Tutorial Pembuatan Project di SnapyPhotobook

Tampilan editor SnapyPhotobook
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Tools yang ada pada
gambar berikut:
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1. Add image : menambahkan image
editor sesuai kebutuhan.
2. Add text : menambahkan text
3. Enlarge (zoom in)
4. Shrink (zoom out)
5. Undo
6. Redo
7. Preview
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Menu inspector yang ada pada
gambar disamping:
o
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1. Rotation : merotasi editor (-180 s/d 180 )
2. Opacity : transparansi editor
3. Layer : menentukan letak posisi
editor
4. Border : membuat bingkai pada editor
5. Border Color : memberi warna bingkai
6. Effects : memberi efek pada photo
7. Cropping : mengatur letak posisi photo,
zoom in dan zoom out
8. Rotate Image : merotasi photo

7
8

Inspector
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Upload Image

1. Via “my computer”
Mengambil photo yang ada pada PC / Laptop.
2. Via “galleries”
Membuat galleri pada photobook dan menyimpan photo di photobook.
3. Via “facebook, instagram, dan dropbox”
Mengambil photo yang ada pada account tersebut.

Backgrounds

1. Mengganti background dengan warna
Dengan mengklik “Click for Color” kita bisa mengganti warna background sesuai dengan
warna yang kita mau.
2. Mengambil background “galleries”
Selain untuk menyimpan photo kita juga bisa menyimpan background yang kita punya.

Clipart

Menambahkan Clipart untuk mempercantik tampilan pada photobook anda
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Langkah upload photo kedalam editor
1. Klik “my computer” lalu akan muncul dialog box, klik “Ok”

2. Klik “select (1)”, cari dimana anda menyimpan photo lalu pilih foto, klik “Open (2)”
tunggu sampai proses upload selesai.
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3. Klik and drag photo kedalam editor
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4. Menambah text

Editor Text

Klik pada tools “add text” untuk menambahkan text, setelah itu akan muncul text editor untuk
menginput kata-kata yang diinginkan. Kita bisa memilih align (rata kiri, tengah, kanan),
mengganti ukuran huruf, jenis font, dan warna font.
5. Menambah image
Kita bisa menambahkan editor
image jika kita merasa kurang
pada jumlah editor yang ada
pada page.

Editor Photo
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6. Membuat gallery

Klik pada icon “galleries”, klik “add gallery”, ketikan nama gallery, lalu “ok”

7. Upload photo via facebook, instagram dan dropbox
Untuk upload photo via facebook.com, kita diharuskan login terlebih dahulu. Setelah login
photobook akan otomatis mengambil photo dari gallery / album yang ada pada facebook
anda.

Form login facebook.com

Begitu pula dengan instagram dan dropbox kita diminta login terlebih dahulu.
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8. Menambahkan effeck
Klik pada photo yang akan ditambahkan effek, setelah itu akan muncul menu “inspector”
Pilih menu “effects” lalu klik “choose” setelah itu akan muncul jendela tab baru menu effek

Menu Effek

9. Menambah dan mengurangi pages
Untuk menambah dan mengurangi page bisa dengan mengklik tanda (+) add dan (-) remove
di bagian bawah laman photobook.

Anda juga bisa merubah urutan pages pada photobook anda dengan mengklik “reorder”
10. Save and Order
Langkah terakhir dalam pembuatan photobook adalah save and order. Anda bisa
menyimpan project photobook anda terlebih dahulu sebelum melakukan order atau
bisa juga langsung melakukan order jika sudah selesai men-design photobook.

Sekian Tutorial dalam pembuatan project photobook, jika masih ada yang mau
ditanyakan silahkan hubungi CS kami via YM atau
email ke snapyphotobookcs@yahoo.com
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