
1

2 Öppna fotoboksprogrammet.
När fotoboksprogrammet är nedladdat ligger det som en ikon på ditt skrivbord. 
Klicka på ikonen för att börja med din fotobok.

Välj ut dina bästa foton.
Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn (minst 24 st). Ligger 
alla bilder på samma ställe är de sedan enkla att hitta genom Önskefotos fotoboksprogram.

Skapa en ny mapp på datorn där 
du lägger dina bästa bilder. Ge 
mappen ett passande namn, 
tex. ‘201209 – Barcelona’.

Det är inte alltid enkelt att välja vilka bilder man vill använda, men när 
detta väl är gjort har du den svåraste delen bakom dig.

Gör din 
första 
fotobok i
10 enkla 
steg!Snabba instruktioner

För Windows 7.4 och nyare versioner

Har du inte redan laddat ner vårt fotobokspro-
gram? På www.onskefoto.se kan du ladda ner 
programmet snabbt, enkelt och helt gratis.

Vår kundtjänst är alltid redo att hjälpa dig om du behöver hjälp med skapandet av din fotobok. Ring 1456-14000, måndag till 
fredag mellan 08:00-16:30 eller ställ din fråga via mail kund@onskefoto.se.
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Hur vill du fylla din fotobok med bilder?
Nu börjar skapandet av fotoboken på riktigt! Du har möjlighet att fylla 
din fotobok med dina bilder automatiskt eller manuellt.

Välj format på din fotobok (XL, L, M, S).
När du öppnat fotoboksprogrammet får du först frågan om vilket format du vill ha. Om du 
har svårt att välja kan du läsa mer om storlekarna och deras möjligheter på vår hemsida.

1. Automatisk fyllning – det snabba alternativet
Väljer du den automatiska fyllningen placeras alla dina 
foton automatiskt in i fotoboken. Du väljer själv vilket 
tema du vill att din fotobok ska ha, hur många bilder du 
vill ha per sida och hur dem ska placeras. När boken är 
fylld kan du själv göra små korrigeringar.

2. Manuell fyllning – det kreativa alternativet
Med den automatiska fyllningen har du full kontroll 
över fotobokens design och du drar själv alla foton från 
mappen till fotobokens sidor. Du kan välja att använda 
dig av de olika standardsidorna eller att börja med 100% 
tomma sidor i din fotobok.

Dessa instruktioner visar hur du skapar en 
fotobok med manuell fyllning.

Se exempel på en fotobok som är gjord med automatisk fyllning på vår hemsida  
http://www.onskefoto.se/inspiration/autofyll 

Liggande (XL, L, M, S)Kvadratisk (XL, L, M) Stående (L)

Märker du efter det att du börjat med din fotobok att du valt fel storlek, kan du när som helst ändra till en mindre 
eller större storlek.  OBS! Du kan inte ändra format i efterhand, tex, från liggande till stående.

När du har valt storlek och format på din fotobok, frågar 
vi om du vill lägga till din egen bild på omslaget. Väljer 
du att inte ha bildomslag, får din fotobok ett standard 
linneomslag i valfri färg.  I kassan kan du även välja 
alternativet läderomslag och det är även där du kan 
lägga till plattliggande sidor eller högglans i din fotobok.

Vår kundtjänst är alltid redo att hjälpa dig om du behöver hjälp med skapandet av din fotobok. Ring 1456-14000, måndag till 
fredag mellan 08:00-16:30 eller ställ din fråga via mail kund@onskefoto.se.
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Du kan rotera fotona med den 
lilla gröna bollen eller ändra 
storlek på dem genom att dra 
i hörnen. 

Hitta mappen med dina bilder genom fotoboksprogrammet.
Har du valt att ha bildomslag på din fotobok, börjar du med att välja ut vilket/vilka 
foton du vill använda på omslaget (se steg 1).

