KaIp SuMaKeTuOTi fotoknygą su Unibind programa
per 5 min.?
1. Prieš pradėdami maketuoti knygą, sukelkite visas nuotraukas,
kurias norėsite talpinti fotoknygoje, į vieną aplanką.
Sukeltas nuotraukas sunumeruokite.
Numeracija turėtų prasidėti nuo,
pvz.: 001.jpg
Tuomet programa sugeneruos nuotraukas eilės tvarka.

2. Savo darbalaukyje atidarykite programą dukart
spragtelėję kairiuoju pelės klavišu.

3. Atsidarę programą pasirinkite būsimą fotoknygos
formatą. (30x30, A4 vertikalus/ horizontalus, A5 horizontalus)

4. Pasirinkite viršelio kiaurymę arba be jos.*
*Pasirinkus 30x30 formatą, programa nepriima užsakymo „be kiaurymės“, todėl reikia
pažymėti bet kurią kiaurymę, o registracijos anketoje parašyti pastabą, kad kiaurymės
viršelyje nepageidaujate.

5. Spauskite „next“ jei norite, kad programa sumaketuotų
fotoalbumą automatiškai. Jei pageidaujate nuotraukas
susidėti rankiniu būdu, spauskite „next“.

6. Susiraskite nuotraukų aplanką, jį pažymėkite ir spauskite
„add photos“.

Kai nuotraukos yra visos sužymėtos, spauskite „page layout“.
Atsiradus lentelei, pasirinkite nuotraukų išdėstymą:
• Keletas nuotraukų puslapyje (1-3)
• Vidutinis skaičius nuotraukų psl. (2-4)
• Daug Nuotraukų puslapyje (3-5)

Pasirinkę nuotraukų skaičių puslapyje, spauskite „next“.
Pasirodžius lentelei, spauskite „ignore“.
7. Viršelio dizainas.
Pasirinkite nuotrauką, kurią pageidaujate talpinti ant
viršelio esančioje kiaurymėje.

Išsirinkę viršelio nuotrauką, spauskite „next“.
8. Ir štai! Jūsų knyga sumaketuota automatiškai.☺

Jeigu Jūsų netenkina automatiškai sumaketuota knyga, Jūs galite patys rankiniu būdų ištrinti, didinti,
mažinti nuotraukas ir t.t.

Fotoknygos maketavimas rankiniu būdu
1. Pasirinkite foną*.

*taip pat galima bet kurią nuotrauką pasirinkti kaip foną.

Pasirinkite fono šviesumą (dešiniu pelės klavišu spauskite ant fono).

2. Surinkite vieną po kitos nuotraukas, kurias
dėsite į lapą arba išsirinkite nuotrauką ir spauskite
mygtuką „add photos“.

3. Įkelkite tekstą. spauskite: 1) „add text“, 2) Įrašykite savo
tekstą laukelyje „Mano tekstas“, 3) „edit“ (suredaguokite
savo tekstą, šriftą, spalvą ir t.t.

4. Pasirinkite reikiamą puslapį (kairysis, dešinysis arba visas atvartas).
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5. Jūs galite pasirinkti alternatyvų išdėstymą jau paruoštam puslapiui.

6. Nuotraukų redagavimas „edit“: apkarpyti, pakeisti
spalvą ir t.t.

7. Išsaugokite sumaketuotą fotoknygą spausdami „save“
ir savo kompiuteryje pasirinkite vietą, kurioje jums
būtų patogu išsaugoti Rinkmenas (failus).
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Jeigu kyla klausimų, galite pasiskaityti
pagalbos sistemos informacijos lenteles
arba rašyti mums
el. p. info@fotofeja.lt
Fotoknyga baigta! ☺
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8. Išsaugokite 2 rinkmenas (failus) ir abi „prisekite“ paspaudę:

