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1. DE SOFTWARE DOWNLOADEN 
 

Om te beginnen met het maken van je albelli fotoboek heb je software nodig. Je kunt online 
je fotoboek maken. Dan hoef je niets te installeren en werk je via de servers van albelli. 
Voordeel is dat albelli je boeken opslaat en dat je overal ter wereld kunt inloggen en verder 
kunt werken aan je boek. 

In dit geval willen we echter de meest uitgebreide mogelijkheden voor het maken van ons 
fotoboek en kiezen we ervoor de offline software te downloaden op onze computer. Het boek 
dat we gaan maken wordt dan op onze eigen pc opgeslagen en niet bij albelli. 

Je gaat daarvoor naar de website van https://www.albelli.nl/fotoboek-maken/beginnen/kies-
programma  >> kies ‘Downloaden voor Mac’. 

 

Als het goed is, begint de download daarna automatisch (deze verschijnt onderin je scherm) en krijg je 
de volgende tekst te zien: 

Bedankt voor het downloaden! 

Je bent nu klaar om het albelli fotoboekprogramma te installeren.  

https://www.albelli.nl/fotoboek-maken/beginnen/kies-programma
https://www.albelli.nl/fotoboek-maken/beginnen/kies-programma


                                                                                                            
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
   
Handleiding albelli Mac editor |  Datum laatst aangepast: 20 januari 2022 6 

GEBRUIKERSHANDLEIDING ALBELLI MAC EDITOR 

1 

Open het bestand (albelli_NL.pkg) 
Het gearchiveerde bestand is ook automatisch gedownload naar je map ‘Downloads’. Open 

de map en dubbelklik op het gedownloade bestand. 

2 

Klik na de introductie op ‘doorgaan’ en selecteer waar je het albelli fotoprogramma wilt 

opslaan. Klik op ‘installeren’, voer het wachtwoord van je apparaat in en klik op ‘software  

installeren’ om het fotoprogramma te installeren. Tot zover de uitleg van de albelli website 

m.b.t. de installatie van de software. Aan de slag! 

  



                                                                                                            
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
   
Handleiding albelli Mac editor |  Datum laatst aangepast: 20 januari 2022 7 

GEBRUIKERSHANDLEIDING ALBELLI MAC EDITOR 

2. JE EERSTE FOTOBOEK STARTEN 
 

Klik op het albelli icoon om de software te openen. Om te beginnen  ga je naar fotoboeken en 

kies je het soort boek uit dat je wilt gaan maken. 

 

 

Er zijn verschillende opties waar uit gekozen kan worden: 

- De maat: S, M, L, XL (afhankelijk van het type album) 
- De vorm: vierkant, liggend, staand 
- De kaft: normale (harde) kaft of een zachte kaft. 

We maken voor nu een keuze, bijvoorbeeld de vierkant XL 30x30cm, harde kaft.  
Er zijn nog meer opties die we kunnen kiezen maar die kunnen we pas in de volgende stap 
maken.  

- Klik het boek van je keuze aan. 
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- Er verschijnt een pop-up scherm dat je drie keuzes geeft om je boek te maken. Welke optie je 
ook kiest, je kunt in een later stadium nog alles aanpassen zoals jij dat wilt. 

 
Keuze 1: Zelf ontwerpen 
Een leeg boek openen waarin alleen een paar lege fotokaders op de pagina staan als 
voorbeeld. Je kunt je boek helemaal zelf opbouwen. 
Keuze 2: Smart Assistant 
Deze helpt je om snel je boek automatisch met foto’s te laten vullen.  
Keuze 3: Themaboeken 
Kies een door albelli ontworpen themaboek uit 1 van de vele thema’s en pas dit naar eigen 
wens aan. 
 
Voor nu kiezen we ‘Zelf ontwerpen’ en het nieuwe lege boek opent zich. 
 

- Je kunt nu een keuze maken voor het toevoegen van een fotokaft (meerprijs) of een 
standaard linnen kaft waarbij je (in een later stadium) de keuze hebt uit een aantal kleuren 
linnen. Een lederen omslag is bij sommige albums ook mogelijk, net als een gelaserde titel. 
Deze opties zie je in een later stadium tijdens het bestelproces. 

- Ook voor de binding van de pagina’s kun je een keuze maken. Kies je voor platliggend 
premium (meerprijs) dan vallen de bladzijden van je boek helemaal open en kun je elke 
millimeter van je fotoboek goed zien, zelfs in het midden. De standaard uitvoering heeft een 
lichte bolling waar de bladzijden in het midden zijn vastgelijmd. Er valt hierdoor een klein deel 
van de foto’s langs de naad in het midden weg. Let dus op met het plaatsen van foto’s over 
beide bladzijden.  
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3. HET ALBELLI STARTSCHERM 
 

En zo ziet het er dan uit, een leeg boek met nu nog 24 lege pagina’s en de lege omslag met de voor- en 
achterzijde van het boek (omdat we hier voor een foto-omslag hebben gekozen). Er is  door het 
programma alvast een voorlopige indeling gemaakt met fotokaders en tekstkaders om je een beetje 
op weg te helpen. 

De software pikt automatisch de taal op waar de Mac is ingesteld. Staat alles in het Engels? Je kunt dit 
zelf wijzigen via System Preferences > Language and Region > Preferred languages.  
 

 

Bovenaan de pagina zie je de kosten van je boek zoals je het nu hebt aangemaakt, inclusief de gekozen 
opties en het minimum aantal pagina’s. Dit bedrag wordt steeds opnieuw bijgewerkt wanneer je extra 
pagina’s aan het boek toevoegt. 

Bij het maken van de foto omslag kun je wellicht beter tot het eind wachten omdat deze nog iets kan 
veranderen naarmate je meer pagina’s toevoegt en de rug van het fotoboek dikker wordt. Dit kan van 
invloed zijn op je ontwerp voor de omslag. 

In de komende hoofdstukken lopen we de verschillende menu’s langs op de volgorde die albelli 
hanteert. Aan de hand van screenshots kunnen jullie zien wat ze inhouden en wat je er mee kunt 
doen. We beginnen bij het begin en dat is bovenaan; bij de HORIZONTALE MENUBALK. We bespreken 
de onderdelen uit dit hoofdmenu per menu en steeds van links naar rechts en dan van boven naar 
beneden. Veel menu’s hebben op de Mac ook sneltoetsen. 
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4.1. MENU ‘ALBELLI FOTOBOEKEN’ 

 

4.1.1. Over Albelli Fotoboeken 
 

Als je dit menu aanklikt kun je zien welke versie van de software je gebruikt. 

4.1.2. Voorkeuren 

 

Bij voorkeuren >> Fotobronnen kun je aanvinken welke foto’s je wilt zien en gebruiken in het Foto’s 
menu in de linker kolom van de software ; het browserpaneel. Hier komen we later op terug. 
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Via Voorkeuren >> Opties kun je aangeven of je wilt dat de software de foto’s voor je optimaliseert. 
Standaard staat dit aan, dat is ook het advies. Bewerk je zelf je foto’s al met een 
fotobewerkingsprogramma dan kun je deze optie uitvinken. Het resultaat van de optimalisatie zie je 
op je scherm en je kunt tevens per foto op ieder moment de optimalisatie aan of uitzetten. 

4.1.3. Voorzieningen 
 
Onder het menu Voorzieningen kun je diverse voorkeuren instellen en aanpassen m.b.t. teksten en 
toetsenbordgebruik. 

4.1.4. Verberg Albelli Fotoboeken 
Hiermee minimaliseer je het programmascherm. 

4.1.5. Verberg andere 
Hiermee minimaliseer je andere geopende schermen. 

4.1.6. Toon alles 
Hiermee maximaliseer je alle geopende schermen. 

4.1.7. Stop Albelli Fotoboeken 
Hiermee beëindig je de sessie en sluit de albelli software. 
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4.2. MENU ‘ARCHIEF’ 

Hier staan de algemene handelingen met betrekking tot je fotoalbums: 

 
4.2.1. Nieuw 
Een nieuw boek aanmaken. 

4.2.2. Open 
Open een ander boek. 

4.2.3. Open recente bestanden 
Open een boek waar je recent aan hebt gewerkt. Je kunt de fotoboeken uit deze lijst ook verwijderen 
als de lijst te lang is of niet meer actueel. Kies dan voor ‘Wis menu’. 

