FOTOBOGEN
En trin-fOr-tRin-guide

KOm i gang

• Log ind på din konto i
Libero Klubben.
• Vælg Libero Klubben i
menuen for at komme til
din families klubside/dit
nyhedsfeed.

• Hvis du ikke allerede har
gjort det, så skriv navn, alder
og profilbillede på dit barn,
dig selv og eventuelt andre
familiemedlemmer.

Nu er du klaR
til at komme
i gang meD din
fotObOg!

OpRet fotObOgsinDlæg

• Klik på <Dit barns> fotobog
i menuen oven over dit
nyhedsfeed. (Vises først når
du har oprettet dit fødte barn
i Libero Klubben)
• OBS! Fotobogen er ikke
tilgængelig under graviditeten.
Det er først når du oprettet
dit fødte barns navn i Libero
Klubben du kan begynde at
oprette fotobogsindlæg til
fotobogen.

• Vælg en af de 24
illustrationer/begivenheder
til dit fotobogsindlæg.

OpRet fotObOgsinDlæg

• Klik på Tilføj billede for at
tilføje et billede. Hvis du er
logget ind via mobilen kan du
tage et øjebliksbillede med
kameraet.

• Vælg den udfyldte titel
eller skriv din egen titel til
indlægget. (Titlen bliver
vist i fotobogen).
• Du har også mulighed for at
tilføje en beskrivende tekst til
indlægget. (Teksten bliver vist
i fotobogen).
• Vælg Dato og derefter
Slå op for at uploade
fotobogsindlægget både i dit
nyhedsfeed og i <Dit barns>
fotobog. (Det er også muligt
at hashtagge personer i
indlægget).

OpRet fotObOgsinDlæg

• Dit fotobogsindlæg markeres
med dit barns navn og <Dit
barns> bog i dit nyhedsfeed.

• Opret 24 fotobogsindlæg fra
jeres første år sammen for
at kunne bestille dit barns
fotobog. (Fotobogen kan ikke
bestilles før).
• Alle fotobogsindlæg i
dit nyhedsfeed gemmes
automatisk som sider i dit
barns fotobog.

OpRet fotObOgsinDlæg

• For at åbne dit barns fotobog
i redigeringstilstand, klikker du
på ikonet ”Familie + venner”.

• Klik herefter på knappen
Fotobog for at åbne dit barns
fotobog i redigeringstilstand.
• På PC skal du føre
musemarkøren over dit barns
ikon til højre og herefter
klikke på <Dit barn> fotobog i
listen.

Redigere FoTOBOg

• I fotobogens redigeringstilstand
vises en oversigt over
de fotobogssider, som er
tilgængelige og som kan
redigeres.
• I redigeringstilstanden kan du
oprette bogens for- og bagside
samt en side med information/
data om dit barn.

• Klik på den side i fotobogen
du vil redigere.

Redigere FoTOBOg

• Når du åbnet siden kan du
klikke på Rediger billede for
at justere eller ændre det
eksisterende billede.

Almindelige mobilbilleder
fungerer godt!
Husk på, at de billeder du vælger
til fotobogen, skal have en
tilstrækkelig opløsning for at være
pæne på print. (200 dpi, 2000 x
2000 pixel).
Du kan zoome ind og ud i billedet.
Hvis du zoomer for meget, kan
opløsningen på billedet blive for lav.
Prøv dig frem.

• Hvis du vil slette billedet,
klikker du på krydset til højre
og vælger et andet billede.
• Klik på ikonerne under
billedet for at vælge det
billedformat, som det skal
vises i: liggende, stående eller
kvadratisk.
• Når du er tilfreds, klikker du
på Gem.

Redigere FoTOBOg

• Klik på den lille hvide pil
for at vælge et af de tre
farvetemaer på siden: lilla,
hvid eller sort.

• Du kan også ændre dato ved
at klikke på kalenderikonet.
Alle sider i bogen ligger i
kronologisk rækkefølge.
Ændrer du datoen, kan
siderne derfor få en anden
placering i fotobogen.
• Du kan ændre sidens titel,
lægge til, eller opdatere den
korte beskrivelse.
• Når du er tilfreds med sidens
indhold og layout, klikker du
på Gem.

Redigere FoTOBOg

Hvis du vil ænDre
indhOlDet på en
side, kan Du gå i
redigeRingstilstanD
Og skifte billeDe,
oveRskrift, tekst,
datO mm.

• Vil du slette en side
fuldstændigt fra fotobogen,
skal du slette det oprindelige
fotobogsindlæg i dit
nyhedsfeed.
• Find indlægget i dit
nyhedsfeed. Klik på de tre
prikker under indlægget og
vælg Slet dette indlæg. (Både
indlæg og siden i din fotobog
fjernes).

Bestil FoTOBOg

• Når du har oprettet 24
fotobogsindlæg /24
fotobogssider og samlet
3500 point, er bogen klar til
bestilling.
• Vælg Forhåndsvisning og
bestilling for at gennemgå
bogen side for side. Du
navigerer frem og tilbage i
bogen med pileknapperne.
Hvis du ikke er tilfreds, kan
du gå tilbage og redigere
siderne i bogen.

• Når du er klar, klikker du på
Bestil for at sende dit barns
fotobog til tryk.
• Leveringstiden er ca. 14
dage og Libero betaler
forsendelsen.

HELD OG LYKKE
MED DIN FOTOBOG!

