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Opmerkingen 

Dit handboek is bestemd voor Albupad versie 1741B. Andere versies van het programma 

hebben niet alle, of andere, beschreven mogelijkheden. De mogelijkheden van eventuele 

latere subversies staan beschreven in het versie document dat op de website staat of is te 

lezen bij help. 

De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van de afbeeldingen op het beeldscherm.  

 

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten 

voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Alle namen en handelsmerken zijn eigendom 

van hun respectievelijke eigenaars.  

 

Leeswijzer 

Om snel, en stap voor stap, te leren hoe Albupad werkt is er de, slechts enkele pagina's in 

beslag nemende, korte handleiding. Die handleiding kan worden gedownload vanaf de 

website en/of op te roepen via de help menufunctie van het programma. Vervolgens kunt u 

de details en aanvullende mogelijkheden indien gewenst in dit handboek bestuderen. Meer 

technische details zijn te vinden in de installatiehandleiding.  

 

Verschillen met vorige versies 

De verschillen met vorige versies zijn talrijk en zijn gedocumenteerd in een apart document 

albupad_versie-info_1741_nl.pdf dat op de website staat of is te lezen bij help 

 

Bronnen: 

In dit document is onder andere gebruik gemaakt van: 

- bestanden van HCC PZGG. Zie postzegel.hcc.nl 

 

Suggesties, tips, opmerkingen, foutmeldingen 

Albupad is sinds de eerste versie in 2008 geëvolueerd dank zij de suggesties, tips, 

opmerkingen en foutmeldingen van diverse gebruikers. Nieuwe suggesties etc. worden 

altijd zeer gewaardeerd. 

 

(c) Copyright Albupad 

5 Maart 2022 
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1. Inleiding 

Albupad (Album Page Designer) is een computerprogramma dat bedoeld is om 

albumbladen voor bijvoorbeeld postzegels of foto's te maken. Met het programma tekent u 

snel en eenvoudig items (ook wel vakjes, vormen, kadertjes of hokjes genoemd) in een 

raster op het beeldscherm. U kunt de items vervolgens vullen met afbeeldingen of tekst. 

De items kunt u eenvoudig verder aanpassen, verplaatsen en dupliceren.  U kunt diverse 

kleuren en lettertypen gebruiken. Rond de pagina kan een kader of een dubbel kader 

worden gemaakt. De gemaakte pagina’s kunt u opslaan om er later wijzigingen in aan te 

brengen of direct printen. 

1.1 Documentatie 

Om snel, en stap voor stap, te leren hoe Albupad werkt is er de, slechts enkele pagina's in 

beslag nemende, korte handleiding. Die handleiding kan worden gedownload vanaf de 

website en/of op te roepen via de help menufunctie van het programma. Vervolgens kunt u 

de details en aanvullende mogelijkheden indien gewenst in dit handboek bestuderen. Meer 

technische details zijn te vinden in de installatiehandleiding.   

1.2 Basisprincipes 

Albupad gaat uit van een vrij simpele basisgedachte: op een zo eenvoudig mogelijke manier 

items op een pagina tekenen en vervolgens printen. Kort samengevat komt het maken van 

een pagina neer op: 

- met de muis op de knop (button) Nieuw item links onderin klikken 

- plek en formaat van het item met de muis aanpassen 

- tekst of afbeelding toevoegen 

- volgende item maken 

- pagina opslaan en/of printen 

Een ander basisprincipe is dat de bedieningselementen zo veel mogelijk dicht bij de hand 

zijn, en als het ware op tafel liggen. Hierdoor is het scherm wellicht op het eerste gezicht 

wat druk, maar er hoeft minder gezocht te worden naar waar veel gebruikte functies te 

vinden zijn. Mocht men het scherm toch te druk vinden dan zijn er opties bij de instellingen 

om het scherm ruimer op te zetten of niet gebruikte buttons te verbergen. 

1.3 Leeswijzer 

De diverse mogelijkheden worden zoveel mogelijk per onderwerp besproken. De laatste 

hoofdstukken behandelen enkele mee geavanceerde bewerkingen. Wat heeft u nodig? 

Om albumbladen te kunnen maken met Albupad heeft u, behalve het programma zelf, 

onder meer minimaal het volgende nodig: 

- Een computer met Windows 10 (32 of 64 bit)  

- Een printer 

- Papier 

- Overige zaken 
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1.3.1 Computer 

Het programma is gemaakt en getest voor Windows™ 10 en 11.  Op andere Windows 

besturingssystemen kunnen de resultaten anders zijn dan verwacht. Eventueel kan voor 

oudere versies van Windows een oudere versie (versie 1717) van Albupad worden 

gedownload van de nieuwspagina op de website. 

1.3.2 Printer en papier 

Om albumbladen te kunnen printen is een printer nodig. De meest gangbare printers 

kunnen maximaal op A4 papier (210 bij 297 mm) printen. Commerciële blanco albumbladen 

zijn meestal groter van afmeting en hebben een grotere printer nodig, bijvoorbeeld een A3 

printer. Albupad staat standaard ingesteld voor A4 papier. Bij de pagina-instellingen kunt u 

de afmetingen van papier met andere formaten instellen.  

Het programma is ontwikkeld en getest met bepaalde printers. Het is mogelijk dat andere 

printers niet goed met Albupad werken. In dat geval kunt u proberen naar een virtuele 

printer te printen (zie hierna). 

1.3.3 Papier besparen 

Het is mogelijk om naar een virtuele printer te printen. Bijvoorbeeld een programma dat een 

pdf (portable document format – Adobe) writer als printer installeert zoals Cute PDF Writer, 

of Microsoft Print to Pdf. Op die wijze kunt u papier besparen tijdens het testen. 

 Een virtuele printer komt ook van pas wanneer het printen vanuit het programma naar 

een printer niet (helemaal) lukt. Naar een PDF bestand printen lukt dan meestal wel. Dat 

PDF bestand kan dan in het algemeen wel worden geprint. Vooral bij oudere computers 

met weinig geheugen, of printers die op een manier werken waar het programma niet 

op is bedacht, is dit een eenvoudige oplossing om toch met succes te kunnen printen. 

1.3.4 Papier 

Het is het mooiste om albumbladen te printen op een dikkere kwaliteit papier. Standaard 

papier is meestal ongeveer 80 gram per m2. Dat is voor albumbladen te dun. Indien u 

dikker papier gebruikt kunt u het beste eerst controleren of uw printer daarmee overweg 

kan. Een geschikte dikte voor albumbladen is 160 gram of hoger.  

1.3.5 Overige zaken 

Naast bovengenoemde benodigdheden heeft u onder meer, afhankelijk van hoe u uw 

postzegels of andere objecten gaat ‘inplakken’, klemstrookjes, plakkers en dergelijke nodig. 

Om de albumbladen in een map op te nemen is eventueel een perforator handig.  
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2. Begrippen, definities en speciale tekens 

  

Button Een knop waarop geklikt kan worden 

Back-up Reservekopie van de bestanden. Een back-up is bijvoorbeeld 

nodig wanneer de computer defect raakt en er data verloren is 

gegaan. De gebruiker van het programma is altijd zelf 

verantwoordelijk voor het maken van een back-up,  

Cloud Bestanden worden bij een andere partij via internet opgeslagen. 

Bijvoorbeeld DropBox. GoogleDrive en OneDrive. In de praktijk 

worden de bestanden meestal eerst op de computer 

opgeslagen en vervolgens gekopieerd naar de cloud 

(synchronisatie). Wanneer synchronisatie niet aan staat faalt 

een cloud dus als back-up.  

Databestand Bestand dat door de gebruiker is gemaakt met het programma. 

Dit zijn de bestanden waar het programma voor bedoeld is. Dit 

zijn de meest waardevolle bestanden voor de gebruiker. Vrijwel 

alle overige belangrijke bestanden kunnen worden hersteld door 

het programma, maar databestanden niet. Zorg daarom voor 

een betrouwbare en gecontroleerde  back-up! 

Gebruiker(s) In het programma wordt soms Gebruiker door het woord User 

vervangen omdat Windows dat op dat moment ook doet. 

Sjabloon (template) Hulpbestand dat bepaalt hoe een databestand er uit ziet op het 

scherm. Albupad kent momenteel geen sjablonen. 

Snelkoppeling (link) Icoontje op het bureaublad waarmee het programma kan 

worden gestart. Deze wordt door het installatieprogramma 

gemaakt. Kan ook bij instellingen in het programma worden 

gemaakt. 

Standaard locatie De map op de computer waar de bestanden van het programma 

worden opgeslagen. Ook de databestanden van de gebruiker 

staan daar (in de map data) 

Underscore een op de bodem liggend horizontaal streepje: _ 

Website De internetpagina www.albupad.nl of www.albupad.com  
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3. Help 

De menu-functie Help geeft direct toegang tot de korte 

stap-voor-stap introductie voor het programma en 

diverse documenten in pdf formaat. 

Deze bestanden worden niet altijd geïnstalleerd bij het 

installeren van het programma. Wanneer deze 

helpbestanden niet aanwezig zijn kunt u ze automatisch 

laten installeren door op het betreffende bestand in dit 

menu te klikken te klikken. 

Door vervolgens op Ja te klikken wordt het 

ontbrekende helpbestand automatisch vanaf internet 

geïnstalleerd. Daarna kunt u opnieuw op het gewenste helpbestand klikken om het te 

openen. Hiervoor is een pdf reader nodig die echter op de meeste pc’s al aanwezig is of 

anders kan worden geïnstalleerd. 

Deze pdf bestanden staan in de documents-map van Albupad: 

C:\Gebruikers\uwnaam\AppData\Roaming\Albupad\documents 

In deze map staan mogelijk nog overbodige documenten van eerdere versies van Albupad. 

Die kunt u eventueel verwijderen. 

Wanneer u verdere vragen heeft over de werking van het programma kunt u op 

www.albupad.nl de afdeling nieuws raadplegen of een e-mail sturen naar info@albupad.nl 
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4. Installatie en verwijderen van Albupad 

4.1 Albupad installeren 

Installatie van het programma op uw computer gaat via een installatiebestand. Dat heeft de 

naam albupad_versie_subversie_install.exe. De subversie geeft de taal aan. Bijvoorbeeld 

albupad_1741_nl_install.exe. Op de website www.albupad.nl en via Help is een 

installatiehandleiding beschikbaar die de installatie en het verwijderen uitgebreid beschrijft. 

In die installatiehandleiding staan bovendien enkele hoofdstukken met technische informatie 

over Albupad zoals bestandlocatie en taalinstellingen. 

Belangrijk: Als er al een andere versie van Albupad is geïnstalleerd, hoeft u die niet eerst te 

verwijderen. U zou dan namelijk ook al uw Albupad databestanden in de datamap van 

Albupad verwijderen. De nieuwe versie installeert u het beste gewoon over de bestaande 

versie heen. Ook een oudere versie kan gewoon over een nieuwere versie worden 

geïnstalleerd.  

4.1.1 Details button 

In het begin van de installatie kan via de Details button worden aangegeven of het 

programma voor alle gebruikers moet worden geïnstalleerd.  Wanneer details is geactiveerd 

wordt tevens een veel uitgebreider installatierapport gemaakt met meer technische details. 

4.1.2 Update controle 

Bij de handmatige of automatische update controle wordt een klein bestand van de website 

gedownload met daarin informatie over de laatste versie. Die informatie wordt door het 

programma vergeleken met de naam, versie, taal en status van het programma op uw 

computer. Er worden hierbij dus geen bestanden van uw computer naar de website ge-

upload. Bij het downloaden ziet de website echter wel het ip adres, datum en tijdstip van de 

update controle, en via de inlog-identificatie de usercode met de naam van het programma, 

de versie, de taal, de status Licensed, Demo of Expired (verlopen), de gebruikerscode (dit 

is niet het licentienummer maar wel daarvan afgeleid), de installatiedatum en -tijdstip. 

Aan de hand van deze informatie kan onder andere tevens gecontroleerd worden of er 

misbruik wordt gemaakt van de licentie. Zie de installatiehandleiding voor details. 

4.2 Albupad verwijderen 

Verwijderen van Albupad gaat met de normale Windows methode. Start > Instellingen > 

Apps. Zie de installatiehandleiding voor details.  

4.3 Starten van het programma en gebruikerslicentie 

Nadat u het programma heeft geïnstalleerd kunt u Albupad starten met de snelkoppeling op 

het bureaublad of de snelkoppeling onder de startknop van Windows. Het is ook mogelijk 

om op een albupadbestand (.abp) te dubbelklikken waarna Albupad wordt gestart en dat 

bestand wordt ingelezen. 

4.4 Licentie invullen 

Indien u een gebruikslicentie voor het programma heeft kunt u uw licentiegegevens invullen 

in het opstartscherm. Het is de bedoeling dat u de gegevens van uw licentie precies invult 

zoals aangegeven op het licentiedocument. Uw naam en adresgegevens zijn namelijk 

gekoppeld aan het licentienummer.  
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Als u (nog) geen licentie heeft vult u niets in en klikt u op Ok om verder te gaan. U kunt het 

programma dan ongeveer 100 dagen in demonstratiemodus gebruiken. Daarbij zijn vrijwel 

alle functionaliteiten van het programma beschikbaar, echter wordt na het verlopen van de 

demonstratieperiode bij onder andere het printen een demonstratietekst mee geprint. Zie 

voor het aanvragen van een gebruikslicentie de website www.albupad.nl. 

4.5 Demonstratie versie 

Bij bepaalde uitvoeringen van dit programma gedraagt het programma zich tot ongeveer 

100 dagen na installatie als normale versie. U kunt daardoor direct beginnen met het maken 

en printen van albumbladen, ook al heeft u geen licentie. Dit geeft u voldoende tijd om het 

programma te testen en, indien u tevreden bent, een licentie aan te vragen. Na die 

ongeveer 100 dagen gedraagt het programma zich anders als demonstratieversie en 

worden demo teksten geprint en kunnen enkele mogelijkheden beperkt werken. Zie voor 

het aanvragen van een gebruikslicentie de website www.albupad.nl. 

Let op: wanneer een bepaalde functie van het programma zonder licentie niet goed werkt 

zal die ook niet werken met een licentie. Het heeft dus geen zin om een licentie aan te 

vragen om de functionaliteit te verbeteren. Het enige wat een licentie doet is de 

demonstratiebeperkingen opheffen. Daarmee worden de ‘demo’ teksten bedoeld op de 

pagina’s en afbeeldingen. 

4.6 Licentievoorwaarden. 

De licentievoorwaarden worden als onderdeel van de algemene voorwaarden bij installatie 

van het programma getoond en opgenomen in het installatierapport. De algemene 

voorwaarden zijn ook beschikbaar in het programma zelf, via de menufunctie Info.  

4.7 Fair Use 

In de algemene voorwaarden komt de volgende regel voor: " De Licentie geeft enkel aan de 

natuurlijke persoon op wiens naam de Licentie is verstrekt het niet-exclusieve 

gebruiksrecht voor de betreffende versie van DEZE SOFTWARE". 

De interpretatie van "gebruiksrecht" is "fair use" wat inhoudt dat de licentiehouder zelf, of 

binnen zijn huishouden, een redelijk, maar niet onbeperkt, aantal computers met deze 

software mag uitrusten en gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld een tweede, derde of vierde 

computer in uw huishouden, of voor uzelf, wilt gebruiken met Albupad hoeft u geen extra 

gebruikerslicenties aan te schaffen.  
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5. Bestanden 

De gegevens over de pagina die u maakt worden opgeslagen in een .abp bestand op uw 

computer. U kunt net zoveel bestanden maken als de ruimte op uw computer toelaat.  

In een bestand kunnen meerdere pagina's voorkomen. In het aparte hoofdstuk over 

pagina's wordt het werken met pagina's nader uitgelegd.  

Albupad werkt met verzameling-bestanden van het type .abp. Deze staan standaard in de 

map  C:\gebruikers\UWNAAM\AppData\Roaming\Albupad\data. Deze map heet in dit 

programma de ‘standaard datamap’. 

U kunt de bestanden op een andere locatie opslaan, maar dan worden ze niet meegenomen 

in de back-up functie van het programma en zult u ze zelf veilig moeten stellen. 

Eventuele afbeeldingen op een pagina worden niet in het bestand opgeslagen. Van de 

afbeeldingen wordt enkel een verwijzing naar de naam en locatie opgeslagen. De 

afbeeldingen worden ook niet meegenomen in de back-up menufunctie. 

 

5.1 Bestand maken 

5.1.1 Automatisch nieuw bestand maken 

Wanneer het programma wordt gestart wordt er automatisch een nieuw bestand met de 

naam Nieuw album-xxxx gemaakt, waarbij xxxx een uniek volgnummer is. Hierdoor kunt u 

direct aan de slag. Wanneer de pagina klaar is kunt u het bestand eventueel onder een 

andere naam opslaan met Bestand > Opslaan als….  

5.1.2 Zelf een nieuw bestand maken 

U kunt zelf een nieuw bestand maken met Bestand > Nieuw 

bestand en direct de gewenste naam geven. Hierna wordt 

een venster getoond waar u de naam van het bestand in het 

veld achter Bestandsnaam kunt invullen, bijvoorbeeld 

Nederland. Klik daarna op Opslaan. Het bestand en de pagina 

zijn nu klaar voor direct gebruik. 

5.2 Bestand opslaan 

Nadat u de pagina heeft gemaakt of bewerkt kunt u het 

bestand opslaan. Klik daartoe op Bestand > Bestand opslaan 

of op de ‘disketteknop’ op de bovenste knoppenbalk. 

Wanneer u het bestand onder een andere naam wilt opslaan 

klikt u op Bestand > Bestand opslaan als… 

De opslaan button (disketteknop) geeft tevens aan of het bestand gewijzigd is en dus 

zou moeten worden opgeslagen. Dat gebeurt door een rand of een grijzig patroon. Dit 

is afhankelijk van hoe uw computer dit weergeeft.  

Bij afsluiten van het bestand of het programma wordt u er mogelijk nog gewaarschuwd als 

het bestand niet is opgeslagen. Dit is een vangnet ter bescherming van per ongeluk 

afsluiten, maar de werking kan niet gegarandeerd worden. 

U kunt het bestand later weer inlezen met Bestand > Bestand openen. 
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5.3 Afsluiten van het programma 

Het programma kan worden afgesloten door op het normale Windows afsluitkruisje rechts 

bovenin of op Programma afsluiten in het bestandmenu te klikken. 

Confirmeren: Omdat in de praktijk blijkt dat soms onbedoeld het programma wordt 

afgesloten wordt eerst om een confirmatie gevraagd. Deze confirmatievraag kunt u 

eventueel uitzetten onder de programma instellingen. (Programma afsluiten bevestigen) 

Vangnet: Bij afsluiten van het programma wordt u er mogelijk nog op gewezen dat het 

huidige bestand niet is opgeslagen. Dit is een vangnet ter bescherming van per ongeluk 

afsluiten, maar de werking kan niet gegarandeerd worden. 

5.4 Bestand inhoud 

In het bestand worden de eigenschappen van de items zoals afmetingen, kleur en tekst 

opgeslagen in een .abp bestand. De informatie wordt gecomprimeerd in een speciaal 

formaat opgeslagen. De inhoud is daardoor vrijwel onleesbaar voor andere programma’s. 

Let op: Afbeeldingbestanden worden niet in het Albupad bestand opgeslagen. Alleen de link 

naar de locatie van de afbeelding wordt opgeslagen. Wanneer u het Albupad bestand 

verplaatst naar een andere computer zullen dus ook de afbeeldingen moeten worden 

verplaatst. Zonder afbeeldingen wordt het Albupad bestand wel getoond, maar dan zonder 

afbeeldingen.   

5.5 Bestand openen 

5.5.1 Bestand openen via bestandmenu 

Om een bestaand bestand te openen klikt u op Bestand > Bestand openen. 

Wanneer om een of andere reden de standaard bestandenlocatie niet meer gevonden kan 

worden klikt u op Gebruik standaard data map. 

5.5.2 Bestand openen door te dubbelklikken 

Een bestand kan ook worden geopend door er in de Windows verkenner of het bureaublad 

op te dubbelklikken. In dat geval vraagt Windows nog wel welk programma gebruikt moet 

worden. Dat is het programma Albupad.exe en dat staat in de map Program Files (X86) in 

de map Albupad. 

5.5.3 Bestand openen vanuit de bestandgeschiedenis 

Klik op Bestand > Recente bestanden. Er rolt een menu af waaruit een bestand kan worden 

gekozen door er op te klikken. De bestanden staan in volgorde van gebruik. Wanneer het 

bestand daar niet bij staat kunt u aan het eind van de lijst op … klikken om naar de map 

met bestanden te gaan. 

Bij Instellingen > Programma is de bestandsgeschiedenis indien gewenst uit te zetten of te 

verwijderen. In dat geval wordt de Laatste button niet getoond. 

5.5.4 Laatst gebruikte bestand snel openen. 

Met de button Laatste wordt direct het laatst gebruikte bestand geopend. 

Hiervoor moet de programma-instelling Toon bestandgeschiedenis aan staan.  
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6. Programma en Buttons lettertype 

Om prettig met het programma te kunnen werken is het van belang dat er een geschikt 

lettertype wordt gebruikt. 

Er is sprake van drie verschillende toepassingen van verschillende lettertypen: 

- Het lettertype voor het programma, daar gaat dit hoofdstuk over; 

- Het lettertype van de buttons, daar gaat dit hoofdstuk ook over; 

- Lettertypen voor de items, zie het hoofdstuk Item tekst. Items kunnen individueel 

andere lettertypen hebben. Deze worden ingesteld op het rechterpaneel. 

Dit hoofdstuk gaat over het lettertype voor het programma en 

de buttons. Dat wil zeggen het lettertype waarmee het 

programma met de gebruiker communiceert. Het gaat daarbij 

om teksten op knoppen (buttons) en dergelijke. De meest 

geschikte grootte van het lettertype is afhankelijk van diverse 

omstandigheden, waaronder de grootte van het beeldscherm.  

De standaard grootte van het lettertype is 12 punten. Dat is 

wellicht vrij groot maar het is hier eenvoudig aan te passen.  

Het lettertype voor de buttons kan wat kleiner worden 

ingesteld, omdat daar ook een icoontje op staat. Dit is 

standaard 8 punten.  

Het programma heeft niet het lettertype voor alle onderdelen 

in de hand. Het lettertype van het menu en van sommige dialoogvensters is alleen via 

Windows in te stellen. Dit blijkt niet in alle versies van Windows mogelijk. Zie bij de 

Windows startknop linksonder op uw scherm Instellingen – Toegankelijkheid - 

Beeldscherm.  

Bij de onderdelen waarvan het lettertype wel kan worden ingesteld gebeurt dat via de hier 

beschreven Instellingen. 

