fOtOBoken
en steg-för-steg guide

Kom igång

• Logga in på ditt konto i
Liberoklubben.
• Välj Liberoklubben i menyn
för att komma till din familjs
klubbsida/ditt nyhetsflöde.

• Om du inte redan gjort det,
lägg till namn, ålder och
profilbild på ditt barn, dig
själv och eventuellt andra
familjemedlemmar.

Nu är du reDo
att kOmma
igång meD din
fotOBok!

SKaPA FOToBOKSINLäGG

• Klicka på <Ditt barns>
fotobok i menyn ovanför ditt
nyhetsflöde.
• OBS! Fotoboken finns inte
tillgänglig under graviditeten.
Det är först när du lagt till
ditt födda barns namn i
Liberoklubben som du kan
börja skapa fotoboksinlägg
till fotoboken.

• Välj en av de 24
illustrationerna/händelserna
till ditt fotoboksinlägg.

SKaPA FOToBOKSINLäGG

• Klicka på Lägg till foto för att
lägga till en bild. Om du har
loggat in via mobilen kan
du ta en ögonblicksbild med
kameran.

• Välj den färdiga rubriken
eller skriv en egen rubrik till
inlägget. (Rubriken följer med
in i fotoboken.)
• Du har också möjlighet att
lägga till en beskrivande text
till inlägget. (Texten följer med
in i fotoboken.)
• Välj Datum och sen Posta för
att lägga upp fotoboksinlägget
både i nyhetsflödet och i <Ditt
barns> fotobok. (Det finns
även möjlighet att Tagga
personer i inlägget.)

SKaPA FOToBOKSINLäGG

• Ditt fotoboksinlägg markeras
med ditt barns namn och <Ditt
barns> bok i nyhetsflödet.

• Skapa 24 fotoboksinlägg från
ert första år tillsammans för
att kunna beställa ditt barns
fotobok. (Innan du har gjort
det kan du inte beställa
fotoboken.)
• Alla fotoboksinlägg i
ditt nyhetsflöde sparas
automatiskt som sidor i
ditt barns fotobok.

SKaPA FOToBOKSINLäGG

• För att öppna ditt barns
fotobok i redigeringsläge
klicka du på ikonen
”Familj + vänner”.

• Klicka sen på knappen
Fotobok för att öppna
ditt barns fotobok i
redigeringsläge.
• På desktop för du
muspekaren över ditt barn
ikon i högermenyn och klickar
på <Ditt barn> fotobok i listan.

RedigeRa FoTOBOK

• I fotobokens redigeringsläge
visas en översikt av de
fotobokssidor som för tillfället
finns tillgängliga att redigera.
• Via redigeringsvyn kan du
skapa bokens framsida och
baksida, samt en sida med
information/data om ditt
nyfödda barn.

• Klicka på den sida i fotoboken
du vill redigera för att öppna
den.

RedigeRa FoTOBOK

• När du öppnat sidan kan
du klicka på editera bild för
att justera eller byta den
befintliga bilden.

Vanliga mobilfoton
fungerar bra!
Tänk på att bilderna du väljer till
fotoboken måste ha tillräckligt bra
upplösning för att fungera i tyck
(200 dpi, 2000 x 2000 pixlar).
Du kan zooma in och ut i bilden.
Om du zoomar in för mycket kan
upplösningen på bilden bli för låg.
Prova dig fram.

• Om du vill radera bilden
klickar du på krysset upp till
höger och väljer en annan bild
• Klicka på ikonerna under
bilden för att välja det format
bilden ska visas i: liggande,
stående eller kvadratiskt.
• När du är nöjd klickar du på
Spara.

RedigeRa FoTOBOK

• Klicka på den lilla vita pilen
för att välja ett av tre
färgteman på sidan: lila,
vitt eller svart.

• Du kan ändra datum genom
att klicka på kalenderikonen.
Alla sidor i boken ligger i
kronologisk ordning. Ändrar
du datum, kan sidan därför
få en annan placering i
fotoboken.
• Du kan också ändra
sidans titel, och lägga
till, eller uppdatera den
korta beskrivningen.
• När du är nöjd med sidans
innehåll och layout klickar
du på Spara.

RedigeRa FoTOBOK

Om du vill ändra
innehållet på en
sida kan du gå in
i redigeringsläget
sidan och byta
bild, rubrik, text,
datum etc.

• Vill helt radera en sida
ur fotoboken måste du
ta bort det ursprungliga
fotoboksinlägget från ditt
nyhetsflöde.
• Leta upp inlägget i
nyhetsflödet. Klicka på de tre
prickarna under inlägget och
välj Ta bort det här inlägget.
(Både inlägget och sidan i din
fotobok tas bort.)

RedigeRa FoTOBOK
swossh? texten nedan:

• Om du vill ändra innehållet
på en sida kan du gå in i
redigeringsläget sidan och
byta bild, rubrik, text, datum
etc.

• Vill helt radera en sida
ur fotoboken måste du
ta bort det ursprungliga
fotoboksinlägget från ditt
nyhetsflöde.
• Leta upp inlägget i
nyhetsflödet. Klicka på de tre
prickarna under inlägget och
välj Ta bort det här inlägget.
(Både inlägget och sidan i din
fotobok tas bort.)

beställa FoTOBOK

• När du har skapat 24
fotoboksinlägg/24
fotobokssidor och samlat
3500 poäng är boken klar
att beställa.
• Välj Förhandsgranska för att
gå igenom boken sida för sida.
Du navigerar framåt och bakåt
i boken med pilknapparna.
Om du inte är nöjd kan du
gå tillbaka och fortsätta att
redigera sidorna i boken.

• När du är redo klickar du
på Beställ för att skicka ditt
barns fotobok till tryck.
• Leveranstiden är 14 dagar.

lycka till med
Din fotObOk!

