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Den här lathunden är avsedd för 

deltagare i fotobokskurs, SeniorNet och 

får inte delas ut till icke kursdeltagare. 

Den ger inte anspråk på att vara 

korrekt. Ser ni fel eller lämpliga tillägg 

så säg till. 

Håkan 

 

Installation 

Kräver uppkoppling mot Internet 

 Ladda ner från Ifolor.se PC designer Programmet kräver, senare, ingen 

Internetförbindelse förrän beställning 

 Klicka på RUN eller KÖR 

 Klicka på NEXT och godkänn användarvillkor. 

 När installationen är klar visas en ikon (genväg) på skrivbordet. 

 Öppna programmet senare 

Välj bilder för din fotobok 

 Vilka bilder och hittar jag dem 

 Lägg alla bilder i en mapp i huvudmappen Bilder 

 Ge bra namn för att hitta 

 Tänk efter i vilken ordning. Går att justera senare 

Redigera dina fotoboksbilder 

 Kontrast, beskärning, formatförhållande mm. 

Öppna IFOLOR Designer 

Välj produkt 

 Klicka på Fotoböcker 

 Välj bokutförande, pärm och se tillhörande format 
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 Klicka på NÄSTA 

 Välj fliken Översikt 

 Välj bokstorlek (se exakta mått 

 Välj papper 

 Välj pärm; Blanka eller Matt  

 Välj innersidor; Blanka eller Matt 

Välj antal sidor, med prisuppgift exkl. frakt. Kan ändras. Här ser man max bildantal för resp 

bokstorlek 

 Klicka på Färdig. Bokens grundlayout skapas 

 

Bokens omslag visas först och ett förslag på Layout som här med textfält. 

 

Namnge boken 

Sätt namn; Minst fyra tecken och bestäm var den ska läggas. Tryck nästa dokument 

Spara boken 

Hämta bilder från mapp i biblioteket 

 Klicka på fliken Bilder uppe till vänster 
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 Klicka på mappsymbolen och öppna mappen du tidigare skapat. 

Mappinnehållet visas i bildytan till vänster 

Montera bilder 

Principen är att dra bilder, ramar, bakgrunder etc, en i taget från vänsterfältet till 

boklayouten 

Sortering av bilder kan göras innan genom nya namn eller i programmet 

 Filnamn 

 Datum 

 Proportion 

 Format 

 Filstorlek 

 Visa i grupper 

 Stigande  

 Fallande 

Ändra visningsstorlek med skjutreglage 

Bilderna blir beskurna efter formatet i sidlayout det kan ändras 

Lägg till Layouter 

 Klicka på fliken Layouter 

 Välj Inehållselement,  

Nytt bildelement, yta för bild 

Nytt textelement, nytt textelement 

 Välj Layoutstilar för Omslaget 

Fri redigering 

Generella stilar, baby, bröllop, semester osv 

 Välj Layoutstilar för Inlagan 

1-8 bilder/sida + bild på uppslag 

Byte av layoutstil raderar den gamla 
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Lägg till Design 

 Bakgrunder 

Färger 

Textur 

Baby, allmän 

Bröllop, allmän 

 Ramar, egen ram kan man designa själv 

 Clip Art 

 Pratbubblor 

 Pennan glöm den tills vidare, överkurs (Hantera designs) 

 Strecken till höger ger detaljer, en del 

Spara projektet 

Arbetet sparas automatiskt första gången. 

När du öppnar Ifolor nästa gång finns filen till höger i första bilden. 

Där kan man ge nytt namn, annars datum automatiskt. 

När du stänger arbetet, krysset upp till höger, får du frågan vill du spara förändringar. 

Förhandsgranska 

Kom ihåg att göra innan beställning 

Redigera bilder 

Nya bilder raderar de gamla 

Dubbeklicka på den så kan du: 

Redigera 

 Ändra beskärningen inom givet bildformat 

 Röda ögon 

 Vrida  

 Spegelvända 

 Ge retroeffekter 

 Baseffekter såsom ljusstyrka och kontrast mättnad 

 Förstora förminska tot 10 olika 
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Ordningsföljd 

Som bakgrund 

Skriv texter 

Nytt textelement (i layouter) kan läggas in även på bild och göras större 

 Textredigerare i layouten eller i textelement 

 Klistra in text från annan plats 

 Ändra textrutans storlek 

 Formatering, Font=teckensnitt, Justering, Klippboard, Stilar? 

 Bakgrund 

 Pratbubbla 

 Marginaler 

 Fler alternativ – Rättstavningskontroll och inställningar 

Sidlayout 

 Uppdelat på antal bilder per sida och uppslag 

 Klicka på minustecknet ser ni en grovsortering. Klicka på pil för att se vilka som finns 

inom den rubriken 

 Gör en egen sidlayout Kan vara bra om ni vill ha en återkommande bild på varje sida: 

o Högerklicka-Spara som sidlayout eller uppslagslayout. Välj Spara endast 

sidlayout eller spara hela innehållet. Gjord lay out kommer först under 

rubriken Egna sidor (Ligger troligen kvar i programmet) 

 Ta bort element: Ctrl Delete Obs rätt Delete finns oftast 2. 

Sätta texter i textrutor. Flytta textrutor på bild 

Skriv texter 

 Textredigerare i layouten eller i textelement 

 Klistra in text från annan plats 

 Ändra textruta 

Textredigerare 

 Formatering 

 Bakgrund 
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 Pratbubbla 

 Marginaler 

 Fler alternativ – Rättstavningskontroll och inställningar CD DVD? 

Snabbfunktion Finns den i nya versionen? 

För den late .  

Välj bok 

 1 Välj eller ändra tema 

 2. Välj bilder. Bilderna sorteras efter datum 

 3. Välj pärm 50 möjliga 

 Ändra allt om man vill 

Fotobok digitalt till andra 

När fotoboken är tryckt får man en länk till en elektronisk version av boken. Länken kan 

skickas till någon med lösenord. Boken kan ses under 30 dagar och kan beställas. Läs mer 

sista sidan i Guiden 

Beställ boken 

Programmet talar om felaktigheter som låg upplösning för stor text etc. 


