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Fotoböcker!
Det finns många olika företag som erbjuder dig
att göra en fotobok.
Här kommer vi att koncentrera oss på
Japanphoto.

Fotoböcker!

Du behöver en datorskärm som inte är all ör liten
Ladda ner CEWE fotoprogram från japanphoto.se (gra s)
ALTERNATIV A: Du vill a CEWE gör en automa sk placering i albumet av fotona
Välj ut och samla i en mapp exakt de foton som ska vara med
Starta CEWE fotoprogram
Välj produkten CEWE FOTOBOK
Välj format
Välj tryck/fotopapper
Välj inbindning (om du valde digitaltryck standard eller blank)
Välj: Skapa förslag (med CEWE-fotobok ASSISTENT)
Välj mappen du förbere genom a dra den ll album-ytan
Klicka Välj designmall
Välj en av designmallarna genom a dra den ll album-ytan
Klicka ’Kontrollerar och redigerar förslag’
man kommer då över i alt. Redigera själv (se nedan)
där kan man bl.a. lägga ll texter, bakgrunder, ändra inbindning etc, etc
samt slutligen beställa albumet för leverans

Fotoböcker!

Du behöver en datorskärm som inte är all ör liten
Ladda ner CEWE fotoprogram från japanphoto.se (gra s)
ALTERNATIV B: Du vill själv redigera fotona i albumet
Notera namnen på de mappar, där det ﬁnns foton som ska vara med.
Starta CEWE fotoprogram
Välj produkten CEWE FOTOBOK
Välj format
Välj tryck/fotopapper
Välj inbindning (om du valde digitaltryck standard eller blank)
Välj : U orma sida för sida själv
ÖPPNA TOM CEWE FOTOBOK

Fotoböcker!
Vi har kommit in i e TOMT album. De blå ytorna är bildytor som kan fyllas med foton.
Man kan nu börja redigeringsarbetet. När man kommer in i programmet visas på arbetsytan det som
ska bli albumets utsida. Jag brukar vänta ll senare a välja bilder ll den.

Precis nedanför arbetsytan ( ll höger) ﬁnns en rad
verktyg och bläddersymboler.

Klicka på lilla högerpilen för a
sidan i albumet.

bläddra

ll första

Nu har vi kommit ll första sidan.

I nederkanten på datorskärmen ( ll vänster) avbildas några av albumets siduppslag
Nu är just sida 1 markerad med en ruta.
2+3 samt 4+5 syns också.

Dessa småbilder av siduppslagen kan t.ex
användas för a senare ﬂy a redigerade
siduppslag framåt/ bakåt i albumet
(genom a med vänster-musknappen
trycka ner och dra åt höger/vänster).

Fotoböcker!
Till vänster på datorskärmen visas en mapp med foton. Välj mappen du vill använda.
Dra sedan med vänster musknapp e foto och släpp det i en bildruta på din arbetsyta.

Kanske vill vi bara ha e enda foto på denna sida. Ta bort den tomma blå bildytan på sida 1, genom a
först klicka på den och däre er på tangentbordets delete-knapp.
Vi klickar sedan på det enda fotot (=dvs markerar objekt a redigera).
Placerar däre er markören på den lilla röda rutan i nederkanten; trycker ner när en dubbelriktad pil
syns; drar bildens nederkant en bit ner längs sidan; och släpper.
Bildytans propor oner har ändrats (bildhöjden större).
För a sedan ﬂy a ner hela bilden
utan a förändra den, placerar man
markören över kanten på fotot någonstans utan rödmarkering. När
e litet kryss dyker upp (obs inte
en hand) trycker man ner vänstermusen och drar ner hela bilden en
bit på sidan.

Fotoböcker!
ÅNGRA
Om resultatet av en redigeringsåtgärd inte blir det du tänkt dig ﬁnns all d Ångra-ikonen uppe i
vänstra delen av bildskärmen. Du behöver aldrig vara rädd a pröva dig fram!

