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2. Albelli Fotoboeken gebruiken
Albelli Fotoboeken is een gebruiksvriendelijk programma waarmee u gemakkelijk
foto’s en tekst aan uw boek kunt toevoegen. In dit hoofdstuk leert u de
basishandelingen die u nodig heeft om een fotoboek met tekst te kunnen maken.
Bijvoorbeeld foto’s toevoegen, verplaatsen en van grootte veranderen en tekst
toevoegen en opmaken. Daarnaast leert u hoe u uw boek verder kunt verfraaien
door het toevoegen van achtergronden en het gebruiken van sjablonen.
In dit hoofdstuk leert u:






















Albelli Fotoboeken downloaden en installeren;
Albelli Fotoboeken starten en een nieuw fotoboek maken;
foto’s selecteren en plaatsen;
handelingen ongedaan maken en opnieuw doen;
een voorbeeld bekijken;
uw fotoboek opslaan;
een andere pagina-indeling kiezen;
fotokaders en tekstkaders verkleinen en vergroten;
fotokaders en tekstkaders verplaatsen;
fotokaders toevoegen en verwijderen;
sjablonen bekijken en gebruiken;
Albelli Fotoboeken sluiten en openen;
een achtergrondkleur toevoegen;
uw eigen foto als achtergrond gebruiken;
tekst toevoegen aan een tekstkader;
tekst opmaken;
tekst kopiëren uit een tekstverwerkingsprogramma;
foto’s bewerken in Albelli Fotoboeken;
pagina’s toevoegen en verwijderen;
paginavolgorde veranderen;
uw fotoalbum bestellen.

Let op!
De website en de software van Albelli zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is
daarom mogelijk dat het venster op uw beeldscherm er iets anders uitziet dan de
afbeeldingen die in het boek staan. Bij ingrijpende veranderingen worden de
wijzigingen van dit hoofdstuk op de website van dit boek geplaatst. U vindt deze
informatie op www.visualsteps.nl/levensverhaal
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2.1 Albelli Fotoboeken downloaden en installeren
U kunt het Nederlandstalige programma Albelli Fotoboeken gratis downloaden van
de website van Albelli. Met dit programma maakt u een fotoboek en bestelt u het.
Nadat u het fotoboek heeft betaald, wordt het thuisgestuurd. De installatie van het
programma Albelli Fotoboeken wordt uitgelegd aan de hand van Edge, de
standaardinternetbrowser van Windows 10. U kunt ook een andere browser
gebruiken, zoals Internet Explorer.
Zo downloadt u Albelli Fotoboeken:
Start een internetbrowser, bijvoorbeeld Edge

1

Open de webpagina www.albelli.nl/beginnen/bedankt

2

Het programma wordt direct
gedownload.
Onder in het venster:
Klik op

Onder in het venster:
Klik op

Een nieuw venster opent aan de rechterzijde van Edge. Hier ziet u de recent
gedownloade bestanden. Mogelijk staan er bij u meer bestanden vermeld. Om verder
te gaan:
Klik op

Windows 10 vraagt mogelijk toestemming om het programma te installeren.
Geef, indien nodig, toestemming om door te gaan
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U ziet het installatievenster van Albelli Fotoboeken:
Klik op

Albelli Fotoboeken wordt
geïnstalleerd:

Als de installatie is voltooid, ziet u het startvenster van Albelli Fotoboeken.
U sluit het programma:
Klik op

In de volgende paragraaf leest u hoe u van start gaat met uw levensverhaal in woord
en beeld via Albelli Fotoboeken. In deze paragraaf wordt onder andere beschreven
hoe u Albelli Fotoboeken weer kunt starten.
Sluit de internetbrowser

3
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2.2 Albelli Fotoboeken starten en een nieuw boek maken
U start het programma Albelli Fotoboeken als volgt in Windows 10 vanaf het
bureaublad:
Klik op
Typ: Albelli
Klik op

U ziet weer het startvenster
van Albelli Fotoboeken:

Tip
Starten via de snelkoppeling
Als er een snelkoppeling op het bureaublad staat, is het ook mogelijk om Albelli
Fotoboeken via de snelkoppeling te openen:
Dubbelklik op
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Let op!
Mogelijk ziet het startvenster van Albelli Fotoboeken er op uw beeldscherm iets
anders uit. Albelli voegt regelmatig nieuwe informatie toe. Voor de handelingen die u
gaat uitvoeren maakt dit niet uit. Mogelijk worden er andere producten aangeboden
in het programma dan afgebeeld in de schermafbeeldingen. De prijzen kunnen
inmiddels ook gewijzigd zijn. Raadpleeg het venster van Albelli Fotoboeken voor het
actuele aanbod en de juiste prijzen.
U maakt een nieuw boek:

Klik op

Klik op

U ziet verschillende mogelijkheden, beginnend met vierkante fotoboeken en verder
naar onder in het venster liggende fotoboeken. Het liggende fotoboek kan in
verschillende maten besteld worden. In dit voorbeeld wordt gekozen voor het
fotoboek van 28 bij 21 centimeter.
Sleep het schuifblok
omlaag
Klik op
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Er verschijnt een venster waarin wordt gevraagd of u een kaft met eigen foto’s en
tekst aan uw fotoboek wilt toevoegen. Ook wordt gevraagd of u een platliggend
premium fotoboek wilt.

Let op!
Een fotokaft en platliggend premium fotoboek brengen extra kosten met zich mee.
Deze kosten staan vermeld bij de opties.
U voegt een fotokaft toe:
Klik een rondje

bij

In dit voorbeeld wordt niet
gekozen voor een platliggend
premium fotoboek:
Klik een rondje

bij

Klik op

Tip
Fotokaft verwijderen
U bent nu nog niet verplicht de fotokaft bij het boek te bestellen. U kunt de fotokaft
altijd weer verwijderen. Dit doet u als volgt:
Klik op tabblad

Klik op

U ziet weer het venster van de vorige pagina en kunt hier aangeven of u de fotokaft
toch niet wilt. Als u bij nader inzien toch een platliggend premium fotoboek wilt, kunt
u dat ook aangeven. Dit wordt ook bij het bestellen van het fotoboek nogmaals
gevraagd.
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Albelli Fotoboeken biedt de mogelijkheid om alle foto’s voor het fotoboek te
selecteren en het boek daarna automatisch samen te stellen. Dat is niet handig voor
een fotoboek waarin u ook eigen beschrijvingen wilt toevoegen. Dan kunt u beter de
foto’s handmatig selecteren en aan de juiste pagina toevoegen.
U kiest ervoor het fotoboek zelf te vullen:
Klik op

Het lege fotoboek wordt samengesteld.
Links ziet u de mappen waar
u straks de map met foto’s
kunt selecteren:
Hier ziet u de pagina’s die u
aan het bewerken bent. In dit
geval de voor- en achterkant
van de kaft:
Hier selecteert u welke
pagina’s u wilt bewerken:

2.3 Foto’s selecteren
In deze paragraaf gebruikt u de oefenfoto’s die bij dit boek horen. In Bijlage C
Oefenfoto’s downloaden wordt uitgelegd hoe u deze foto’s downloadt. Als u de
stappen uit de bijlage uitvoert, staan de foto’s daarna in de map Afbeeldingen, in de
submap oefenfoto’s.
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U selecteert eerst de map met oefenfoto’s:
De map Afbeeldingen is al
geselecteerd:
Klik bij

op
Klik op

HELP! Ik zie de submap oefenfoto’s niet
De submap oefenfoto’s opent u als volgt:
Dubbelklik op de map
met uw naam,
bijvoorbeeld
Dubbelklik op

Klik op

U ziet de miniaturen van de
oefenfoto’s in het vak aan de
linkerkant van het venster:
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2.4 Foto’s plaatsen
In de vorige paragraaf las u hoe u een map met foto’s selecteert. U plaatst nu de
oefenfoto’s uit deze map in het fotoboek. Dit doet u door de foto naar een fotokader
te slepen. U voegt eerst een foto toe op de voorkant van de kaft:

Klik op
en houd de muisknop
ingedrukt
Sleep de foto naar het
fotokader
Laat de muisknop los
De foto staat over de
stippellijn in het midden. De
foto staat dus op de voorkant
van de kaft en ook nog een
stukje op de achterkant.
U gaat naar de volgende
pagina van het boek:
Klik op

Aan de binnenkant van de kaft kan geen foto worden afgedrukt. U kunt in dit geval
dus alleen rechts een foto plaatsen:

Klik op
en houd de muisknop
ingedrukt
Sleep de foto naar het
fotokader rechts
Laat de muisknop los
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