fOtOBoken
en trinnvis veileDning

Kom i gAng

• Logg på kontoen din i
Liberoklubben.
• Velg Liberoklubben i menyen
for å komme til familiens
klubbside / din nyhetsstrøm.

• Hvis du ikke allerede har
gjort det, legger du inn navn,
alder og profilbilde for barnet,
deg selv og eventuelt andre
familiemedlemmer.

NÅ er du klAr
til å Begynne På
fotObOken!

lAg et fotObOkinnlegg

• Klikk på <Ditt barns> fotobok i
menyen over nyhetsstrømmen.
(Vises når du etter fødselen
har lagt til han eller henne i
Liberoklubben).
• Obs! Fotoboken er ikke
tilgjengelig under svangerskapet. Det er først når du
etter fødselen har lagt til
barnets navn i Liberoklubben,
at du kan begynne å lage
fotobokinnlegg.

• Velg en av de 24
illustrasjonene/hendelsene
til fotobokinnlegget ditt.

lAg et fotObOkinnlegg

• Klikk på Legg til bilde for å
legge til et bilde. Hvis du har
logget på via mobilen, kan du
ta et øyeblikksbilde med
kameraet.

• Velg den ferdige overskriften,
eller lag din egen overskrift
til innlegget. (Overskriften
blir med i fotoboken).
• Du har også mulighet til å
legge inn en beskrivende
tekst til innlegget. (Teksten
blir med i fotoboken).
• Velg Dato og deretter Post
for å publisere fotobokinnlegget både i nyhetsstrømmen og i <Ditt barns>
fotobok. (Du kan også velge
Tag personer).

lAg et fotObOkinnlegg

• Fotobokinnlegget
markeres med barnets
navn og <Ditt barns> bok
i nyhetsstrømmen.

• Lag 24 fotobokinnlegg fra
deres første år sammen for å
kunne bestille barnets fotobok.
(Før du har gjort det, kan du
ikke bestille fotoboken).
• Alle fotobokinnlegg i
nyhetsstrømmen din lagres
automatisk som sider i
barnets fotobok.

lAg et fotObOkinnlegg

• For å åpne barnets fotobok i
redigeringsmodus klikker du
på ikonet Familie + venner.

• Klikk deretter på knappen
Fotobok for å åpne barnets
fotobok i redigeringsmodus.
• På datamaskinen fører du
musepekeren over ikonet for
ditt barn i menyen til høyre og
klikker på <Ditt barns>
fotobok på listen.

RedigeRe FoTOBOK

• Når fotoboken er i
redigeringsmodus, vises det
en oversikt over fotoboksidene du kan redigere.
• Via redigeringsvisningen kan
du lage forside og bakside til
boken samt en side med
opplysninger om det nyfødte
barnet.

• Klikk på den siden i fotoboken du vil redigere, for å
åpne den.

RedigeRe FoTOBOK

• Når du har åpnet siden, kan
du klikke på Rediger bilde for
å justere eller bytte ut det
eksisterende bildet.

Vanlige mobilbilder
fungerer bra!
Husk at bildene du velger til
fotoboken, må ha god nok
oppløsning til å fungere på trykk
(200 dpi, 2000 x 2000 piksler).
Du kan zoome inn og ut på bildet.
Hvis du zoomer inn for mye, kan
oppløsningen bli for lav. Prøv deg
frem.

• Hvis du vil slette bildet,
klikker du på krysset oppe til
høyre og velger et annet bilde.
Når du er fornøyd, klikker du
på Lagre.
• Klikk på ønsket ikon under
bildet for å velge bildeformat:
liggende, stående eller
kvadratisk.
• Når du er fornøyd med
innholdet og layouten på
siden, klikker du på Lagre.

RedigeRe FoTOBOK

• Klikk på den lille, hvite pilen
for å velge ett av tre
fargetemaer på siden: lilla,
hvitt eller svart.

• Du kan også endre dato ved
å klikke på kalenderikonet.
Alle sidene i boken ligger i
kronologisk rekkefølge.
Endrer du dato, kan siden
derfor få en annen
plassering i fotoboken.
• Du kan endre tittelen på
siden samt legge til eller
oppdatere den korte
beskrivelsen.
• Når du er fornøyd med
innholdet og layouten på
siden, klikker du på Lagre.

RedigeRe FoTOBOK

Hvis du vil enDre
innhOlDet på en side,
kAn Du gÅ til
redigeringsvisningen
Og Bytte Bilde,
oveRskrift, tekst,
DAtO Osv.

• Hvis du vil slette en side fra
fotoboken, må du fjerne det
opprinnelige
fotobokinnlegget fra
nyhetsstrømmen din.
• Finn frem til innlegget i
nyhetsstrømmen. Klikk på
de tre prikkene under
innlegget, og velg Ta bort
dette innlegget. (Både
innlegget og siden i
fotoboken fjernes).

bestille FoTOBOK

• Når du har laget 24 fotobokinnlegg / 24 fotoboksider og
samlet 3500 poeng, kan du
bestille boken.

• Når du er klar, klikker du på
Bestill for å sende barnets
fotobok til trykking.
• Leveringstiden er 14 dager.

• Velg Forhåndsvis for å gå
gjennom boken side for side.
Hvis du ikke er fornøyd, kan du
gå tilbake og fortsette å
redigere sidene i boken.

LYKKE TIL MED
FOTOBOKEN!