In het lettertype keuzevenster kan bij Lettertype 

het lettertype worden gekozen. Standaard is dat 

Ariel met tekenstijl Standaard. 

De tekenstijl wordt wel getoond, maar kan in de 

meeste gevallen niet voor alle stijlen worden 

toegepast of onthouden.  

De grootte van het lettertype kan bij Punten 

worden aangepast. Standaard is dat 12. 

De grootte wordt door het programma beperkt 

tot minimaal 8 en maximaal 16 punten. 

 

Opmerking: Voor het aanpassen van kleuren van onderdelen in het programma kan gebruik 

worden gemaakt van kleurenschema's (skins). Zie het betreffende hoofdstuk. 
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7. Items maken 

7.1 Items algemeen 

Item is de algemene naam voor een figuur dat 

op de pagina wordt getekend. 

In andere programma’s worden die ook wel 

vakjes, kadertjes, vormen, en hokjes 

genoemd. 

• Rechthoekige items zullen het meest 

voorkomen. Een vierkant is een speciale uitvoering van een rechthoek.  

• Items die geen rechthoek zijn worden in Albupad vormen genoemd om ze te 

onderscheiden van standaard rechthoeken. Dat zijn dus de driehoek, ruit etc.  

• Een ander soort van items zijn lijnen. Rechthoeken, vormen en lijnen kunnen allemaal 

in algemene zin als item worden aangeduid.  

• Tekst bestaat niet zelfstandig maar is altijd opgenomen in een item.  

• Afbeeldingen bestaan ook niet zelfstandig en zijn eveneens altijd opgenomen in een 

item. 

 

 

Op een pagina kunnen maximaal circa 250 items worden geplaatst. 

 

7.2 Item maken 

Een nieuw item wordt gemaakt op de plek waar voor het laatst op de pagina werd 

geklikt. Met de items optie Automatische plaatsing wordt, als er niet eerst op de 

pagina is geklikt, de meest voor de hand liggende nieuwe plek berekend. 

7.2.1 Rechthoekig item 

Een nieuw rechthoekig item kan worden gemaakt met de Nieuw item button 

linksonder. Een dergelijk nieuw item kan ook worden gemaakt met Ctrl-N.  

Andere vormen dan rechthoek of vierkant kunnen worden gemaakt via 

menubalk > Item. Deze andere vormen worden altijd (hoewel onzichtbaar) 

eveneens in een rechthoek geplaatst zoals de ruit in het voorbeeld hiernaast. 

De handles voor het instellen van de afmetingen bevinden zich dan eveneens 

op de rechthoek waar de vorm zich in bevindt.  
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7.2.2 Aparte items voor teksten, afbeeldingen en lijnen 

De werking van het programma berust er op dat voor alle informatie, teksten, lijnen en 

afbeeldingen altijd aparte items nodig zijn. Voorbeelden: 

- Voor tekst op een pagina: maak eerst een nieuw item en type daar vervolgens de 

gewenste tekst in. Met de geen rand button kan dan eventueel de rand worden 

weggelaten. (de rand is er dan nog wel maar heeft dezelfde kleur als de pagina) 

- Wanneer er een afbeelding op de pagina moet komen, gebeurt dat eveneens door eerst 

een item te maken en daar de afbeelding in te zetten via slepen, of definiëren door 

rechts klikken of via menubalk > afbeeldingen.  

Overigens kan een item zowel tekst als een afbeelding bevatten. Dat kan door zowel een 

afbeelding te definiëren als een tekst in te tikken. 

7.2.3 Automatisch overnemen van eigenschappen 

Wanneer op een item wordt geklikt dan worden de eigenschappen van dat item 

automatisch gebruikt als eigenschappen voor het nieuwe item.  

Voorbeeld: er staan twee items op de pagina. Item1 heeft een rode rand, item2 heeft een 

blauwe rand. Item2 is het laatst gemaakt. Het volgende nieuwe item zal daarom 

automatisch de eigenschappen hebben van item2. Wanneer er nu echter eerst op het rode 

item1 wordt geklikt, en daarna op Nieuw item, dan zal er een nieuw item met rode rand 

worden gemaakt. 

7.3 Presets 

Er zijn op het linker paneel acht presets. Hiermee wordt direct een item gemaakt 

met vooraf bepaalde eigenschappen.  

Instellen van de preset: Maak eerst een item naar wens, selecteer dat item en klik 

vervolgens met Ctrl op de preset button. 

Een preset kan ook de tekst en/of de afbeelding van het gebruikte item bevatten. De 

tekst wordt in dat geval éénregelig onthouden. 

7.3.1 Presets onthouden 

De presets worden onthouden in de pagina en dus in het bestand. Ze worden ook 

onthouden en overschreven in het albupad.ini instellingenbestand. Wanneer u niet 

wilt dat de presets wijzigen bij het inlezen van een ander bestand kan dat worden 

uitgezet bij de items instellingen Vervang presets door de presets van de pagina 

7.4 Reset 

Wanneer een item te veel is veranderd om handmatig terug te wijzigen kunnen met de 

reset button op het linker paneel alle eigenschappen van de geselecteerde items (en 

ook de volgende nieuwe items) worden teruggezet naar de basiseigenschappen wit 

met dunne zwarte rand. 

Dit laat de afmetingen ongemoeid, tenzij er sprake is van abnormale afmetingen of wanneer 

de vast button aan staat. Met Alt-Reset worden de afmetingen gewijzigd in de 

basisafmetingen (Zie Alt Nieuw item button).  
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7.5 Automatische plaatsing 

Wanneer de optie Instellingen > Items > Automatische plaatsing aanstaat, wordt het nieuwe 

item rechts naast het voorgaande item geplaatst, tenzij er inmiddels ergens op de pagina is 

geklikt, want dan wordt die positie gebruikt. 

7.6 Fix button 

De Fix button onder op het rechterpaneel herstelt abnormale posities en 

afmetingen van items op de pagina naar meer normale waarden. Dit is een soort 

noodknop voor wanneer items van de pagina zijn afgevallen. Dat komt al snel voor 

wanneer tussen het papierformaat wordt gewijzigd of liggend en staand worden aangepast. 

7.7 Item afmetingen 

 De onderwerpen in dit hoofdstuk over de item afmetingen zijn bedoeld voor gevorderde 

gebruikers. Beginnende gebruikers kunnen dit gerust overslaan. 

7.7.1 Standaardafmetingen 

Met standaardafmetingen worden bedoeld de afmetingen van het item wanneer op de 

Nieuw Item button wordt geklikt. Deze standaardafmetingen wijzigen automatisch: 

- Wanneer op een item met andere afmetingen wordt geklikt. Een nieuw item krijgt dan 

automatisch die afmetingen. 

- Wanneer de afmetingen van een item worden gewijzigd. Die gewijzigde afmetingen 

worden dan de nieuwe standaard afmetingen. 

7.7.2 Wijzigen onderdrukken 

Een probleem kan optreden wanneer er “tussendoor” een nieuw erg groot item 

wordt gemaakt.  Het volgende item zal dan dus diezelfde grote afmetingen krijgen. 

Met de Vast button worden gewenste afmetingen vast gehouden. De Vast button 

kan zichtbaar gemaakt worden bij de button-instellingen voor het linker paneel. De 

werking van de Vast-button is als volgt: 

- Wanneer een item is geselecteerd als actief item, worden bij het aanzetten van Vast de 

afmetingen van dat actieve item onthouden. Die onthouden afmetingen worden zolang 

de Vast-Button aan staat gebruikt bij het maken van ieder nieuw item. 

- Wanneer er geen actief item is worden de op dat moment geldende afmetingen 

gebruikt bij het maken van een nieuw item. Die afmetingen ontstaan vanzelf na het 

maken of activeren van een item.  

Voorbeeld: De Vast button staat uit. U maakt een item van 3 x 4 cm. U zet de Vast button 

aan. U maakt een tweede item. Dat nieuwe item maakt u 5 x 6 cm. U klikt op Nieuw item 

voor een derde item. Dat derde item is dan vanwege de Vast-button weer 3 x 4 cm. Was de 

Vast button niet aangezet dan was het derde item 5 x 6 cm geweest, de afmetingen van zijn 

voorganger. 

7.7.3 Basisafmetingen 

De basisafmetingen zijn de afmetingen waar snel op kan worden teruggevallen. Deze zijn 

standaard 20 x 20 mm. De basisafmetingen worden opgeroepen door op Alt – Nieuw Item 

te klikken. De basisafmetingen kunnen worden aangepast door een item met de gewenste 

afmetingen te selecteren en dan op Ctrl – Nieuw Item te klikken.  
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7.8 Vormen 

Via de menufunctie Item kunnen diverse items met andere vormen dan de ‘normale’ 

rechthoek worden gemaakt. Deze vormen zitten wel altijd in een rechthoekig item. Door de 

vorm transparant te maken verdwijnt die omringende witte rechthoek. Dit geldt ook voor 

lijnen. De vulkleur kan het eenvoudigst worden verwijderd door het item te resetten. Van 

vormen die over elkaar liggen kan de volgorde worden gewijzigd met Item > Breng item 

naar voren / naar achteren. 

 Parallellogram en Trapezium hebben een gele handle bovenin om de hoek in te stellen.  

 Een van de in dit hoofdstuk genoemde vormen is de ‘speciale’ rechthoek. Deze heeft 

andere mogelijkheden dan de ‘normale rechthoek’ die met de Nieuw item button wordt 

gemaakt. De speciale rechthoek gedraagt zich als Vorm en heeft  bijvoorbeeld niet de 

mogelijkheid van afgeronde hoeken. Deze wordt gebruikt om items te draaien. 

 

 
 

7.8.1 Overzicht van beschikbare vormen en lijnen. 

Let op dat er in deze tekst over de 

verschillende begrippen item en 

vorm wordt gesproken. Het 

programma werkt met de 

afmetingen van een rechthoekig 

item. De vorm wordt door het 

programma binnen dat item 

getekend en kan soms andere 

afmetingen hebben dan het item 
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7.8.2 Speciale rechthoek 

 De speciale rechthoek is in versie 1741 nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Gebruik 

deze alleen wanneer u een gekantelde of gedraaide rechthoek wilt maken.  

De speciale rechthoek heeft andere mogelijkheden dan de normale standaard rechthoek 

zoals die gemaakt wordt met de Nieuw Item button links onderin. De speciale rechthoek 

heeft de mogelijkheid om te draaien (te kantelen). Hij heeft een aantal andere 

mogelijkheden niet zoals de mogelijkheid van afgeronde hoeken. De juiste volgorde van er 

mee werken is belangrijk: 

Na het maken van de speciale rechthoek stelt u eerst de gewenste rechthoekige afmetingen 

in. Daarna kan met  de Alt-Draaien of Shift-Alt draaien buttons een hoek worden ingesteld 

waarover de rechthoek gekanteld wordt. Dit werkt alleen zolang er geen 

afbeelding is gedefinieerd.  

Let op: Wanneer van een gekantelde rechthoek daarna de afmetingen 

worden gewijzigd kunnen er ongewenste effecten optreden.  

Zoals in de afbeelding hiernaast is te zien heeft de gekantelde rechthoek 

een groter item nodig dan wanneer hij niet is gekanteld. De afmetingen 

van de vorm blijven echter gelijk. Er is dus een verschil tussen de 

afmetingen van het item en van de vorm binnen het item. De getoonde 

positiewaarden X en Y en dergelijke geven de waarden van het item 

weer, niet van de gekantelde rechthoek zelf.  

De gekantelde rechthoek kan worden gereset met de Reset button, de 

hoek kan naar 0 worden gebracht met ieder van de Ctrl-Draaien buttons.  

 In de praktijk is het bij een in de war geraakte speciale rechthoek het 

beste om die te deleten en opnieuw te maken. 

Zie voor andere draaimogelijkheden van items het hoofdstuk item draaien. 

7.8.3 Trapezium 

Er zijn twee typen trapezium beschikbaar, met de punt naar 

boven en met de punt naar beneden. Met de gele handle 

wordt de breedte van het korte stuk ingesteld. 

7.8.4 Vijfhoek 

Er zijn twee soorten vijfhoeken beschikbaar: met de punt 

naar boven en naar de punt naar onderen. 

De eenvoudigste manier om een vijfhoek met de 

gewenste afmetingen te maken is om eerst de breedte 

van de vijfhoek visueel aan de hand van het raster in te 

stellen. Daarbij helpt het om het item transparant te 

maken. Vervolgens kan de vijfhoek naar de juiste locatie worden gesleept. 
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7.8.5 Zeshoek 

Zeshoek op de punt: Om een zeshoek op de punt te definiëren: stel de 

hoogte en de breedte van het item in op de hoogte langs de punten van de 

zeshoek. De breedte van de zeshoek wordt door het programma aangepast. 

Zeshoek op een zijde: Om een zeshoek op een zijde te definiëren: stel de 

hoogte en de breedte van het item in op de breedte langs de punten van de 

zeshoek. De hoogte van de zeshoek wordt door het programma aangepast. 

Uitleg: Er wordt een (regelmatige) zeshoek met gelijke zijden getekend. Deze 

past precies op de punten van een cirkel, maar niet precies in de rechthoek 

van het item. In Albupad worden sommige vormen gedefinieerd door een 

breedte en een hoogte van een item in te geven. Bij de zeshoek op de punt is 

de hoogte maatgevend, bij de zeshoek op een zijde is dat de breedte. 

7.8.6 Achthoeken 

Achthoek op de punt 

Om een achthoek op de punt te definiëren: stel de hoogte en de breedte 

van het item in op de hoogte langs de punten van de achthoek. De juiste 

breedte van de achthoek wordt dan door het programma berekend.  

Achthoek op een zijde 

Om een achthoek op de punt te definiëren: stel de hoogte en de breedte 

van het item in op de breedte langs de zijden van de achthoek. De juiste 

hoogte van de achthoek wordt door het programma berekend.  

Zie ook de opmerkingen en uitleg bij de zeshoeken. 

7.8.7 Vormen instellingen 

Bij de item instellingen kan gekozen worden om een aanpassing te maken 

voor lijndikten die niet oneven zijn, oftewel die even zijn, zoals 2, 4, 6, 8 etc. 

 

 
Bij vormen kunnen de onderkant en de rechter zijkant bij even waarden van de lijndikte niet 

exact op de gewenste plek worden getekend. In de figuur is te zien dat het middelste item 

met een (even) lijndikte van 0.2 mm minder ver naar beneden doorloopt dan de andere 

twee die een oneven lijndikte hebben. Dit kan worden opgelost door overal oneven 

lijndiktes te gebruiken. Met deze optie bij de item instellingen wordt als alternatief 

simpelweg automatisch altijd een pixel (0.1 mm) opgeteld bij items met een even lijndikte. 

Het nadeel daarvan is dat wanneer men een lijndikte van 0.2 mm verwacht, er een lijndikte 

van 0.3 mm wordt getoond en geprint. 
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7.9 Lijnen 

Naast de twee-dimensionele 

vormen, zoals rechthoek, zijn 

er de een-dimensionele lijnen.  

Deze worden standaard 

transparant getekend, maar 

kunnen door de 

transparantbutton uit te zetten 

weer gevuld worden met de 

vulkleur.  

De kleur van de lijn is de (rand)kleur van het item.  

7.9.1 Hoogte en breedte van de lijn 

Lijnen worden, zoals alle vormen, in een rechthoekig item getekend. Bij een horizontale lijn 

wordt de hoogte bij het maken van het item automatisch op 6 mm gezet. Bij een verticale 

lijn is de breedte 6 mm. In de praktijk is een even waarde soms handiger omdat die mooier 

aansluit met de positie van de lijn op het raster. Hoogte of breedte van de lijn kan net als bij 

andere items worden aangepast, bijvoorbeeld omdat er een tekst met grote letters in komt 

te staan. 

De (6 mm) hoogte of breedte van de horizontale en verticale lijn wordt apart van de andere 

vormen onthouden tijdens gebruik en kan dus eenvoudig worden aangepast naar 

bijvoorbeeld 5 mm.  

Bij een diagonale lijn wordt een rechthoek 

gebruikt die relatief veel ruimte inneemt. Door 

het item, met daarin de lijn, transparant te 

maken is de rechthoek onzichtbaar te maken. 

De minimumwaarde van de hoogte of breedte 

van het item met de lijn is 5 mm. Dit is een 

veiligheidsmarge voor alle items om onder 

andere te voorkomen dat een item niet meer 

terug te vinden is of technisch tegen een limiet 

aanloopt.  

Bij de geavanceerde instellingen is de minimumwaarde voor de hoogte en breedte van een 

item, dus ook, en in het bijzonder, van een lijn te verkleinen. Een te kleine waarde kan 

mogelijk onbekende problemen geven. Tot nu toe zijn er geen problemen op dit onderwerp 

gemeld.   

7.9.2 Lijn met tekst 

Ook in een item met een lijn kan een tekst worden opgenomen. Dit werkt hetzelfde als bij 

de andere items. Een aandachtspunt is hier de hoogte van het item waar de tekst in staat. 

De hoogte zal eventueel handmatig moeten worden aangepast. 
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7.9.3 Pijlen 

De items met daarin één lijn (dus niet de kruisende pijlen) 

kunnen worden voorzien van pijlen door met de 

rechtermuis op de lijn te klikken. Er kunnen twee pijlen 

worden toegevoegd, aan het begin van de lijn en/of aan 

het einde van de lijn.  Het begin is van links naar rechts of 

van boven naar beneden. 

Instellingen voor pijlen: Bij de item-instellingen kunnen de 

eigenschappen van de pijlen worden ingesteld. Deze 

instellingen werken programma-breed en zijn dus op alle 

pijlen tegelijk van toepassing. 

 

De pijl lengte is het ingestelde getal maal de lijndikte. Een pijl met een lijndikte van 0,5 mm 

zal bij een pijllengte van 5 een lengte hebben van (ongeveer) 2,5 mm. Wanneer de lijndikte 

wijzigt zal de grootte van de pijl dus automatisch mee-wijzigen. Bij een lijndikte van minder 

dan 0,3 mm wordt gerekend met een lijndikte van 0,3 zodat de pijl goed zichtbaar blijft. 

De pijl hoek is de volledige hoek van de pijlpunt. Deze mag maximaal 90 graden zijn. Bij 

een steile diagonale pijl zal bij een grote hoek de rand van de pijl vastlopen tegen de 

itemgrenzen. Dat effect kan worden verminderd door de hoek van de pijl kleiner te maken. 

 

De kleur van de pijl is de (rand)kleur van het item en kan ook gestippeld of gestreept 

worden. 
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7.10 Kleuren en andere eigenschappen 

Een standaard item heeft een witte inhoud, een zwarte rand en standaard afmetingen. 

Wanneer bijvoorbeeld de kleur van een item verandert dan wordt dat direct de standaard 

kleur voor het volgende item dat gemaakt wordt.  

 De in dit hoofdstuk besproken functies worden uitgevoerd op alle geselecteerde items. 

7.10.1 Kleuren en lijnen 

• Randkleur: stelt de 

kleur van de rand van 

het item in. Zie ook Geen rand iets verderop. 

• Stippel: de rand van het item wordt een stippellijn. Dit werkt alleen goed met lijndikte 0, 

de lijndikte wordt daarom automatisch aangepast. 

• Streep: de rand van het item wordt een streeplijn. Dit werkt alleen goed met lijndikte 0, 

de lijndikte wordt daarom automatisch aangepast. 

• Geen rand: het item heeft geen rand. Dit is vooral nuttig bij items met teksten die als 

label worden gebruikt. Wanneer het item zonder rand niet meer terug kan worden 

gevonden: klik op Ctrl-a, daarmee worden alle items geselecteerd en daardoor terug te 

vinden. 

• Vulkleur: stelt de kleur van de binnenkant van het item in 

• Transparant: de vulkleur wordt niet (volledig) ingevuld waardoor alleen de randen 

zichtbaar zijn. Dit is vooral bedoeld voor lijnen en speciale vormen zoals driehoeken, 

ruiten etc. Er is een verschillende werking voor standaard rechthoeken (zoals gemaakt 

met de Nieuw item button) en vormen zoals driehoeken en lijnen. Zie het hoofdstuk 

Transparante vormen voor details. 

Bij rechthoeken verdwijnt bij transparant de vulkleur volledig. Bij de andere vormen en 

lijnen blijft de vulkleur aanwezig maar worden de ongewenste gedeelten van het item 

onzichtbaar gemaakt. In dat geval kan wel volledige transparantie worden verkregen 

door de vulkleur gelijk te maken aan de paginakleur. Dat gaat het eenvoudigst door het 

item te resetten. 
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• Lijndikte: stelt de dikte van de rand van het item in (1/10 mm).  Hoe de 

lijndikte wordt getoond op het scherm is afhankelijk van de zoomfactor.  

Kleine verschillen in lijndikte worden bij een zoomfactor kleiner dan 

100% niet altijd op het scherm getoond. Het aantal pixels op een beeldscherm is daar 

meestal niet voldoende groot voor. Bij het printen worden de verschillen wel duidelijk. 

Technische uitleg: 

Bij zoomfactor 100% worden 10 pixels per mm getoond. Iedere stap van 1/10 mm is 

dan zichtbaar, want er wordt dan 1 pixel per 1/10 mm getoond. Bij een zoomfactor van 

bijvoorbeeld  50% worden er per pixel 2/10 mm getoond waardoor oneven waarden niet 

verschillen van de voorgaande even waarde.  

Een lijndikte van 0 resulteert in een lijndikte van 1 pixel. Dat is de dunste lijn die een 

apparaat zoals beeldscherm of printer kan weergeven. Die dikte is dus afhankelijk van 

het apparaat en zal bijvoorbeeld op een printer veel dunner blijken te zijn dan op het 

beeldscherm. Lijndikte 0 is bedoeld voor randen met stippels of strepen, of voor zeer 

dunne randen. 

 

• Ronding: stelt de ronding van de hoeken van een (rechthoekig) item in 

Ronding werkt alleen bij de Normale rechthoek zoals die met de Nieuw item button 

wordt gemaakt. Het werkt dus niet bij de Speciale rechthoek die bij de Vormen wordt 

gemaakt. 

 

7.10.2 Opmaak overbrengen button 

Met deze button worden de vastgelegde eigenschappen van het ene item overgebracht 

naar een ander item of alle geselecteerde items. 

De opmaakbutton zit op het onderste paneel.  

Stap 1: Opmaak definiëren, wanneer men een item selecteert worden met Ctrl-

Opmaak alle eigenschappen van dat (actieve) item opgeslagen. Deze opmaak 

wordt vastgehouden totdat men de opmaak opnieuw definieert. 

