geselecteerde foto. In het verschenen rolmenu klik je op formaat, positie
en draaiing, vervolgens op Objectformaat wijzigen en daarna op Absoluut formaat instellen. Bij
objectformaat staat hoe hoog en breed je foto wordt afgedrukt. Hier kun je het formaat eventueel

aanpassen. Je kunt ook de foto selecteren en met de muis groter of kleiner trekken (ALTIJD
VANUIT DE HOEK!!!).
-

-

Als je de bladzijden een achtergrondkleurtje wilt geven, klik dan op ACHTERGROND.
Hier kun je eventueel een achtergrondkleur, -ontwerp kiezen. Gewoon maar eens op het pijltje
naar beneden klikken en een en ander bekijken.
Heb je een achtergrond gekozen, klik dan onderaan op het betreffende icoontje waar de
achtergrond moet komen (linker- of rechter pagina of op beide). Je kunt ook gewoon slepen.
Klik je met de rechtermuisknop op de gekozen achtergrond, dan kun je ook nog kiezen voor “op
alle binnenpagina’s plaatsen”. Als je onderaan op MEER klikt, kun je nog veel meer
achtergronden gratis downloaden. Dit geldt trouwens ook voor Cliparts en Sjablonen en kaders.
Je kunt ook een eigen foto als achtergrond gebruiken: klik in de linkerkolom op de foto die je
wilt gebruiken en klik onderaan op het icoontje foto als achtergrond op beide pagina’s.
Dubbelklik op de achtergrondfoto in het album en in het volgende scherm op Achtergrond of
Vervagen, kijk wat je het mooiste vindt. Klik linksboven op terug en vervolgens op foto in het
product vervangen.
Heb je ergens in je album een lege ruimte dan kun je die vullen met een leuke tekening. Klik
dan op CLIPARTS en kies en leuke/toepasselijke tekening.

-

Hierboven heb ik uitgelegd dat je foto’s een (gekleurde) rand kunt geven. Je kunt er ook voor
kiezen om je foto een extra mooie rand (kader) te geven.
Selecteer de foto die je een kader wilt geven en klik vervolgens linksonder op “SJABLONEN
& KADERS”. Kies bovenaan of je een sjabloon of kader wilt maken en kies vervolgens een
categorie.

-

Je kunt ook een stukje uit een foto halen: Dubbelklik op een foto en in het volgende scherm op
Bijsnijden. In het rolmenu kies je bij Verhouding voor vast of variabel en bij Vorm op
rechthoek of ellips. Pas eventueel de grootte aan en klik links op OK en daarna linksboven
op terug. Kies voor foto in het product vervangen als je tevreden bent over je uitsnede.

Nogmaals voor alles geldt: gewoon uitproberen!!!!!
Door weer op Foto & Video te klikken, kom je weer terug bij je foto’s.
Niet vergeten om je album op te slaan als je ermee wilt stoppen. De eerste keer op de diskette met
het pijltje klikken (= opslaan als) en je album een naam geven.
De keren daarna hoef je alleen maar op de diskette te klikken (= opslaan).

Voor je het album gaat bestellen is mijn advies klik op
het vierkante kruis om je album nog eens goed te
bekijken en controleren. Door op Esc te drukken, kom
je weer terug in de bewerkmodus en kun je eventuele fouten corrigeren.
Is je album nu écht helemaal naar je zin, klik dan rechts onderin het scherm op In het
winkelmandje leggen.
Volg nu de aanwijzingen op het scherm (goed lezen!!)

Succes ermee.
Bij vragen kun je mij altijd bellen (0493-440266) of mailen (huibydegroot@chello.nl).

Maken van een fotoalbum met het softwareprogramma van Albelli
Ga naar www.albelli.nl.
Klik op Fotoboeken in het rolmenu bij Fotoboek. Vreemd genoeg moet je in het volgende scherm al
meteen een fotoalbum kiezen, maar dit kun je later nog aanpassen.
Klik op een formaat en een vorm. Er komen dan een aantal voorbeelden waaruit je een keuze moet
maken. Klik op een album van je keuze en in het volgende scherm op Begin nu. Klik op Download
het programma voor de offline-versie, maar je kunt ook kiezen voor de online-versie. Ik heb wel
gemerkt dat dit programma offline niet werkt, je moet altijd een Internetverbinding hebben.
Het downloaden start meestal automatisch. Is dit niet het geval klik dan in het volgende scherm op
het woordje hier. Klik in het volgende scherm op JA en vervolgens op Installeren.
Er wordt een snelkoppeling op je bureaublad gemaakt.
Sluit de website van Albelli.
OPMERKING VOORAF:
Kies voordat je je album gaat maken eerst welke foto’s je wilt gaan gebruiken. Denk hierbij ook aan
het eventueel scannen van entreekaartjes, treinkaartjes of andere herinneringen, die je bij een
ouderwets fotoalbum ingeplakt zou hebben. Sla deze foto’s op in een map (noem deze bijv. “Foto’s
voor album”) en sla die map op in “Afbeeldingen”.
Dit werkt een stuk makkelijker.