 
4.2.4. Toon al mijn fotoboeken 
Deze functie toont alle fotoboeken op je Mac via de systeem-zoekfunctie. 

4.2.5. Sluit 
Sluit het album af waarin je aan het werk bent. 

4.2.6. Bewaar 
Sla je wijzigingen op. Dit gebeurt trouwens ook automatisch terwijl je aan je album werkt. Dus niet een 
onderdeel dat je veel nodig zult hebben. 

4.2.7. Dupliceer 
Maak een exacte kopie van je album. 
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4.2.8. Wijzig naam 
Met deze optie kun je de naam van je album wijzigen. 

4.2.9. Verplaats naar 
Wijzig de locatie waar het album staat opgeslagen. 

4.2.10. Vorige versie 
Met deze optie kun je terug naar een eerder opgeslagen versie van je fotoboek. Je kunt kiezen uit de 
laatst geopende versie of uit alle beschikbare versies. Indien er geen vorige versies beschikbaar zijn, 
dan komt dat waarschijnlijk omdat het fotoboek op een volume (schijf/opslaglocatie) staat dat geen 
‘versioning’ ondersteunt. De gebruiker krijgt in dat geval bij het opslaan ook wel eens de volgende 
melding: "The document is on a volume that does not support permanent version storage". In dat geval 
is de makkelijkste tip het album bestand op de harddisk van de Mac te plaatsen i.p.v. bijvoorbeeld op 
een externe schijf. Dit heeft met de formattering te maken. 

 

4.2.11. Deel 
Via deze optie kun je je album op verschillende manieren delen. Kies de gewenste optie voor het 
versturen van je album. 
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4.2.12. Importeer Windows fotoboek  
Hier kun je een fotoboek gemaakt met de Windows software openen in de Mac software om daarin 
verder te werken.   
 

4.2.13. Exporteer indelingen  
Maak een export van je opgeslagen eigen pagina indelingen zodat je ze bijvoorbeeld op een nieuwe 
Mac of na een nieuwe software installatie weer kunt importeren in de albelli software. Als je veel 
gebruikt maakt van eigen indelingen dan is het aan te raden om hier een export van te maken en deze 
mee te laten draaien in een back-up bijvoorbeeld. 
 

4.2.14. Importeer indelingen  
Importeer een bestand met eerder opgeslagen eigen indelingen in een nieuwe software installatie. 
 

4.2.15. Voorvertoning van foto 
Laat een grote voorvertoning van de foto zien die je links in de fotokolom hebt geselecteerd. 
 

4.2.16 Meerdere albums tegelijk geopend hebben  
Een handige toepassing in de Mac editor is de optie om meerdere boeken tegelijkertijd geopend te 
hebben. Je kunt de albums in 1 venster openen met meerdere tabs maar je kunt ze ook los slepen in 
een apart venster.  

Dit biedt handige mogelijkheden zoals: 

• Het kunnen kopiëren / plakken tussen 2 boeken. Als je 2 boeken geopend hebt staan in de editor 
kun je een selectie van een pagina (of alles) uit het ene boek kopiëren en dit weer plakken in het andere 
boek.  
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4.3. MENU ‘WIJZIG’ 
 

4.3.1. Herstel 
Hiermee maak je de laatste wijziging ongedaan (in dit geval was het een verplaats actie, vandaar dat er 
‘verplaatsen’ achter Herstel staat). 

 

4.3.2. Opnieuw 
De ongedaan gemaakte actie/wijziging wordt opnieuw uitgevoerd. 

4.3.3. Knip 
Knip het geselecteerde object van de pagina. 

4.3.4. Kopieer 
Kopieer het geselecteerde object op de pagina naar je klembord. 

4.3.5. Plak 
Plak het geknipte of gekopieerde object op de pagina. 

4.3.6. Plak en pas stijl aan 
Plak gekopieerde tekst (bijvoorbeeld uit Word of van een website) in je album en pas automatisch de 
stijl aan zoals de tekst van de pagina ingesteld is. 

4.3.7. Dupliceer 
Maakt en plaatst direct een kopie van het geselecteerde object. 



                                                                                                            
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
   
Handleiding albelli Mac editor |  Datum laatst aangepast: 20 januari 2022 16 

GEBRUIKERSHANDLEIDING ALBELLI MAC EDITOR 

4.3.8. Kopieer foto-opmaak 
Hiermee maak je een kopie van de opmaak die je bij de geselecteerde afbeelding hebt gebruikt. 
Bijvoorbeeld een schaduw, ronde hoeken, een sjabloon. Je kunt aanvinken welke opmaak opties je 
allemaal mee wilt nemen in de kopie. 

 
4.3.9. Plak foto-opmaak 
De eerder gekopieerde foto-opmaak (zie 5.3.9) toepassen op een andere geselecteerde afbeelding in 
je fotoboek, op alle foto’s op de pagina of zelfs op alle foto’s in je fotoboek. 

4.3.10. Zet standaard tekst opmaak 
Hiermee kun je de opmaak van een tekst instellen als standaard tekstopmaak. Zo kun je bijvoorbeeld 
het lettertype, de lettergrootte en de kleur instellen. Bij elk nieuw tekstkader wordt dan deze 
opgeslagen opmaak gebruikt zodra je gaat typen in een nieuw tekstkader. 

4.3.11. Pas standaard tekst opmaak toe 

 
Pas de standaard tekstopmaak toe op een tekstkader.  Je kunt kiezen of je dit wilt doen bij 
geselecteerde tekstkaders, op alle tekstkaders op de pagina’s waar je bezig bent, of op alle tekstkaders 
in het hele fotoboek. 
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4.3.12. Verwijder 
Verwijder het geselecteerde (blauw omrande) object. 
 

4.3.13. Selecteer alles 
Selecteert alle objecten op de (dubbele) pagina. 
 

4.3.14. Spelling en grammatica 
 

Diverse opties om je te helpen bij de spelling en grammatica van je teksten. Je kunt zelf bepalen of en 
hoe je dit wilt instellen. Bijvoorbeeld of niet herkende woorden al moeten worden gemarkeerd tijdens 
het typen of dat je zelf handmatig je teksten wilt controleren. 

 
4.3.15. Vervanging 
Deze mogelijkheid wordt alleen actief in de teksteditor en is een standaard optie van Apple om 
bepaalde tekst vervangingen uit te voeren. 
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4.3.16. Omzetting 
 

Hiermee zet je gemakkelijk je tekst om in: 
1. Allemaal hoofdletters 
2. Allemaal kleine letters 
3. Hoofdletters voor elke eerste letter van een woord. 

 

4.3.17. Start dicteren 
Voor het dicteren van teksten als je niet wilt of kunt typen. 

 

4.3.18. Emoji en symbolen 
Deze optie opent een veldje met emoji en symbolen die je aan kunt klikken om ze op de pagina te 
plaatsen. 
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4.4. MENU ‘WEERGAVE’ 
 

4.4.1. Verberg tabbladbalk 
Hiermee verberg je de tabbladbalk als je meerdere boeken tegelijk open hebt staan. 

4.4.2. Toon alle tabbladen 
Hiermee maak je de tabbladbalk weer zichtbaar. 

4.4.3. Toon waarschuwingen 
De waarschuwingen geven mogelijke problemen in je fotoboek aan; lege pagina, vaker gebruikte foto, 
tekst te dicht op de rand. Je kunt ze langslopen en bepalen welke pagina’s je aan wilt passen en welke 
waarschuwingen je laat voor wat ze zijn. 
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4.4.4. Browserpaneel 
Het browserpaneel is de kolom links in de editor. Hier kun je kiezen uit de verschillende elementen 
voor je in fotoboek. Als eerste vind je hier natuurlijk de foto’s die je vanaf je Mac in je boek kunt 
plaatsen. Daarnaast staan er de opties Indelingen, Clip art, Achtergronden, Kaders en Sjablonen. Via de 
icoontjes rechtsboven in het browserpaneel (de kolom) kom je bij de verschillende opties. Verberg het 
browserpaneel om meer werkruimte te hebben in het scherm van de editor. Mis je 1 van de 
kolommen of balken? Klik dan op het uitklappijltje (zie gele cirkels in bovenstaande afbeelding). 