Stap 2: Opmaak overbrengen, wanneer men een ander item, of andere items,  selecteert 

worden daarna met het klikken op de opmaakbutton de opgeslagen eigenschappen 

overgebracht op die geselecteerde items.  
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7.11 Items selecteren 

Er zijn drie methodes van items met de muis selecteren: de klassieke, de standaard en de 

snelle methode. De methode is in te stellen bij Instellingen > Programma > Opties.  

Items worden ge-deselecteerd door een ander item te selecteren of door op de pagina te 

klikken. Met de Ctrl toets kan een geselecteerd item worden gedeselecteerd. 

7.11.1 De standaard methode van selecteren. 

Deze methode komt overeen met de klassieke werking in eerdere versies van Albupad met 

als verschil dat de Shift button wordt meer ingedrukt hoeft te worden gehouden bij het 

verschuiven van meerdere items.  

• Enkel item: Wanneer er een enkel item is geselecteerd en er wordt op een ander item 

geklikt dan verdwijnen normaal de handles van het eerste item en wordt alleen het 

tweede item geselecteerd en toont handles. Om het andere item ook te selecteren drukt 

u tevens de Shift of de Ctrl toets in. Met de Ctrl toets kan een geselecteerd item ook 

weer worden gedeselecteerd. 

• Meerdere items: selectie van meerdere items gebeurt door met de Shift of de Ctrl toets 

ingedrukt te houden de gewenste items te selecteren. Wanneer er eenmaal twee items 

zijn geselecteerd kunnen de volgende items zonder Shift of Ctrl worden geselecteerd. 

Als alternatief kan selecteren ook met de rechter muisknop. Met de Ctrl toets kan een 

geselecteerd item ook weer worden gedeselecteerd. 

Het laatst aangeklikte item is het actieve item, te herkennen aan de afwijkende kleur van de 

zij-handles.  (Het actieve item is het 

item waarop bepaalde bewerkingen 

voor alleen dat ene item betrekking 

hebben. Een voorbeeld daarvan is het 

vastleggen van de opmaak.) 

Om alle drie de items in de figuur te 

verschuiven (verslepen) kan dat door 

een willekeurig item met de muis te pakken en te verschuiven.  

Wanneer er twee of meer items zijn geselecteerd, blijven die items geselecteerd tot er 

naast een item wordt geklikt. 

7.11.2 De snelle methode van selecteren 

De snelle methode van selecteren is gelijk aan de standaardmethode, echter men hoeft het 

tweede item niet met Shift of Ctrl te selecteren. Het tweede en volgende item worden direct 

met een muisklik geselecteerd. De-selecteren, ook wanneer er slechts één item is 

geselecteerd gebeurt door naast een item te klikken.  

Opmerking: bij werken met groepen is deze methode vaak te enthousiast. In dat geval kan 

men beter de standaard methode gebruiken. 

7.11.3 De klassieke methode van selecteren 

Hierbij moet ieder item dat geselecteerd wordt met Ctrl of Shift worden aangeklikt. Het 

voordeel van deze methode is dat er geen onverwachte andere items worden geselecteerd. 

Het verschuiven van de items kan alleen via het actieve item. 
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7.12 Andere methoden om items te selecteren 

Behalve het selecteren door met de muis op items klikken zijn 

er de volgende methoden waarmee items worden geselecteerd: 

• De Cluster button selecteert alle items die zich binnen een 

bepaald aantal mm van het actieve item bevinden. Het aantal mm 

is in te stellen bij de Item instellingen. Standaard is dat 4 mm. 

Met Shift wordt daar 1 mm bij opgeteld. 

Op deze manier kunnen bij elkaar horende items allemaal tegelijk 

worden geselecteerd en verschoven. Een dergelijke cluster kan 

ook permanent worden gemaakt door er een groep van te 

maken. 

• De Rij button selecteert alle items in dezelfde rij (de buren) als het geselecteerde item.  

Met Alt worden enkel de transparante buren geselecteerd. Dit is handig bij het instellen 

van de afmetingen van de crop-items. Bij het selecteren van een rij crop-items wordt 

dan het masteritem niet mee-geselecteerd. 

• De Kolom button selecteert alle items in dezelfde kolom als het actieve item. 

• De Alle button selecteert of de-selecteert alle items op de pagina. Hetzelfde gebeurt met 

Ctrl-A. 

Opmerking: Na een Ctrl functie moet de Ctrl toets opnieuw worden ingedrukt voordat een 

volgende Ctrl functie kan worden uitgevoerd. 

7.13 Item positioneren en verplaatsen met de muis  

Nadat een nieuw item is gemaakt kan het met de muis naar zijn 

definitieve plek te worden gesleept. 

Wanneer u op een item klikt wordt dat item automatisch het actieve 

item.  Het actieve item is te herkennen aan de blauwgroene handles 

rondom. Wanneer meerdere items zijn geselecteerd hebben ze 

allemaal dergelijke handles. Het actieve item heeft in dat geval 

anderskleurige zij-handles. 

U kunt het item verschuiven door met de muis ergens in het midden van het item te klikken 

met de linker muisknop en vervolgens het item te verschuiven. Wanneer het item op de 

gewenste plaats staat laat u de muisknop weer los. 

Wanneer u een ander item wilt verplaatsen, selecteert u eerst dat 

andere item door er op te klikken (de handles verschijnen) en 

vervolgens kunt u het verplaatsen.  

7.13.1 Meerdere items tegelijk verplaatsen 

Meerdere items kunnen worden geselecteerd door met Shift of Ctrl 

ingedrukt op de gewenste items te klikken. 

Wanneer u meerdere items tegelijk wilt verplaatsen klikt u op een 

van de geselecteerde items om alle geselecteerde items met de 

muis te verschuiven. (Bij de klassieke methode moet daarbij ook de 

Shift toets worden ingedrukt) 



Albupad  handboek versie 1741 B 

    

 

 
Pagina  29 

 

Bij meerdere geselecteerde items is het laatst geklikte item het actieve item. Het actieve 

item wordt in dat geval aangegeven door een andere kleur voor de zij-handles. De reden 

hiervoor is dat voor enkele bewerkingen (zoals het vastleggen van de opmaak) duidelijk 

moet zijn welk item het actieve item is. 

Om de items te de-selecteren klikt u op een plek op de pagina waar geen item staat of u 

de-selecteert een item met de Ctrl toets. 

7.14 Item positie-instellingen. 

De positie van een item op de pagina wordt aangegeven in millimeters horizontaal (X) en 

verticaal (Y). Deze XY positie kan worden uitgedrukt ten opzichte van de papierranden of 

ten opzichte van de kaders op het papier met de Pagina / Kader keuzerondjes. In 

onderstaand voorbeeld is de breedte van het kader links en boven 30 mm. 

 

 

  

X Y B H 

Wanneer niet een item is geselecteerd: X en Y geven de positie van de muis op de pagina  

aan in millimeters. B (breedte) en H (hoogte) zijn dan niet zichtbaar. De velden zijn grijs. 

Wanneer wel een item is geselecteerd: X en Y geven de positie van de linkerbovenhoek 

van het actieve item aan op de pagina. B en H geven de breedte en hoogte van dat item 

aan in millimeters. De velden zijn wit. (tenzij de fijn-instelling aan staat, zie verderop). 

Wanneer u een item selecteert (door er op te klikken) zijn de X, Y, B en H velden wit voor 

het actieve item. U kunt dan handmatig de gewenste waarden intypen en op Enter drukken, 

of direct wijzigen met de pijltjes naast die velden. Het overbrengen van de waarden uit de 

velden gebeurt door op de Enter toets te drukken. Dit verschilt voor twee situaties: 

1. Er is slechts één item geselecteerd. In dit geval worden alle vier de waarden (X,Y,B,H) 

overgebracht naar dat item. Tip: men kan ook eerst alle vier de waarden 

achtereenvolgens wijzigen, waarna men met Enter in een van de velden alle velden in 

één keer overbrengt. Dat scheelt drie maal op Enter drukken. 

2. Er is meer dan één item geselecteerd. In dat geval gebeurt het zelfde als hiervoor 

beschreven ten aanzien van het actieve item. Bij overige geselecteerde items worden 

alleen de veranderingen uitgevoerd. Voorbeeld: er zijn drie items geselecteerd. Van het 

actieve item wordt X gewijzigd van 60 naar 50. De andere geselecteerde items 

verwerken dit verschil van -10 in hun X waarden. 

De pijltjesbuttons 

Deze wijzigen de X, Y, B en H waarden en het resultaat is zoals hierboven beschreven bij 

het invullen van een andere waarde. 

 De richting van de Y en H pijltjesbuttons werken in de richting waarin het item beweegt. 

Dat komt overeen met de visuele ervaring. Dat is echter tegengesteld aan de waarde 

die in het ernaast liggende veld staat. Bij Instellingen > Items is de richting om te 

draaien zodat de waarden een getalsmatige ervaring geven. 
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Toetsenbord 

Met de pijltjes op het toetsenbord kunnen de X en Y waarden worden aangepast.  

Met Alt worden niet X/Y maar B/H aangepast. Tab gaat naar volgend item. 

 De pijltjes op het toetsenbord werken soms niet goed of werken soms helemaal niet. 

De oorzaak is niet altijd duidelijk. Eerst op de pagina klikken helpt in veel gevallen.  

7.14.1 Fijn-instelling 

 Dit is een instelling voor gevorderde gebruikers en vooral bedoeld om te gebruiken bij 

de crop functie.  

Met de fijn-instelling is het mogelijk de afmetingen van een item op 0.1 mm in te stellen. 

Fijn-instelling kan worden geactiveerd door de Fijn button aan te zetten bij de button 

instellingen. 

Fijn-instelling is een extra toevoeging aan de normale afmetingen. Wanneer een item 

bijvoorbeeld door toepassing van de fijn-instelling op 140,8 mm horizontaal staat wordt dat 

visueel wel goed weergegeven. Echter in het X positieveld staat 140. Dat is namelijk de 

waarde zonder de fijn-instelling.  De waarden van de positievelden worden in dat geval niet 

in zwart maar in paars weergegeven als indicatie dat er voor dit item fijn-instellingen actief 

zijn. 

Voorbeeld: Wanneer de Fijn button wordt aangeklikt worden de kleuren van de 

positievelden paars met witte tekst. In het paarse X veld staat 8.   

De betekenis van deze 8 is dat bij de 

officiële X waarde van 140 de 

waarde 0.8 (acht tiende) moet 

worden opgeteld. De X positie is in 

dan werkelijkheid 140,8 mm. Op het 

scherm is daarom te zien dat van het 

item de X Positie iets naar rechts 

(0,8 mm)  is verschoven.  

De waarde van de  fijn-instelling 

wordt dus altijd (als offset) opgeteld bij de “normale” 

waarde die onderin wordt weergegeven. Het is daarom bijvoorbeeld niet mogelijk om een 

item in dit geval met de muis op het raster on 140 te zetten. De fijn-instelling telt daar dan 

altijd 0,8 mm bij op. 

 Met Ctrl – Fijn button worden alle fijnwaarden van het item op 0 gezet. 

Opmerkingen: 

- Versies ouder dan 1740 kennen geen fijn-instelling en zullen die negeren. In 

bovenstaand voorbeeld zal bij een oudere versie het item op schermpositie 140 worden 

weergegeven. 

- Wanneer een Albupad pagina met een item met een fijn-instelling wordt ingelezen wordt 

de fijn-instelling automatisch geactiveerd. 
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Fijn-waarden kunnen groter dan 1 mm worden ingesteld. Bij een fijnwaarde van 

bijvoorbeeld +30 blijft de basiswaarde 3 mm minder dat wordt aangegeven. De fijnwaarde 

is namelijk een op zichzelf staande onafhankelijke waarde. 

 

7.14.2 Afmetingen wijzigen via de handles van het item 

De afmetingen van het item worden ook gewijzigd door op een handle van een item te 

klikken en dan door slepen van de handle de afmetingen te wijzigen  

Opmerking: De afmetingen van de handles zijn in te stellen bij Instellingen > Items. 

7.14.3 Positionering in de diepte 

Indien items elkaar overlappen kan het voorkomen dat de 

items niet in de juiste volgorde op elkaar liggen. 

Bijvoorbeeld: u wilt een cirkel in een vierkant maken en 

de cirkel verdwijnt achter het vierkant. 

Na selecteren van de cirkel kunt u die naar voren brengen 

met de menufunctie Item > Breng item naar voren. 

Hiermee kunt u de cirkel op de juiste plek zetten. 

Op deze wijze is het ook mogelijk een extra rand (lijst) om de pagina 

aan te brengen. Op internet zijn speciale randafbeeldingen te vinden. 

Wanneer de rand zich in een afbeeldingsbestand bevindt, zoals bmp, 

gif, jpg of png dan maakt u eenvoudigweg een groot item waar u die 

afbeelding naar toe sleept of voor definieert. Laat het item daarna 

overlappen met het papierkader. Maak vervolgens de items die u 

indien nodig naar boven brengt.  

7.14.4 Horizontaal uitlijnen 

Wanneer u de 

drie items in 

de figuur alle 

drie op dezelfde hoogte wilt uitlijnen dan 

selecteert u eerst deze items. Bij uitlijnen 

wordt de positie bepaald door het item 

dat u als laatste aanklikt (het actieve 

item). Er zijn nu drie mogelijkheden voor 

uitlijnen: 

• O - Allemaal dezelfde onderkant  

• M - Allemaal dezelfde middenlijn 

• T - Allemaal dezelfde toplijn 

In dit voorbeeld kiezen we voor de tweede 

optie: allemaal op dezelfde middenlijn.  

Dat is de tweede knop. Wanneer u daarop 

klikt lijnen de items zich uit als in het 

plaatje hiernaast. De items zijn alle drie 

gepositioneerd op de middellijn van het actieve item. 
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Tip: alle items op dezelfde rij zijn snel te selecteren met de Rij button. 

 

Opmerking: In sommige versie is na installeren alleen de M button zichtbaar. De andere 

twee kunnen bij Instellingen > Buttons worden aangezet. 
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7.14.5 Horizontaal verdelen 

De geselecteerde items worden gelijkmatig horizontaal verdeeld. Dat kan op twee 

manieren: 

• Horz - Op gelijke afstanden op basis van de papiermarges.  

• Horz V - Op vaste afstanden van elkaar (de button toont ‘tussenstukjes’). Deze vaste 

afstand kunt u instellen onder Instellingen > Items. In dit voorbeeld is dat 10 mm. 

 

Om te verdelen selecteert u eerst de te verdelen items.  

Opmerking: Met de Rij button kan de (horizontale) rij waar het item in valt direct worden 

geselecteerd. Dit betreft alle items waar het actieve item horizontaal tegen aan kijkt.  

Voorbeeld 

Uitgangsposities: 

 

Bij verdelen op gelijke afstanden op basis van de papiermarges ziet het resultaat er als 

volgt uit: 

 

Alle lege ruimte tussen de paginamarges wordt gelijk verdeeld over de betrokken items. 

Bij verdelen met vaste tussenafstanden (van 10 mm) is dit het resultaat: 

 

 Tip: Centreren: wanneer er slechts één item staat, wordt dat item centraal geplaatst.  
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7.14.6 Verticaal verdelen 

Verticaal verdelen verdeelt alle rijen op de gehele pagina op gelijke verticale afstanden van 

elkaar. Het is niet nodig een actief item te kiezen. De rijen zelf worden niet uitgelijnd. Dat 

kan eventueel eerst worden gedaan met de horizontaal uitlijnen functie. 

Net als bij horizontaal verdelen zijn er weer twee mogelijkheden: 

 

• Vert: de rijen worden gelijkelijk verdeeld over de beschikbare ruimte tussen de marges 

• Vert-V: de rijen worden met vaste tussenafstanden verdeeld 

Voorbeeld verdelen met berekende gelijke afstanden 

Voorbeeld van een pagina waarbij (links) eerst alle rijen netjes zijn verdeeld en uitgelijnd. 

Dit is gedaan met de buttons Rij, Horz en M. Vervolgens is op de Vert button geklikt. Het 

resultaat staat in de rechter figuur. Alle rijen bevinden zich op gelijke afstanden van de 

bovenkant van de paginamarge. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de onderkant is de ruimte iets groter dan de andere tussenruimten. Dat komt door 

afronding. Voor het totale beeld is dat waarschijnlijk in de gevallen waar deze mogelijkheid 

wordt gebruikt geen probleem, zoals een foto album.  

 

Een eigenschap van deze methode is dat de afstanden tussen de rijen afhankelijk zijn van 

het aantal rijen. Dat is voor de wat meer kunstzinnige ontwerpen. Voor formelere 

toepassingen zal de verdeling met vaste afstanden nuttiger zijn, zie hierna. 
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Voorbeeld verdelen met vaste gelijke afstanden 

Bij verdeling met vaste afstanden kan men wat formeler te werk gaan. Bij de instellingen 

kunnen vaste afstanden worden ingesteld voor de eerste rij, de tweede rij en de volgende 

rijen. Men kan zo bijvoorbeeld iets meer ruimte gunnen aan een koptitel en een subtitel. 

 

 
 

Na het klikken op Vert-V ziet de pagina uit de vorige 

paragraaf en dan als volgt uit. De afstand van de eerste rij 

tot de topmarge is 20 mm, de afstand van de tweede rij tot 

de eerste rij is 10 mm, de afstand van de derde rij tot de 

tweede rij is 5 mm. De afstanden van alle volgende rijen tot 

de daarboven liggende rijen is steeds 5 mm. 

 

Een belangrijk voordeel van de vaste verticale verdeling is 

dat alle pagina's dezelfde opmaak hebben, onafhankelijk 

van het aantal rijen. 

 

Deze button kan ook gebruikt worden om het eerste item 

dat men op een pagina zet gelijk de gewenste afstand tot 

de topmarge te geven.  

 

 

7.15 Draaien van een item zonder afbeelding 

Het draaien van een item gebeurt in stappen van 90 graden door te klikken op de 

draaien-buttons. Daarbij draaien zowel het item als de daarin voorkomende 

afbeelding mee. De tekst draait niet mee. Het originele bestand verandert niet. 

Met Ctrl-Draaien wordt de draaiing snel naar 0 graden teruggezet. 

 

7.15.1 Draaien in kleine stapjes van een item zonder afbeelding 

• Zie het hoofdstuk Afbeeldingen voor draaien van afbeeldingen. 

• Zie de paragraaf hierna voor een draaimogelijkheid voor items en tekst. 

• Zie het onderwerp Speciale rechthoek in het hoofdstuk over vormen voor in kleine 

stapjes draaien van een item. 

De speciale rechthoek heeft de mogelijkheid om te draaien (te kantelen). Hij heeft een 

aantal andere mogelijkheden niet zoals de mogelijkheid van afgeronde hoeken. 

Na het maken van de speciale rechthoek stelt u eerst de gewenste rechthoekige 

afmetingen in. Daarna kan met  de Alt-Draaien of Shift-Alt draaien buttons een hoek 

worden ingesteld waarover de rechthoek gekanteld wordt. Dit werkt alleen zolang er 

geen afbeelding is gedefinieerd.  
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7.15.2 Draaien van een item inclusief tekst. 

Een afbeelding in een item kan op een tiende graad nauwkeurig worden gedraaid. Daarmee 

kan een ietwat schuin gescande afbeelding netjes rechtop in het item worden geplaatst. 

Voor het maken van albumbladen is dat uiteraard belangrijk. Een normaal tekstitem kan de 

tekst niet meedraaien.  

 

Om een tekst-item toch te kunnen draaien kan van het item een afbeelding worden 

gemaakt. Vervolgens kan die afbeelding in een item worden opgenomen en op alle 

mogelijke manieren worden gedraaid. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een verticale 

tekst te maken.    

 

Voorbeeld: Maken van een schuinstaand langwerpig item  

• Maak eerst een normaal item met de afmetingen van het te maken 

item. Dat kan met of zonder tekst. Er kan eventueel altijd later nog een 

tekstitem bovenop worden gezet.  

• Klik met de rechtermuis op het 

item. Klik op Item opslaan als 

BMP bestand. Het BMP bestand 

krijgt automatisch de naam van 

het verzamelingbestand, de 

pagina en de itemnaam 

• Maak een nieuw leeg item. Klik 

daar op met de rechter muis. Kies 

Albeelding – Definieer de afbeelding voor dit item. Geef hier het zojuist 

gemaakte BMP bestand in. (Of sleep de afbeelding in het nieuwe item).  

• De afbeelding in het nieuwe item kan nu worden gedraaid met de draaibuttons op het 

rechter paneel. Met Alt wordt steeds 0,1 graad gedraaid. Met 

Shift-Alt wordt steeds 1 graad gedraaid. 

• Om te voorkomen dat er een grijze 

achtergrond in de afbeelding 

ontstaat: stel bij de Instellingen – 

Afbeeldingen – Opties de Item 

vulkleur in. 

• De afbeelding past zich aan de 

afmetingen van het item aan. Het is daarom een beetje passen 

en meten, rekken en strekken, om de uiteindelijk gewenste 

afmetingen in te stellen. 

• Als laatste stap kan het item met de afbeelding zonder rand 

en/of transparant worden gemaakt. 

Zie voor details het hoofdstuk draaien van afbeeldingen. 
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7.16 Kopiëren, knippen, plakken en dupliceren 

Items, of meerdere geselecteerde items tegelijk, kunnen 

worden geknipt, gekopieerd , geplakt en gedupliceerd. Dit 

kan ook naar een andere pagina, en ook naar een ander 

bestand (nadat het andere bestand in het lopende programma is ingelezen). 

De items die worden geknipt of gekopieerd worden gedurende de looptijd van het 

programma in de zogenaamde plakbuffer bewaard. Gedupliceerde items worden in een 

andere aparte buffer, de dupliceerbuffer, bewaard.  

• Knip: (Ctrl-X) De geselecteerde items worden opgeslagen in de plakbuffer om later te 

worden geplakt. Vervolgens worden die items van de pagina verwijderd (geknipt).   

• Kopieer: (Ctrl-C) De geselecteerde items worden gekopieerd en opgeslagen in de 

plakbuffer, maar blijven gewoon aanwezig op de pagina.  

• Plak: (Ctrl-V) De items die via knip of kopieer in de plakbuffer zijn beland, worden naar 

de huidige pagina gekopieerd. Dat kan ook een andere pagina zijn dan waar vandaan 

geknipt of gekopieerd werd, of zelfs een pagina in een ander bestand, nadat dat tijdens 

de sessie is ingelezen. De plakbuffer blijft namelijk intact tot dat er opnieuw geknipt of 

gekopieerd wordt. De plakfunctie kan daarom eindeloos herhaald worden. 

De plek waar de items geplakt worden is afhankelijk van de laatste actie. Het meest 

simpele is wanneer er vlak voordat er geplakt wordt op de gewenste plek op de pagina 

wordt geklikt. Dat wordt dan de plek waarnaar wordt geplakt. Dat is hetzelfde principe 

als bij het maken van een nieuw item. Dit is dan ook de aanbevolen methode.  

Anders is de plek afhankelijk van een voorgaande actie zoals automatische 

plaatsbepaling.  

Opmerking: bij het plakken van veel items kunnen er items buiten het papier vallen. Op 

dat moment zijn alle geplakte items echter nog automatisch geselecteerd en kunnen ze 

eenvoudig naar de gewenste plek worden verschoven. Daarom is hier geen directe 

beveiliging tegen. Deze items zijn anders met de Fix button binnen de lijnen te brengen.  

Dupliceer: (Ctrl-D) De geselecteerde items worden in de dupliceerbuffer opgeslagen en 

direct gekopieerd naar de huidige pagina. De dupliceerbuffer blijft intact gedurende de 

looptijd van het programma, en totdat er opnieuw items worden geselecteerd en 

gedupliceerd. Opmerking: een gehele pagina kan worden gedupliceerd bij de pagina 

menufuncties. 

Verschil tussen wel of geen geselecteerde items. 

Wanneer er items zijn geselecteerd worden die items gedupliceerd naar de huidige 

pagina. Tevens worden de gedupliceerde items opgeslagen in de dupliceerbuffer voor 

eventueel later gebruik, zoals het dupliceren naar een andere pagina. 

Wanneer er geen items zijn geselecteerd en er wordt op Dupliceer geklikt wordt de 

bestaande inhoud van de dupliceerbuffer naar de huidige pagina gebracht.  

Afbeeldingen: Bij het dupliceren van een item wordt standaard ook de afbeelding mee-

gedupliceerd. Er is de  optie bij Instellingen > Afbeeldingen 

om geen afbeeldingen mee te dupliceren. Bij kopiëren gaat 

de afbeelding wel altijd mee.  
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Sneltoetsen: Deze buttonfuncties zijn ook met Ctrl functies uit te voeren. Zoals bij alle 

Ctrl functies moet de pagina dan de focus (de aandacht) van de computer hebben. 

Anders wordt er mogelijk onbewust vanaf een ander programma gewerkt, hetgeen tot 

dataverlies in dat andere programma kan leiden.  

Opmerking: deze Ctrl functies voor de items hebben geen relatie met het klembord van 

Windows. Voor teksten in het item werken Ctrl-X, Ctrl-C en Ctrl-V wel via het Windows 

klembord. Het is dus mogelijk om teksten die uit bijvoorbeeld een website zijn 

gekopieerd met Ctrl-V in een itemtekst te plakken. 

7.17  Items verwijderen 

Bij het verwijderen van items worden alle 

geselecteerde items verwijderd. In tegenstelling tot de 

knip functie (Ctrl-X) worden items echt verwijderd, en 

niet onthouden. Ze kunnen eventueel wel met de 

Undo functie worden teruggehaald. Er zijn meerdere 

mogelijkheden om items te verwijderen:  

• Via de menufunctie Item > Verwijderen 

• Door op de deleteknop van het toetsenbord drukken 

• Via de knip functie, de items worden hierbij van de pagina verwijderd, en in 

tegenstelling tot de andere verwijderfuncties tevens opgeslagen in de plakbuffer, zodat 

ze eenvoudig weer teruggehaald kunnen worden of elders, of op een andere pagina 

kunnen worden geplakt. 

Wanneer er slechts één item is geselecteerd wordt dat direct zonder vragen verwijderd. 

Wanneer er meer dan één item is geselecteerd wordt om confirmatie gevraagd. 

Met Ctrl-Delete wordt de confirmatievraag overgeslagen. 

Met Alt-Delete wordt tevens de afbeelding van de computer verwijderd, indien mogelijk 

naar de prullenbak. Deze functie kan worden geactiveerd bij de geavanceerde instellingen. 

Deze functie is bedoeld voor foto-album gebruik. 

7.18  Items terughalen, Undo en Redo (Ctrl-Z en Ctrl-Y) 

Met Undo en Redo wordt bedoeld het ongedaan maken van gedane acties 

met de items, respectievelijk die ongedaanmakingen weer herstellen.  

Na iedere belangrijke wijziging in de items wordt een kopie van de huidige pagina 

onthouden in een lijst met onthouden pagina kopieën.  

Undo (Ctrl-Z): de vorige opgeslagen paginakopie wordt teruggehaald, (terug in de tijd) 

Redo (Ctrl-Y): de volgende opgeslagen paginakopie wordt teruggehaald, (vooruit in de tijd) 

Er wordt een aantal kopieën van de pagina onthouden, dit aantal (diepte) is in te stellen bij 

Instellingen – Geavanceerd. Standaard staat deze waarde ingesteld op 25. Dat betekent dat 

er tot 25 paginaveranderingen terug kan worden hersteld. Op de statusbalk wordt getoond 

hoeveel stappen er terug in de tijd is gegaan. 

 Pagina: De Undo en Redo mogelijkheid werkt niet voor een verwijderde pagina. Er is 

een afzonderlijke Pagina menufunctie om een verwijderde pagina terug te halen. 
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8. Items met tekst 

Tekst wordt altijd in een item, bijvoorbeeld een rechthoek, 

geplaatst. Klik eventueel op Geen rand voor een tekst 

zonder randen. Met Transparant wordt door het item heen 

naar de pagina gekeken. Dat kan helpen om de tekst 

precies te plaatsen waar u die wilt neerzetten omdat het 

raster dan zichtbaar blijft. 

De tekst wordt ingetypt in de aparte tekstmodule die in het 

item zit. Na het typen wordt de tekst getoond als grafisch 

element. Er kunnen kleine verschillen zitten in de manier 

waarop de tekst in de tekstmodule wordt getoond en hoe 

die daarna in het item wordt getoond.  

8.1 Tekst maken 

Vier manieren om de tekstmodule te 

openen: 

1. op het item dubbelklikken; 

2. op het item klikken met de rechter muis 

en dan op Open tekst klikken. 

3. op item klikken en dan Ctrl-T op het 

toetsenbord 

4. op het item klikken en dan beginnen met 

typen (dit is een items instellingen optie) 

Om aan te geven dat de tekstmodule actief 

is geworden zijn de handles wit. In dat geval kan er tekst in het item worden getypt. 

Afsluiten van de tekstmodule: 

1. weer op het item dubbelklikken. (Dit is 

te verhinderen bij de item > opties). 

2. op het item klikken met de rechter muis 

en dan op Sluit tekst te klikken 

3. Met Ctrl-T op het toetsenbord 

4. Door op een ander item te klikken 

5. Door ergens anders op de pagina te 

klikken 

 

Nadat de tekst is gesloten wordt de tekst grafisch in het item weergegeven. Er kunnen 

kleine verschillen voorkomen tussen de weergave van de tekst in de tekstmodule en de 

weergave in het item. 
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Belangrijke aandachtpunten 

 Sommige eigenschappen van de tekst zijn niet 

zichtbaar tijdens het maken van de tekst. Die zijn pas 

zichtbaar na het sluiten van de tekst. Bijvoorbeeld de 

midden/onder eigenschappen. In het voorbeeld wordt 

tijdens het typen (witte handles) de tekst die 

rechtsonder moet komen in de tekstmodule rechtsboven geplaatst.  

 In de tekstmodule wordt altijd van bovenaf getypt, ook als de tekst uiteindelijk in het 

midden van het item moet komen. 

 De positie van de tekst is altijd naderhand te wijzigen met de onder/boven etc. buttons 

zonder dat de tekst geopend hoeft te worden. 

8.1.1 Speciale tekens. 

U kunt speciale tekens zoals de ž invoegen met de alt codes en een numeriek toetsenbord. 

Voor standaard lettertypen kunt u dat doen met de speciale tekens optie. Wanneer u 

bijvoorbeeld de c cedille in Curaçao wilt invoegen dan klikt u via de rechter muis op 

speciale tekens en op de c cedille. 

 

Let op dat de speciale tekens afhankelijk zijn van de taalcode van de computer (de code 

page). Op een computer met een andere taalcode zijn de uiteindelijke speciale tekens dan 

niet hetzelfde. Lettertypen zoals Wingdings kunnen niet worden getoond bij de speciale 

tekens, maar kunnen wel worden gebruikt. 
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8.1.2 Item tekstgrootte 

De grootte van de tekst wordt uitgedrukt in 

punten (points). Een point is 1/72 inch. Een 

lettertype met een grootte van 10 punten is 

dus 10/72 inch groot (hoog) ofwel 3.52 mm.  

Omdat er in het lettertype onder en boven 

nog enige ruimte is voor zaken als cedilles en 

streepjes boven een letterteken, zal de 

getoonde letter ongeveer 70% van deze 

hoogte hebben. 

Bij het ontwerpen van albumbladen is de 

hoogte van een tekst vaak belangrijker dan de 

points waarde. Wanneer met de muis boven een van de F (Font = Lettertype) buttons wordt 

bewogen, worden de volgende huidige eigenschappen van de tekst van het geselecteerde 

item getoond:  

F: lettertype, P: grootte in punten, H: hoogte van het lettertype in mm. 

De daaraan voorgaande tekst “kleiner lettertype” is de beschrijving van de functie van de 

button.  

 

8.1.3 Lettertypen voor items 

Opmerking: Het lettertype in dit hoofdstuk wordt ingesteld op het rechter paneel. Dit is een 

ander lettertype dan voor het programma en de buttons. De lettertypen voor het 

programma en de buttons het wordt ingesteld bij Instellingen > Programma / Buttons 

lettertype.  

In het lettertypenvenster worden alleen schaalbare lettertypen getoond (dat zijn lettertypen 

die vergroot en verkleind kunnen worden in verband met de zoomfunctie). Mocht u een 

bepaald lettertype niet tegenkomen dan is dat lettertype niet schaalbaar en kan het niet 

gekozen worden. Gebruik in dat geval een alternatief voor dat lettertype. 

Let op: sommige lettertypen hebben naast normaal, cursief en vet nog andere tekenstijlen 

die niet door het programma onthouden kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de 

tekenstijl half-smal. Een lettertype dat van zichzelf half-smal is kan echter wel. 

Wingdings en webdings 

Dit zijn speciale lettertypen met figuurtjes en dergelijke. Deze worden als normale tekens 

getoond tijdens het intypen. Na het sluiten van de tekst worden ze pas zichtbaar. 

8.1.4 Teksten in vormen en lijnen 

Ook in vormen en lijnen kunnen teksten worden geplaatst. De methode is gelijk aan die 

voor standaard rechthoekige items. Dit is eveneens van toepassing bij lijnen. Mogelijk  zal 

bij een groot lettertype de hoogte van het item voor zover nodig moeten worden aangepast. 
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8.1.5 Tabs 

Opmerking vooraf: de tabs werken niet altijd helemaal perfect. 

Soms wordt een tab in het definitieve grafische item gemist die 

wel in de tekstmodule voorkomt: remedie: extra tabs gebruiken of 

de tabgrootte aanpassen (meestal kleiner maken). Ook een 

tabgrootte van 1 is mogelijk voor precisiewerk. Soms helpt het 

om een kleine rand voor teksten in te stellen bij de 

iteminstellingen. 

 Tabs werken alleen bij naar links gerichte tekst.    

Omdat het werken met tabs extra rekenkracht van de computer 

vergt is dat een optie die is in te stellen bij de Instellingen > Items. 

Oudere versies dan 1716: Vanaf versie 1716 zijn tabs in een item mogelijk. Wanneer met 

een oudere versie bestanden met tabs worden ingelezen, dan worden die niet herkend. 

Alternatief voor tabs: Kolommen met tekst maken kan ook door per kolom een apart item 

te maken en die items tegen elkaar te schuiven. Dat geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld 

tekst helemaal links te zetten en getallen helemaal rechts. 

 

8.2 Tekst buttons (Rechter paneel) 

 Deze instellingen worden steeds uitgevoerd op alle geselecteerde items. 

• Lettertype: stelt het lettertype van de tekst in een item in 

• Groter: stelt een groter lettertype in  

• Kleiner: stelt een kleiner lettertype is 

• Tekstkleur: stelt de kleur van de tekst in een item in 

• Vet: maakt het lettertype vet 

• Schuin: maakt het lettertype schuin 

• Onderstreep: onderstreept de tekst 

• Doorstrepen: streept de tekst door (*) 

• Wis tekst: wist de tekst in een item 

 

(*) De buttons kunnen individueel worden of zijn 

verborgen of getoond bij Instellingen > Buttons. De 

Doorstrepen button is na installatie verborgen. 

Bij met de muis over de F, F+ en F- buttons bewegen 

worden enkele eigenschappen van het lettertype getoond. 

Panelen:  Het rechter-, linker-, boven- en onderpaneel kunnen worden geminimaliseerd 

door er op te klikken. Dit spaart ruimte uit op het werkbare scherm. Daarvoor moet de 

betreffende toestemming instelling worden geactiveerd bij instellingen > programma. 
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8.3 Positie van de tekst in een item. 

8.3.1 Horizontaal 

Standaard wordt de tekst centraal geplaatst. Met de positioneringsknoppen onderin kunt u 

de tekst op vier manieren horizontaal positioneren: 

 

Links, Centraal, Uitgevuld, Rechts. 

Voorbeeld van uitgevulde tekst in het rechter item: 

 

8.3.2 Verticaal 

Standaard wordt de tekst centraal geplaatst. Met de positioneringsknoppen onderin kunt u 

de tekst op drie manieren verticaal positioneren: boven, midden en onder. 

 

 
 

Verticaal en horizontaal zijn met elkaar te combineren. 

 

 Let op dat midden en onder tijdens het typen niet getoond kan worden. De tekst staat 

dan altijd bovenin. Pas wanneer het tekstgedeelte wordt gesloten kan de tekst midden 

en onder worden weergegeven in het item. 

8.3.3 Compact 

 
 

In bovenstaande figuur is in het linker item een tekst gemaakt die doorliep op de volgende 

regel. Dat kan bewust of onbewust zijn. Wanneer men nu het item verbreedt zal men 

wellicht de tekst toch op één regel willen hebben vanwege de witte ruimte aan de rechter 

kant. Dit kan men handmatig doen, maar de Compact button doet dat dat in één keer. Het 

resultaat is te zien in het derde item. 
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8.3.4 Tekst in ander dan rechthoekig item passen 

Wanneer bij bepaalde vormen de tekst niet fraai in de vorm te zetten is, kan men een apart 

item maken met de tekst en zonder randen, en dat op de vorm schuiven. Daarbij helpt ook 

de transparant mogelijkheid. Zie ook het hoofdstuk Vormen - voorbeeld driehoek postzegel. 

8.4 Items instellingen overzicht 

8.4.1 Getalsmatige instellingen  

Dit zijn instellingen voor 

gewone items en lijnen. Enkele 

waarden kunnen separaat 

worden ingesteld voor 

fotoalbums. Die bevinden zich 

opj de tab Afbeeldingen.  

• Horizontale verdeling 

vaste afstand. Aantal mm tussen items bij horizontale verdeling. Wordt ook gebruikt bij 

Automatische plaatsing. 

• Afstanden voor verticale verdeling. Zie het betreffende hoofdstuk. Deze waarden 

worden gebruikt bij automatische plaatsing van een item. 

• Marges binnen item voor afbeelding. De ruimte die binnen een item rond een 

afbeelding zit. In tienden van mm.  

• Marges binnen item voor tekst. De witruimte tussen de tekst en he randen van het 

item. In tienden van mm. In het algemeen is het handig om hier de waarde 10 (1 mm) 

neer te zetten. Deze is standaard 0 omdat versies voor 1716 die waarde automatisch 

hadden. 

 

• Handle afmetingen. Deze wordt uitgedrukt in pixels (standaard 

12). Bij bepaalde schermen kunnen ze zo klein worden dat er 

gemakkelijk naast geklikt wordt. Met deze instelling worden de 

afmetingen van de handles ingesteld.  

• Tab lengte: de lengte van een tab in spaties. Met waarde 1 kan men meer precies 

werken maar zijn er meer tabs nodig. De optie Activeer tabs moet ook aan staan, zie 

hierna. 

• Pijl lengte. De lengte van de pijlpunt aan het begin en/of einde van een lijn. 

De lengte van de pijl wordt berekend door het getal dat hier staat te 

vermenigvuldigen met de 10 maal lijndikte van de lijn. Een pijl wordt 

toegevoegd aan een lijn door met de rechtermuis op de lijn te klikken. Zie het 

hoofdstuk over vormen en lijnen. In het voorbeeld is de lengte 10 en de hoek 30. 

• Pijl hoek. Het aantal graden van de volledige hoek van de pijlpunt. Deze mag niet groter 

zijn dan 90 graden. Zie het hoofdstuk over vormen en lijnen.  
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8.4.2 Item functies instellingen 

• Automatische plaatsing. Het programma 

bepaalt de meest logische plek voor het 

nieuwe item. Tenzij er op de pagina is 

geklikt, dan wordt dat de nieuwe plek.  

Als horizontale tussenafstand wordt de 

horizontale verdeling vaste afstand gebruikt. 

Voor de verticale tussenafstand wordt de 

verticale vaste afstand overige rijen 

gebruikt. Zie de getalsmatige instellingen in een eerdere paragraaf. 

• Extra / Dunne gidslijnen. Zie hoofdstuk gidslijnen. 

• Toon handles tijdens slepen van item zonder rand. Zie ook de optie hierna. Normaal 

worden de handles niet getoond tijdens het slepen. Bij  randloze items kan dat onhandig 

zijn. Met deze optie worden de handles van een randloos item tijdens het slepen wel 

getoond voor eenvoudiger positioneren. 

• Toon handles tijdens slepen: Normaal worden de handles niet getoond tijdens het 

slepen zodat men goed zicht houdt op de pagina. In sommige gevallen is dat niet 

gewenst. Deze optie toont de handles in dat geval wel. Het slepen wordt daarmee iets 

trager. 

• Items mogen buiten de pagina komen. Wanneer een item buiten het papier dreigt te 

geraken wordt de beweging gestopt en krijgt het item rode handles als waarschuwing. 

In het geval van groepen kan het dan gebeuren dat een aantal items inmiddels al was 

verplaatst. Dat kan leiden tot een gekreukelde groep. Deze optie zorgt er voor dat de 

ingreep niet wordt gedaan. In dat geval kunnen items die over de grens zijn gegaan 

eventueel terug worden gevonden met de Fix button of in de items keuzebox rechts 

onderin. Met Undo kan de oude situatie ook weer worden hersteld.  

• Omgekeerde richting Y en H. Bij het klikken op de positiepijltjes bewegen de top en de 

breedte van het item in de richting van het pijltje. Visueel klopt dat. Echter de 

getalswaarden van Y en H gaan in tegengestelde richting. Met deze optie is dat om te 

wisselen. 

• Dubbelklik verlaat tekst niet. Wanneer men dubbelklikt op de tekst wordt tekst 

afgesloten. Dat is voor sommige gebruikers niet handig. Deze optie negeert de 

dubbelklik in de tekstmodule. Men kan de tekst dan verlaten door op een ander item te 

klikken of door naast een item op de pagina te klikken. 

• Pagina volgt het item. Wanneer een item 

buiten beeld raakt wordt de pagina met deze 

optie zodanig verschoven dat het item weer in 

beeld is. Dit kan onrustig werken met zeer 

grote items. Bij items groter dan de halve 

zichtbare pagina wordt het item dan niet 

gevolgd. Deze optie is bedoeld voor items met 

een formaat van enkele centimeters zoals voor 

postzegels. 
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• Groeperen van items. Met deze opties wordt het mogelijk items te groeperen waarna ze 

zich als één item gedragen. Zie het hoofdstuk Items groeperen. 

• Geen groepmeldingen. Bij het groeperen wordt gebruik gemaakt van een voorspellende 

methode met slechts één button. Dat gebeurt via diverse vragen en meldingen. Die 

vragen en meldingen kunnen hier worden uitgezet. 

• Toon items keuzebox. Deze dropdownbox bevindt zich 

rechtsonder en geeft een overzicht van items op de pagina. Deze 

box heeft waarschijnlijk weinig nut en neemt veel ruimte is. 

Standaard is hij verborgen en met deze optie kan hij zichtbaar 

worden gemaakt. Deze box is handig om zoekgeraakte items op de 

pagina te vinden,  

Met deze box is het mogelijk ieder item eventueel een specifieke 

naam te geven. Type de nieuwe naam in en druk op Enter. 

• Vervang presets door presets van de pagina. De presets worden altijd in de pagina 

opgeslagen. Deze presets worden ook in het ini bestand onthouden. Wanneer deze 

optie uitstaat worden altijd de lokale presets van het ini bestand gebruikt. U werkt dan 

voor alle albums dus met dezelfde presets. 

• Typen opent tekst in item. Het tekstgedeelte van het item wordt automatisch geopend 

door het item te selecteren en direct de tekst te type. Het tekstgedeelte kan ook worden 

geopend met dubbelklikken of Ctrl-T. 

• Bescherm tegen abnormale afmetingen. Wanneer een zeer groot item is gemaakt zal 

het volgende nieuwe item ook die zeer grote afmetingen krijgen. Wanneer deze optie 

aan staat worden alleen de afmetingen meegenomen als die kleiner zijn dan de helft van 

de lengte of de breedte van het papier. 

Opmerking: In aanvulling op deze bescherming kan men de Vast button 

aanzetten. Dan worden de afmetingen niet meegenomen naar het volgende 

item. In dat geval kan men altijd met een item met dezelfde afmetingen 

werken.  

Verder kan men met de fix button onbedoeld veel te grote items terugbrengen naar 

normale proporties. 

• Aanpassen voor even lijndiktes 

Deze aanpassing is alleen eventueel nodig voor de speciale vormen zoals driehoeken en 

ruiten, niet voor de standaard rechthoeken, die worden op een andere manier 

opgebouwd. Vanwege de toegepaste methode met individuele items kunnen de 

onderkant en de rechter zijkant bij even waarden van de lijndikte niet exact op de 

gewenste plek worden getekend. Met deze optie wordt dat gecompenseerd door een 

extra pixel toe te voegen. 

 

Technische uitleg: De omtrek van de vorm wordt altijd binnen de afmetingen getekend. 

Wanneer de rand bijvoorbeeld 5 pixels dik is moet die om technische redenen op de 

helft, dus op 2,5 pixel van de rand moeten worden getekend. Er bestaan geen halve 

pixels, en dat wordt dan 3 pixels.  Deze optie geeft even dikten (2, 4, 6 etc.) een pixel 

extra afstand zodat alle lijnen gelijk lopen. 
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9. Items groeperen 

Met groeperen worden meerdere items als één item behandeld. Groeperen is een optie die 

standaard uitstaat en die te activeren is bij Instellingen > Items.  

