Hoe maak ik een mooie kalender?
Om een leuke nieuwe kalender te maken kunt u op onze website kijken voor een mooie kalender die
u wilt maken.
U kunt nu met uw eigen foto’s een heel persoonlijke kalender maken.
Hoe gaat dit in zijn werk.

U kunt ervoor kiezen om de kalender online te maken in onze software of u kiest voor het
downloaden van de software op uw computer.
Als u de software heeft gedownload dan krijgt u het volgende scherm:

U kiest daar voor begin met een nieuw product

U kiest voor kalenders en klikt op volgende. U krijgt nu een hele lijst met kalenders die u kunt gaan
maken.

In dit voorbeeld gaan we een fotokalender L maken.

U geeft nu de kalender een naam en de software wordt geladen.
U kunt nu aangeven wanneer u de kalender wilt laten beginnen en u geeft de taal aan.
In dit geval beginnen we in januari 2018 en kiezen we voor Nederlands.
Nu kunt u de foto’s laden die u wilt gebruiken in uw kalender.
U gaat rechtsboven in het menu naar foto’s en kiest voor +

U kunt kiezen voor een losse foto of een hele map.
Als u dit heeft gedaan worden de foto’s uit deze map weergegeven.
U kunt nu de foto selecteren en plaatsen in de kalender.
Aan de onderkant van de pagina ziet u de verschillende pagina stijlen.
Hier kunt u kiezen welke indeling u wilt gebruiken in de kalender.

Voor de eerste pagina kiezen wij paginastijl 1 en plaatsen daar een foto.
Dit doet u door aan de linkerkant van uw scherm de foto te selecteren met uw linkermuisknop
ingedrukt en deze dan te slepen in de stijl die u heeft gekozen.
Uw foto wordt hier dan geplaatst. U ziet bij de foto die u heeft gebruikt een 1 verschijnen zodat u
altijd kunt zien dat u deze foto al heeft gebruikt.

Januari is nu klaar en u kunt nu boven in de balk kiezen voor de volgende maand.
Februari -> voor deze maand kunt u dan een andere pagina indeling kiezen door onder in de
menubalk te kiezen bij pagina stijlen voor een andere indeling.
Dit doet u door de indeling te selecteren met uw linkermuisknop ingedrukt en te slepen naar de
pagina. De indeling wordt dan geplaatst.

Nu kunt u de foto’s plaatsen in deze pagina indeling.

U ziet in het voorbeeld een rood driehoekje in de foto. Dit betekent dat de foto niet genoeg pixels
heeft en u de foto beter in een kleiner kader kunt plaatsen zodat er geen problemen ontstaan tijdens
het printen.
U kunt nu de hele kalender maken zoals u die wilt hebben en bestellen.
Voor de verdere werking van alle knoppen verwijzen wij u naar de handleiding die beschikbaar is via
de website.
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om bijvoorbeeld een verjaardagskalender zonder jaartal te
maken.
Hieronder zullen wij uitleggen hoe dat werkt:

Verjaardagskalender zonder jaartal.
U kiest in de software eerst weer voor een nieuw product maken en selecteert dan de
verjaardagskalender zonder jaartal.

De software voor het maken van de kalender wordt opgestart.
De software zal u nu vragen om welk jaartal het gaat. Dit jaartal wordt NIET afgedrukt maar dit
kunnen wij in de software niet anders weergeven.
Wilt u in februari, 29 februari ook vermelden kiest u dan voor een schrikkeljaar bijvoorbeeld 2020.

Nu kunt u de kalender maken door de foto’s te selecteren en te plaatsen in de kalender.
(zie boven)
U kunt in deze kalender ook de verjaardagen al invullen.
Dit kunt u doen door boven in de werkbalk te kiezen voor het icoontje: kalender gebeurtenissen

U kunt nu de gebeurtenissen (denk hierbij aan verjaardagen, trouwdagen etc.) invullen in het
scherm.
Zie onder

Als u deze allemaal heeft ingegeven dan worden deze vermeld in de kalender.
Deze gebeurtenissen worden ook opgeslagen en als u een nieuwe kalender gaat maken kunt u deze
weer gebruiken.
Kiest u in de werkbalk voor kalenderstijl dan kunt u de stijl van de kalender aanpassen. U kunt
bijvoorbeeld de data een andere kleur geven:

U kiest bij de kalenderstijl (zie onder) voor de lay-out maandag nu worden alle dagen van de week
geselecteerd en kunt u deze bijvoorbeeld een andere kleur geven (in het voorbeeld blauw)
De dagen van het weekend blijven nu nog zwart. Kiest u nu ook in de lay-out voor zaterdag dan
worden ook de dagen van de weekenden blauw. (de kalender gaat uit van het jaartal die u in het

begin heeft gekozen)
De dagen van het weekend blijven nu nog zwart. Kiest u nu ook in de lay-out voor zaterdag dan
worden ook de dagen van de weekenden blauw. (de kalender gaat uit van het jaartal die u in het
begin heeft gekozen)

Voorbeeld van de pagina indeling met blauwe data:

Als u de kleur van de maand wilt veranderen dan dubbelklikt u op de maand en kunt dan met het
inspector menu aan de rechterkant van de pagina de kleur en het lettertype aanpassen. U doet dit
door te kiezen voor het tabje met de T. (zie voor meer uitleg de algemene handleiding).

In bovenstaand voorbeeld hebben we het tabje T geselecteerd in het inspectormenu
Gekozen voor het lettertype Britannic Bold met een lettergrootte 18.
U ziet nu de maand januari in dat lettertype weergegeven.

Zo kunt u dus heel makkelijk uw hele kalender vormgeven. U kunt dit per maand aanpassen.
Plaatst u ook eens een leuke achtergrond in de kalender of maak een foto een vaag of gebruik een
masker.
In de algemene handleiding wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Hoe maak ik een plankalender ?
U kiest in de software weer voor een nieuw product maken.
In dit voorbeeld maken wij een Kalender L (A4)

U kunt nu het jaartal ingeven en de maand wanneer uw wilt beginnen.
Tevens kunt u hier instellen wanneer de week moet beginnen. Is het voor u handig dat deze op
zondag begint dan kunt u kiezen voor zondag en u kunt hier de taal instellen.
In onderstaand voorbeeld hebben wij aangegeven dat de kalender op zondag moet beginnen.

U kunt nu de foto’s laden aan de linkerkant van de pagina bij foto’s +.
Net als bij alle andere producten.

Wijzigen kalenderstijl.
Nu kunt u eventueel ook de stijl van de kalender nog wijzigen. U kiest dan voor het icoontje boven in
de werkbalk kalenderstijl.
Daar kunt u nu eventueel de kleur achter de weekdagen wijzigen of de tekstkleur van de weekdagen.
(zie afbeelding 1) U kunt ook de dagen van de week een andere kleur geven zie afbeelding 2.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.

U kunt bij de instellingen nu ook nog aangeven dat de dagen in het weekend ook een andere kleur
krijgen en u kunt eventueel de kleur achter de dagen van het weekend nog instellen.
Zie onderstaande afbeelding.

Als u alle instellingen heeft gedaan zoals u ze wilt hebben dan kunt de kalender verder afmaken door
de gebeurtenissen in te voeren in de kalender.
Deze worden dan al afgedrukt als u de kalender gaat bestellen.
U kunt alle gebeurtenissen voor het hele jaar invullen en dan kiezen voor ok.
U kunt ook voor de gebeurtenissen de achtergrondkleur van het vakje weer aanpassen. Standaard
wordt deze lichtblauw weergegeven. Wilt u hier een andere kleur geven of de letters van de tekst
een andere kleur kiezen dan kunt u dit doen door te kiezen voor kalender stijl. Zie onderstaand
voorbeeld

In deze kalender kunt u ook feestdagen nog weergeven.
U kiest dan weer voor gebeurtenissen en kiest voor:
Andere gebeurtenissen:
Hier kunt u kiezen voor verschillende feestdagen.

De feestdagen worden nu weergegeven in uw kalender. Ook deze vakjes worden nu lichtblauw
weergegeven in uw kalender.
U kunt ook hier bij de kalenderstijl weer aanpassen als u dit in een andere kleur wilt weergeven.
U kiest dan voor de secundaire gebeurtenis en kiest voor een andere achtergrondkleur

U ziet in het voorbeeld nu weergegeven dat wij voor de secundaire gebeurtenissen hebben gekozen
voor paars. Dit wordt ook in de kalender weergegeven.

Foto’s bij de gebeurtenis plaatsen.
Als u in de kalender een verjaardag heeft weergegeven kunt u eventueel ook nog een foto plaatsen
van de jarige.
Dit kunt u doen door boven in de menubalk te kiezen voor fotovak toevoegen.
U krijgt er in uw pagina een fotovak bij. Dit vakje kunt u klein maken met de blauwe bolletjes en in
het vakje kunt u nu een foto plaatsen van de jarige.

Nu kunt u de kalender helemaal maken zoals u dat wenst.
U kunt onderaan de pagina ook nog kiezen voor de verschillende paginastijlen.
Voor de verdere uitleg van alle mogelijkheden en uitleg van alle knoppen: zie de algemene
handleiding op onze website.