Lägg in dina bilder i fotoboken!
Dra önskat foto från fältet till vänster till en av sidorna i fotoboken. Det går att lägga 
till hur många foton du vill per sida. Så enkelt är det!

I denna ruta ser du vilka foton 
som finns i mappen. De foton 
som redan är använda I fotobo-
ken blir markerade med en bock 
i ena hörnet.

Till höger på skärmen hittar du 
mappen med dina egna bilder. Det 
finns ingen begränsning för hur 
många mappar du kan använda.

Vår kundtjänst är alltid redo att hjälpa dig om du behöver hjälp med skapandet av din fotobok. Ring 1456-14000, måndag till 
fredag mellan 08:00-16:30 eller ställ din fråga via mail kund@onskefoto.se .
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I exemplet till vänster 
väljer vi en bakgrund ur 
kategorin ‘Trä’. Dra önskad 
bakgrund till sidan för att 
lägga till. 

Dubbelklicka på tex-
tikonen för att anpassa 
din text.

Tips! Ta dig tid att ut-
forska de olika redi-
geringsmöjligheterna. 
Skulle det bli fel kan du 
alltid ångra den senaste 
redigeringen genom att 
klicka på den lilla pilen.

Lägg till din egen text i fotoboken
På alla sidor i din fotobok, inklusive omslaget, går det att lägga till din egen text.  
Du kan välja storlek, typsnitt, färg och stil. 

Den kreativa delen – att skapa fotoboken.
I menyfältet högst upp i programmet finns ett tiotal olika verktyg som du kan använda 
när du skapar fotoboken. Ex. Runda hörn, ramar, roliga effekter och många andra 
redigeringsmöjligheter. Allt som behövs för att din fotobok ska bli precis som du vill!

Med denna knapp kan du ladda 
ner mer än 300 bakgrunder, 
ramar, cliparts och mallar. Helt 
gratis!

Vår kundtjänst är alltid redo att hjälpa dig om du behöver hjälp med skapandet av din fotobok. Ring 1456-14000, måndag till 
fredag mellan 08:00-16:30 eller ställ din fråga via mail kund@onskefoto.se .
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Tips! Innan du beställer kan 
det vara bra att kontrollera 
förhandsvisningen av din 
fotobok. Ser boken bra 
ut där kommer du även 
bli nöjd med det slutliga 
resultatet.

När du är klar beställer du din fotobok!
När du är klar med din fotobok  klickar du på ‘Beställ’. Finns det tomma fotoramar 
eller sidor i fotoboken varnar fotoboksprogrammet om detta automatiskt. Innan 
betalningen är slutförd har du alltid chans att göra ändringar i fotoboken.

Du är klar med din första fotobok och nu behöver du bara vänta på 
leverans.  
Har din betalning blivit godkänd betyder det att din order har blivit registrerad. Din 
fotobok kommer att tillverkas och skickas hem till dig inom 10 arbetsdagar. Vi har 
redan tillverkat mer än 1.000.000 fotoböcker och nu är det vår tur att hjälpa dig 
bevara dina minnen. Vi ser fram emot din nästa fotoboksbeställning.

Alla fotoböcker du gör 
blir sparade på din dator, 
så du kan enkelt beställa 
samma bok vid ett senare 
tillfälle om du vill.

Tips! Innan du har fått din foto-
bok hem i brevlådan kan du se 
och dela boken med vänner och 
familj online. I orderbekräftelsen 
som skickas via mail efter avslutad 
beställning ges möjligheten att 
‘Dela fotoboken online’.

Vill du bli ännu bättre på att göra fotoböcker? Se instruktionsvideon på vår hemsida:
www.onskefoto.se/instruktioner/instruktionsvideo 

Vår kundtjänst är alltid redo att hjälpa dig om du behöver hjälp med skapandet av din fotobok. Ring 1456-14000, måndag till 
fredag mellan 08:00-16:30 eller ställ din fråga via mail kund@onskefoto.se .