In een groep volgen alle items de meeste acties die voor het actieve (laatste aangeklikte) 

item in die groep worden uitgevoerd. Wanneer een item in de groep wordt verplaatst, 

verplaatsen alle andere items in de groep mee, alsof het één item is. Wanneer de vulkleur 

van een van de items wordt gewijzigd, wijzigt de vulkleur voor alle items in die groep. 

Dat is direct vergelijkbaar met het wijzigen van bijvoorbeeld de vulkleur van een aantal losse 

geselecteerde items. Het gedrag van groepen is dan ook vrijwel gelijk aan het gedrag van 

meerdere losse (niet tot een groep behorende) geselecteerde items. Het voordeel van een 

groep is dat niet steeds opnieuw alle items hoeven te worden geselecteerd. 

Het werken met groepen kan in twee onderdelen worden onderscheiden, het managen van 

een groep en het werken met data (tekst en afbeeldingen) in een groep. 

9.1 Het managen van een groep. 

Met het managen van een groep wordt bedoeld het samenstellen van een 

groep, het toevoegen van een item aan een bestaande groep, het verwijderen 

van leden uit een groep en het opheffen van een groep.  

Al deze management-acties worden gedaan met één button, de groep button. 

Na het klikken op de groep button bepaalt het programma wat de 

vermoedelijke bedoeling is op basis van de status van de items. Om dat te 

verifiëren wordt nog wel gevraagd of u akkoord gaat. Wanneer u deze confirmatievraag niet 

meer wilt dan kunt u die uitzetten met de optie Geen groepmeldingen. 

9.1.1 Nieuwe groep maken 

Selecteer de items die tot een groep moeten gaan behoren.  

Klik op de groep button, de groep wordt gemaakt. 

Voorbeeld: 

 

Er zijn drie items die tot een groep moeten gaan behoren. Selecteer de drie items en klik op 

Groep.  
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Om aan te geven dat deze drie items nu tot een groep behoren hebben de handles een 

afwijkende kleur. Wanneer nu één van de items wordt aangeklikt, worden alle items uit de 

groep als het ware aangeklikt. Verdere handelingen zoals verschuiven, aanpassen van de 

kleuren en dergelijke worden nu op alle items uit de groep uitgevoerd. 

Voor sommige handelingen is het nodig dat het programma begrijpt welk item uit de groep 

u bedoelt. Bijvoorbeeld wanneer u de opmaak-eigenschappen van een bepaald item wilt 

vastleggen. Het actieve (laatst geklikte) item heeft daarom ter indicatie zij-handles met 

dezelfde kleur als een normaal item. 

Door met Ctrl op een item te klikken kan dat item tijdelijk worden afgezonderd van de 

groep. Dat item is dan nog wel officieel lid van de groep, maar wordt (tijdelijk) niet meer 

geselecteerd voor groepsactiviteiten. 

9.1.2 Gehele groep opheffen 

Bij het opheffen van een groep wordt het groepsverband tussen items opgeheven en 

blijven de individuele leden als losse individuele items bestaan. Er gaan dus geen items 

verloren.  

Om een groep op te heffen klikt u een willekeurig item in de groep en klik op de groep-

button. Alle items in de groep worden dan geselecteerd. Het programma weet dan dat u 

iets wilt doen met alle leden van de groep en zal vragen of u de groep wilt opheffen. 

Wanneer u op ja klikt wordt de groep opgeheven, hetgeen visueel wordt weergegeven door 

de handles van de items de individu kleur te geven (normaal is dat de aqua kleur).  

9.1.3 Lidmaatschap van een item in de groep opheffen 

Dit gebeurt in twee stappen. Klik het betreffende item dat de groep wil verlaten. Alle items 

in de groep worden hierdoor geselecteerd. Klik op de groep-button. Beantwoord de vraag 

of u de groep wilt opheffen nu echter met Nee. Daarna komt de vraag of het actieve item 

de groep wil verlaten.  Door hier Ja op te antwoorden wordt het lidmaatschap van het 

actieve item van de groep beëindigd.  

Let op: 

Wanneer de groepsmeldingen zijn uitgeschakeld wordt in dit geval de gehele groep 

ontbonden. Door dan direct nogmaals op de groepbutton te klikken wordt de groep weer 

gemaakt, dus dit is geen ramp. 

Een individueel lid kan in het geval dat de groepsmeldingen zijn uitgeschakeld direct uit de 

groep worden gehaald met Alt –groepbutton. 
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9.1.4 Items aan een groep toevoegen 

Deze procedure is ook van toepassing op het samenvoegen van groepen. De werking is dat 

alle geselecteerde items en groepen tot dezelfde nieuwe groep gaan behoren. 

 

Selecteer alle items en groepen die u tot dezelfde groep wilt laten behoren. 

In bovenstaande figuur zijn items 1 en 2 lid van een groep en item 3 is een individueel item. 

Dit is te zien aan de kleur van de handles. Om item 3 aan de groep waartoe items 1 en 2 

behoren toe te voegen, klikt u op de groepbutton. 

9.2 Het werken met de groep 

De items in de groep blijven steeds aan elkaar vastzitten en reageren meestal alsof ze één 

item zijn. Wanneer van een van de leden de kleur of het lettertype verandert dan doen ze 

dat allemaal. 

De tekst en de afbeelding kunnen wel voor ieder groepslid verschillen. 

In een groep kunnen de verschillende groepsleden bij binnentreden wel afzonderlijke 

kleuren, formaten en lettertypen hebben en houden, maar als er eenmaal iets verandert 

binnen de groep dan veranderen ze allemaal. (Dat komt omdat alle groepitems op dat 

moment geselecteerd zijn). 

 



Albupad  handboek versie 1741 B 

    

 

 
Pagina  50 

 

10.  Steunlijnen, Itemlabel en Gidslijnen 

10.1 Steunlijn 

Een steunlijn is een horizontale of verticale lijn die 

gebruikt kan worden als hulpmiddel bij het plaatsen van 

items. Steunlijnen worden niet geprint. De steunlijnen 

worden onthouden en tevens opgeslagen in het bestand. 

• Steunlijnen worden ingesteld door op de horizontale of 

verticale liniaal te klikken, waarna een bijpassend 

menu verschijnt. Per liniaal zijn 8 steunlijnen mogelijk. 

Met Alt en op de vlag klikken kan het type steunlijn 

snel worden gewijzigd.  

• Steunlijnen worden getoond of verborgen met de Steunlijnenbutton op het bovenste 

paneel. De steunlijnenbutton kan bij de buttons instellingen worden getoond of 

verborgen. 

• Alle steunlijnen van een liniaal worden verwijderd door te klikken op de liniaal en dan 

op Verwijder de steunlijnen. Een individuele steunlijn wordt verwijderd door daar met de 

rechter muis of met Ctrl op te klikken.  

• Wanneer de pagina/kader keuzerondjes op kader staan worden de lijnen buiten het 

kader wel getoond maar de vlaggetjes niet.  

• Steunlijnen verslepen gaat met het vlaggetje of bolletje. Er zijn twee soorten 

steunlijnen: 

• Passief (neutraal): In onderstaande figuur is dat de steunlijn met het rode bolletje op de 

liniaal. Deze dient slechts als markering en is passief. Hij staat er dus enkel maar te 

staan. 

• Actief (links/rechts/midden/boven/onder). Deze zijn te herkennen aan de richting van de 

vlag op de liniaal. Een item dat over de steunlijn wordt gesleept wordt op de steunlijn 

geplaatst. Wordt de steunlijn dan verschoven, dan verschuiven de items van die 

steunlijnpositie mee. Wanneer het item wordt verschoven gaat de steunlijn niet mee.   

Voorbeeld: In de 

figuur is de groene 5 

cent zegel over de 

steunlijn-links 

alsmede de steunlijn-

boven en de steunlijn 

onder gesleept en is 

daarom gevangen op 

deze 3 steunlijnen. 

De zegels van 25 en 

20 cent worden 

allebei tegelijk versleept wanneer hun steunlijn-rechts wordt versleept. De zegel van 50 

cent richt zich wel op de steunlijn-boven, maar trekt zich niets aan van de rode steunlijn 

met het bolletje. Die is namelijk passief. 
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10.2 Itemlabel 

Het itemlabel of afmetingenlabel is een loshangend label met de diverse 

afmetingen van het item waar de muiscursor op dat moment boven 

hangt. Dat hoeft dus niet het actieve item te zijn. De itemlabelbutton kan 

bij de buttons-instellingen worden getoond of verborgen. 

Het afmetingenlabel verdwijnt door er op te klikken, of door op het 

actieve item te klikken. Het afmetingenlabel komt weer tevoorschijn 

door even buiten het item te bewegen en dan weer terug te gaan. 

De betekenis van de gegevens op het label is: 

X de horizontale positie links 

Y de verticale positie boven 

B de breedte van het item 

H de hoogte van het item 

BM breedte midden, het midden van het item horizontaal 

HM hoogte midden, het midden van het item verticaal 

R de rechterkant van het item 

O de onderkant van het item 

 

10.3 Gidslijnen 

Gidslijnen worden geactiveerd met de gidslijnenbutton, deze 

button kan bij de buttons-instellingen worden verborgen of 

getoond. Bij het verslepen van een item tonen de gidslijnen de 

positie van het actieve item ten opzichte van de andere items. In 

de afbeelding hiernaast is nummer 4 het actieve item.  

Bij verslepen van een item en ‘contact’ met links of boven van 

andere items wordt de blauwe lijn zichtbaar. De groene lijn 

correspondeert op dezelfde manier met rechts of onder. 

De gidslijnen worden eveneens getoond bij een stilstaand item 

door er de linker muis een halve seconde op ingedrukt te 

houden. 

Extra gidslijnen optie: De gidslijnen tonen extra contact-

momenten. Deze optie vergt meer rekenwerk en is daarom een 

Instellingen > items optie. De extra gidslijnen kunnen eveneens met Shift gidslijnen-button 

worden aan- en uitgezet. (eerst de button uitzetten en dan met Shift weer aan- of uitzetten). 

Bij de item instellingen kunnen dikke in plaats van dunne gidslijnen worden ingesteld. 

Let op: bij het bepalen van het midden van items kunnen afrondingsfouten voorkomen. Dat 

kan worden voorkomen door tussenruimten en itemafmetingen te gebruiken met even 

waarden. Er wordt dan altijd naar beneden afgerond bij delen door twee. 

Extra liniaalwijzers optie: De waarden van de gidslijnen kunnen worden afgelezen met de 

wijzers van de linialen. Bij de Pagina instellingen kunnen de extra liniaalwijzers worden 

aangezet zodat ook de waarden van midden, rechts en onder kunnen worden afgelezen. 
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11. Items maken met het toetsenbord 

Albupad is destijds ontwikkeld met de gedachte dat het werken met de muis om items te 

tekenen de handigste manier van werken zou zijn. Toch zijn er heel wat gebruikers die 

graag via het toetsenbord items zouden willen maken.  

Albupad heeft een eenvoudige, maar handige, mogelijkheid om via het toetsenbord items te 

maken. Deze mogelijkheid is op het moment van schrijven in ontwikkeling en de hier 

beschikbare informatie is mogelijk niet actueel. Op de website zal de meest recente 

informatie worden gepubliceerd bij nieuws of bij downloads. 

11.1 Voorbeeld 

Voor het invoeren van toetsenbord opdrachten wordt de statusregel onder in het scherm 

gebruikt. Deze is dan ook langer dan in vorige versies. 

Voorbeeld: Plaats de muis in het statusveld (of type Ctrl-Q)  en tik de volgende regel in (of 

kopieer en plak vanuit het handboek): 

/nzo/nkun/nje/nook/nitems/nmaken 

En druk op Enter. Het resultaat is te zien in de 

figuur hiernaast. 

Door één regel in te typen worden in een keer 

6 items met tekst gemaakt. Om dit met de 

muis te doen duurt veel langer.  

Het volgende is hier gebeurd: Wanneer er in 

de commandoregel /n voorkomt dan wordt er een nieuw item gemaakt. De tekst die daarna 

komt wordt direct in het item geplaatst. In dit voorbeeld stond tevens de optie automatische 

plaatsing aan, zodat de items los van elkaar staan.  

Met een combinatie van commando's en tekst kan met één opdrachtregel een volledige 

pagina worden gedefinieerd. Zo'n regel kan eventueel naar een andere gebruiker van 

albupad worden gestuurd via email en die kan direct de pagina maken. 

Nog een voorbeeld: 

Wanneer een item is geselecteerd dan kan men de tekst voor dat item in de statusregel 

intypen en op Enter drukken. De tekst wordt dan toegevoegd aan de tekst die al (of niet) in 

het item staat. In plaats van te dubbelklikken tikt men dus gewoon de tekst per regel op de 

statuslijn in en drukt op Enter.  

Aangezien deze mogelijkheid nog verder ontwikkeld moet worden is er op dit moment niet 

meer informatie aanwezig. 
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12.  Items met afbeeldingen 

In een item kan een afbeelding worden geplaatst. Afbeeldingen kunt u op internet vinden, 

zelf scannen, of van een cd-rom halen. Wanneer u zelf scant kan de croppen mogelijkheid 

van pas komen. Zie de apart handleiding over croppen onder Help. 

12.1 Plaatsing van de afbeelding 

De afbeelding wordt binnen het item geplaatst op enige afstand van de randen. Wanneer u 

de afmetingen van het item wijzigt, wijzigt de grootte van de afbeelding eveneens. Daarbij 

wordt de verhouding tussen hoogte en breedte van de afbeelding (de aspect ratio) altijd 

intact gelaten. Onder Instellingen > Items kunt u de minimum afstand tussen de afbeelding 

en de rand van het item instellen. 

12.2 Afbeelding in item definiëren 

De afbeelding kunt u op drie manieren definiëren: 

1. door te slepen naar een item of naar de pagina vanuit de Windows verkenner of het 

bureaublad.  

2. handmatig definiëren via een dialoogvenster 

3. automatisch met een PZGG CD-Rom 

Let op: Alleen de naam en locatie (map) van het afbeeldingbestand wordt opgeslagen in het 

Albupad bestand, niet het afbeeldingbestand zelf. Wanneer u het bestand op een andere 

computer plaatst moeten dus de afbeeldingen afzonderlijk naar die andere computer 

worden overgebracht. De back-up functie van Albupad neemt de afbeeldingen niet mee. 

Afbeeldingen kunnen van de volgende typen zijn: jpg, bmp, png, gif en daarvan afgeleide 

types zoals dib en jif. De meeste gangbare varianten van de genoemde types kunnen 

worden verwerkt, echter sommige varianten niet. 

12.2.1 Afbeelding slepen vanuit de verkenner of het bureaublad 

De snelste methode is waarschijnlijk het slepen van de afbeelding vanuit de verkenner of 

het bureaublad. Dit gaat op de standaard Windows methode.  

U kunt een afbeelding vanuit de verkenner of bureaublad naar een bestaand item slepen. U 

kunt het ook naar de pagina slepen en dan wordt er automatisch een item voor gemaakt. 

Bovendien kunt u meerdere bestanden tegelijk naar de pagina slepen, waarna voor iedere 

afbeelding automatisch een apart item wordt gemaakt. In dat geval gelden de fotoalbum 

instellingen.  

Tip: in een aantal gevallen kunt u een plaatje vanuit een webbrowser eerst naar een map in 

de verkenner of de desktop slepen. Vervolgens kunt u het plaatje dan weer naar Albupad 

slepen. 

12.2.2 Geen afbeelding 

Indien u later besluit dat u toch geen afbeelding wilt opnemen kunt u de afbeelding weer 

verwijderen met ‘Geen afbeelding’. De afbeelding wordt hiermee uit het item verwijderd. 

Het afbeeldingbestand zelf blijft gewoon op de computer aanwezig en wordt daar dus niet 

verwijderd. 
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12.2.3 Afbeeldingen niet tonen of printen 

In sommige gevallen kan het handig zijn om afbeeldingen niet te tonen of te printen. Onder 

het bestandsmenu zit een functie om tijdelijk geen afbeeldingen te tonen of te printen. De 

afbeeldingen blijven dan wel aanwezig in het bestand maar worden niet getoond of geprint.  

12.2.4 Afbeelding handmatig definiëren 

De afbeelding kunt u definiëren via de menu optie Afbeelding > Definieer afbeelding (linker 

figuur), of door met de rechtermuis op het geselecteerde item te klikken (rechter figuur): 

 

 

Beide methoden resulteren in een dialoogvenster waarin u de afbeelding kunt selecteren. 

Via dit venster zoekt u de gewenste afbeelding. Klik vervolgens op Openen om de 

afbeelding in het item te plaatsen. 

12.2.5 Afbeelding definiëren met een PZGG CD-Rom 

Voor deze functie moet Instellingen > Programma > Opties > Importeren functies aan staan. 

Nadat u een nieuw item heeft gemaakt of een bestaand item heeft geselecteerd (door er op 

te klikken) klikt u op de menufunctie Afbeelding > Zoek op PZGG CD-Rom. 

Er verschijnt een nieuw venster waar u de PZGG naam van de afbeelding opgeeft. Als 

voorbeeld de eerste frankeerzegel van Nederland, deze heet F0001. Klik op OK. 

Het programma gaat nu zoeken, dat kan enige tijd duren. Wanneer de afbeelding is 

gevonden verschijnt een venster met de 

gevonden bestanden in dezelfde map als de 

gevonden afbeelding. Als de afbeelding klopt dan 

klikt u op Openen en wordt de afbeelding in het 

item geplaatst. Wanneer de afbeelding niet wordt 

gevonden krijgt u daar een melding van. In dat 

geval kunt u de handmatige methode gebruiken. 
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12.2.6 Grijs 

In bepaalde gevallen kan men 

het aantrekkelijker vinden de 

afbeelding niet in kleur maar 

in grijs af te drukken. In dat geval klikt u 

op ‘Grijs’. Op het rechter paneel is daar 

een button voor. Dit kan ook via de 

menufunctie Afbeelding. Door nogmaals 

op Grijs te klikken worden de kleuren 

weer hersteld.  

Opmerking: Het afbeelding-bestand wordt hierdoor niet gewijzigd, enkel de wijze van 

weergeven en printen. 

12.2.7 Zwartfilter 

Wanneer de afbeelding is gescand met een zwarte achtergrond kunt u de zwarte 

achtergrond grotendeels weghalen met het zwartfilter. Afhankelijk van de zwartheid van de 

achtergrond kunt u het zwartfilter hoger of lager instellen. 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de afbeelding zelf veel zwart bevat kan de 

weergave ontsierd worden door zwarte strepen of blokken. In dat geval kunt u het 

zwartfilter lager zetten of met een fotobewerkingsprogramma eerst het plaatje aanpassen. 

 

Voorbeeld van zwartfilter op een scan van een postzegel. Links geen zwartfilter, rechts wel 

zwartfilter met waarde 168, de zwarte rand is daarbij vrijwel verdwenen. 

Let op dat de afbeelding zelf even groot is gebleven, maar de zwarte rand is niet meer 

zichtbaar. Aan de afbeelding op de schijf wordt niets gewijzigd. Enkel de weergave wordt 

hier gewijzigd. Bij het zwartfilter worden de zwarte pixels aan de rand vervangen door pixels 

met de vulkleur van het item.  
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12.2.8 Randfilter (voorheen grijsfilter) 

Het randfilter, voorheen grijsfilter genoemd, doet ongeveer hetzelfde als het zwartfilter, 

maar dan voor afbeeldingen met een willekeurige achtergrondkleur. Het programma zoekt 

uit wat de achtergrondkleur is en verandert de pixels aan de rand buiten het zegelbeeld met 

die randkleur in de Vulkleur van het item. 

De getallen van het filter zijn de vensterwerking van het filter. Bij een lage waarde worden 

alleen kleinere variaties in de randkleur gefilterd. Bij een hoge waarde grotere variaties. 

Opmerking oudere versies: de zwart- en grijsfilters zijn in versie 1740 grondig vernieuwd 

waardoor deze nu preciezer en veel sneller werken. Wie toch liever de oude filters wil 

gebruiken kan de programma-optie versie 1600 zwartfilter aanvinken. De oude filters 

komen dan in de plaats van de nieuwe filters.  Bij de filters in versie 1740 is er geen 

afhankelijkheid van de zoomfactor meer. Het oude filter zal waarschijnlijk in volgende 

versies verdwijnen, tenzij daar gegronde bezwaren tegen komen. 

12.2.9 Filter instellingen 

Bij de instellingen kan het aantal spikkels worden ingesteld dat genegeerd moet worden. 

Door oneffenheden (spikkels) kan het zwartfilter of randfilter anders denken dat de 

beoogde rand al is bereikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In het linker plaatje hierboven is te zien dat er restanten zwart zijn overgebleven. Dit is 

waarschijnlijk op te lossen met een zwaarder zwart- of grijsfilter. Maar dit verschijnsel kan 

ook optreden wanneer er oneffenheden (spikkels) in het zwart of de rand zitten. Door een 

aantal spikkels te negeren wordt dit in dat geval opgelost. Het middelste plaatje heeft een 

spikkelfilter van 3 pixels, er zijn aan de onderkant nog flink wat spikkels. Het rechterplaatje 

heeft een spikkelfilter van 5 en daar zijn aan de onderkant slechts nog wat vage restjes te 

zien.  

 

 
 

De meest geschikte instelling is afhankelijk van de ondergrond van de scan 

of foto. De standaardwaarde is 5. Dit getal staat voor het aantal heldere 

pixels dat gewacht wordt voordat het filter stopt. Bij een afbeelding zonder 

spikkels zullen daarom 5 pixels van het origineel worden wit gemaakt. In de 

praktijk zal dat nauwelijks zichtbaar zijn. In het plaatje rechts is het 

spikkelfilter op 20 gezet en dan is zichtbaar dat de tandjes wat korter worden 

door dit effect. Het is daarom een beetje experimenteren met de waardes van het filter en 

van het aantal spikkels dat genegeerd moet worden.   

  



Albupad  handboek versie 1741 B 

    

 

 
Pagina  57 

 

12.3 Afbeelding draaien 

Het draaien van een item gebeurt in stappen van 90 graden door te klikken op de 

draaien-buttons. Daarbij draaien zowel het item als de daarin voorkomende 

afbeelding mee. De tekst van het item draait niet mee. Het originele 

afbeeldingbestand verandert niet. 

Met Ctrl-Draaien wordt de draaiing snel naar 0 graden teruggezet. 

12.3.1 Draaien in kleine stapjes 

Met Alt-Draaien draait alleen de afbeelding in stapjes van 0,1 

(een-tiende) graad, Shift+Alt-Draaien draait 1 graad. Bij 

instellingen kan een andere stapgrootte worden ingesteld. 