-

Open het programma door te dubbelklikken op de snelkoppeling op je bureaublad (of klik
1x met de rechter muisknip en klik op openen).
Klik Linksboven op Nieuw product of op Product openen als je met een album verder wilt gaan.
Klik op Fotoboeken.
Kies wat voor soort album (vierkant, liggend of staand) je wilt gaan maken en klik op je keus.
Kies in het volgende scherm een album en klik op Begin nu..
In het volgende scherm kun je kiezen of je aan fotokaft wilt en/of je een platliggend album wilt
hebben. Kost allemaal extra!! Klik op OK.
Vervolgens krijg je de vraag of je het album automatisch of zelf wilt vullen.

Hier kiezen we voor automatisch vullen.
- Er komt extra informatie op je scherm te staan. Lees dit goed.
Links zie je dat het programma naar je foto’s zoekt in de map Afbeeldingen.
Staan je foto’s ergens anders zoek ze dan op.
Kies eventueel een Stijl: klassiek, modern, speels of paginavullend en klik op het ontwerp dat je
leuk vindt.
- Klik op Toepassen.
- Sleep je map met foto’s naar rechts (je kunt het aantal foto’s per pagina nog aanpassen)
Je ziet in de linkerkolom je foto’s staan met vinkjes in de foto’s die in het album gebruikt zijn.
Dat is vooral handig als je ervoor gekozen hebt om je album zelf samen te stellen of als je later
toch nog het een en ander wilt veranderen, dan kun je makkelijk zien of je een foto vergeten
bent.
- Klik vervolgens linksboven op Toepassen in fotoboek.
Je zou het door het programma gemaakte album zó kunnen laten afdrukken, maar dat is niet
verstandig. Soms zijn er “liggende” foto’s “staand” afgedrukt en dan mis je een deel van de foto.
Het kan ook zijn dat er ergens een gele driehoek met uitroepteken in een foto staat, dat betekent dat

die foto niet voldoende pixels heeft en onscherp afgedrukt wordt. Die foto kun je dan het beste
verwijderen of kleiner maken. Doe dat ALTIJD VANUIT EEN HOEK!!!.
Klik op Bestand – Opslaan als en geef je album een naam.
Nu gaan we het album verfraaiien.
-

Bovenaan het scherm staat de menubalk waarmee je naar diverse opties kunt gaan.

-

Selecteer een foto en klik in de menubalk op Opmaken.
Bij Hoeken kun je kiezen voor ronde hoeken, bij Schaduw kies je welke schaduw en als je op
het icoontje met het pijltje klikt kun je de schaduw een kleurtje geven en bepalen hoe
breed/smal de schaduw moet zijn. Klik op Toepassen.
Klik op Invoegen en je kunt ACHTERGRONDEN, KADERS, SJABLONEN en CLIPARTS
toevoegen.
Je kunt ook een eigen foto als achtergrond gebruiken: klik in de linkerkolom op de foto die je
wilt gebruiken, klik op foto op twee pagina’s. Klik met de rechtermuiskop op de
achtergrondfoto in het album en in het volgende rolmenu op Transparantie. En kies
bijvoorbeeld voor 50 %.
Wil je een foto een RAND geven dan vind je die bij Kleurkaders.
Bij al deze ontwerpen geldt: heb je een keus gemaakt, dan klik je op Toepassen.
Vind je het toch niet mooi? Klik dan helemaal bovenin op de pijl voor Ongedaan maken.

-

-

-

-

Klik op Pagina in de menubalk en linksboven op Indelingen, waar je kunt kiezen hoeveel foto’s
je op een pagina wilt hebben.
Hier kun je ook pagina’s toevoegen en verwijderen. Voordeel van dit programma is dat je
2 pagina’s kunt toevoegen of verwijderen. In tegenstelling tot bij het Kruidvat waar dit altijd
met 8 pagina’s tegelijk moet.
Je kunt ook een stukje uit een foto halen: Dubbelklik op een foto en in het volgende scherm op
Uitsnijden. In het rolmenu kies je bijvoorbeeld voor Uitsnijden vierkant. Sleep met de muis een
van de “handvaten”om het vierkant groter of kleiner te maken. Klik linksboven op Toepassen
actie. Ben je tevreden klik dan linksboven op Opslaan en terugkeren.

Voor alles wat ik hierboven geschreven heb geldt: gewoon uitproberen!!!!! En Ongedaan maken als
het tegenvalt.
Voor je het album gaat bestellen is mijn advies klik onder je album op Voorbeeld tonen om je
album nog eens goed te bekijken en te controleren. Door op Voorbeeld sluiten te klikken, kom je
weer terug in de bewerkmodus en kun je eventuele fouten corrigeren.
Klik op Bestellen, in het volgende scherm geeft het programma aan welke pagina’s niet goed of
leeg zijn. Door hier op de foute pagina te klikken, kun je die aanpassen. Klik weer op Bestellen en

daarna linksboven op Nu verder gaan. De foto’s worden verstuurd, rustig wachten!!! Volg nu de
aanwijzingen op het scherm (goed lezen!!).
Succes ermee.
Hoewel ik zelf geen ervaring heb met Albelli, wil ik je bij vragen altijd helpen. Je kun je mij bellen
(0493-440266) of mailen (huibydegroot@chello.nl).