4.4.5. Paginaoverzicht 
Het paginaoverzicht bevindt zich in de strook onderaan de editor. Hier zie je een miniatuurweergave 
van je pagina’s. Je kunt deze aanklikken om naar de gewenste pagina te navigeren. Je kunt de pagina’s 
ook verplaatsen door ze te slepen. Met de + kun je pagina’s toevoegen. Verwijderen van een dubbele 
pagina kan met de rechtermuisknop en is alleen mogelijk als je méér dan het minimum aantal pagina’s 
in je boek hebt. Verberg het paginaoverzicht om meer werkruimte te hebben in het scherm van de 
editor. 

4.4.6. Infovenster 
Het infovenster is de kolom rechts in de editor. Afhankelijk van welk object je op de pagina aanklikt 
krijg je hier de beschikbare opties voor plaatsing en bewerking te zien. Dit venster kun je tonen of 
verbergen (als je meer werkruimte wilt hebben voor je pagina’s). 
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4.4.7. Zoom 
Zoom de pagina in om meer in detail te kunnen werken en zoom weer uit als je de volledige pagina 
weer op je scherm wilt hebben. 

4.4.8. Toon raster 
Met deze optie kun je een raster van lijnen weergeven op je pagina. Dit kan behulpzaam zijn bij het 
uitlijnen van objecten. Door nogmaals op de optie te klikken verberg je het raster weer. 
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4.4.9 Toon magnetische marges 
Als je dit inschakelt verschijnt er langs alle paginazijden een blauwe stippellijn. Deze geeft aan waar de 
magnetische marge begint. Plaats je een foto binnen dit gebied dan wordt deze automatisch naar de 
dichtstbijzijnde stippellijn getrokken. Rechts in het informatiemenu kun je de afstand van die marges 
instellen. 

4.4.10. Verberg knoppenbalk 
Hiermee verberg je de horizontale knoppenbalk bovenin de editor. 

4.4.11. Pas knoppenbalk aan 
Sleep (de iconen van) je favoriete en meest gebruikte onderdelen naar de bovenliggende knoppenbalk 
om ze altijd makkelijk en snel te kunnen vinden. 
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4.4.12. Schakel schermvullende weergave in 
Geeft de albelli editor weer over de volledige grootte van je beeldscherm. 

 

4.5. MENU ‘PRODUCT’ 
 

 

 

4.5.1. Voorvertoning 
Geeft een voorbeeldweergave van je boek weer zoals het afgedrukt zal worden. Je kunt heen en weer 
bladeren door de pagina’s. Je kunt je fotoboek nu niet bewerken. Sluit de voorbeeldweergave om 
terug te keren naar de editor. Je kunt de voorvertoning ook activeren via de knop rechts onderin de 
editor. 
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4.5.2. BESTELLEN 
 

Wanneer je album helemaal klaar is, dan klik je op bestellen. Dat kan net als bij de voorbeeldweergave 
zowel boven in de menubalk als rechts onderaan de pagina. Je krijgt eerst de melding over mogelijke 
problemen (zoals hierboven vermeld). Daarna start het bestelproces. Dat bestaat uit verschillende 
onderdelen. 

Allereerst wordt je bestelling klaargemaakt voor verzending. 

1/2 Voorbereiden van je bestelling. 
2/2 Album wordt verzonden. 

Hoe groter en zwaarder je boek, hoe langer dit kan duren. Uiteraard heeft de kwaliteit van jouw 
internetverbinding hier ook invloed op. Het kan zomaar zijn dat je bij een groot boek 20-40 minuten 
bezig bent voordat alles is verzonden. 

Wanneer alles verzonden is, wordt in je internetbrowser de albelli webshop geopend (je kunt 
inloggen).  Je kunt nu nog het gewenste aantal (identieke) boeken kiezen, eventueel de optie 
hoogglans pagina’s en of je nog een kleiner exemplaar van hetzelfde boek wilt bijbestellen.   

Vervolgens worden er wat andere fotoproducten aangeboden die je mee kunt bestellen  (dit hoeft 
uiteraard niet) en kun je een kortingscode invullen als je die hebt. Daarna kom je bij je adresgegevens 
en de betaling en kun je de bestelling afronden. 

Als je het leuk vindt kun je een link aanvragen om je boek digitaal te bekijken en te delen. Leuk voor als 
je je boek niet bij je hebt, maar het toch wilt laten zien en ook heel handig om door te sturen (per mail 
of via social media) aan mensen die niet in de gelegenheid zijn je echte fotoboek te komen bekijken.  
 

LET OP: wanneer je een boek op de Mac bestelt, dan vergrendelt de software het boek. Dit ter 
beveiliging zodat je niet per ongeluk erna nog wijzigingen maakt. Je kunt deze beveiliging (slotje) wel 
opheffen, maar dit moet je zelf expliciet doen als je na het bestellen alsnog verder wilt werken aan je 
boek. 

4.5.3. Wis Achtergrondfoto’s 
Wis de achtergrondfoto’s uit je boek. Kies voor het wissen van de achtergrond op alle pagina’s, op alle 
linker pagina’s of op alle rechterpagina’s. 
 

4.5.4. Wijzig afmeting 
Hier kun je de afmetingen van je fotoboek wijzigen (M-L-XL). Je kunt alleen wijzigen binnen de zelfde 
oriëntatie; vierkant blijft vierkant, staand blijft staand en liggend blijft een liggend fotoboek. Dit om te 
voorkomen dat je lay-out niet meer past. 
 

4.5.5. Zet om naar harde kaft 
Zet je fotoboek met zachte kaft om naar een boek met een harde kaft. 
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4.5.6. Extra opties 
Wijzig hier de opties voor jouw fotoboek naar bijvoorbeeld een fotokaft of een standaard linnen kaft. 
Kies voor platliggend premium bladen (deze vallen helemaal open en hebben geen bolling in het 
midden) of toch voor de standaard pagina’s. De meerprijs staat bij elke optie vermeld en de nieuwe 
totale prijs wordt onderin het schermpje doorberekend. 

 

4.5.7. Foto optimalisatie 
Om ervoor te zorgen dat jouw foto’s zo scherp en kleurrijk mogelijk worden afgedrukt, gebruikt het 
programma foto-optimalisatie. Foto-optimalisatie wordt automatisch ingeschakeld in het programma. 
Zodra je een foto invoegt, wordt de geoptimaliseerde versie getoond. De originele foto in de map op 
je computer blijft hetzelfde. We raden je aan om de automatische foto-optimalisatie altijd 
ingeschakeld te laten staan in het programma. 

Heb je je afbeeldingen al verbeterd met een ander fotobewerkingsprogramma? Het advies is dan om 
de optimalisatie uit te schakelen. Via deze optie zet je de optimalisatie voor het hele fotoboek aan (of 
uit). Zie ook 4.1.2 Voorkeuren waar je voor je hele boek kunt instellen of nieuw geplaatste foto’s 
geoptimaliseerd moeten worden of niet.  

 
4.5.8. Maak leeg … 
Deze optie wist ALLE inhoud van je fotoboek. Denk goed na voordat je verder gaat want deze actie is 
niet ongedaan te maken! 

  



                                                                                                            
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
   
Handleiding albelli Mac editor |  Datum laatst aangepast: 20 januari 2022 26 

GEBRUIKERSHANDLEIDING ALBELLI MAC EDITOR 

4.6. MENU ‘PAGINA’ 

4.6.1. Voeg pagina’s toe 
Voeg extra pagina’s toe aan je boek tot een maximum totaal van 120 pagina’s (60 bij een zachte kaft). 
De pagina’s worden ingevoegd vanaf de pagina waar je bezig bent en krijgen een willekeurige pagina-
indeling. 

 

4.6.2. Verwijder pagina’s 
Dit is alleen mogelijk indien er eerder pagina’s zijn toegevoegd en er minimaal 24 pagina’s overblijven 
in het fotoboek. Je verwijdert de actieve (dubbele) pagina. 

4.6.3. Bewaar pagina-indeling 
Sla de gemaakte/gebruikte pagina-indeling van je actieve pagina op bij ‘Mijn indelingen’ om deze later 
weer op een nieuwe pagina te kunnen toepassen. De eigen indelingen komen in een aparte map bij de 
indelingen te staan. Deze map is onderverdeeld in een submap voor enkele en voor dubbele pagina’s.  

4.6.4. Bewaar dubbele pagina-indeling 
Hiermee sla je de indeling van de dubbele pagina (spread) op bij ‘Mijn indelingen’.  
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4.6.5. Spiegel de indeling  
Deze optie spiegelt de gebruikte pagina-indeling op dezelfde actieve pagina. 
 