Wanneer daar bijvoorbeeld 5 wordt ingesteld is de Alt draaiing 

0,5 graad en de Shift-Alt draaiing 5 graden. 

De afmetingen van het item veranderen niet met Alt-draaien.  De 

afmetingen van de afbeelding veranderen bij draaiing wel. Een 

verandering van de afmetingen van de afbeelding ontstaat namelijk vanzelf omdat door de 

draaiing meer ruimte nodig is. De afbeelding moet dan dus kleiner of groter worden 

ingepast, want de afmetingen van het itemhokje blijven hetzelfde.  

Door het draaien ontstaat nieuwe ruimte die op een of andere manier moet worden 

ingekleurd. Bij de sterke draaiing zoals in de figuur hierboven is sprake van vrij veel nieuwe 

ruimte. Bij kleinere draaiing is die nieuwe ruimte minder.   

De door het draaien benodigde extra ruimte kan op de volgende manieren worden 

ingekleurd met de instellingen. Deze instellingen werken op programma-niveau wat 

betekent dat de vulkleur voor alle items op dezelfde manier wordt toegepast.  

1. Automatisch. Het programma analyseert de kleur van de bovenrand en past die kleur 

toe. Dit is meestal gewenst bij kleine draaiingen. 

2. Item vulkleur. De vulkleur van het item wordt gebruikt. Dit is 

meestal gewenst bij grotere verdraaiingen. Zoals de figuur rechts. 

(Witte vulkleur) 

3. Aangepast. Wanneer de automatische kleur niet goed blijkt te 

worden geanalyseerd, of men wil een speciaal effect, dan kan men 

de juiste kleur zelf instellen. 

 

 

 

 

 

De figuur met de gele achtergrond is gemaakt met een vaste vulkleur. De dikke witte 

rand is de ruimte van de afbeelding binnen het hokje (zie item instellingen).  

Opmerking: waar het programma de graden weergeeft is dat tegen de klok in. 
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12.3.2 Overzicht van filter, grijs maken en draaien 

Onderstaande figuur toont de mogelijke combinaties van filteren, grijsmaken en draaien van 

afbeeldingen.  

 

Opmerking: 

Deze bewerkingen vinden binnen het programma in deze genoemde volgorde plaats. 

Wanneer een afbeelding bijvoorbeeld eerst grijs wordt gemaakt en dan gefilterd dan voert 

het programma deze bewerkingen uit in de volgorde filteren en daarna grijs maken. Dat kan 

tot een ander resultaat leiden dan werd vermoed. 

12.3.3 Afbeeldingen beter bekijken 

Door met Alt op een afbeelding in een item te klikken wordt de originele afbeelding (zonder 

filters en dergelijke) in het preview venster getoond. Door met Shift - Alt op een item te 

klikken wordt de afbeelding over het gehele scherm getoond. Het preview of fullscreen 

venster verdwijnt weer door er op te dubbelklikken, of met escape of via het rode kruisje. 

Wanneer tevens Ctrl wordt ingedrukt wordt de foto getoond zoals die in het item zit, 

inclusief filter, grijsmaken en draaien.. 

Voorbeeld: met Shift-Ctrl-Alt wordt de gedraaide, grijsgemaakte en/of gefilterde afbeelding 

getoond over het gehele scherm, Zonder de Shift is dat in een kleiner venster. 
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12.4 Croppen van foto's 

12.4.1 Overzicht 

Croppen is het kopiëren van een gedeelte van een foto naar een nieuwe zelfstandige foto. 

Een voorbeeld is dat men een serie postzegels scant en vervolgens de individuele 

postzegels als aparte fotobestanden opslaat. 

De Engelstalige uitdrukking crop betekent oogsten of plukken of halen. De term “croppen” 

is in Nederland inmiddels redelijk ingeburgerd en is daarom niet vertaald.  

12.4.2 Korte handleiding 

De cropfunctie werkt, voor postzegels als voorbeeld, in grote stappen als volgt: 

- Scan. Men begint met een scan te maken van een serie postzegels. Hiervoor kan men 

bijvoorbeeld een strokenkaart nemen waar de postzegels ingestoken worden. Er wordt 

uitgegaan van een zwarte strokenkaart. Vervolgens scant men die strokenkaart met een 

scanner, dit gebeurt buiten Albupad om. Deze scan wordt hierna aangeduid met master. 

Doe deze scan op voldoende resolutie (zoals 600 of 1200 ppi). Sla de scan op in BMP 

formaat.  

- Masteritem. Maak in Albupad een item en definieer de master als afbeelding voor dat 

item (of sleep de master naar de Albupad pagina. Vergroot het masteritem zodanig dat 

u er goed bij kunt. Zoom bijvoorbeeld naar 100% wanneer uw beeldscherm dat toelaat. 

Het gaat er hier vooral om dat u de postzegels goed kunt zien. 

- Automatisch croppen. Klik op Menu > Afbeelding > Croppen > Maak automatische 

cropboxen. Albupad analyseert de master en plaatst een transparant item (een cropbox) 

boven iedere gevonden postzegel. 

- Passend maken. Wanneer de automatisch gemaakte cropboxen niet helemaal correct 

zijn kunt u ze aanpassen. Een cropbox is een normaal item en de positie en afmetingen 

kunnen op de standaard manier worden aangepast met de muis of de positie-

instellingen onderin. De fijninstelling (zie items) kan daarbij goed van pas komen. 

Verwijder eventuele valse cropboxen. 

- Nabewerking. Klik op Menu > Afbeelding > Croppen > Maak de cropbestanden. Albupad 

toont de cropbestanden een voor een in een apart venster. Daar kunnen draaiing, 

zwartfilter, grijsfilter en grijsmaken worden toegevoegd. Tevens kan daar de 

uiteindelijke resolutie (pixels voor hoogte en breedte) worden ingesteld.  

- Opslaan. Klik in het nabewerkingsvenster op Ok om het cropbestand op te slaan.Het 

nabewerkingsvenster gaat even weg terwijl Albupad het cropbestand met de 

nabewerkingen opslaat en komt dan weer terug met het volgende cropbestand. 

 

Vanwege de hoeveelheid tekst en omdat deze functie niet voor iedereen van belang is, is er 

voor de croppen functie een apart document beschikbaar. Zie de website of klik op Help in 

Albupad. 
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12.5 Afbeeldingen overige instellingen overzicht 

Naast de in andere hoofdstukken besproken instellingen zijn er nog de volgende opties. Zie 

verder ook de item instellingen aangezien daar enkele gerelateerde opties zijn. Bijvoorbeeld 

de binnenruimte van de afbeelding in een item.  

• Snellere weergave met lagere kwaliteit.  In 

eerdere versies dan 1730 was de kwaliteit 

minder fraai, maar wel iets sneller. Deze optie 

is bedoeld wanneer u  afbeeldingen met die 

lagere kwaliteit wilt weergeven vanwege eerder 

gemaakte albumbladen. Aan het 

afbeeldingbestand zelf verandert hierdoor 

niets, alleen de weergave op het scherm en de 

printer is anders. 

• Altijd grijze afbeeldingen en Altijd Kleur. Hierbij verandert er niets aan het 

afbeeldingbestand, echter de weergave is in grijstinten of in de originele kleur. 

Wanneer men een album heeft gemaakt met kleurenafbeeldingen, wat meestal het geval 

is, en men wil dat uitprinten in grijstinten, dan worden met deze optie alle afbeeldingen 

in grijstinten weergegeven en geprint. Het alternatief zou zijn om alle afbeeldingen 

individueel grijs te maken. In grijstinten printen spaart onder andere kleureninkt uit. 

Wanneer men in het album echter een aantal van origine kleurenafbeeldingen op grijs 

heeft gezet en men wil die toch in kleur afbeelden of printen, dan is het veel werk om 

die weer allemaal individueel op kleur te zetten. Met deze optie worden alle 

afbeeldingen in kleur weergegeven en geprint. 

Bij beide opties blijven de afbeeldingen in het bestand hun kleur of grijs status houden. 

Wanneer deze opties uit staan wordt alles dus weer zoals het was. 

• Dupliceren zonder afbeelding. Zie ook het hoofdstuk Items over dupliceren. Bij 

dupliceren worden afbeeldingen in items normaal mee gedupliceerd. Met deze optie 

gebeurt dat niet. 

• Verberg afbeelding tijdens aanpassen item.  Bij het aanpassen van de afmetingen van 

een item wordt de weergave van de afbeelding direct aan de grootte van het item 

aangepast. Dit werkt op minder snelle computers te vertragend. Met deze optie wordt 

de afbeelding tijdens het aanpassen van het item tijdelijk niet getoond. 

• Automatische aspect. Met aspect (aspect ratio) wordt de verhouding bedoeld tussen 

de breedte en de hoogte van een afbeelding. Met deze optie wordt een item 

automatisch 90 graden gedraaid wanneer dat beter bij de afbeelding past. Dit kan ook 

handmatig per item met de Draaien buttons op het rechter paneel. 

12.5.1 Pictures cache (technische info) 

De afbeeldingen worden, wanneer ze worden ingelezen, in een snel formaat in een buffer, 

de cache (bewaarplaats), geplaatst. Op deze manier kunnen ze, na eenmaal ingelezen te 

zijn, snel opnieuw worden getoond. De meest optimale maximale cache wordt door het 

programma berekend, maar u kunt die indien gewenst op de maximale waarde zetten bij 

veel kleine afbeeldingen. Standaard staat deze waarde op 128. Deze cache heeft verder 

geen enkele invloed op het aantal items en is enkel om afbeeldingen sneller te laden.  
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12.6 Fotoalbum 

De fotoalbum functie is een importeren functie die enigszins los staat van het normale 

gebruik van Albupad.  

Bij het maken van een fotoalbum worden 

alle foto's uit een map, en eventueel de 

onderliggende mappen, in items op de 

pagina's geplaatst.  

Klik op Bestand > Importeren > 

Fotoalbum. 

Door middel van vragen en antwoorden  

wordt bepaald welke 

afbeeldingbestanden u  wilt importeren. 

Om het maken van een album niet te 

laten conflicteren met het maken van een 

normaal album zijn er bij de instellingen aparte 

instellingen voor fotoalbum. 

• Breedte en hoogte van het item. Iedere 

afbeelding wordt in een item van dezelfde 

afmetingen geplaatst. Hier zijn de 

afmetingen daarvan in te stellen. 

• Marge tot bovenkader en linkerkader. De items worden op deze afstanden van et 

kader (binnen het kader) geplaatst. De afstand tot het linker kader wordt door het 

programma aangepast om de afbeeldingen netjes horizontaal te centreren. De waarde 

voor het linkerkader mag dan niet kleiner worden dan de ingestelde waarde. 

Ter verduidelijking: Het eerste item dat wordt geplaatst door de fotoalbum functie staat 

op kadermarge boven plus de hier ingestelde marge van de bovenrand van het papier. 

Voor de linker positie van het item geldt hetzelfde, maar dan vanaf links. 

• Tussenruimte. Dit is zowel de horizontale als de verticale tussenruimte tussen de 

items. 

 

Slepen 

Een fotoalbum wordt ook gemaakt door een aantal bestanden vanuit de Windows 

Verkenner of de desktop te slepen naar de pagina. Wanneer er meer afbeeldingen worden 

gesleept dan er ruimte is op de pagina wordt gevraagd of er een nieuwe pagina gemaakt 

moet worden. 

 

 

 

 

 



Albupad  handboek versie 1741 B 

    

 

 
Pagina  62 

 

13.  Transparante items, vormen, tekst en afbeeldingen 

 Dit is een hoofdstuk voor gevorderde gebruikers. 

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op diverse combinaties van transparante items, 

vormen en afbeeldingen. Wanneer transparantie wordt toegepast op andere dan de 

standaard rechthoek of de afgeronde rechthoek kan transparantie anders worden ingesteld. 

Dat is misschien verwarrend en daarom wordt een en ander hier nader uitgelegd.  

13.1 Standaard (ook afgeronde) rechthoeken met tekst. 

Bij een transparant item wordt de vulkleur transparant gemaakt. Dat wil zeggen dat je er als 

het ware doorheen kunt kijken. De laag met de vulkleur (standaard is dat wit) wordt er 

tussenuit gehaald. 

 

Bovenste rij: Deze standaard rechthoek heeft dezelfde vulkleur als de pagina, normaal is 

dat wit. Daardoor zal in de stand transparant de witte laag weg worden gehaald zodat er 

doorheen gekeken wordt, naar in dit geval het raster. Dat kan onder bepaalde 

omstandigheden handig zijn bij het positioneren. 

Onderste rij: De standaard rechthoek heeft hier een blauwe vulkleur. Bij transparant wordt 

de blauwe laag weggehaald en is het resultaat hetzelfde als bij de witte rechthoek.  

13.2 Rechthoeken en afgeronde rechthoeken met afbeelding. 

Samenvatting: bij afbeeldingen kan een 

vulkleur ongewenste effecten geven. 

Ter afwisseling worden hier afgeronde 

rechthoek items getoond. Die werken 

hetzelfde als niet afgeronde items. Bij 

een afbeelding wordt net als bij tekst de 

vulkleur weggehaald. Als de vulkleur ook in de afbeelding voorkomt dan worden de pixels 

met de vulkleur ook uit die afbeelding gehaald. Die pixels krijgen in dat geval de kleur van 

de pagina. Dat komt omdat je op die plekken door de afbeelding heen kijkt.  

In bovenstaand voorbeeld met een afbeelding van een “Engelse drop” gebeurt dat met het 

derde en vierde item. De vulkeur is daar geel. De kleur geel in het derde item valt in de 

transparante versie in het vierde item weg. Hier is dat goed te zien, maar in foto’s en 

dergelijke zal dat minder opvallen, echter het zal wel gebeuren. Het is daarom meestal niet 

zinvol om een afbeelding in een transparant item te zetten dat een andere vulkleur heeft 

dan de pagina. In de items 1 en 2 gaat het wel goed met de vulkleur die hetzelfde is als de 

kleur van de pagina.  

 Klik op reset van het item om de vulkleur gelijk te maken aan de kleur van de pagina. 

Let ook dat, hoewel moeilijk te zien, bij het vierde item de vier hoekjes buiten de ronding 

niet transparant worden. Die hebben de kleur van de pagina. Het tweede item werkt wel 

goed.  
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13.3 Transparante vormen 

Met vormen worden alle figuren bedoeld die geen (met de Nieuw item button gemaakte) 

rechthoeken of afgeronde rechthoeken zijn, zoals cirkels, driehoek, vijfhoek etc. Een 

vierkant is ook een rechthoek.  

Vormen worden gemaakt in een rechthoek. Daarbij blijven gedeelten van de vorm 

ongebruikt.  

 

In bovenstaande figuur is te zien dat bij item 1 de achthoek in een vierkante rechthoek is 

getekend. De gedeelten buiten de achthoek (de flappen) die bij het item horen zijn 

witgemaakt (hebben de zelfde kleur als de pagina). Item 2 is transparant en daar zijn de 

flappen niet meer zichtbaar. 

Item 3 is niet transparant en gedraagt zich hetzelfde als item 1. Item 4 is de transparante 

versie van item 3. De tekst heeft de vulkleur behouden. De vorm zelf is transparant 

geworden, 

 Let op: functies als Geen rand, stippellijn en streeplijn zullen in bepaalde gevallen in 

combinatie met transparantie niet goed werken en alle inhoud van het item overkleuren 

met de vulkleur. (De vulkleur piept dan tussen de gaatjes door). 

 

13.4 Vorm binnenkant niet transparant optie 

In versie 1740 is een nieuwe item optie gemaakt waarmee item 4 wel transparante flappen 

heeft, maar de vorm zelf de vulkleur behoudt. Deze optie staat standaard uit zodat pagina’s 

die gemaakt zijn met eerdere versie van Albupad er hetzelfde uit zien. 

 

Deze optie heeft alleen betrekking op de situatie van item 4. Item 4 heeft met deze optie 

geen flappen en de inhoud van de vorm heeft de vulkleur. 

Deze optie werkt programma-breed, dat wil zeggen dat deze optie op alle vormen op alle 

pagina’s van toepassing is. 
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13.5 Transparante vormen met afbeeldingen 

Voor aanvullende decoraties kunnen vormen met afbeeldingen worden gemaakt. Als 

voorbeeld wordt een afbeelding van een bloem in een ovaal gemaakt. In dit geval is een 

ovaal een uitgerekte cirkel. Er wordt een groene vulkleur gebruikt om de hoeken van de 

rechthoekige foto te maskeren. 

 

 

 

Item 1 is een uitgerekte cirkel met vulkleur groen en met daarin de afbeelding van de 

bloem. In item 2 is het item transparant gemaakt zodat de witte hoekflappen niet meer 

zichtbaar zijn. Daarbij valt echter ook de vulkleur weg, hetgeen niet fraai is. 

 

In item 3 staat de optie Vorm binnenkant niet transparant aan. Daardoor blijft de groene 

vulkleur binnen de ovaal aanwezig en vallen tevens de hoekflappen weg.   
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14.  Preview en Printen 

14.1 Preview 

Alvorens te printen kan met Preview worden gecontroleerd of de pagina een  goede balans 

heeft en of er nog merkwaardigheden in zitten. De previewbutton heeft een aantal 

methoden: 

• Normaal klikken: De preview wordt zo getoond dat deze binnen het beeldscherm past. 

Dit is een eenvoudige methode om snel de balans van de gehele pagina te controleren. 

• Shift-klikken: De preview wordt op 

het fysieke formaat van de pagina 

getoond. Een A4 pagina wordt dan 

met een fysieke breedte van 210 

mm op het scherm getoond. 

Hiervoor heeft het programma de 

juiste fysieke afmetingen van het 

beeldscherm nodig. Die is door het 

programma niet altijd correct in 

Windows te achterhalen. Daarom is 

het aanbevolen dat u de Schermbreedte en Schermhoogte in mm controleert en zo 

nodig aanpast bij de pagina opties. 

• Ctrl-klikken: In de preview worden 

controlelijnen gemaakt, vergelijkbaar 

met de gidslijnen op het hoofdscherm. 

Deze controlelijnen zoeken verbinding 

met alle items op de pagina waardoor 

asymmetrie kan worden opgespoord.  

Voorbeeld: 

Het France item is per ongeluk een 

millimeter naar links verschoven. 

Tijdens het ontwerpen is dit niet altijd 

direct goed zichtbaar. Met de 

Controlelijnen in de preview is 

eenvoudig te zien dat er sprake is van een niet symmetrische opzet. Er zijn namelijk 

meerdere dubbele lijnen die er op wijzen dat sommige items niet symmetrisch staan. 

• Alt-klikken: De previewpagina wordt tweemaal zo groot weergegeven. 

 Deze Shift, Ctrl en Alt functies kunnen allemaal tegelijk worden gebruikt. In de preview 

afbeelding hierboven zijn bijvoorbeeld Alt (2x) en Ctrl (controlelijnen) tegelijk gebruikt. 

 

14.1.1 Previewvenster 

In het previewvenster kan de pagina worden verschoven met ingedrukte linker muis. Bij 

een touchpad kan dit eveneens door met twee vingers te scrollen. Om na het verschuiven 

de pagina weer snel linksboven te plaatsen kan op het gedeelte buiten de pagina, maar in 

het preview venster, worden gedubbelklikt. Het previewvenster wordt gesloten met het 

rode kruisje, escape of dubbelklik. 
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14.2 Printen 

Het doel van het programma is om uiteindelijk een albumpagina te 

printen.  

• Preview: Alvorens te printen kan met Preview worden gecontroleerd of de pagina een  

goede balans heeft en of er nog merkwaardigheden in zitten. Zie vorige hoofdstuk. 

• Print: Met deze button worden de te printen pagina's naar de printer gestuurd. Dit kan, 

indien aanwezig, ook een virtuele printer zijn (zoals CutePDF of Microsoft Print to pdf). 

Na het printen op de button komt een printerkeuze window. 

BMP en JPG: Hiermee wordt een pagina als afbeelding in een .bmp of .jpg bestand 

opgeslagen. Na klikken op een van deze buttons kan de bestandsnaam worden 

ingevoerd. Naar BMP of JPG printen wordt gedaan met één pagina tegelijk. Deze 

buttons worden pas zichtbaar wanneer bij de instellingen BMP en/of JPG zijn 

geactiveerd bij de printinstellingen. Wanneer ze dan niet getoond worden kan het zijn 

dat ze bij de Instellingen > Buttons uitgevinkt zijn. 

14.2.1 Printerkeuze en printerinstellingen 

Eerst verschijnt een venster om de gewenste printer te kiezen. Daar kunnen eventueel ook 

nog wat eigenschappen van de printer worden ingesteld, afhankelijk van het type printer.  

Opmerking: Het klikken op Eigenschappen roept het instellingenvenster van de printer op. 

Dit verschilt van printer tot printer, aangezien niet alle printers dezelfde eigenschappen 

hebben. In de praktijk blijkt dat in sommige gevallen deze printereigenschappen niet altijd 

met succes kunnen worden aangeroepen. Dan lukt het instellen bijvoorbeeld niet via WiFi 

(draadloos) maar wel via USB.  

Let op: Wanneer “Printer automatisch instellen” is aangevinkt (zie verderop) zal Albupad de 

hoogte, breedte en oriëntatie (staand / liggend) door Albupad worden ingesteld. Die 

instellingen kunnen in dat geval niet hier worden gewijzigd. 

In dit voorbeeld zijn we bezig op 

pagina 4. Standaard zal het 

programma alleen de actieve pagina 

printen, in dit geval dus pagina 4.  

(Dat wordt ietwat cryptisch 

aangegeven door het automatisch 

aangeklikt zijn van het keuzerondje 

Selectie.) 

Om andere of alle pagina's te 

printen kan dat worden ingesteld 

met de keuzemogelijkheden Alles en 

Pagina's van t/m. 

De mogelijkheid om een aantal 

exemplaren te printen wordt wel 

getoond maar kan niet worden 

gebruikt. Er wordt altijd 1 exemplaar geprint van de te printen pagina's.   
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14.2.2 Printer instellingen 

• Printer automatisch instellen 

Wanneer aangevinkt wordt het paginaformaat van de 

printer automatisch ingesteld op het in Albupad bij 

de pagina-instellingen ingestelde papierformaat. 

Normaal gesproken staat deze optie aan.  

• Activeer Print naar BMP / JPG. 

De buttons op het bovenste paneel worden 

geactiveerd. Soms moeten die ook nog zichtbaar 

worden gemaakt via Instellingen > Buttons. 

• Toon preview tijdens het printen. 

Tijdens het printen een preview van de pagina 

getoond. Wanneer de pagina naar de printer is 

verstuurd verdwijnt de pagina weer. 

• Toon overzicht voordat printen begint. 

