Når man lager
en bok, kan man
velge mellom
fem forskjellige
papirtyper.

med
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Det er ikke lenger
forbeholdt Mac-brukere å lage flotte
fotobøker. Med tjenesten Blurb kan du lage
profesjonelle bokverk med egne bilder på
pc-en. Se hvor lett du blir redaktør og utgiver, og som leser av
DIGITAL FOTO får du på toppen av det hele rabatt.

M

ac-brukere har lenge vært vant
til å kunne lage flotte og eksklusive fotobøker i iPhoto. Men nå
kan pc-eiere også få den gleden hos Blurb,
som er en webbasert tjeneste til bokutgivelser, og få boken utgitt med hard rygg og profesjonelt trykk på sider av ekstra høy kvalitet, som dem man ser hos bokhandleren.
Men selv om det er en bok med profesjonelt
innhold, behøver den ikke være vanskelig å
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lage, og når bildene er hentet inn fra datamaskinen, går det raskt å få den ferdig, takket være en enkel mal som du henter helt
gratis til oppsettet av boken.

Velg stilart selv
Blurb har en onlinemal og to typer av programvare til fotobøker, som stiller forskjellige krav til dine evner som designer.
Bookify er onlineversjonen, som er enkel og

logisk å forstå for alle. Den litt mer avanserte
typen er BookSmart, der man i enda størrre
grad kan bestemme oppsettet på bildene og
teksten. Man har også Professional Detail,
som utelukkende er for profesjonelle grafikere og lages i Adobe InDesign.
Når man har bestemt seg for hvilken bok
man vil lage, bestemmer man kvaliteten på
den. Man velger selv papirtype, om omslaget skal være med hard eller myk rygg,

Lag profesjonelle
fotobøker
Oversikt over prisene
Før du går i gang med å bestille din egen
fotobok, kan du her få en generell oversikt
over priser på de forskjellige typer av fotobøker
og papir. Disse er de samme for både Bookify og BookSmart, og de angitte prisene er fra-priser som gjelder for
opptil 20 sider med billigste papir og mykt omslag. Man kan
lage opptil 440 sider. Boktypene Large Landscape og Large Square
er relativt dyre, da de bare fås med hard rygg. De andre typene kan også
fås med hard rygg. Det koster fra cirka 50 kroner ekstra og opp. Vi bestilte en
fotobok i størrelsen Standard Landscape med myk rygg på 80 sider med papirtypen Premium Paper Lustre Finish til en samlet pris på 375 kroner inkludert skatt og
frakt. Med den spesielle rabatten for deg som leser, vil prisen havne på 300 kroner.

hvordan innbindingen skal være, antall sider, osv. I Bookify kan man velge
mellom fire stilarter i layout, og om bildene
skal hentes fra harddisken eller fra sosiale
medier, noe som ikke er mulig med de to
andre boktypene. Man kan også velge at datamaskinen setter inn de valgte bildene etter
f.eks. fototidspunkt eller filnavn, slik at man
ikke behøver å gjøre det manuelt.
Det er mulig å gå til Blurb på hjemmesiden deres, Blurb.com, eller man kan bruke
Lightroom 4, der man finner en direkte tilgang via modulen Book. Det er spesielt

praktisk hvis man nettopp har bildebehandlet motivene sine i dette programmet.
Det er ikke bare mulig å lage en trykt bok,
man kan også velge å få en pdf-version av
boken sin. I tillegg kan du få laget en e-book
til å se på en iPad. Det er for øvrig muligheter for å utgi boken sin selv via Blurb og markedsføre den via sosiale medier, slik at andre
kan kjøpe den på den måten.
På de neste sidene viser vi hvordan du lett
og smart lager en flott fotobok med Blurb.
Bøkene blir levert til Norge, men tjenesten
er på engelsk, og prisene oppgis i bl.a. euro

Størrelse
18 x 18 cm
20 x 25 cm
25 x 20 cm
33 x 28 cm
30 x 30 cm
13 x 20 cm
15 x 23 cm

Fra pris i kroner
109,00
169,00
169,00
398,00
417,00
22,50
32,50

Fra pris m/ rabatt
87,20
135,20
135,20
318,50
333,60
18,00
26,00

og dollar. Over finner du prislisten på de forskjellige utgavene av boken, som vi har regnet om til kroner. Du kan også se hvor mye
du sparer med rabatt. Vi har også lagt til 33
prosent skatt, som legges til prisen like før
betaling. I tillegg må man legge til prisen for
frakt. Den utgjør til sammen 82 kroner hvis
man vil ha boken så raskt som mulig, eller
45 kroner, hvis det godt kan gå 7-11 hverdager før den kommer frem. Bestiller man
flere bøker vil det bli mengderabatt. Vi bestilte en fotobok til laveste porto, og fikk den
etter seks virkedager.
■
www.digital-foto.no
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Den billigste fotoboken er på opptil 20 sider, mens
den dyreste går
opp til 440 sider.

