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Basisbeginselen

Hiernaast zie je het standaard scherm van 
het programma. Helemaal bovenaan is de 
taakbalk. Aan de linkerkant kun je kiezen 
uit de verschillende templates. 
Aan de onderkant zie je een balk met 
pictogrammen, deze worden later 
uitgelegd. Helemaal onderaan zie je je 
foto’s. Als je het programma voor het eerst 
gebruikt dan staan er onderaan een aantal 
standaard foto’s. (iets verderop lees je hoe 
je je eigen foto’s toevoegt)

In deze handleiding zullen we de basis van het programma Krafter behandelen. We gaan  
ervan uit dat je het programma al op de computer geïnstalleerd hebt en dat je de naam/
adresgegevens al ingevuld hebt bij het starten van het programma.

Als je op het pijltje drukt naast het woord 
“eenvoudig” dan opent er een keuzemenu 
met verschillende soorten templates.

Het maakt trouwens niet uit of je liggende, 
staande of vierkante gebruikt, het 
programma past het template automatisch 
aan het formaat aan van je boekje. 

In de volgende stap gaan we beginnen 
met een nieuw album.
Druk bovenin de taakbalk op bestand - 
nieuw album/project

Je krijgt dan het scherm wat je hiernaast 
ziet. Omdat het standaard formaat van het 
fotoalbum nog niet in de lijst staat gaat we 
dit formaat eerst aanmaken.

Klik met de muis op het pictogram met de 
lege bladzij er op
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Basisbeginselen

Belangrijk: verander eerst het vakje met 
inches naar CM. Vul daarna de volgende 
gegevens in:
breedte:   25.4   
lengte: 20.3
dpi:  300

Als je dit hebt ingevuld, klik dan op het 
pictogram met de diskette er op.
(als je dit niet doet slaat hij de nieuw 
ingevulde gegevens niet niet op!)

Je kunt dit formaat van nu af altijd in de lijst 
terugvinden en uitkiezen

Controleer of er bovenaan bij grootte het 
juiste formaat staat. klik daarna op het 
pictogram met het vinkje. 
Het programma gaat nu een lege pagina 
aanmaken met deze gegevens.

Bovenaan de pagina staat nu ook het 
formaat vermeld, het kan zijn dat het 
formaat 1 mm scheelt bv. 25,39 bij 20,29. 
Dit is normaal en heeft geen invloed op je 
boekje. Staat er echter een totaal ander 
formaat dan moet je terug naar de vorige 
stap en je gegevens controleren.

Hiernaast zie je het resultaat van de vorige 
stappen. De stippellijnen over de witte 
pagina geven het midden aan. Vlak onder 
de taakbalk zie je nu ook een klein wit 
plaatje. Alle pagina’s die je maakt komen 
hier te staan. je kunt een pagina openen 
door te dubbelklikken op deze “thumbnails”
Een pagina kun je wissen door met de 
rechtermuisknop op de thumbnail te 
drukken en dan te kiezen voor verwijderen. 

het opslaan binnen het programma gaat 
automatisch zodra je een nieuwe pagina 
aanmaakt. Mocht je onverhoopt nog niet 
hebben opgeslagen als je het programma 
afsluit, dan vraagt het programma alsnog 
of je wilt opslaan. 
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Korte uitleg pictogrammen
Bovenkant van het scherm onder de taakbalk

Van links naar rechts
• Nieuw Album/project maken
• Album/ project openen
• Opslaan van het album/project
• Opslaan als (onder een andere naam opslaan)

Van links naar rechts
• Bestellen van het album/project
• Album/ project bekijken met PXL viewer
• Diavoorstelling maken
• Diavoorstelling bekijken.

Van links naar rechts
• Knippen/verwijderen
• Kopiëren
• Plakken

Van links naar rechts
• Laatste handeling(en) ongedaan maken
• Handeling opnieuw doen

Van links naar rechts
• Uitzoomen 
• Inzoomen
• Op ware pixel grootte bekijken
• Passend op scherm weergeven
• 2 pagina’s naast elkaar op het scherm

Van links naar rechts
• Bibliotheek verbergen/laten zien
• Thumbnails gemaakte pagina’s  verbergen/laten zien
• Template overzicht verbergen/laten zien
• Vergrendelen/ontgrendelen van foto of element

Van links naar rechts
• Help weergeven (zeer uitgebreide handleiding)
• Project/album afsluiten (dus niet om het programma zelf 

af te sluiten) 
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Korte uitleg pictogrammen
linkerkant van het scherm

Template vervangen
Hiermee vervang je de op dat moment geselecteerde pagina door een 
nieuw gekozen template. 

Lege pagina toevoegen
Hiermee voeg je een lege witte pagina toe aan je project.

Achtergrond opvullen
Hiermee kun je de achtergrond opvullen met een kleur of patroon.