Vlak voor het printen begint wordt een overzicht wordt gegeven wat, waar en hoe geprint 

wordt. Wanneer men op duur papier print dan wordt hiermee hopelijk een besparing 

bereikt.  

14.2.3 Printer offsets 

Let wel op dat het papier recht door de printer gaat. Anders kan er tussen de marge boven 

en onder gemakkelijk 2 mm verschil zitten. 

Met offset wordt bedoeld een verschuiving van het printwerk op de pagina. Dit wordt 

veroorzaakt wanneer de printer niet tot aan de randen van het papier kan printen. De printer 

print dan een klein stukje verder van de randen af. Dit wordt door het programma 

automatisch verwerkt wanneer automatisch aan staat.  

Mocht er nog steeds een afwijking zijn dan kan een extra offset worden toegepast. Deze 

wordt opgeteld op de automatische offset. Deze extra offset kan ook zelfstandig worden 

gebruikt, zonder de automatische offset in het geval de informatie van de driver niet klopt. 

14.2.4 Afbeeldingen niet printen 

Onder het bestandsmenu zit een functie om tijdelijk geen 

afbeeldingen te tonen of te printen. Dit is een aan of uit te 

vinken optie. 

In sommige gevallen kan het gewenst zijn om afbeeldingen 

niet te tonen of te printen. Bijvoorbeeld om inkt te 

besparen.  

Hier is tevens een mogelijkheid om het papier door te 

voeren naar de volgende pagina. 
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14.2.5 Afbeeldingen grijs of kleur printen 

Bij de afbeeldingen instellingen is een optie om alle 

afbeeldingen in grijstinten te tonen of te printen. Dit 

spaart kleureninkt uit. Zie de beschrijving bij de 

afbeeldingen opties. 

 

14.3 Printen naar een PDF bestand 

Wanneer men pagina’s ergens anders wil 

printen, bijvoorbeeld bij een copyshop, 

kan de pagina naar een virtuele pdf printer 

worden gestuurd. De pagina wordt dan 

naar een pdf bestand gestuurd in plaats 

van naar een printer. Het pdf bestand kan 

dan door een copyshop worden geprint.  

 

Op de computer staan de pdf printers in 

het lijstje van de printers. In dit voorbeeld 

zijn dat CutePDF en Microsoft Print to 

PDF. 

 

 

14.4 Bekende problemen met printen 

Het meest voorkomende probleem, voor zover er problemen optreden, is dat het printen op 

een of andere manier niet goed werkt. Er komen bijvoorbeeld alleen lege pagina's uit de 

printer, of er worden enorm grote zwarte blokken geprint, of de spooler wordt geblokkeerd. 

Het is ook voorgekomen dat de printer in de war raakte en de printer driver software 

opnieuw moest worden geinstalleerd. 

Het is zeer wel mogelijk dat dit vooral voorkwam bij oudere systemen met weinig geheugen 

of omdat Albupad onvolledige instructies verstuurde naar de printer. De meeste problemen 

kunnen eenvoudig worden omzeild door te printen naar een virtuele printer die een pdf 

bestand van de pagina(s) maakt. Zie vorige paragraaf. Bijvoorbeeld CutePDF of Microsoft 

print to PDF die tegenwoordig op de Windows PC blijkt voor te komen.  

Het daaruit komende pdf bestand zal in het algemeen probleemloos geprint kunnen 

worden. Tevens heeft u dan een pdf kopie van de pagina voor later gebruik. 

 

14.5 Bekende foutmeldingen 

- Printer is not currently printing. Deze melding komt wanneer er naar een virtuele printer 

wordt geprint (zoals Microsoft print to pdf) en het bestand waar naar geprint wordt 

staat nog open in de pdf reader. Remedie: sluit het pdf bestand. 
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15.  Overzicht van toetsenbord functies 

Een aantal functies kan met het toetsenbord worden uitgevoerd. Let wel op dat Albupad 

dan het actieve venster is anders kan de toetsencode naar een ander programma gaan met 

mogelijk vergaande gevolgen.  

Toets Functie overeenkomende 

button of handeling 

Ctrl-A Selecteert alle items op de pagina. Nogmaals drukken de-

selecteert alle items op de pagina weer. 

Alle 

Ctrl-C Kopieert alle geselecteerde items Kopieer 

Ctrl-D Dupliceert alle geselecteerde items Dupliceer 

Ctrl-N Maakt een nieuw item Nieuw Item 

Ctrl-P Printen  

Ctr-S Bestand opslaan (**) oude Ctrl-S is nu Ctr-Q  

Ctrl-T Opent de tekst van een item Dubbelklik item 

Ctrl-V Plakt de inhoud van kopiëren of knippen naar de pagina Plak 

Ctrl-W Preview  

Ctrl-x Knipt de geselecteerde items uit de pagina om later te plakken. Knip 

Delete Verwijdert de geselecteerde items. Vraagt confirmatie bij meer 

dan 1 item. Met Ctrl wordt deze vraag niet gesteld.  

Item – Verwijder item 

Ctrl-Y Herhaalt de voorgaande handeling (zie Ctrl-z) Redo 

Ctrl-Z Herstelt de laatste handeling Undo 

Pg up 

Pg dn 

Naar volgende of vorige pagina. De werking tussen Pg up en 

Pg dn is om te keren bij de opties.   

P-> 

<-P 

Home ga naar eerste pagina   ga naar linksboven op de pagina (*)  

End ga naar laatste pagina   ga naar rechtsonder op de pagina (*)  

Tab Tab in tekstitem, Tab/Shift Tab tussen items  

Pijltjes 

toetsen 

Verschuiven van items. Dit werkt niet altijd goed. Soms enkele 

keren extra drukken nodig. Alt doet B/H ipv X/Y 

slepen met de muis 

(*) veranderd in versie 1740   (**) veranderd in versie 1741 

 

Ctrl-Klik in de hoeken van het scherm positioneert de pagina naar die hoek. Bijvoorbeeld 

rechtsboven op het papier Ctrl-klikken plaatst de rechter bovenkant van de pagina in de 

rechter bovenkant van het scherm. 
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16.   Programma instellingen en opties 

De programma-instellingen en opties richten zich op een aantal algemene aspecten van de 

werking van het programma. De instellingen worden bereikt via de menufunctie Instellingen 

> Programma. De instellingen kunnen per tab worden teruggebracht naar de 

standaardwaarden met de Herstel button (deze kan ook reset heten in bepaalde versies). 

Onder Programma staan instellingen voor het gedrag van het programma. Onder Opties 

staan instellingen voor de gebruiksmogelijkheden van het programma. 

16.1 Programma Instellingen 

• Programma afsluiten bevestigen: Wanneer u het 

programma afsluit wordt een bevestiging gevraagd. 

Dit voorkomt dat het programma per ongeluk wordt 

afgesloten. 

• Toon bestandgeschiedenis: Wanneer u op de 

menubalk op bestand klikt worden de laatst 

geopende bestanden getoond onder geschiedenis. 

Tevens wordt de knop op de knoppenbalk getoond 

waarmee het laatst gebruikte bestand is in te lezen. 

 

 

 

 

Wanneer u de geschiedenis wilt verwijderen 

klikt u Toon bestandsgeschiedenis uit. 

Vervolgens krijgt u de vraag of u de 

geschiedenis wilt verwijderen. Deze functie verwijdert alleen de geschiedenis, de 

bestanden zelf blijven aanwezig. 

• Automatische update controle. Hiermee wordt iedere maand gekeken of er een nieuwe 

versie is. U geeft hiermee toestemming dat het programma maandelijkse contact zoekt 

met de website om te kijken of er een nieuwe versie beschikbaar is. 

Deze update controle kijkt alleen naar reguliere versies en betaversies. Er verschijnen 

ook nauwelijks geteste tussenversies met nieuwe of aangepaste mogelijkheden. Die 

kunt u vinden door op de website naar de nieuwspagina te gaan. Deze controle kunt u 

ook zelf doen met de menufunctie Info > Update info.   

Privacy: zie het hoofdstuk Privacy en de installatiehandleiding voor verdere details over 

de privacy van deze functie. Er wordt de volgende privacy boodschap gegeven: 
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• Toestaan paneel minimalisatie. Wanneer op het bovenste, onderste of rechter paneel 

wordt geklikt wordt het geminimaliseerd. Daarmee heeft men (tijdelijk) meer 

tekenruimte ter beschikking. Deze optie voorkomt dat wanneer er per ongeluk op een 

paneel is geklikt men niet direct weet hoe het paneel weer terugkomt. (Klik overigens 

nogmaals op het paneel weer terug te halen).  

Toon geen hints, hiermee worden de gele ballonnetjes met uitleg bedoeld. Na enige tijd 

weet men de betekenis van alle knoppen wel en dan kunnen de ballonnetjes met deze 

optie eventueel worden uitgezet voor een rustiger beeld. De tekst van de hint wordt in 

dat geval nog wel op de statusbalk onderin weergegeven. Voorbeeld van een hint: 

 

• Toon technische informatie: Een aantal technische zaken is voor de gemiddelde 

gebruiker minder relevant en kan tot verwarring leiden. Standaard staat deze optie uit, 

maar kan voor geïnteresseerden worden aangezet. Het programma wordt dan mogelijk 

iets trager vanwege extra activiteiten die dan plaats vinden.  Elders in dit handboek 

worden enkele technische informaties behandeld. 

• Activeer log: Wanneer deze optie aanstaat worden onverwachte en belangrijke  

gebeurtenissen in een logbestand opgeslagen. Deze optie is nuttig wanneer er fouten 

optreden bij het werken met het programma. Zie voor details over de logbestanden het 

hoofdstuk geavanceerde instellingen. Daar wordt beschreven hoe de logbestanden 

kunnen worden geïnterpreteerd en hoe ze kunnen worden verwijderd. 

• Log details: Wanneer het maken van logbestanden is geactiveerd (vorige optie) worden 

met deze optie aanvullende details in het logbestand opgenomen. Wanneer bijvoorbeeld 

een bepaald afbeeldingsbestand de oorzaak is van een probleem zal zonder deze optie 

alleen de technische beschrijving worden gegeven dat er met een bestand iets misgaat. 

Wanneer deze optie wel is aangevinkt zal tevens de naam van het bestand worden 

onthuld. Deze bestandsnaam kan privacygevoelig zijn en daarom staat deze optie 

standaard uit. 

16.2 Programma Opties 

Met de programma opties wordt de functionaliteit 

van het programma aangepast. Een aantal functies is 

slechts nuttig voor een beperkte groep gebruikers.  

• Selectiemethode. Zie het hoofdstuk Selecteren 

voor details. 

- Klassiek, (zoals in versies 1600) ieder item moet 

met Shift of Ctrl geselecteerd worden. Versie 

1740: verplaatsen kan dit alleen met Shift omdat 

Ctrl wordt gebruikt voor de-selecteren. 

- Standaard, de eerste twee items moeten met 

Shift en Ctrl worden geselecteerd, daarna kan dat met alleen de muis. 

- Snel, items worden altijd meegeselecteerd door er op te klikken. 
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• Opzet van het scherm. Vanwege het grote aantal bedieningsorganen is het mogelijk dat 

ze door elkaar gaan lopen of te klein worden. Anderzijds kan men vinden dat de 

knoppen en dergelijke te dicht op elkaar zitten. Er zijn daarom 3 opties: 

o Normaal: voor de meeste beeldschermen 

o Ruim: voor beeldschermen met veel ruimte 

o Krap: wanneer een beeldscherm te weinig ruimte heeft. In aanvulling hierop 

kunt u eventueel een smaller lettertype instellen. 

• Verberg bekende mededelingen. Na enige tijd zullen ervaren gebruikers de meeste 

mededelingen na enige tijd wel kennen. Met deze optie worden geen voor de hand 

liggende mededelingen meer gegeven. 

• Versie 1600 afmetingen. De afmetingen van de items worden in alle vorige versies dan 

1716 een pixel (beeldpunt) te kort weergegeven en geprint. Vanaf versie 1716 worden 

bij weergave en printen extra pixels toegevoegd om de items beter te laten aansluiten. 

Aan het item zelf verandert niets. Met deze optie kan worden gekozen om de items 

strakker aan elkaar of met iets tussenruimte weer te geven of te printen. Voorbeeld:       

 

 

 

 

 

 

 

In bovenstaande opstelling van items zouden ze volgens de afmetingen en de positie, 

aan de onderkant en zijkant moeten overlappen. In de 1600 versies zit daar iets 

tussenruimte. In versie 1700 worden pixels toegevoegd om dit effect te voorkomen. 

Door zoom en afrondingen kan er nog steeds tussenruimte ontstaan die bij het printen 

echter verdwijnt. Dit is een min of meer experimentele aanpassing. Eventuele 

neveneffecten van de extra pixels zijn nog niet bekend. In versie 1740 is de verticale 

tussenruimte van versie 1600 niet in alle gevallen meer mogelijk door een interne 

aanpassing (verbetering). 

• Activeer kleurenschema's: Met kleurenschema's, ook wel skin (huid) genoemd kunnen 

diverse kleuren van het programma (niet van de items) worden aangepast. Met deze 

optie wordt de mogelijkheid van kleurenschema's ingeschakeld. Standaard staat deze 

optie uit. 

• Versies voor 1740 zwart en grijsfilters. Versies vanaf 1740 gebruiken een sterk 

verbeterd en veel sneller zwart en grijsfilter. De oude filters worden gebruikt wanneer 

deze optie aan staat. De oude filters werken alleen op de items, niet bij andere functies 

zoals croppen nabewerking. De oude filters zijn in versie 1741 niet meer beschikbaar, 

maar nog wel in versie 1740.   
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17.  Buttons tonen en verbergen 

Albupad heeft een groot aantal mogelijkheden waardoor ook het aantal buttons (knoppen) 

wat veel kan worden bij een klein scherm. Daarom is er de mogelijkheid de niet benodigde 

buttons te verbergen.  

Nieuw: In tegenstelling tot oudere versies dan 1741 worden na installatie bijna alle 

beschikbare buttons getoond. (Bij oudere versies was er vaak sprake van twee stappen, het 

activeren van de functie en daarna het beschikbaar maken van de button. De activeren-stap 

is vervallen en nu zijn bijna alle buttons direct functioneel. Op een enkele na, maar daar 

komt dan een duidelijke melding over. 

Uitzonderingen: 

De print naar BMP en JPG buttons. Deze kunnen ook geactiveerd worden bij de printer-

instellingen. Echter wanneer ze bij de buttons worden uitgezet dan blijven ze toch nog 

geactiveerd via de printerinstellingen. Ze moeten daar dus ook nog gedeactiveerd worden. 

Dit is een weinig gebruikte mogelijkheid, zodat dit schoonheidsfoutje geen groot probleem 

zal zijn. 

 

De twee bovenste twee lijsten zijn voor het linker- en rechter 

gedeelte van het bovenste paneel. 

Midden onder is voor het onderste paneel. Linksonder voor 

het linker paneel en rechtsonder voor het rechter paneel. 

De checkboxen tonen de tekst die op de button staat. Onderin is nog een hier niet 

getoonde regel die de hint voor een button toont.  

In bovenstaand voorbeeld is de Openen button uitgevinkt en wordt daarom niet getoond.   
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18.  Pagina en papier instellingen 

In dit hoofdstuk wordt enkel de pagina op het beeldscherm besproken. Het uiteindelijk 

printen van de pagina wordt in het hoofdstuk Printen behandeld. 

Na het opstarten van het programma, 

of het maken van een nieuw bestand, 

verschijnt een lege basispagina met 

een kader op de papiermarges en 

een raster met centrale lijnen binnen 

de papiermarges. 

De instellingen voor het papier en de 

pagina bevinden zich op de 

instellingentab Pagina. Er zijn drie 

subtabs. Deze zijn voor Papier en 

Marges, Opties en Zoom, en Kader 

en Raster. 

Bij kleinere beeldschermen zijn niet 

direct alle functies zichtbaar. In dat 

geval kan in het venster gescrolled 

worden. Daar wordt dan tevens een 

“scroll voor meer” melding over 

gemaakt. 

De pagina in de pagina-instellingen 

moet dezelfde afmetingen, 

bijvoorbeeld A4,  hebben als het 

papier waarop later geprint wordt.  

18.1 Papier 

U kunt hier een keuze maken uit veel 

voorkomende papierformaten. Standaard staat het programma ingesteld op A4 papier (210 

x 297 mm). Met staand en liggend wordt aangegeven of het papier staand (portrait) of 

liggend (landscape) is. 

18.1.1 Afwijkend papierformaat 

- Klik op Speciaal in de lijst met 

papierformaten; 

- Wijzig, onder de lijst de afmetingen, de 

breedte en hoogte velden met de pijltjes 

of type de gewenste waarde in, 

bijvoorbeeld 300 en 400; 

- Klik op Ok. 

Hierna kan dit nieuwe papierformaat worden 

geselecteerd. 
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18.2 Papiermarges mm 

Met papiermarges worden de ruimten bedoeld rondom 

het kader (frame). Het kader is een rechthoek die wel of 

niet geprint wordt. Er kunnen items op of buiten het 

kader worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het 

paginanummer. Het kader vormt dus geen barrière. Met 

de pijltjesknoppen, of door een waarde in te geven, 

worden de marges van het kader aangepast.  

• Herstel standaard waarden: de marges worden hersteld naar de installatiewaarden. 

• Bereken marges rechts en onder: de marges worden zo ingesteld dat het raster en de 

centrale lijnen op halve centimeters liggen. Dit geeft een rustiger beeld. 

Vanaf versie 1740 is de limiet van de marge verhoogd naar maximaal 200 mm. Wanneer de 

tegenover elkaar liggende marges elkaar overlappen wordt daar een waarschuwing voor 

gegeven. 
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18.3 Pagina en zoom opties 

 

Bij de opties wordt het gedrag van de pagina in het programma ingesteld. Let op dat een 

aantal gedragingen van de pagina in samenhang met de items bij de item-instellingen 

worden bepaald.  

• Scroll door de pagina's. Met de P- en P+  buttons kan van pagina worden gewisseld. 

Met deze optie kan dat ook met het muiswiel, of het equivalent op het touch pad 

(bijvoorbeeld met twee vingers verticaal bewegen). 

• Verberg schuifregelaars. Rechts 

en onder de pagina zitten 

schuifregelaars waarmee de 

pagina's verticaal en horizontaal 

kunnen worden verschoven. Met deze optie worden deze niet getoond.  

Met het schuine pijltje in de rechter benedenhoek van de schuifbalken maakt u het 

schuiven ongedaan en wordt de pagina in de linker bovenhoek of centraal geplaatst. 

Dit kan ook met de Home button op het toetsenbord. Met de End button wordt naar de 

rechter benedenhoek gegaan. 

Ctrl-Klik in de hoeken van het scherm positioneert de pagina naar die hoek.  

• Verberg linialen:  Boven en links van de pagina bevinden zich linialen met een wijzer. 

Deze optie verbergt de linialen zodat lieden met een timmermansoog meer ruimte op 

het scherm krijgen.  

Opmerking: Met de item instellingen Gidslijnen, Extra gidslijnen en Afmetingenlabel 

kunnen positie en afmetingen van het item eveneens worden gevolgd. 

• Dikke liniaalwijzers.  De liniaalwijzers zijn normaal 3 pixels breed. Met deze optie wordt 

dat 5 pixels. 

• Toon extra liniaal aanwijzers: Standaard worden aanwijzers getoond voor de 

itemposities links en top. De extra aanwijzers tonen, wanneer een item is geselecteerd, 

tevens midden, rechts en bodem. 
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• Zoom volgt pagina of kader: Hierbij gaat het om het startpunt en eindpunt van de 

liniaal. De positie van de muis of het item wordt aangegeven op het onderste paneel. 

Daarbij kan met pagina of kader gekozen worden tussen de waarde ten 

opzichte van de paginarand of het kader. Zie ook de uitleg bij zoom 

verderop in dit document. 

 

• Zoom afronden. In het geval de resulterende zoomfactor geen veelvoud van 10 is wordt 

deze afgerond naar beneden en naar een veelvoud van 10. Dat is om te voorkomen dat 

tijdens het slepen van een item de breedte of hoogte een pixel kan afwijken. 

• Centreer de pagina: Hiermee wordt de pagina steeds automatisch horizontaal in het 

midden geplaatst. Tenzij de pagina handmatig wordt verschoven. 

• Verwissel pagina Up en Dn toetsen. Met de P- en P+  buttons kan van pagina worden 

gewisseld. Wanneer de plaatsing van die toetsen op het toetsenbord tegen het gevoel in 

gaan kan met deze optie de werking van deze buttons worden omgedraaid. 

• Pagina basisnaam niet gebruiken. De standaard basisnaam van een pagina is P. De 

pagina's worden daarmee automatisch  genummerd als P0001, P0002 enzovoort. De 

pagina basisnaam kan in het veld hieronder worden gewijzigd. Wanneer de basisnaam 

niet gebruikt wordt, worden de pagina's alleen met een nummer genummerd. 

• Overslaan kader 1 toegestaan 

Wanneer er geen kader 1 is geactiveerd en men klikt Toon kader of Print kader wordt 

automatisch kader 1 aangezet. Met deze optie wordt dit niet gedaan. 

• Verboden zone. Dit is de zone rondom de 

pagina waar een item niet geheel in mag staan. 

Er verschijnt een rode mededeling op de 

statusbalk. Wanneer de itemsoptie toon 

handles tijdens slepen aan staat worden de 

handles rood. De breedte van verboden zone in millimeters is instelbaar. De 

standaardwaarde is 2 mm. 

• Extra zoomfactor, Schermbreedte en Zoom marge: zie Zoomen van de pagina verderop 

in dit handboek. 

• Scherm breedte en hoogte 

Deze waarden zijn nodig bij het op papierformaat weergeven van de pagina op het 

scherm en in de preview. De waarden worden door het programma ingevuld, maar dat 

klopt niet altijd. Vul dan zelf de juiste waarden in. Het gaat om de waarde in mm van 

breedte en hoogte van het beeldscherm.  
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18.4 Kader 

Er zijn drie kaders beschikbaar. Deze zijn 

onafhankelijk van elkaar instelbaar. Hun 

positie wordt ingesteld ten opzichte van de 

pagina-marges. 

Items kunnen buiten het kader worden 

geplaatst, het kader is dus geen barrière. 

In het menu wordt ingesteld of de kaders 

getoond en/of geprint worden. Daar is 

tevens een ingang naar de 

kaderinstellingen.  

• Toon kader(s): De kaders worden wel of niet getoond op het 

beeldscherm.  

• Print Kader(s): De kaders worden wel of niet geprint. 

Wanneer het papier bijvoorbeeld zelf al een kader heeft kan 

het printen van het kader hiermee worden uitgeschakeld.  

