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2 Open het fotoboekprogramma.
Ga nu naar het bureaublad van je computer en dubbelklik op het  Albelli icoontje.
Hiermee open je het fotoboekprogramma en kun je aan je fotoboek beginnen! 

Selecteer je beste foto’s.
Selecteer de foto’s die je wilt gebruiken en verzamel ze in één folder op je computer.
Zo vind je ze makkelijk terug in het Albelli fotoboekprogramma.

Maak een nieuwe folder op 
je computer aan en zet daar 
je mooiste foto’s in. Noem 
de folder bijvoorbeeld ‘2012 
Vakantie Frankrijk’.

En ja, we weten het, foto’s selecteren is niet de allermakkelijkste klus! 
Maar geloof ons, heb je dit gedaan, dan heb je het moeilijkste gedeelte 
al achter de rug :-)

Maak in
10 stappen
je eerste
fotoboek!

Snelle handleiding
voor Windowsversie 7.4 en hoger

Heb je ons fotoboekprogramma nog niet op je 
computer staan?  Installeer deze snel, gratis & 
eenvoudig via www.albelli.nl

Hulp nodig bij het maken van je fotoboek? Onze creatieve klantenservice zit voor elke vraag klaar!  
Bel van ma. t/m vrij. van 9:00-21:00 naar 0900-2523554 of chat direct online met ons via www.albelli.nl/klantenservice.
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Kies je favoriete formaat fotoboek (XL, L, M, S)
Heb je het fotoboekprogramma geopend? Dan vragen we je eerst een formaat fotoboek te 
kiezen. Ben je niet zeker van je keuze? Op onze website lichten we alle fotoboeken met hun 
mogelijkheden toe. 

Hoe wil je je fotoboek vullen?
Nu begint het echte werk! Allereerst vragen we je hoe je je fotoboek wilt vullen.  
Wil je dat automatisch doen of vul je liever handmatig je boek met foto’s?

1. Automatisch vullen: de snelle optie
Hiermee worden je foto’s in één keer in je boek geplaatst. 
Je kiest zelf het aantal foto’s, de stijl en het thema. 
Achteraf kun je je fotoboek gewoon nog aanpassen.  

2. Zelf vullen: de meer creatieve optie
Hiermee sleep je zelf je foto’s in je fotoboek en bepaal 
je zelf de stijl,  opmaak en indeling per pagina. Met deze 
optie kun je gebruikmaken van de pagina-indelingen die 
wij je standaard aanbieden. Of je maakt alle pagina’s in 
één keer leeg en start met een 100% leeg fotoboek. 

In deze handleiding laten wij zien hoe je zélf je fotoboek vult.

Bekijk het filmpje ‘automatisch vullen’ op onze 
website http://www.albelli.nl/automatischvullen

Vierkant (XL, L, M) Liggend (XL, L, M, S ) Staand (L)

Ontdek je tijdens het maken van je boek dat je het verkeerde formaat hebt gekozen? Dan kun je deze altijd nog 
wijzigen in een maat groter of kleiner van hetzelfde type boek.

Wanneer je je fotoboek hebt gekozen, vragen we je of 
je een fotokaft wilt. Als je deze niet wilt, dan krijg je 
standaard een linnen kaft. Bij het afrekenen kies je 
de kleur hiervan of kun je deze wijzigen in een leren 
kaft. Ook de opties ‘platliggend’ of ‘hoogglans’ kies je 
tijdens het afrekenen van je boek. 
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Trek aan de hoekjes om de foto 
te vergroten of verkleinen.  
Met het groene bolletje roteer 
je de foto. 

Ga naar de folder waar je foto’s staan.
Heb je inmiddels ook aangegeven of je een fotokaft wilt? Zoek dan nu in het menu aan de linker-
kant van je programma de folder waar je foto’s in staan (zie stap 1).

Eindelijk, nu mag je je foto’s toevoegen!
Sleep een foto gewoon rechtstreeks je fotoboek in. Zo makkelijk is het! Je kunt zo veel foto’s op 
één pagina kwijt als je wilt. 

In dit vakje verschijnen de fo-
to’s uit de folder. Handig: foto’s 
die je al gebruikt hebt, krijgen 
een groen vinkje. 

Navigeer  hier naar de folder 
waar je foto’s staan.  Je kunt 
natuurlijk zoveel folders ge- 
bruiken als je wilt. 
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Tip: neem even de tijd  
om rond te kijken en 
alles uit te proberen. Dat 
kan gerust, want je tast 
nooit je originele foto 
aan! Met dit pijltje maak 
je elke handeling weer 
ongedaan.    

In dit voorbeeld kiezen 
we een achtergrond uit de 
categorie ‘Hout’. Sleep de 
achtergrond direct op je 
pagina en voilà!

Dubbelklik op een tekst-
vlak en pas via de werkbalk 
de grootte, type en kleur 
aan.   

Schrijf je verhaal: voeg een persoonlijke tekst toe. 
Op elke pagina, dus ook op de fotokaft, kun je in je eigen lettertype een tekst
toevoegen. Kies grootte, lettertype, kleur en stijl. Er zit zelfs een spellingscontrole in! 

Het creatieve gedeelte: je fotoboek opmaken. 
In de werkbalk bovenlangs vind je tientallen creatieve opties om je fotoboek mee op te maken: 
ronde hoeken, leuke fotolijstjes, gave effecten, handige uitlijnopties en meer. Genoeg om je 
fotoboek naar jouw smaak mee op te maken! 

Met deze knop download je 
gratis meer dan 300 unieke, 
achtergronden, kaders, clipart 
en sjablonen. 
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Tip: controleer je foto-
boek met de optie ‘Voor-
beeld tonen’. Blader door 
je boek met de pijltjes 
onderlangs. 

Ben je klaar met je fotoboek? Tijd om te bestellen! 

Tevreden? Klik dan op ‘Bestellen’. En geen zorgen, want als er per ongeluk lege kaders of 
pagina’s in je fotoboek staan, dan waarschuwen we je daarvoor!  En tot je betaald hebt, kun je je 
boek altijd nog wijzigen. 

Yes! Nu is het wachten tot wij je fotoboek gedrukt hebben.  
Is de betaling gelukt, dan nemen wij het van je over! Geef ons een paar dagen om jouw 
unieke creatie professioneel af te drukken, in te binden, te controleren (met onze witte 
handschoentjes) en luxueus in te pakken. Meer dan 1.000.000 fotoboeken gingen je voor. We 
kijken uit naar jouw unieke fotoboek! 

Je boek blijft opgeslagen 
op je computer. Je kunt 
je boek dus gewoon 
opnieuw bestellen of het 
wijzigen. 

Tip: nog vóórdat je je fotoboek 
in huis hebt, kun je het al online 
bekijken en delen met vrienden en 
familie! In de ontvangstmail van je 
bestelling vind je de optie ‘Deel fo-
toboek online’. 

Nóg beter worden in fotoboeken maken? Volg een workshop! www.albelli.nl/workshop.
Of schrijf je in voor een gratis webinar www.albelli.nl/webinar

Hulp nodig bij het maken van je fotoboek? Onze creatieve klantenservice zit voor elke vraag klaar!  
Bel van ma. t/m vrij. van 9:00-21:00 naar 0900-2523554 of chat direct online met ons via www.albelli.nl/klantenservice.