Crop gereedschap
Hiermee kun je een foto bijsnijden of uitvergroten binnen een masker
Je kunt ook de sneltoetsen gebruiken.  Druk op de letter C (=crop) op het 
toetsenbord om de foto binnen een fotokader te vergroten of te 
verkleinen, wil je het fotokader zelf aanpassen dan kan dat door op de 
letter M (=masker) op het toetsenbord te drukken. 

Tekst gereedschap
Gebruik dit om tekst toe te voegen of te wijzigen. 

Vorm gereedschap
Gebruik dit om je een bestaande vorm zoals een b.v. een rechthoek (van 
template of clipart) aan te passen. (vulkleur, lijnkleur etc.)

Template toevoegen
Hiermee voeg je een template aan je project toe, deze wordt geopend 
als een nieuwe pagina binnen je project

Voorkant van het boekje
Je kunt de voorkant (oftewel pagina 1) behandelen als een normale pagina. Je hoeft het 
formaat dus niet zelf aan te passen aan het venster in het boekje.  Vul de pagina op met je 
foto en wij passen deze later precies aan het goede formaat aan. Let wel op met eventuele 
tekst dat deze een flink stuk van de randen zit. 
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Korte uitleg pictogrammen

Clipart
Verschillende mappen met elementen om de pagina te versieren. Met de 
map “nieuw” kun je ook verwijzen naar een eigen map met clipart op je 
computer

Kaders
Je kunt diverse randjes om je foto’s heen maken. Deze staan 
onderverdeeld in verschillende mappen.

Maskers
Zachte, softe randen voor je foto’s en achtergrond.  De randen worden 
transparant waardoor je weer een deel van de achtergrond(kleur) ziet

Achtergrond
Verschillende mappen met achtergronden. dubbelklik op de gewenste 
achtergrond of gebruik de de knop “toevoegen”

Toevoegen
Deze knop krijgt het pictogram van de functie die je hebt gekozen (in dit 
voorbeeld foto’s) met daarnaast een witte pijl. Selecteer onderaan het 
element of foto en klik dan op deze knop om het toe te voegen.

Bewerken
Klik hiervoor eerst op een foto op je pagina en dan op deze knop. In dit 
menu kun je foto’s draaien, vervagen, soften/verscherpen en bovendien 
kun je hiermee de randen van een foto naar wens vervagen.

Kleurbalans
Klik eerst op een foto en dan op deze knop. Hiermee kun je een foto 
zwart-wit/sepia maken, de kleuren en het contrast aanpassen en de foto 
lichter/donkerder maken.

Effecten
Maak hiermee gekleurde randen om je foto in elke gewenste dikte. Ook 
kun je schaduwen toevoegen.

Foto’s
Hiermee roep je de verschillende mappen met foto’s op. Je kunt zelf 
aangeven welke mappen op de computer te zien zijn.

Foto als achtergrond.
Met deze knop kun in 1 keer een foto als achtergrond kiezen. Selecteer 
de foto en klik dan op deze knop.
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Uitgebreide uitleg pictogrammen

Fotomenu
Hier zie je de verschillende mappen met foto’s. Je kunt je eigen foto’s toevoegen door op 
het knopje “nieuw te drukken.

Je krijgt dan het scherm hiernaast met daarin de mappen-
structuur van je computer. Als je op het + teken voor een map 
drukt dan open je een map of schijf. Zoek de juiste map op en 
druk op OK.  Hierna druk je op het vinkje om te bevestigen.

Clipartmenu
Ook hierin verschillende mappen en net als bij je foto’s kun je op het knopje “nieuw” 
drukken om zelf een map van je computer toe te voegen. 
clipart toevoegen kun je op 2 manieren doen. 
1. Door te slepen naar je pagina
2. klik op het element en klik dan op “toevoegen”

Je kunt op drie manieren foto’s toevoegen aan je pagina.
1. klik op een fotovak met een letter erin en dubbelklik daarna op de gewenste foto.
2. sleep de foto naar het gewenste plekje of fotovak
3. klik op een fotovak, klik op gewenste foto en druk dan op de knop “toevoegen

Zodra een foto gebruikt is in het boekje of op je pagina, dan krijgt deze een rood kader 
eromheen. Natuurlijk kun je een foto meerdere keren gebruiken (bijvoorbeeld gewoon als 
foto en daarnaast als achtergrond) Dit geldt ook voor andere elementen zoals b.v. kaders 
en maskers. 
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Uitgebreide uitleg pictogrammen

Kaders
Deze zijn onderverdeeld in verschillende mappen en net als bij je foto’s kun je op het 
knopje “nieuw” drukken om zelf een map van je computer toe te voegen. 
Kaders toevoegen kan op dezelfde 3 manieren als bij foto’s toevoegen.