Ångra-ikonen återställer all d albumet i det skick det var före senaste åtgärden.
Man kan klicka ﬂera gånger Ångra, då raderas lika många åtgärder bakåt. Har man då råkat radera för
många kan man klicka ikonen bredvid ll höger som benämns Upprepa.
SPARA
Det är du som bestämmer när det är dags a spara di arbete. Spara o a under arbetet gång, så a du
inte förlorar u ört arbete ifall det skulle bli strömavbro eller dylikt.
Första gången du sparar (Klicka ikon: Spara som) blir det dags a sä a namn på di album
Spara-ikonerna ﬁnns uppe i vänstra hörnet på skärmen

Ange e ﬁlnamn och klicka på Spara

När du nästa dag åter startar CEWE-programmet och vill fortsä a a jobba med di
album hi ar du det genom a klicka på: Fil)

Fotoböcker!
Bläddra ll ny siduppslag (t.ex. sid 2+3)

Dra e foto ll en bildruta. Deleta den andra (tomma)
bildrutan på samma sida.

Högra delen av fotot (ovan) är ointressant. Klicka på
fotot. Placera markören på röda rutan i fotots högerkant; tryck ner när en dubbelriktad pil syns; dra mot
vänster. Man beskär bilden.

Placera nu markören över den röda rundeln nere
i fotots högerkant (ovan). När en liten dubbelriktad pil syns, tryck ner vänstermusknappen och
dra bildhörnet sne ner mot högra sidhörnet.
Man förstorar bilden utan a förändra innehållet

Fotoböcker!
Dra y erligare e foto ll en bildruta.
Inom beﬁntlig bildyta vill vi zooma in på ekipaget.
Ovanför arbetsytan ﬁnns ikoner som hanterar bilderna.
Medan bilden är markerad, klicka e antal gånger (t.ex 25)
på Zoom-ikonen (har +-tecken)
Så länge som det lilla ansiktet förblir grönt, är skärpan i bilden OK.

Vi vill a - utan a bildytan förändrar storlek - mer av hästekipaget
ska synas.
Man sä er markören någonstans
mi över bilden (den blir en hand),
trycker ner den och ﬂy ar fotot hit
och dit inom bildytan lls man är
nöjd.

Fotoböcker!
A breda ut sin bild över e helt uppslag
Bläddra ll ny uppslag.

Deleta alla fyra bildytor. Dra sedan e foto ll
uppslaget.

Ikonen ll vänster om gröna ansiktet heter ’Bild som bakgrund på
båda sidor’. Klicka på den.

Man kan nu troligen ﬂy a fotot lite hit och dit
inom bildytan.
Man kan också zooma med zoom-ikonen.

Fotoböcker!
Ovanför arbetsytan ﬁnns ikoner för a hantera texter

Vi bläddrar bakåt ll albumets
första sida.

För a få en textruta på en sida, klicka först text
-ikonen längst ll vänster (+T).
Markören blir e kryss . För krysset ner ll sidan
och klicka också där.

Textrutan hanteras (ﬂy as, förstoras) på sidan på samma sä som fotona.
Vi skriver i textrutan ovan, ökar bokstävernas
storlek, samt lägger ut en textruta ll.
(Förutom storlek kan man även välja font och
färg för bokstäverna samt färg för själva textrutan.)

Fotoböcker!
Vi börjar skriva vår text

För a kunna se bä re vill vi zooma in i arbetsytan.
Nedanför arbetsytan ﬁnns verktyget för de a.

Drygt en tredjedel av arbetsytan fylls nu av textrutan och vi kan lä arbeta med texten.
För a lämna texten klicka på arbetsytan någonstans utanför textrutan.
Zooma nu llbaka ut, så a hela albumuppslaget åter syns på arbetsytan.

Tillfälligt lämna redigeringsläge för a förhandsgranska resultatet
Nedanför arbetsytan ﬁnns verktyget för de a.

Klicka på de fyra pilarna i mi en.
Bläddra sedan mellan siduppslagen med hjälp av högeroch vänsterpilarna.
Stäng förhandsgranskaren genom a åter trycka på de
fyra pilarna i nederkanten.

Fotoböcker!
Vi bläddrar fram ll e ny siduppslag. Vi drar foton ll arbetsytan.
Vi prövar oss fram, om man ångrar något val av bild kan man helt enkelt bara dra e ny foto ll samma
plats. Vi ändrar storlek, propor oner och förstoring på bilderna.
O a vill man a så stor del av albumbladen som möjligt ska bestå av bild.
E sä a utny ja albumbladet väl: lägg fotona ända ute vid papperskanten, gärna i e hörn.
E annat sä lägg bilder om lo lite grand.