4.6.6. Spiegel de indeling naar de andere pagina 
Spiegel de indeling naar de naastgelegen pagina. 

4.6.7. Paginanummers aanzetten 
Geef paginanummers weer op je bladzijden. Deze komen automatisch in de onderste buitenhoeken te 
staan. In het verticale informatiemenu rechts in je scherm kun je de vormgeving hiervan aanpassen. 

4.6.8. Maak magische achtergrond 
Laat de software een achtergrond genereren op basis van de geplaatste of geselecteerde foto’s. In 
onderstaand voorbeeld zie je het verschil in de magische achtergronden. Op de linkerpagina is de 
linkerfoto op de pagina geselecteerd wanneer de magische achtergrond wordt gegenereerd. Op de 
rechterpagina is de foto van de kust geselecteerd. De selectie van een bepaalde foto – op het moment 
dat je de magische achtergrond maakt - kan dus tot heel verschillende resultaten leiden. Als je niets op 
de pagina selecteert dan wordt de grootste foto gebruikt voor de magische achtergrond. 
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4.6.9. Spiegel achtergrondfoto 
Spiegel de foto die je als achtergrond hebt ingesteld op dezelfde pagina. Je kunt kiezen voor verticaal 
spiegelen (foto komt ondersteboven te staan) of voor horizontaal spiegelen waarbij de foto van links 
naar rechts gespiegeld wordt. 

 

4.7. MENU ‘ONDERDEEL’ 

 
4.7.1. Verplaats naar voren achteren (diepte) 
Deze mogelijkheid krijg je als je minimaal 2 objecten op de pagina hebt staan. Selecteer er 1 en 
verplaats deze voor of achter de andere afbeelding. In onderstaand voorbeeld staat het geselecteerde 
object achter het andere object en kun je dus alleen maar kiezen voor de optie ‘Verplaats naar voren’. 

E zijn 4 mogelijkheden die je, afhankelijk van het aantal afbeeldingen op de pagina, kunt gebruiken: 

Plaats de geselecteerde onderdelen naar voren: de afbeelding komt 1 stap (laag) naar voren. 
Plaats de geselecteerde onderdelen vooraan: de afbeelding komt voor alle andere afbeeldingen. 
Plaats de geselecteerde onderdelen naar achter: de afbeelding gaat 1 stap (laag) naar achter. 
Plaats de geselecteerde onderdelen vooraan: de afbeelding komt achter alle andere afbeeldingen. 
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4.7.2. Lijn uit 
Lijn meerdere objecten horizontaal of verticaal uit door ze te selecteren. Selecteren kan door: Cmd en 
muisklik op de te selecteren objecten of in dit geval Cmd + A voor alles op de pagina of sleep een 
selectievak om de gewenste objecten. Kies vervolgens de gewenste uitlijnoptie. Op onderstaande 
pagina zijn de 3 afbeeldingen horizontaal, rechts uitgelijnd. Alle rechterzijden staan onder elkaar. 

 

4.7.3. Verdeel 
Verdeel de ruimte tussen de geselecteerde objecten horizontaal (als de geselecteerde objecten naast 
elkaar staan) of verticaal als de geselecteerde objecten onder elkaar staan zoals in het voorbeeld 
hieronder. Ook zijn de foto’s op deze pagina horizontaal gecentreerd. Zie volgende paragraaf. 
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4.7.4. Centreer op pagina 
In de vorige foto hebben we de afbeelding horizontaal gecentreerd (links en rechts zijn de afstanden 
tot de paginarand even groot). Je kunt dit ook nog verticaal doen (boven en onder is de afstand tot de 
paginarand even groot). 

4.7.5. Maak foto de pagina-achtergrond 
Er zijn verschillende opties waarop je dit kunt toepassen. Je kunt van de geselecteerde foto een 
pagina-achtergrond maken op de pagina naar keuze (links of rechts), maar ook op alle (linker- of 
rechter-) pagina’s of op alle pagina’s uit het hele boek. 

4.7.6. Gebruik foto voor Magische achtergrond 
De geselecteerde afbeelding wordt gebruikt om een magische achtergrond te genereren. In 
onderstaand voorbeeld is dit toegepast. 
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4.7.7. Maak foto pagina vullend 
Maak de geselecteerde foto pagina vullend. Je kunt kiezen of je deze wilt plaatsen op de linker pagina, 
de rechterpagina of gespreid over 2 pagina’s. Let op: pagina vullend is niet hetzelfde als een 
achtergrond (welke ‘vast’ staat op de pagina). Het betekent puur dat de foto zo groot wordt gemaakt 
als de pagina. 

4.7.8. Verwissel inhoud 
Selecteer 2 afbeeldingen op de (dubbele) pagina en verwissel de inhoud onderling. 

 

4.7.9. Spiegel en roteer foto 
Je kunt de geselecteerde foto (of foto’s want meerdere objecten tegelijk selecteren en wijzigen is 
mogelijk en makkelijk!) horizontaal of verticaal spiegelen. Het roteren, naar links of naar rechts gaat op 
een zelfde manier. Uiteraard kun je een geselecteerde foto ook altijd met de muis handmatig roteren 
door het bolletje buiten het selectiekader aan te klikken en mee te slepen (met het handje). 
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4.7.10. Bewerk 
Diverse mogelijkheden om je foto te bewerken. Je kunt hem in de oorspronkelijke verhouding van de 
placeholder (vast) of vrij uitsnijden. Bij ‘Foto effecten’ kun je een keuze maken uit diverse artistieke en 
filter effecten. Deze opties zijn te combineren dus kun je er meerdere gebruiken op een foto. 

 

4.7.11. Foto-optimalisatie 
Bepaal hier voor de geselecteerde foto of je optimalisatie aan of uit wilt zetten. Is de foto al door 
iemand m.b.v. een fotoprogramma bewerkt dan wordt aangeraden om de optimalisatie uit te zetten. 
Via 4.1.2. voorkeuren kun je dit voor je hele album instellen. 

4.7.12. Toevoegen fotokader, tekstkader, vorm 
Voeg lege objecten toe aan je album om deze later te vullen. Wanneer je een foto rechtstreeks 
toevoegt of op je pagina sleept, komt deze automatisch ook in een fotokader te staan maar soms – 
zeker als je pagina al vol is – is het makkelijker om het op deze manier te doen. Zo voorkom je dat je 
per ongeluk andere foto’s vervangt door een nieuwe foto. Tip: gebruik de sneltoetsen! 

Leeg fotokader invoegen: sneltoets ‘ í ’ 

Leeg tekstkader invoegen: sneltoets ‘t ‘ 

Vorm toevoegen: sneltoets ‘s ‘ 
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4.7.13. Maak leeg 
Hiermee maak je het geselecteerde fotokader (met foto) leeg. De tekst in een tekstkader wordt 
gewist. De lege foto/tekstkaders blijven achter op je pagina. 

4.7.14. Verwijder 
Verwijder het geselecteerde object in zijn geheel van de pagina.  

4.8. MENU ‘OPMAAK’ 
De onderdelen van dit menu zijn alleen actief tijdens tekstbewerking. 

4.8.1. Toon lettertypen 
Wanneer je een tekstveld hebt ingevoegd en een tekst hebt getypt kun je via ‘Toon lettertypen’ een 
scherm oproepen met alle beschikbare lettertypes. Albelli levert ruim 100 lettertypes mee in het 
fotoboekprogramma. Daarnaast zie je hier ook de lettertypes die je op je Mac geïnstalleerd hebt 
staan. Je kunt hier diverse opties kiezen zoals het lettertype zelf, of het vet of cursief moet staan en 
natuurlijk ook de grootte. 

Deze opties komen ook voorbij in de rest van dit uitklapmenu en tevens boven in het bewerk menu 
dat tevoorschijn komt wanneer je dubbelklikt op je tekstkader zodat je dit kunt wijzigen. 
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4.8.2. Vet, Cursief, Onderstreept 
Selecteer de tekst in het tekstbewerkingsveld en klik de gewenste optie aan, je kunt er meerdere 
tegelijk kiezen. In het voorbeeld hieronder is de tekst zowel vet als cursief als onderstreept. 

