
Handleiding Kalender 
De bestelcode van de standaard- en verjaardagskalender is 21297 zet bij opmerkingen: kalender A4.
De bestelcode van de burokalender is 15203 zet bij opmerkingen burokalender.

Vul het volgende adres in je Internetbrowser in:
http://www.fotoluukschudde.nl     klik dan linksonder op Software digitaal album. 
Op deze pagina vind een link om de diverse kalenders te downloaden. Dit 
zijn zip bestanden. Je krijgt dan het volgende scherm waarin gevraagd 
wordt wat je met het kalender bestand wil doen. 
klik op opslaan.

Je krijgt dan het volgende scherm waarin je kunt kiezen, waar de map 
opgeslagen wordt, in dit voorbeeld is gekozen voor het bureaublad, maar 
je kunt natuurlijk ook kiezen voor een totaal ander plek op de computer. 
Druk hierna op opslaan. Het bestand wordt nu op je computer gezet, 
als het klaar is met downloaden, dan krijg je het volgende scherm. Klik 
op sluiten.  

Ga hierna naar de map toe waarin je het bestand hebt gezet (in dit 
voorbeeld was dit het bureaublad, maar misschien heb je het zelf op een 
ander plek gezet in de vorige stap) 

Klik met je rechtermuisknop 
op het bestand  en druk dan 
met de linkermuisknop op 
“alles uitpakken” in het 
volgende scherm klik je op 
“uitpakken” Het programma 
maakt nu een nieuw mapje en 
dit wordt in dezelfde map 
gezet als het ingepakte 
bestandje.
Dit nieuwe mapje heeft 
dezelfde naam.

Open nu het Krafter programma en klik op het knopje met 
foto's (hier rood omcirkelt) en druk op “nieuw”.
Je zoekt dan de map van de kalender op je computer op.
(dit werkt hetzelfde als een map foto's toevoegen)
In de nieuwe map staan  dan 12 foto bestanden.

Maak nu een nieuw project aan met het volgende formaat: 20,3 cm breed en 25.4 cm hoog.
(voor de standaard en verjaardagskalender) of 20,3 breed en 15,2 hoog (voor de burokalender) 
LET OP : opslaan met diskette knop

Klik op een maand en druk op de knop “foto als achtergrond” om de maand 
beeldvullend op je pagina te zetten. Doe dit met alle maanden en voeg dan naar wens 
foto's randen en andere versier elementen toe.  Veel plezier en succes. 

http://www.xs4all.nl/~luuksch/kalender.zip
http://www.fotoluukschudde.nl/

