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1 Van start gaan met een nieuw album 
Kies uit het menu Start:Alle programma’s:Pixbook de Pixbook software of dubbelklik op het 
bureaubladicoon: 
 
 

1.1 De Wizard 
 

Wanneer het programma opstart, verschijnt het volgende scherm: 
 

Vóór u kunt beginnen een nieuw album te 
maken dient u eerst enkele opties te 
specifiëren zoals de naam van uw album, 
het formaat, … 
 
Met deze Wizard kunt u stap voor stap de 
voorbereidingen voor een nieuw album 
doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard startscherm 
 

Selecteer ‘een nieuw album aanmaken’ 
Klik op ‘OK’ 

 
Het volgende scherm verschijnt: 

 
Hier tikt u een naam in voor 
uw album. Deze wordt 
gebruikt voor het bewaren 
op uw computer, het terug 
ophalen alsook tijdens het 
bestellingsproces. We 
kiezen hier voor een 
fotoalbum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard scherm stap 1 
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Kies album type 
Klik op ‘Volgende’ 
 

Het volgende scherm verschijnt: 
 
Hier kunt u kiezen uit de 
verschillende 
albumformaten die we 
aanbieden. In deze 
handleiding gaan we verder 
met het A4 formaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard scherm stap 2 

 
Kies gewenst formaat 
Klik op ‘Volgende’ 
 

Het volgende scherm verschijnt: 
 

Hier kunt u de gewenste 
afwerking kiezen. In dit 
voorbeeld kiezen we voor 
een liggend A4 album met 
spiraalbinding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard scherm stap 3 
 

Kies gewenste afwerking 
Klik op ‘Volgende’ 
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Het volgende scherm verschijnt: 
 
1. U kan kiezen tussen een bedrukte kaft of een zwarte 
kunstlederen kaft. 
2. Hier kan u ook het aantal gewenste vellen kiezen die uw 
fotoalbum initieel zal bevatten. Mocht blijken dat tijdens het 
maken van uw fotoalbum u te veel of te weinig vellen heeft, dan 
kunt u dat makkelijk wijzigen (zie pagina 17 - Aantal bladzijden 
wijzigen). 
3. U dient er ook voor te kiezen of u enkel de voorzijde of beide 
zijden van een vel gaat gebruiken. 
 
vb: Met 20 vellen dubbelzijdig bedrukt beschikt u over 40 
pagina’s / bladzijden waarop u foto’s kunt plaatsen. 
Bij 20 vellen enkelzijdig bedrukt kunt u enkel de voorzijde 
gebruiken en blijft de achterzijde blanco. 
 
In dit voorbeeld kiezen we voor een zwarte kunstlederen kaft en 
20 vellen dubbelzijdig bedrukt. 
 
 
Wizard scherm stap 4 
 

Kies kaft 
Kies aantal vellen 
Kies voor dubbel- of enkelzijdige bedrukking 
Klik op ‘Volgende’ 
 

Het volgende scherm verschijnt: 
 
Dit scherm toont u de beschikbare standaardstijlen 
(composities van fotokaders en tekstvakken). Hier kunt u 
kiezen welke stijl u het meest gaat gebruiken. Zodoende dient 
u straks niet voor elke nieuwe bladzijde een stijl te selecteren. 
 
De stijl van een bladzijde kunt u echter op elk moment tijdens 
het maken van uw fotoalbum volledig manueel aanpassen 
(zie pagina 12 - Foto- of tekstkaders op een bladzijde 
herschikken of aanpassen). 
 
We kiezen hier bijvoorbeeld voor stijl 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard scherm stap 5 

 
Kies standaard stijl 
Klik op ‘OK’ 
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Het volgende scherm verschijnt: 
 

Hier kunt u een achtergrond kiezen die voor elke 
bladzijde gebruikt zal worden. 
 
Deze achtergrond kunt u straks tijdens het maken van 
uw fotoalbum voor elke pagina afzonderlijk nog 
wijzigen. 
 
U kunt kiezen voor: 

- een egale achtergrondkleur (klik op ‘Wijzig’) 
- een standaard achtergrond 
- een zelfgemaakte afbeelding (klik op ‘Achtergrond 

toevoegen’) 
 
Voor meer informatie zie pagina 16 - Achtergronden 
wijzigen. 
 
We kiezen hier bijvoorbeeld voor de achtergrond 
‘Blue.jpg’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wizard scherm stap 6 
 

Kies standaard achtergrond 
Klik op ‘OK’ 
 

Nu bent u klaar om foto’s in uw album te schikken. 