Placera foto vid albumbladets
kant
När man placerat e foto nära
kanten, dyker de a frågefönster
upp.
Om man vill ha fotot exakt kant i
kant, klicka på ’Fly a’ .
(vad som menas med ’slippa
blixt’ vet jag ej)
Lägga bilder omlo
Om ’fel’ bild lagt sig ovanpå, klicka på bilden, däre er klicka på denna ikon ’Fly a e lager bakåt’ (under ’Placering’, uppe
på datorskärmen).

Fotoböcker!
Bakgrund
Nere i vänstra hörnet ligger en meny med 6 val. Hi n lls har vi här bara använt alterna vet ’Bilder och
videoklipp’.

Klicka nu på alterna vet ’Bakgrunder’

Vi vill ha en enfärgad bakgrund. Klicka först uppe i rullgardinsmenyn (’Visa …’)
Här ﬁnns oändligt många typer a välja på. Vi väljer alterna v ’Färger’.
Det ﬁnns knappt 200 färger a välja på. Klicka på en färg, dra den över ll albumsidan och
släpp. Testa med olika färger lls du är nöjd.

Man kan välja samma bakgrund på alla sidor, eller olika.

Fotoböcker!
Färgkanter (Ramar)
Alldeles särskilt om e foto ligger ovanpå e annat, bör det ha en ram. Men även i andra fall kan det vara
en bra idé.
Klicka på bilden som ska få Färgkanter.
Uppe ovanför arbetsytan ﬁnns (under ’Dekora on’) ikon för a skapa Färgkanter. Klicka den.

De a fönster dyker upp. Klicka i lilla kryssrutan bredvid texten ’Färgkant’.

Då får man möjlighet a fylla i fältet Bredd och välja Placering och Färg.
Vi väljer Bredd 1,5 mm. Vi väljer här Placering ’Utvändigt’, vi vill ju inte a
ramen ska dölja något av bilden vi redigerat .
För a välja Färg (i stället för svart), klicka lilla färgrutan (ovan). Då dyker
ny fönster upp.Klicka liten färgruta. Klicka OK. Klicka färdig.

TÄNK PÅ: en ram som på den lilla arbetsytan ser lagom tunn ut kan,
om albumet är A4 eller större, verka onödigt bred när du får det i handen.

Fotoböcker!
Fotot som vi lagt på sidan är lite för mörkt.

Bearbeta e foto (i albumet)
Det gör man med ikonen med pennan (Bearbeta) uppe ovanför arbetsytan.
Klicka på fotot.
Klicka på ikon Bearbeta.
Man kommer ll de a fönster.

Vi väljer a klicka på
’Ljusstyrka och kontrast’.

Fotoböcker!
Då dyker de a upp ll vänster på skärmen.

Vi skjuter den övre blå randen (Ljusstyrka) åt höger lls vi är nöjda med förändringen. Då trycker vi OK. Sedan stänger vi de a stora fönster.
Då dyker denna fråga upp:

Välj ’Ersä bilden i produkten’
dvs a fotot i albumet blir ljust (men ursprungsfotot i din mapp är for arande
oförändrat mörkt)

Fotoböcker!
Omslag
Vi bläddrar llbaka ll uppslaget som ska bli albumets utsida.
Albumets baksida ligger ll vänster, framsidan ll höger.

Framsidan
Vi drar e foto ll bildytan på framsidan. Vi ﬂy ar textrutan lite uppåt och fyller med text.
Vi väljer font (jag gillar ’Comic Sans MS’, men det ﬁnns många andra a välja).
Vi väljer storlek på bokstäverna (t.ex 26, respek ve 20). Vi väljer fets l (B).

Baksidan
Vi deletar den tomma bildytan ll vänster.
Vi drar e foto dit. Redigerar storlek, placering
etc. och gör en ram omkring.
Vi skriver vad fotot föreställer.
Någonstans i albumet ska det stå namn på vem/
vilka som gjort det. Jag brukar sä a det här.