 

4.8.3. Groter en Kleiner 
Maak je geselecteerde tekst met 1 klik groter en kleiner. 

4.8.4. Lijn tekst uit  
Met deze optie kun je de geselecteerde tekst horizontaal uitlijnen; naar de linkerzijde, in het midden 
gecentreerd, aan de rechterzijde uit gelijnd of aan beide zijden uitgelijnd.  
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4.8.5. Lijn tekst verticaal uit 
Lijn de geselecteerde tekst verticaal uit; boven in het tekstkader, verticaal gecentreerd in het midden 
van het tekstkader of onderin het tekstkader. 

 
4.8.6. Kopieer opmaak 
Kopieert de opmaak van de geselecteerde tekst (bijvoorbeeld de kleur, lettertype en grootte). Zodra je 
een nieuw tekstkader maakt of tekst selecteert in een bestaand tekstkader en kiest voor ‘Plak opmaak’ 
dan wordt deze op je bestaande of nog te typen tekst toegepast. 
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4.8.7. Het tekstbewerkingsvenster 
Wanneer je een tekstkader hebt ingevoegd verschijnt dit leeg in je fotoboek. Door hier dubbel op te 
klikken opent het bewerkingsvenster en kun je gaan typen. Dit venster bevat bovenin ook alle iconen 
die je nodig hebt om de tekst op te kunnen maken.  

  
Met de iconen boven in de menubalk van 
het tekstbewerkingsvenster kun je je tekst 
volledig opmaken. De afbeeldingen op deze 
pagina laten achtereenvolgens de opties 
zien:  

-  stijlen, 
-  lettertype,  
-  lettergrootte,  
-  tekstkleur en achtergrond tekstkleur,  
-  regel en alineahoogte. 
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4.9. MENU ‘VENSTER’ 

4.9.1. Minimaliseer (standaard Mac functie) 
Maak het venster van de albelli editor schermgroot of minimaliseer het zodat het onderin je taakbalk 
verdwijnt. 

4.9.2. Vergroot/ verklein (standaard Mac functie) 
Maak het softwarescherm groter of kleiner 

4.9.3. Tabbladen (vorig en volgende, verplaats) 
Deze opties zijn alleen aan te klikken als je meerdere fotoboeken geopend hebt staan. Onderaan het 
uitklapmenu zie je welke albums je geopend hebt in de editor en zo kun je ook wisselen tussen de 
albums door het gewenste fotoboek aan te klikken. 

4.10. MENU ‘HELP’ 

 

4.10.1. Zoek 
Vul hier een zoekterm in.  

4.10.2. Veelgestelde vragen 
Deze optie brengt je naar de website van albelli waar je een trefwoord kunt intypen of zelf informatie 
kunt zoeken tussen de verschillende onderwerpen. Je vindt er ook de contactgegevens van albelli 
mocht je ze nodig hebben. 
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Tip: de chat gaat meestal het snelst als je echt op een antwoord zit te wachten. 

4.10.3. Toon Tips 
Als je deze optie aan zet, dan geeft albelli je door middel van gele tekstballonnen tips over diverse 
onderdelen binnen de software. Handig voor als je nog niet zo bekend bent met de mogelijkheden. 
Door de optie nogmaals aan te klikken zet je de tips weer uit.  
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4.10.4. Toon handleiding 
 

Wanneer je op deze optie klikt wordt de handleiding geopend. 

4.10.5. Update overzicht 

Hier zie je een overzicht van de laatste updates van de software. Welke problemen zijn er opgelost, 
welke nieuwe features zijn er toegevoegd. Je vindt het allemaal hier in een kort overzicht. 
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4.10.6. Geef feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.10.7.  Maak diagnosepakket 

Dit kun je doen op verzoek van de klantenservice als er bijvoorbeeld problemen zijn met je album of 
met de software. De gegevens worden dan verzameld en ingepakt verstuurd naar albelli voor analyse 
van het probleem. 

  

Hier kun je een probleem 
doorgeven of een suggestie 
doen voor verbetering van het 
fotoboekprogramma. 
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5. AAN DE SLAG! 
Nu we het hele menu behandeld hebben en weten waar alles zit, is het tijd om wat meer praktisch aan 
de slag te gaan op de manier waarop je waarschijnlijk straks het meest zult gaan werken.  

Dat is via het browserpaneel links, de kolom vanuit waar je je foto’s, clipart en achtergronden in je 
boek plaatst, de knoppenbalk boven je werkblad en het infovenster in de kolom rechts en als laatste 
de rechtermuisknop. Het kan zijn dat je deze functie niet ingeschakeld hebt in systeemvoorkeuren en 
control-klik moet gebruiken. 

We zullen de verschillende in te voegen objecten langslopen en de bijbehorende beschikbare opties 
bekijken. 

 

Het BROWSERPANEEL van links naar rechts: Foto’s, 
Indelingen, Clipart, Achtergronden, Kaders, Sjablonen. 
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5.1. Foto’s invoegen 
 
Een foto invoegen doe je via het browserpaneel, tabblad ‘Foto’s. Foto’s uit Apple’s Foto’s app worden 
standaard getoond, maar je kunt ook mappen naar de fotobrowser slepen. Je kunt naar de gewenste 
map op je Mac navigeren en de foto naar je fotoboek slepen of klikken. Je kunt de grootte van de foto 
aanpassen door het fotokader te selecteren en via de vierkante blokjes in de rand groter of kleiner te 
slepen. 

Een andere mogelijkheid om je foto’s in te voegen is via drag & drop (slepen vanuit je finder). Zo kun 
je grotere previews van je foto’s zien wat het kiezen een stuk makkelijker maakt. Als je een breed 
scherm hebt of misschien 2 monitoren dan heb je ruimte genoeg om meerdere vensters open te 
hebben staan. Foto’s rechtstreeks vanuit Apple Fotomap je boek in slepen wordt in verband met 
kwaliteitsverlies niet aangeraden. 

Wanneer je de foto op je pagina selecteert door hem aan te klikken verschijnt rechts het infovenster 
met diverse opties.  

Via rechtermuisknop kun je een menu oproepen dat ook diverse mogelijkheden biedt. Een deel van 
deze acties overlappen met elkaar, net zoals sommige knoppen uit de horizontale knoppenbalk en uit 
het menu bovenin. Het is een kwestie van wat je prettig vindt werken. 

Via het rechtermuisknop menu zien we diverse opties die we ook bovenin in het menu ‘Onderdeel’ al 
voorbij hebben zien komen, aangevuld met wat extra mogelijkheden. Hier vind je ook de optie 
‘Bewerk’ die we in Hoofdstuk 11.9 hebben besproken voor het maken van uitsneden, kleur- en 
lichtaanpassingen en het toepassen van filters. 

Rechts in het infovenster zie je deels overlappende mogelijkheden zoals de positie van de foto (voor of 
achter een ander object, afbeelding spiegelen (verticaal of horizontaal) maar hier zijn nog veel meer 
mogelijkheden voor de opmaak en aanpassing van de afbeelding te vinden.  



                                                                                                            
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
   
Handleiding albelli Mac editor |  Datum laatst aangepast: 20 januari 2022 43 

GEBRUIKERSHANDLEIDING ALBELLI MAC EDITOR 

In onderstaand overzicht zijn er een aantal toegepast. Je kunt de opmaak opties met elkaar 
combineren en in het infovenster rechts kun je goed zien welke opties je hebt ingeschakeld en kun je 
deze ook heel makkelijk weer uitvinken. Het is vooral een kwestie van experimenteren wat je mooi 
vindt. 

TIP: Wanneer je een set met opmaak opties hebt samengesteld die je mooi vindt en op meerdere  
foto’s wilt gaan toepassen, kies dan via rechtermuisknop voor ‘Kopieer foto-opmaak’ zodat je deze 
opmaak op volgende afbeeldingen kunt plakken.  
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5.2. Indelingen 
 
De pagina-indelingen zijn in paragraaf 4.6.3. Bewaar pagina-indeling en verder ook al even aan de orde 
geweest. Door fotokaders toe te voegen aan de pagina en deze te verplaatsen en de afmetingen te 
wijzigen, kun je zelf een pagina indeling maken.   

Je kunt ook kiezen voor een standaard indeling uit de software. Maak een keuze voor het aantal foto’s 
en je krijgt diverse suggesties voor een indeling te zien. Uiteraard kun je deze daarna nog geheel naar 
wens aanpassen. 