Boktyper
Small Square
Standard Portrait
Standard Landscape
Large Landscape
Large Square
Pocket
Trade
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Slik lager
du en bok
1 Registrér deg
Gå til Blurb.com. Velg US/Global i rullemenyen. Klikk på Sign in i
øverste høyre hjørne. Klikk på Register. Skriv inn e-post-adresse
og et selvvalgt passord. Avslutt ved å velge Sign in. Markér Remember me, så du logges inn automatisk neste gang.

1
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2 Velg en boktype
Klikk på fanen Make Books & More, og velg Photo Books. Klikk
på Get Started. Nå velger du hvilken av de tre boktypene du ønsker. Bookify er den lettest tilgjengelige utgaven, som hentes som
mal i en onlineversjon. Her viser vi hvordan du lager en bok i
Bookify, men prinsippet er nesten likt i de andre typene.

3 Bestem bokstørrelse

3

Klikk nå på den bokstørrelsen du ønsker. Du kan få oversikt over
boktypene og prisene i skjemaet på forrige side.

4 Bestem deg for bokens utseende
Det er fire faste maler til layout som du kan velge imellom i Bookify. Når du
har valgt, klikk på Choose, så åpnes onlineverktøyet automatisk.

5 Hent bildene
Nå velger du hvorfra bilder skal hentes. Har du fotografert i raw, må du lagre
dem som jpeg. Du kan velge datamaskinen eller en rekke sosiale medier eller fototjenester. Hold Shift-tasten nede, og klikk for å velge bilder. Hold alternativt Ctrl-tasten nede mens du klikker for å velge enkeltbilder. Klikk på
Åpne. Velg bilder i en oppløsning på minst 4,0 megapiksler.

8 Lag forsiden
6 Bruk et passende oppsett
Nå velger du om datamaskinen skal sette inn bildene automatisk med det eldste først ved å klikke på Place my photos for me. Alternativt kan man velge en
løsning hvor man selv bestemmer motivenes plassering og trekker dem på
plass på sidene ved å velge I'll drag and drop my photos.

7 Sett inn tekst
Klikk på tekstfeltet, og skriv inn den teksten du ønsker.
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Klikk på Design Cover for å lage forsiden.
I det nye vinduet klikker du på Get
Photos for å hente et bilde til forsiden
fra datamaskinen eller et sosialt medie.
Trekk bildet på plass, og skriv en passende tekst. Velg Preview for å se det
ferdige resultatet. Når du er fornøyd, velger du Ready to Order. Først nå lastes
bildene opp til Bookify, og det vil være
litt ventetid, som regel rundt en halv
time for tyve bilder i høy oppløsning.

Få helt perfekte
farger
4

5

6

Til erfarne bildebehandlere anbefaler Blurb at man ved hjelp
av fargeprofiler sørger for at
fargene på skjermen tilsvarer
nøyaktig trykkresultatet i fotoboken. Det kan man få hjelp til
ved å velge fanen Color Management under menyen How
Tos på Blurb.com. Klikk på
Download ICC Color Profile. Nå
kan du gratis hente Blurbs verktøy til å softproofe bildene dine
for å simulere hvordan fargene
vil se ut på utskrift i programvaren, så du kan justere dem.
Man kan ikke bruke ICC profilene i Elements, men derimot til
Photoshop og Lightroom.

8
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Bookifys brukersnitt er oversiktlig
med få og store oransje knapper i
hvert vindu, slik at man kan få laget
fotoboken sin raskt.

9 Gå til betaling
Nå er du kommet til betaling. Her kan man
velge mellom fem papirtyper.
Når man klikker på dem, kan du
se prisen. Man kan også velge
mellom myk rygg eller to forskjellige typer hard rygg samt
omslag. Klikk på Add to Cart. Er du fornøyd, velger du
Checkout. Velg mellom rask eller langsom levering, og velg
Continue. Velg betalingskort, og tast inn DIGITAL FOTOs rabattkode DIGI2013, og velg Apply Code. Klikk så på Continue. Fyll ut med kortdetaljer, og velg Place Order for å
avslutte bestillingen. Leveringsdatoen fremgår også her.

Dette kan du også gjøre
 arkere Show Safe Zones for å vise de områdene i boken med
M
rosa, der man ikke kan sette inn tekst.
● Velge Save now for å lagre arbeidet med boken underveis. Innimellom er det en automatisk lagringsfunksjon.
● Endre bildevisningen på siden med Shuffle Layout.
● Rette tekstens visning på siden med Choose Layout.
● Velge bakgrunn med Choose Background and Borders.
● Vise alle sidene på én gang ved hjelp av Arrange pages.
● Lage en forhåndsvisning av boken via Preview.
●
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