Fotoböcker!
Öka antalet sidor

I bildskärmens nedre högra hörn, under ’Ändra produktdetaljer’ kan man bl.a. öka antalet sidor.

Beställa album
När man redigerat klart si album beställer man under ’Lägg i varukorgen’ (se ovan).
Det första fönstret man kommer ll ser ut så här.
Här väljer man bl.a. om albumet ska sändas hem eller hämtas i en Japanphotobu k.
I e senare fönster får man välja vilken bu k.

Om man fortsä er och går ll
’Kassan’ får man registrera sig som
kund och de valda fotona visas på
skärmen medan de under e antal
minuter sänds ll Japanphoto.

Fotoböcker!
Som du har se ﬁnns det mycket mer som fotoprogrammet kan göra och många ikoner som
jag inte förklarat. Nu kan du själv experimentera vidare.

Men det ﬁnns y erligare en ikon som jag vill nämna, nämligen magneten ovan:
’(Magne ska) Smarta hjälplinjer’.
När Smarta hjälplinjer är avak verade är det du som bestämmer exakt var objekten ska ligga.
När Smarta hjälplinjer är ak verade

hjälper programmet dig a justera objekten så a de ligger i linje.

Om du för markören över magneten får du informa on. Klicka på den om du vill byta inställning.
Mestadels arbetar jag med hjälplinjerna ak verade.
Men då och då behöver jag avak vera dem för a få bestämma själv.
Diverse popup-fönster
I denna beskrivning har jag inte dokumenterat alla olika popupfönster som CEWE fotoprogrammet överraskande kan öppna under arbetets gång.
Ibland bara någon hjälpsam informa on som man kan läsa och sedan stänga fönstret.
t.ex:
”Välkommen, lär känna vårt fotoprogram i 4 steg”
”Videoklipp i CEWE fotobok - går det? Javisst!”
Om magne ska hjälplinjer

Vissa små informa ons-fönster försvinner av sig själva.
t.ex: ”Labbets automa ska bildop mering är ak verad”
Andra gånger är det någon fråga som måste besvaras .
t.ex:
Din åtgärd
”Var ﬁnns dina bilder?”

om alterna vet ’mapp’ är markerad, kan man trycka OK

Bilden har tagits med blixt

Klicka ’Lägg in bilden oförändrad”

Sök och korrigera röda ögon?
Spara och avsluta?

(eventuella röda ögon kan ﬁxas senare)
I de ﬂesta fall ska man väl klicka ”Spara och avsluta”

Avsluta utan a spara?

Om man oavsiktligt råkat dubbelklicka e foto kommer man ll e stort fönster där man på olika sä
kan bearbeta själva fotot. Om det inte var avsikten, stäng fönstret och återgå ll arbetsytan genom a
klicka ’< Tillbaka’ eller ’X’

Fotoböcker!
Spara albumﬁlerna för lläggsbeställningar
En mapp och en ﬁl har skapats, som man bör spara långsik gt säkert, om man senare vill beställa ﬂer ex
av albumet.
För e album som man t.ex. har kallat : 2016 SALZKAMMERGUT
Mapp: 2016 SALZKAMMERGUT_mcf-Dateien
Fil:

2016 SALZKAMMERGUT

innehåller alla foton som valts ut
Filtyp: Fotovärld-ﬁl (.mcf)

(Dessutom skapar systemet en backupﬁl ﬁl med namn 2016 SALZKAMMERGUT.mcf~)

Lycka ll!
Tveka inte a pröva! Så länge du inte beställer di album så kostar det dig ingen ng.
När du bestämmer dig för a skapa och beställa di första album, välj inte di stora
vik ga albumprojekt utan e litet och billigt (t.ex format ’Stor’ och bindning ’Hä e’ ).
Det första albumet man gör blir säkert bra – men inte all d det bästa man har gjort.
Karin Thomé /Janne Wedlund

Länkar till fotoböcker
https://www.smartphoto.se
https://www.japanphoto.se
https://www.ifolor.se
https://www.onskefoto.se/fotobok
https://www.myfujiﬁlm.se/fotobok/
https://foto.ica.se/foto-butik
https://www.photobox.se/

Hoppas att ni blivit något klokare!
Tack för idag!