Ben je tevreden over je aangepaste of zelf gemaakte indeling? Sla hem dan op via de rechtermuisknop 
>> Bewaar pagina-indeling of Bewaar dubbele pagina-indeling. Zo kun je hem later snel weer 
toepassen. Ze komen dan terecht in de categorie Mijn indelingen. 
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5.2.1. Thema Indelingen  
 
Naast de eigen pagina-indelingen die je hebt opgeslagen en de verschillende standaard indelingen die 
albelli op basis van het aantal te gebruiken foto’s in het programma heeft staan, kun je ook voor de 
‘Thema indelingen’ kiezen. 

Maak hiervoor een keuze uit de gewenste categorie door die aan te klikken. Onderin de kolom zie je 
de beschikbare fotoboeken verschijnen. Klik op de ‘Gebruik’ knop (het icoontje met de pijl rechts naast 
het betreffende themaboek) om het boek van je keuze te downloaden. Na het downloaden zie je een 
vinkje achter dit themaboek staan. Klik het themaboek aan om de beschikbare indelingen binnen dit 
themaboek te bekijken.  

Zie je een indeling die je wilt gebruiken, dubbelklik dan op de betreffende indeling om deze op je 
pagina toe te passen of klik onderaan het scherm op pas toe. Je kunt de indeling dan ook nog naar 
wens aanpassen. Je kunt de indelingen per enkele of per dubbele pagina toepassen, kies hiervoor het 
betreffende tabblad aan om de beschikbare indelingen weer te geven. 

In bovenstaand voorbeeld is bij de ‘Thema indelingen’ de categorie ‘Reizen’ gekozen en daarna voor 
het themaboek ‘Reismagazine’. Er is een dubbele pagina geselecteerd in de kolom links. Je hoeft 
daarna alleen nog je eigen foto’s in de fotokaders te plaatsen en je eigen tekst toe te voegen aan de 
pagina. Uiteraard kun je naar wens elementen verwijderen, toevoegen of aanpassen. 

Wil je deze indeling vaker gebruiken? Via het menu ‘Pagina’ bovenaan het fotoboekprogramma kun je 
ervoor kiezen om de pagina-indeling op te slaan bij je eigen indelingen. Let op, sjablonen, vormen en 
cliparts worden niet mee opgeslagen. 
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5.3. Clipart invoegen 
 

In de clipart bibliotheek staan diverse categorieën cliparts die je in je fotoboek kunt klikken of slepen. 
Cliparts hebben hun eigen kleuren maar zijn altijd nog wel aan te passen.  

Zo kun je ze natuurlijk roteren en spiegelen, vergoten en verkleinen en kun je de transparantie 
aanpassen. Via het rechtermuisknop menu ‘Bewerken’ evenals via het infovenster rechts ‘Wijzig 
Effecten’ kom je in het fotobewerkingsmenu en kun je diverse aanpassingen doen m.b.t. de kleur en 
filters toepassen op de clipart om hem een ander uiterlijk te geven. Zo kun je de kleurstijl van een 
bestaande clipart bijvoorbeeld ook in ‘sepia’ wijzigen … of negatief maken. 

… of het contrast en de helderheid van de clipart veranderen.  

Zo kun je bij cliparts net als bij foto’s nog veel aanpassingen doen om de uitstraling te wijzingen. 
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In het voorbeeld hierboven zie je dat je via de optie Bewerken > Kleurtoon zelfs hele andere kleuren 
kunt maken. Het origineel is de bovenste (rode) en de blauwe versie daaronder is de aangepaste 
versie. Het is een kwestie van experimenteren met de kleuropties. 

Rechts is er een transparantie toegepast op het origineel en een schaduw in de kleur van het blauw uit 
de camera. Door met de colorpicker (het pipetje) een kleur te prikken kun je de exacte kleur van je 
schaduw kiezen. 

 

Door een clipart te converteren 
naar een gewone afbeelding kun 
je er ook sjablonen en kaders op 
toepassen. Dit doe je door met de 
rechtermuisknop de clipart aan te 
klikken en te kiezen voor 
‘Omzetten naar foto’. Je hebt 
daarna in de kolom rechts diverse 
mogelijkheden om de geconver-
teerde clipart te bewerken. Zoals 
op de rechterpagina te zien is, 
waar we er een kader op hebben 
gezet.  
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5.4. Achtergrond invoegen 
 

Dit kan op een aantal verschillende manieren.  

Voor de achtergrond van je pagina kun je een achtergrond invoegen uit het programma zelf door in de 
linker kolom (het browserpaneel) op het achtergrond icoon te klikken en daar een categorie en een 
achtergrond naar keuze te kiezen. Dubbel klik of sleep de achtergrond naar de gewenste pagina. 

Op de linker pagina is een kleur als achtergrond gebruikt die is gekozen uit de achtergrond van de 
rechter pagina. Rechts in het informatiemenu zie je een kleurvlak en daarnaast een kleurwiel. 

Wanneer je op het kleurwiel klikt komt het kleurenpaneel tevoorschijn in de laatst gebruikte van de 5 
verschillende weergaven (zie hieronder). Door middel van de tabs kun je van weergave veranderen. 
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Je kunt hier een kleur uit kiezen maar je kunt ook – en dat is in dit voorbeeld gedaan - het pipetje 
aanklikken dat links onderin elke tab van het pop-up menu staat en op de foto een kleur prikken. Zo 
heb je altijd een tint die exact matcht met een tint uit je foto. 

Je kunt van een foto die je op de pagina hebt staan ook een achtergrond maken. Dit doe je door de 
foto te selecteren via de rechtermuisknop > Maak pagina achtergrond. 

Of maak een magische achtergrond door de foto te selecteren > rechtermuisknop > Gebruik voor 
magische achtergrond of selecteer de achtergrond zelf > Create magic background. Meer over de 
magische achtergrond is te vinden in 4.6.8 Maak magische achtergrond. 

In onderstaande afbeelding zie je een standaard achtergrond (categorie bloemen) van albelli. Daarop 
kun je indien gewenst ook nog een sjabloon toepassen zoals op de linker pagina is gedaan. Op een 
kleur achtergrond (zoals op de rechterpagina) is dat niet mogelijk. 

 

Wanneer je de achtergrond op de pagina selecteert, krijg je rechts in het informatiemenu  de 
mogelijkheid om de pagina marges (afstand tot de randen) in te stellen.  

Ook vind je hier de optie om paginanummers aan je fotoboek toe te voegen. Je kunt hiervan de 
opmaak naar wens aanpassen; lettertype, kleur, grootte en er zijn diverse mogelijkheden voor de 
positie en de opmaakstijl van de paginanummering. 

Tip: je kunt de achtergrond afbeelding en de achtergrond kleur met elkaar ‘mengen’ door de 
achtergrond afbeelding een transparantie niveau mee te geven. Zo ‘schijnt’ de kleur van de 
achtergrond er doorheen. 
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5.4.1. Achtergrond omzetten naar foto 
 

Wanneer je de achtergronden uit het albelli fotoboekprogramma ook op andere manieren in je boek 
wilt verwerken dan kan dat. Plaats de achtergrond eerst op je pagina (zie linkerpagina in onderstaand 
voorbeeld). Vervolgens klik je met rechtermuisknop en kies je de optie ‘Converteer achtergrond naar 
foto’. De achtergrond komt dan als het ware los van de pagina en wordt een afbeelding waar je nu 
allerlei bewerkingen op kunt toepassen zoals de afmetingen wijzingen, een kader toevoegen of er een 
sjabloon op toepassen zoals op de rechterpagina. 
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5.5. Kaders invoegen 
 

Via deze optie in de linker browser kolom kun je een kader om je foto toevoegen. Er is een ruim 
aanbod binnen de software en het zijn niet allemaal echt ‘kaders’ in de zin van fotolijstjes. Er zitten 
ook diverse leuke effecten bij zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien (verkreukeld papier, 
rasters). 

De software past je foto automatisch aan het gekozen kader aan. Let op, je foto wordt wel 
bijgesneden. Hoeveel er van je foto wordt weggesneden hangt af van het gekozen kader. 

Door op de foto te klikken kun je met de + en de – nog inzoomen en weer uitzoomen en ook het 
middelpunt van de foto verplaatsen. Let op dat je alleen kunt schuiven met het witte bolletje 
middenin de afbeelding als je hebt ingezoomd. Anders valt er binnen het kader niets te schuiven (en 
zie je ook het ‘verschuif-bolletje’ niet in het midden van de foto). 