Zodra je een kader of een masker om een foto plaatst, dan komt er naast het pictogram 
een helder rode X te staan. Als je het kader/masker weer wilt weghalen dan klik je op de 
foto en dan op de rode X naast het pictogram.

Maskers
Deze werken op dezelfde manier als kaders, het effect is echter dat de randen 
transparant worden. Maskers kun je ook toepassen op een achtergrondfoto.

Achtergronden
Behalve een effen achtergrondkleur (zie verderop in de handleiding) kun je ook een 
achtergrond toevoegen of vervangen. Deze is onderverdeeld in verschillende mappen.

“Toevoegen”
Deze knop veranderd telkens van uiterlijk. Hiermee voeg je een 
foto of element toe aan je pagina.
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Uitgebreide uitleg pictogrammen

Bewerken
Hiermee kun je een foto of clipart aanpassen. de vier knopjes aan de linkerkant zijn:
Zachter/Scherper, Randen zachter maken, dekking/transparantie en tenslotte een 
doezelaar. De knopjes in het midden zijn om te draaien. De 2 knoppen aan de 
rechterkant zijn om horizontaal of verticaal te spiegelen. Door met je rechtermuis knop op 
een schuifje te klikken kun je deze weer resetten naar de beginstand. Ook kun je hiervoor 

de knop met de pijl gebruiken, 

Kleurbalans
Hiermee kun je een foto (of clipart) lichter maken, het contrast aanpassen en de kleuren 
veranderen. Als je een bruintint wil maken dan druk je eerst op de zwartwit knop en dan 
verander je de kleur-schuifjes. Als je een mooie bruintint hebt gemaakt, dan kun je deze 
ook opslaan door op de diskette te drukken. 

Effecten
Met dit menu kun je randjes om je foto maken in elke gewenste kleur en dikte. Ook kun je 
een schaduw toevoegen aan je foto. Je kunt ook meerder foto’s tegelijk selecteren en dan 
in 1 keer een rand of schaduw toevoegen.

Foto als achtergrond
Als je een eigen foto als achtergrond wilt gebruiken dan kun je deze functie gebruiken.
Klik op de gewenste foto onderaan en druk dan op de knop “foto als achtergrond”
Je kunt deze achtergrond hierna aanpassen door b.v. de kleur of transparantie aan te 
passen. Ook kun je randen of maskers toevoegen.
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Je ziet dan een nieuw scherm met daarop 
een overzicht van alle pagina’s, daaronder 
kun je je adresgegevens invullen. (of zet 
een vinkje bij “gelijk aan factuuradres”)
Vul de bijbehorende productcode  in. 
Je kunt bij het vak “opmerking” nog 
invullen welke kaft je b.v. wilt. 

De rest van de vakjes hoef je niet in te 
vullen. druk nu op de bestelknop (rennend 
poppetje)

Als je de pagina’s van je album klaar hebt en in de goede volgorde hebt staan, 
dan kun je het album gaan bestellen. Let er wel op dat het totaal aantal pagina’s 
oneven is. Bijvoorbeeld 20 pagina’s + voorkant = 21 pagina’s. 
Druk op de bestelknop (met de cd erop)

Het programma gaat nu alle pagina’s 
converteren en klaar maken om te 
bestellen. Dit proces kan even duren.

Het album bestellen

Als het converteren klaar is dan krijg je de 
melding hiernaast, je kunt nu kiezen of je 
het album naar ons toe stuurt via het 
internet, of op een cd-rom zet.
Voor een CD-rom druk op

Via het internet, druk op 

Om een CD-rom te maken klik je op het 
knopje met de CD er op. Het programma 
vraagt dan welke cd brander hij kan 
gebruiken. Als alles goed staat dan kun je 
op het volgende CD knopje drukken.  
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Bestellen via het internet doe je door op 
het knopje te drukken met het boekje met 
het pijltje ernaast te drukken. In het 
schermpje wat dan verschijnt druk je 
nogmaals op zo’n knopje (Upload knop)

Als het uploaden klaar is, krijg je hier ook 
een melding van. Het boekje is verstuurd.

LET OP: 
De volgorde van een standaard boekje is als volgt, houd hier rekening mee als je pagina’s 
links en rechts op elkaar af wilt stemmen

• voorkant (=pagina1)
• zwart schutblad (links) + pagina 2 (rechts)
• pagina 3 (links) & 4 (rechts)
 t/m
• pagina 19 (links) & 20 (rechts)
• pagina 21 (links) + zwart schutblad (rechts)

Heb je nog vragen of opmerkingen over het programma? 
Neem dan gerust contact met ons op
Tel: 0527- 684774
Email: info@fotoluukschudde.nl

mailto:info@fotoluukschudde.nl
mailto:info@fotoluukschudde.nl