Je kunt ook de marge instellen die bepaalt hoever je foto aan de binnenzijde van het kader af komt te 
staan. Deze tussenruimte wordt transparant gemaakt. Een voorbeeld zie je bij de 2 houten lijstjes 
waarbij links geen marge is toegepast en bij het lijstje ernaast wel een marge is toegepast. 
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5.6. Sjabloon toevoegen 
 

Door een sjabloon toe te passen snijd je een foto in een bepaalde vorm. In onderstaand voorbeeld zie 
je van links naar rechts de originele afbeelding, de foto met het sjabloon toegepast, de foto met het 
sjabloon omgekeerd toegepast.  

Bij een sjabloon blijft dus het witte deel zichtbaar en het zwarte deel wordt weggeknipt (transparant 
gemaakt). Wanneer je een sjabloon omgekeerd toepast dan is het precies andersom.  
 
Je past een sjabloon toe door de foto op de pagina te selecteren en dan links via de browserkolom het 
gewenste sjabloon er naartoe te slepen of er dubbel op te klikken. 

Omgekeerd toepassen doe je door het vinkje in de rechter informatiekolom te plaatsen bij ‘Sjabloon 
omkeren’. 

 

In de rechter informatie kolom kun je vervolgens weer diverse opties kiezen zoals spiegelen, 
transparantie en schaduw toepassen.  
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5.6.1. Tekstsjabloon 
 

Naast het toepassen van sjablonen in diverse vormen of effecten kun je via de optie ‘Tekstsjabloon’ 
ook je eigen teksten maken van een foto. Klik hiervoor op de knop met de ‘T’.  

 
Wanneer je de foto hebt geselecteerd op de pagina en ‘Tekstsjabloon’ hebt geselecteerd kun je in het 
veld eronder je tekst typen. Je kunt zelf een lettertype kiezen en de gewenste uitlijning van de tekst. 
De getypte tekst wordt dan uit je foto geknipt en alles rondom de tekst wordt transparant gemaakt. 
Dat zie je op het bovenste voorbeeld op de rechterpagina.  

Als je het vinkje aanzet bij ‘Omgekeerd gebruiken’ dan wordt het sjabloon negatief gebruikt en worden 
juist de letters weggesneden en blijft de foto rondom de tekst zichtbaar. Dat zie je op de afbeelding 
eronder. Je kunt indien gewenst met de schuif ‘Contrast’ ook de transparantie van de afbeelding nog 
aanpassen. 
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5.7. Vorm invoegen 
 

Deze optie staat niet in het browserpaneel maar 1 laag hoger in de knoppenbalk. Omdat deze er wel 
bij hoort, behandelen we de vormen ook in deze paragraaf.   
 
Zoals de titel al zegt kun je hiermee vormen invoegen aan je album. Het gaat hier echt om een vorm in 
een bepaalde kleur. Je kunt hier geen foto’s invoegen. Daar zijn de sjablonen voor. 

Wat kun je er mee? De vorm bestaat uit bijvoorbeeld een cirkel of een driehoek. Deze vorm kun je een 
rand geven waarvan je kleur en dikte kunt aangeven. De vulling van de vorm zelf kan bestaan uit 1 
kleur naar keuze, te kiezen via het kleurwiel in het rechter informatie menu en het pipetje in het 
kleuren pop-up menu (met de potloden). 

Als je bij stijl een optie voor een (kleur-)verloop kiest, dan krijg je de mogelijkheid om een tweede 
kleur te kiezen. 

 

Je kunt de vorm zo bijvoorbeeld als een soort kader gebruiken (het is eigenlijk een rechthoek vorm 
achter je foto) zoals bij de foto van de pinguïn. Doordat de kleuren uit de foto zijn ‘geprikt’ met het 
pipetje krijg je een mooie match. 

Je kunt verschillende verloop opties kiezen zoals horizontaal, verticaal en diagonaal. Ook kun je er, net 
als bij andere objecten, voor kiezen om de vormen een transparantie niveau te geven, ze te spiegelen, 
roteren, groter of kleiner te maken, de positie naar voren en naar achter te plaatsen enzovoorts. 
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5.8. Lijn invoegen 
 
Met de optie ‘Lijn’ invoegen kun je een enkele lijn invoegen op je pagina voor mooie strakke accenten 
op je pagina. Je kunt daarna de dikte en de kleur van de lijn aanpassen in het menu aan de 
rechterzijde. Via het kleurwiel kun je een kleur kiezen, maar je kunt ook met het pipetje een kleur uit 
je foto ‘prikken’ zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien. Met de optie roteren kun je de lijn in 
elke gewenste hoek draaien.  

Je kunt de lijnen ook op de pagina bewerken door één van de uiteinden te pakken en te verslepen. Er 
zijn ‘magnetische snaps’ op elke 15 graden zodat je een lijn eenvoudig horizontaal of verticaal kunt 
draaien. Daarnaast is er ook een ‘snap’ voor de huidige hoek van de lijn zodat je deze makkelijk korter 
of langer kunt maken zonder de huidige hoek kwijt te raken.  

Op de linkerpagina zie je de lijnen in een aantal diktes en kleuren.  

Op de rechterpagina zie je de lijnen staand aan weerszijden van het woord ‘SCHOTLAND’ en ook 
rechts onderin de hoek is onder de datum een kleine lijn geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                            
 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
   
Handleiding albelli Mac editor |  Datum laatst aangepast: 20 januari 2022 56 

GEBRUIKERSHANDLEIDING ALBELLI MAC EDITOR 

5.9. QR code invoegen 
 
Een vakantiefilmpje in je fotoboek, een link naar een website? Dat kan heel eenvoudig met de optie 
QR code invoegen. Een QR code is eigenlijk vergelijkbaar met een streepjescode, een afbeelding waar 
informatie in verborgen zit. In dit geval een linkje naar een webadres. Met je mobiele telefoon kun je 
de QR code scannen in je boek en dan zie je op je telefoon de link verschijnen die je kunt aanklikken 
om naar het betreffende webadres te gaan. 

Door op de knop QR code bovenin het fotoboekprogramma te klikken verschijnt er een QR code op je 
pagina. Rechts in het menu kun je de URL (het webadres) veranderen. Standaard staat hier 
www.albelli.nl maar zodra je dat weghaalt en je eigen webadres daar invult dan zie je de QR code iets 
veranderen. 

Er zijn een aantal opties voor de opmaak. Je kunt bijvoorbeeld de kleur aanpassen. Donkere QR codes 
hebben een witte achtergrond, lichte QR codes een zwarte achtergrond. De kleur van de code kun je 
rechts aanpassen door op het kleurwiel te klikken. Met de transparantie kun je de witte of zwarte 
achtergrond van de QR code transparant maken. De verschillen zie je op de linkerpagina.  

Op de rechterpagina zie je het effect van een niet egale achtergrond op de zichtbaarheid van de QR 
code. Het programma geeft je een waarschuwing als het contrast tussen de QR code en de 
achtergrond te laag is zoals in de rechter code. Je loopt dan het risico dat de afbeelding niet scanbaar 
meer is. De code ernaast heeft een deels transparante witte achtergrond en dan is het contrast wel 
groot genoeg en komt er geen waarschuwing. De QR code heeft een minimale afmeting zodat deze in 
alle maten van het boek scanbaar blijft. Tip: je kunt ook met je telefoon de code testen op je scherm. 

Tip: wil je meer lezen over hoe je een filmpje op YouTube plaatst? Bezoek onderstaande pagina’s dan 
eens: https://support.google.com/youtube/answer/57407?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl  
en let bij het plaatsen/uploaden goed op de privacy instellingen van je geüploade video:  
https://support.google.com/youtube/answer/157177  
Let ook op dat je het filmpje niet per ongeluk verwijdert, de QR code werkt dan niet meer.   

http://www.albelli.nl/
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6. EXTRA TIPS & ADVIES 
 

In het maken van een fotoboek gaat heel veel tijd en energie zitten. Als er dan onverhoopt iets mis 
gaat en je boek kan – zelfs door het albelli team - niet meer gevonden of gered worden dan zou dat 
natuurlijk heel vervelend zijn. Daarom het advies om naast het reguliere opslaan van je fotoboek, nog 
een extra locatie te kiezen om je fotoboek op te slaan. Het heeft dan de voorkeur dit buiten je pc en 
zelfs ook buiten je woning te doen. Dit kan op een externe harde schijf en/of ergens in een 
cloudservice (dan zit je ook safe als er iets met de Mac zelf gebeurt).  

Heb je problemen met de software, neem dan altijd contact op met de klantenservice en verzend je 
foutenrapport als het systeem daarom vraagt. Alleen zo kan albelli eventuele problemen en bugs 
constateren en aanpakken! 

 

7. EXTRA - RECHTER MUISKNOP MAC 
Op Mac-computers wordt rechts klikken secundair klikken of Control-klikken genoemd. Als je muis, 
trackpad of ander invoerapparaat geen rechtermuisknop heeft of een andere manier om een 
rechtermuisklik uit te voeren, houd je gewoon de Control-toets op het toetsenbord ingedrukt terwijl je 
op een onderdeel klikt.  

Secundair klikken instellen is wellicht makkelijker en dat kan op deze manier 

 
7.1. SECUNDAIR KLIKKEN MUIS 

• Kies "Systeemvoorkeuren" 
• Open het paneel "Muis" 
• Op het tabblad "Aanwijzen en klikken" zet je het vinkje aan bij "Secundair klikken" 
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7.2. SECUNDAIR KLIKKEN MET TRACKPAD 
 
In het paneel 'Trackpad' in Systeemvoorkeuren op de Mac stel je in hoe je trackpad werkt.  

Selecteer deze optie en kies vervolgens het gewenste gebaar om secundair (of met de Control-toets 
ingedrukt) op onderdelen op het scherm te klikken. 
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8. EXTRA - SNELTOETSEN MAC 
 

Bij veel van de menu’s in de albelli software staan de sneltoets combinaties vermeld. De belangrijkste 
zetten we hier nog even op een rijtje. 

BEWERKEN 

⌘ A : Selecteer alles 

⌘ C : Kopieer (Copy) 

⌘⇧ C : Kopieer stijl 

⌘ D : dupliceer (item) 

⌘ F : Zoek (Find) 

⌘ G : Zoek volgende 

⌘ H : Verberg venster ("Hide") 

⌘ M : Minimaliseer venster 

⌘ N : Nieuw (b.v. een nieuw bestand maken) 

⌘ O : Open 

⌘ P : Druk af (Print) 

⌘ Q : Stop programma (Quit) 

⌘ S : Bewaar (Save) 

⌘ V : Plak (paste) 

⌘⇧⌥V : paste and match style 

⌘ W : Sluit venster 

⌘ X : Knip (cut) 

⌘ Z : Herstel (undo) 

⌘⇧Z   : Opnieuw uitvoeren (redo) 

⌘ , (komma)  : Voorkeuren 

⌘ ? (vraagteken) : Help 

⌘⌃space   : emoji & symbols 
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WEERGAVE: 

⌘⇧W  : toon waarschuwingen 

⌘1  : toon foto’s 

⌘2  : toon lay-outs 

⌘3  : toon clip art 

⌘4  : toon achtergronden 

⌘5  : toon frames 

⌘6   : toon sjablonen 

⌘0  : toon/verberg browser paneel 

⌘⇧0  : toon/verberg pagina overzicht 

⌘⌥0  : toon/verberg informatievenster (rechter kolom om te bewerken) 

⌘+  : zoom in 

⌘-  : zoom uit 

⌘⇧ m  : toon/verberg magnetische marges 

⌘⌥ t  : toon/verberg toolbar 

PRODUCT: 

⌘⇧P  : voorbeeldweergave (aan/uit) 

⌘E  : extra opties 

PAGINA’S: 

⌘⇧=  : voeg pagina toe 

ELEMENT 

⌘↑  : naar voren 

⌘↓  : naar achteren 

⌘/  : verwissel inhoud 

⌘←  : roteer tegen de klok in 

⌘→  : roteer met de klok mee 

I  : voeg fotokader in 

T  : voeg tekstkader in 

S  : voeg vorm in 

⌘L  : lock (vast zetten, hiermee zet je 1 of meerdere geselecteerde elementen vast op de pagina)  
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9. EXTRA - LETTERTYPES IN ALBELLI 
 

De albelli software levert ruim 100 lettertypes mee in het programma. Daarnaast maakt het 
programma gebruik van de lettertypes die jij op je Mac hebt geïnstalleerd. Wil je een nieuw lettertype 
gebruiken in je fotoboek dan zul je dit eerst moeten installeren op je computer. 

Dit doe je door naar een website te gaan waar je lettertypes kunt downloaden. Je kunt ze natuurlijk 
kopen maar met het enorme aanbod aan gratis lettertypes zal dit niet snel nodig zijn. 

Een paar websites waar je veilig lettertypes kunt downloaden voor gebruik in je fotoboek zijn: 

https://fonts.google.com/ 

https://www.1001freefonts.com/ 

https://www.dafont.com/ 

 

9.1. Lettertypes installeren 
 

Een lettertype (Engels: font) download je via internet als zip-bestand, meestal via een ‘downloaden’ knop. 
Als je dit gedaan hebt, ga je naar je downloads op je Mac, pak je het bestand uit en sla het op in je fonts 
(lettertypes) map.  

Er zitten meestal een aantal bestandjes in het mapje en vaak ook een voorbeeld of overzichtsafbeelding in 
jpg.  

De .ttf of .otf bestanden zijn de echte lettertypes, dubbelklik of klik met rechts en kies installeren. Het kan 
zijn dat je bepaalde programma's opnieuw moet opstarten voordat je nieuwe font zichtbaar is. Daarna zul 
je het geïnstalleerde lettertype ook in andere programma’s zoals tekstverwerkers kunnen gebruiken. 

Of je een .ttf of een .otf nodig hebt hangt een beetje af van je gekozen lettertype. Voor veel normale 
lettertypes kun je volstaan met de .ttf. De .otf set heeft vaak meer geavanceerde design mogelijkheden. Zo 
zijn er bepaalde lettertypes die allerlei extra’s hebben toegevoegd aan de letterset. Denk bijvoorbeeld aan 
speciale tekens of sierlijke letters met grote krullen. 

NB. Sommige van de gratis lettertypes zullen geen complete set karakters hebben. Het zijn soms 
demopakketten waarbij leestekens of getallen niet altijd zijn ingesloten. Mocht dit het geval zijn dan 
zie je hiervoor in de plaats vaak een logo’tje. 

  

https://fonts.google.com/
https://www.1001freefonts.com/
https://www.dafont.com/
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10. Apple Foto’s en iCloud, kun je je foto’s niet zien? 
 

Je kunt dit probleem op 2 manieren oplossen. 

Probeer je enkele foto's uit je Apple Foto’s - toepassing te importeren en zie je ze niet in het  
fotoboekprogramma? Dit kan zijn omdat ze niet naar je lokale computer zijn gedownload. 

Apple Foto’s heeft een optie ‘Optimaliseer Mac-opslag' die kan worden gevonden in het 
voorkeurenvenster van de Foto's-app: 

 

Als je deze optie hebt aangevinkt, worden foto's niet opgeslagen op je lokale Mac en kan het 
fotoboekprogramma de foto's niet zien. Een manier om dit op te lossen is om de optie erboven aan te 
vinken: 'Originelen downloaden naar deze Mac’. Je hebt dit waarschijnlijk niet aangevinkt omdat je 
lokale opslag wilt besparen. 
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Er is nog een andere mogelijkheid om je foto’s zichtbaar te krijgen. Apple heeft geen optie om het 
downloaden van een individuele foto of map te forceren, maar er is een simpele truc om dit te 
bereiken: selecteer de foto of de map die je wilt downloaden en klik vervolgens op de knop Delen. Kies 
daar voor een van de deelopties zoals Airdrop. Dit forceert een download van alle foto's. Na het 
downloaden wordt een tweede stap gestart om ze te exporteren voor het delen – je  kunt dit 
annuleren. Zodra de download is voltooid, ga je terug naar het fotoboekprogramma en nu zou je al je 
foto's moeten kunnen zien en importeren. 
 
 

1. Selecteer foto’s en deel via AirDrop 
 

2. De foto’s zullen gedownload worden, hierna kun je de export afbreken. 
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3. De foto’s zullen nu klaar zijn om gebruikt te worden in het fotoboekprogramma. 
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