18.4.1 Kader Instellingen 

 

De kaderinstellingen bevinden zich als subtab op de Paginatab. 

• Kader 1 /2 / 3. De drie kaders kunnen hier apart worden geactiveerd. In bovenstaande 

figuur wordt alleen kader 1 geactiveerd. Let op dat de kaders uiteindelijk wel of niet 

worden getoond en/of geprint via het Toon en/of Print Kader(s) in het menu Kader.  

• Afstand in mm/10:  stelt de afstand in tienden van millimeters in ten opzichte van de 

pagina marges. Deze kunnen ook negatief zijn. 

• Lijndikte in mm/10: De kaderlijndikte wordt aangegeven in tienden van millimeters. 

(lijndikte 0 geeft een dikte van 1 beeldschermpixel of 1 printerpixel. Hiermee ontstaat 

de dunst mogelijke lijndikte).  

Opmerking:  Bij een lijndikte van bijvoorbeeld 2/10 millimeter zult u waarschijnlijk zien 

dat de lijn op het scherm niet dikker wordt. Dit komt omdat een beeldscherm te weinig 

beeldpunten heeft om het onderscheid te tonen tussen 1/10 en 2/10 millimeter. Een 

printer heeft meestal veel meer punten en zal het verschil wel tonen. Wanneer u het 

beeld inzoomt zal het verschil (bij 100%) wel zichtbaar worden. 

• Kader kleur: bepaalt de kleur van kader. Klik op de gekleurde box om de kleur in te 

stellen. 

• Kader ronding: Met kaderronding kunt u de hoeken van de kaders een afgeronde vorm 

geven. Wanneer u geen ronding wilt zet u de ronding op 0 (nul). 
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Instelling te vinden bij pagina-instellingen: 

• Overslaan kader 1 toegestaan 

Wanneer er geen kader 1 is geactiveerd en men klikt Toon kader of Print kader wordt 

automatisch kader 1 aangezet. Met deze optie wordt dit niet gedaan en kunnen kader 2 

en 3 worden gebruikt zonder kader 1. 

18.4.2 Kader en bestand 

De instellingen van het kader worden opgeslagen in het albumbestand. Wanneer u een 

albumbestand op een andere computer gebruikt worden de kaderinstellingen op die andere 

computer overgezet en gebruikt. Met de resetbutton kan in ieder geval weer teruggekeerd 

worden naar de installatiewaarden. 

 U kunt uw eigen instellingen dan weer terugkrijgen door simpelweg een van uw eigen 

bestanden in te lezen. 

18.4.3 Decoratieve kaders. 

Albupad maakt een rechthoekig kader. Wanneer men een zogenaamd decoratief kader wil 

maken met tierelantijnen dan kan op internet worden gezocht naar “stamps decorative 

borders”. De bedoeling is dan om de hoekornamenten als item met een afbeelding op de 

hoeken van het kader te plaatsen. Wanneer een decoratieve afbeelding over de gehele 

pagina heen valt kunnen de items zich onder die afbeelding verstoppen. Met de 

menufunctie Item > Breng item naar achteren worden de andere items weer zichtbaar. 
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18.5 Raster 

De functie van het raster is om de items gemakkelijk te 

kunnen uitlijnen. Met de Raster button kan het raster 

snel aan en uit gezet worden. Op het printen heeft deze 

button geen invloed. 

Klik in de menubalk op Raster voor het instellen van het 

raster. 

 

 

 

 

• Rasters: Er zijn 4 voorgeprogrammeerde 

rasters, met verdeling van 1, 2, 5 en 10 mm.  

Hiermee worden de instellingen rechtstreeks 

aangepast. Er wordt geen vinkje geplaatst dat aangeeft welke afstand is toegepast.  

• Toon raster: Het raster wordt op het scherm getoond. Dit is dezelfde functie als de 

Raster button. 

• Print raster: Het raster wordt (ook) geprint.  

• Toon middenlijnen: In het midden van het raster worden twee middenlijnen lijnen 

geplaatst. Deze zijn iets dikker dan de andere lijnen. 

• Raster instellingen: Met Raster instellingen kan het raster in meer detail worden 

aangepast. 

18.5.1 Raster instellingen 

De meer gedetailleerde instellingen van het 

raster bevinden zich bij de instellingen op de 

subtab Kader en Raster van de pagina-

instellingen. 

• Variabele lijndikte: De dikte van de 

rasterlijn wordt bepaald door de positie 

van de positie.  

De lijndikte van de 1 millimeterlijn is 

bijvoorbeeld 1 pixel. De 5 mm lijn is met deze optie 2 maal zo dik. De 1 cm lijn is 3 maal 

zo dik. De optionele middellijnen zijn 5 maal zo dik. 

Wanneer de stapgrootte 2 is de 1 cm lijn 2 maal, en de middenlijnen 3 maal dikker. 

Wanneer deze optie uitstaat worden de lijnen van 1 en 2 mm met de basisdikte 

gemaakt.  

• Stippellijnen: Wanneer deze optie aan staat wordt de basislijn gestippeld getoond. Dit 

werkt alleen zoals bedoeld wanneer de basisdikte (Rasterlijnen dikte) op 0 (nul) staat. 

De getoonde dikte is dan 1 beeldschermpixel. Bij kleine afstanden tussen de rasterlijnen 

worden de stippellijnen wat rommelig, afhankelijk van de resolutie van het beeldscherm. 
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Wanneer deze optie uit staat wordt de basislijn als vaste (niet gestippelde) lijn 

weergegeven. 

• Rasterlijnen dikte in 1/10 mm: De dikte van de rasterlijnen, in tienden van millimeters. 

Aanbevolen wordt om de waarde van de dikte van het raster op 0 (nul) te zetten. 

Daarmee wordt de lijndikte niet zoals u wellicht zou verwachten 0 mm, maar de dikte 

van 1 beeldpunt (pixel). 

Let op 1: Wanneer u een waarde voor de dikte ingeeft van bijvoorbeeld 2/10 millimeter 

dan zult u waarschijnlijk zien dat de lijn op het scherm niet dikker wordt. Dit komt 

omdat een beeldscherm te weinig beeldpunten heeft om het onderscheid te tonen 

tussen 1/10 en 2/10 millimeter. Een printer heeft meestal veel meer punten (pixels) en 

zal het verschil wel kunnen tonen. Wanneer u het beeld inzoomt zal het verschil op een 

gegeven moment wel zichtbaar worden. 

Let op 2: De eventuele stippellijn is alleen een stippellijn wanneer deze effectief met een 

dikte van 1 beeldpunt (pixel) wordt weergegeven. Dat is automatisch het geval wanneer 

hier de waarde 0 wordt ingegeven. 

• Rasterkleur: stelt de kleur van het raster in.  

Subraster stappen mm: Deze optie bepaalt de afstand tussen de lijnen tussen de 

centimeterlijnen. Normale waarden zijn 0, 1, 2 en 5. Hier zijn ook alle daartussen 

liggende waarden in te voeren. Dat heeft waarschijnlijk weinig practisch nut. De waarde 

0 betekent dat er geen subverdeling is. Er wordt dan een raster van 1 cm gemaakt. 

• Reset de rasterinstellingen: de instellingen van het raster worden teruggezet naar de 

installatiewaarden.  

 

18.5.2 Opmerkingen 

Opmerking 1: De plaatsing van items kan met de fijninstelling (zie items) op tienden van 

een mm worden verschoven van de getoonde mm instelling. De stops blijven echter wel op 

1 mm. 

 

Opmerking 2: De rastereigenschappen worden opgeslagen in het bestand. De laatst 

gebruikte rastereigenschappen worden onthouden als nieuwe standaard. Wanneer u dus 

een bestand inleest met een blauw raster zal het blauwe raster ook de nieuwe standaard 

worden. De reden hiervoor is dat er dan gemakkelijk zonder verder uitzoekwerk met het 

zelfde raster direct nieuwe pagina's kunnen worden gemaakt.  

Wanneer u een bestand van iemand anders heeft gelezen met een ongewenst raster kunt u 

dat weer herstellen door een van uw eigen bestanden in te lezen. Daarmee wordt uw 

'eigen' raster weer actief. 
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18.6 Zoom: Pagina in- en uitzoomen 

Bij de meeste computers is het scherm te klein om de gehele 

pagina weer te geven. Daarom kan de paginaweergave op het 

scherm worden vergroot en verkleind. Dit wordt in- en 

uitzoomen genoemd. Er zijn vier basismethoden om te 

zoomen: 

18.6.1 Zoom percentage 

Met de menufunctie Zoom > Zoom percentage kan een vaste 

zoomfactor worden ingesteld. De standaard instelling is 50%. 

Dit is enkel een instelling voor de weergave op het 

beeldscherm. De pagina wordt onafhankelijk van de 

zoomfactor altijd op 100% geprint.  

Opmerking: bij zoomwaarden die geen veelvoud zijn van 10 

kan tijdens het slepen van een item een pixel afwijking in de 

breedte of de hoogte voorkomen. Na het slepen worden breedte en hoogte wel goed 

weergegeven. 

Extra zoomfactor toevoegen.  

Wanneer de standaard lijst met zoomfactoren 

niet een gewenst percentage heeft kan een extra 

zoomfactor worden toegevoegd. Deze komt dan 

in de plaats van de laagste zoomfactor in de lijst. 

Hierna wordt deze lijst gesorteerd. Deze extra 

zoomfactor kan worden ingesteld bij Instellingen > Pagina. 

Zoom marge (mm)  

Bij bepaalde zoomfactoren is het vaak rustiger om een marge te hebben rond het 

gezoomde gebied. Die marge kan hier worden ingesteld. 

 

Touchpad 

Wanneer uw computer een touchpad heeft kan, voor zover dat op de computer mogelijk is, 

met twee vingers (pinch) worden in- en uitgezoomd. Er wordt dan steeds een zoomstap 

gedaan per pinch beweging. 

18.6.2 Zoom Horizontaal of Verticaal 

Met horizontaal of verticaal zoomen wordt de pagina zo groot mogelijk binnen het scherm 

afgebeeld. De pagina wordt dan horizontaal of verticaal zo goed mogelijk passend gemaakt. 

Zoom niet afronden  

In het geval de resulterende zoomfactor geen veelvoud van 10 is wordt deze afgerond naar 

beneden en naar een veelvoud van 10. Dat is om te voorkomen dat tijdens het slepen van 

een item de breedte of hoogte een pixel kan afwijken. Het afronden kan worden 

uitgeschakeld met de optie Instellingen > Pagina > Zoom niet afronden. Deze optie is vooral 

van belang om uit te zetten wanneer er een Extra zoom factor is ingesteld die niet mag 

worden afgerond. 



Albupad  handboek versie 1741 B 

    

 

 
Pagina  84 

 

18.6.3 Zoom papier 

Met Zoom papier wordt de zoomfactor zo ingesteld dat de afmetingen van de pagina op het 

scherm zo goed mogelijk gelijk zijn aan de afmetingen van de papieren pagina. Een A4 

pagina van 210 mm breed wordt dan op het scherm met een breedte van 210 mm 

afgebeeld.  

In dit geval is het nodig dat het programma weet hoe breed het beeldscherm is. Het gaat 

hier om de werkbare breedte van het scherm, niet om de breedte van de monitorkast of het 

deksel van de laptop. Deze breedte kan worden ingegeven bij Schermbreedte mm. Als deze 

waarde niet is ingegeven zal het programma de door Windows opgegeven breedte 

berekenen, echter die wijkt in mogelijk af van de werkelijkheid.  

Tip: gebruik een maatlat of centimeter om de schermbreedte op te meten. 

Opmerking: De weergave op het scherm zal niet altijd exact precies zijn. Er kan soms een 

afwijking van ongeveer 1 mm te zien zijn. Wanneer de afmetingen sterk afwijken met wat 

verwacht wordt, controleer dan of de pagina instellingen correct zijn en controleer de 

schermbreedte mm instelling.  

18.6.4 Overige zoom instellingen 

Zoom volgt pagina of kader. (bij de pagina opties). Deze 

optie volgt de Pagina en Kader keuzerondjes op de onderste 

knoppenbalk van het hoofdscherm.  

Deze optie werkt enkel bij horizontale, verticale en percentagezoom.  

• Wanneer Kader aan staat wordt zover gezoomd dat het gedeelte binnen het kader 

maximaal wordt weergegeven.  

• Wanneer Pagina aan staat wordt de gehele pagina weergeven. 

Opmerking: Met de Zoom marge kan een marge worden toegevoegd voor een rustiger 

beeld. 

Opmerking: Ook de optie Centreer pagina kan hier prettiger werken. 

Vooral als de linker en rechter marges niet gelijk zijn.  
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19.  Meerdere pagina's in het bestand 

19.1 Algemeen 

Omdat gebleken is dat er verwarring kan optreden bij de begrippen bestand, bladzijde en 

pagina dient de volgende figuur: 

 

Bestand 

Het zwarte blok in bovenstaande figuur stelt het bestand op uw computer voor. Dit is een 

bestand met de extensie .abp, bijvoorbeeld Nederland.abp. Dit bestand staat op een schijf 

of usb medium op de computer. 

Het bestand bevat alleen de informatie over de items. Er staan geen afbeeldingen in het 

bestand, alleen verwijzingen naar de afbeeldingbestanden. De items worden niet 

opgeslagen als afbeeldingen maar als vectoren. Dat betekent dat alleen de positie, de 

afmetingen en de eigenschappen worden opgeslagen. Een albupadbestand is daarom 

meestal slechts enkele KB groot. 

Pagina of bladzijde 

In het bestand kunnen meerdere pagina's (bladzijden) voorkomen, in de figuur zijn dat de  

blauwe blokjes. Wanneer de meerdere pagina's optie niet is geactiveerd zit in ieder bestand 

slechts één pagina (bladzijde).  

Iedere pagina bevat de items (vakjes, vormen) die u maakt. Op iedere pagina komen de 

items als zelfstandige items voor. Er is geen verband tussen items van verschillende 

pagina's. Ieder item hoort dus bij een bepaalde pagina. Wanneer een item wordt gekopieerd 

of gedupliceerd naar een andere pagina wordt daarvoor een nieuw item gemaakt, die 

automatisch een nieuwe naam krijgt, specifiek voor die andere pagina. 

Per pagina zijn maximaal 255 items toegestaan. 

Er is geen technische beperking in het aantal pagina's dat in een bestand kan worden 

opgenomen. 

Alle pagina's in het bestand hebben, of krijgen na verandering van de pagina indeling, 

dezelfde indeling en eigenschappen. 
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19.2 P buttons 

Met de P buttons wordt naar de vorige of volgende pagina 

gegaan. Dit kan overigens ook met de Page up en Page down 

toetsen op het toetsenbord.  

Met Shift P buttons wordt een pagina één plek naar voren of naar 

achteren verschoven. 

19.3 Maken van een nieuwe pagina 

Een nieuwe pagina kan worden 

toegevoegd als laatste pagina in de lijst, 

of worden tussengevoegd direct na de 

huidige pagina. In beide gevallen 

bedenkt het programma een nieuwe 

naam voor de pagina afhankelijk van de 

positie en de situatie.  

Deze naam kan eenvoudig gewijzigd 

worden door in de pagina box een nieuwe naam in te voeren en op Enter te drukken. Het 

op Enter drukken is belangrijk, want anders wordt de oude naam niet gewijzigd. 

Een variatie op genoemde twee mogelijkheden is dat tevens de inhoud van de huidige 

pagina wordt gedupliceerd naar de nieuwe pagina. Daarvoor dienen de twee andere 

menufuncties. 

Snelle methode: Met Ctrl Pg+ wordt een nieuwe pagina gemaakt of tussengevoegd 

na de huidige pagina. 

19.3.1 De pagina basisnaam 

De naam van de pagina wordt bepaald door de basisnaam plus een paginanummer, met 

eventueel daar nog een subnummer achter. Bijvoorbeeld Pagina 3 en Pagina 3a 

De basisnaam kan worden ingesteld bij de instellingen. Daar kunt u bijvoorbeeld de 

basisnaam wijzigen in Blz. Met de optie Pagina basisnaam niet gebruiken wordt door het 

programma geen basisnaam gebruikt. Dan wordt alleen een nummer gebruikt, met een 

eventueel subnummer. Tenzij u zelf toch een naam in de paginabox invult, dat wordt dan de 

tijdelijke basisnaam. 

Standaard wordt uitgegaan van de naam Pagina x waarbij de x staat voor het 

paginanummer. Bijvoorbeeld Pagina 1 voor de eerste pagina.  

Het toekennen van paginanaam en nummer is enkel een hulpmiddel. De naam van de 

pagina kan altijd handmatig gewijzigd worden door in de paginabox een nieuwe naam in te 

typen en vervolgens op Enter te drukken. De paginabox is het invulveld van de paginalijst. 

In de figuur hieronder staat daar Blz. 0004 in. 

Let op: De naam van een pagina is, hoewel er meestal wel een relatie is of was, niet gelijk 

aan het nummer dat in het aparte label naast de naam staat. De pagina met naam pag. 4 

kan bijvoorbeeld verschoven zijn naar positie 2 in de paginalijst. De naam blijft dan pag. 4 

maar hij staat in het label als volgorde nummer 2. U kunt dan eventueel een nieuwe naam 

intypen en vervolgens op Enter drukken. 
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Voorbeeld: 

De huidige pagina is pagina 4. Deze pagina staat op de 

tweede plek in de paginalijst. Dat is ook te zien in het label 

daarnaast: 2 / 6. Dat betekent de tweede pagina van 6 

pagina’s. Bij het printen wordt deze pagina aangeduid met 

pagina 2.  

 Bij printen gaat het om de positie van de pagina in de 

paginalijst en niet om de naam van de pagina. 

19.4 Verschuiven van de plek van de pagina in de lijst 

Een pagina kan steeds één plek naar voren of naar achteren worden geschoven met de 

Shift Pg button. De naam van de pagina verandert daardoor niet, de positie in de lijst wel. 

Tevens verandert dan het volgnummer rechts van de paginabox om de nieuwe positie aan 

te geven. 

19.5 Verwijderen en terughalen van een pagina 

Een pagina wordt verwijderd met de pagina menufunctie Verwijder deze pagina. 

Wanneer een pagina is verwijderd kan deze tijdens de sessie weer worden teruggehaald. 

Deze actie staat los van de undo en redo mogelijkheid voor de items.  

 

Voorbeeld: 

In bovenstaand voorbeeld is de pagina met de naam Blz. 0018 verwijderd (zie rechtsonder 

op bovenstaande afbeelding). Deze wordt onthouden als X_Blz. 0018 in de interne lijst met 

verwijderde pagina's. Dit is voor het geval er inmiddels een nieuwe pagina 18 is 

aangemaakt. Op deze manier zijn ze te onderscheiden van elkaar. De teruggehaalde pagina 

wordt aan het eind van de paginalijst teruggeplaatst. 
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20. Functies  

Onder de menufunctie Functies zitten enkele functies voor het beheer van de bestanden. 

 

20.1.1 Back-up maken 

Met de functie Back-up maken wordt een reservekopie gemaakt van de bestanden van het 

programma inclusief de door u gemaakte databestanden (albumbestanden). 

 

Na het klikken op OK kunt u een map kiezen waar de bestanden naar toe worden 

gekopieerd, bijvoorbeeld een usb stick of een netwerkdrive. 

Let op: De back-up wordt alleen gemaakt van bestanden die zich op de standaard locatie 

bevinden. Wanneer u bijvoorbeeld uw albumbestanden of afbeeldingen op een andere 

plaats opslaat dan worden die NIET meegenomen in de back-up. 

Let op: De afbeeldingen worden niet meegenomen in de back-up tenzij u die plaatst in een 

van de applicatiemappen van de standaardlocatie van het programma. 

Opmerking: bestanden in de temp en log applicatiemappen worden niet meegenomen in de 

back-up. Deze zijn technisch van aard en daardoor in het algemeen niet nuttig voor de 

meeste gebruikers. 
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20.1.2 Back-up reden en noodzaak 

Met een back-up, of reservekopie, wordt bedoeld dat wanneer uw computer defect raakt er 

op een andere plek een kopie is van uw bestanden, zodat u die weer kunt terugzetten 

wanneer de computer gerepareerd of vervangen is. Het programma zelf kan in dat geval 

van de website worden gedownload. Maar de door u gemaakte bestanden zijn in het geval 

van een calamiteit verdwenen. Ook door verkeerd gebruik van bepaalde functies van het 

programma kan er data verloren gaan. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw data. 

 Het kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat u regelmatig zelf een back-up van uw 

bestanden moet maken op externe media zoals een usb drive. Tegenwoordig is (veelal 

gratis) voldoende ruimte op de diverse clouds beschikbaar om een nog veiliger back-up 

te maken. De back-up staat dan immers op een externe locatie en er kan weinig mee 

gebeuren.  

Maak regelmatig een back-up  met een apart back-up programma of door de bestanden 

simpelweg te kopiëren via de Windows verkenner. 

De in dit hoofdstuk beschreven back-up methode is ingebouwd in het programma en 

daardoor strikt genomen niet onafhankelijk. Wanneer er een fout in het programma zit kan 

het zijn dat de back-up niet correct is. In het licht van algemene beveiligings-inzichten is het 

daarom verstandig om (ook) een ander programma te gebruiken voor het maken van een 

back-up. 

Wanneer u met de Windows verkenner bestanden wilt veiligstellen dan kunt u alle 

bestanden uit de standaard locatie kopiëren. Let er daarbij op dat in het algemeen daar niet 

de afbeeldingen staan. Die zullen dus apart geback-upped moeten worden.  

In aanvulling op uw eigen back-up kunt u een back-up maken met de functie Back-up 

maken van het programma. Hiermee wordt een reservekopie gemaakt van de belangrijkste 

bestanden van het programma, inclusief de door u gemaakte databestanden 

(paginabestanden), die in de standaard locatie staan. 

De standaardlocatie voor de databestanden is: 

C:\Gebruikers\uwnaam\AppData\Roaming\Albupad\data 

Deze map kan in zijn geheel gekopieerd worden naar een back-up medium zoals een usb-

stick. Voor nog meer veiligheid kan deze gehele Albupad map worden gekopieerd. 

 

20.1.3 Back-up locatie 

De back-up met de back-up functie van Albupad wordt gemaakt naar een map met een 

speciale naam in de map die u selecteert. Het programma maakt een nieuwe map met de 

naam albupad_backup en die map moet geselecteerd worden bij het terugzetten van de 

back-up. De reden voor die extra map is te voorkomen dat u bijvoorbeeld de back-up per 

ongeluk naar een schijf schrijft en dan die hele schijf terug kopieert naar de Albupad 

mappen.  
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20.1.4 Back-up terugzetten 

Een back-up die in het 

voorafgaande genoemde 

methode is gemaakt kan 

met deze functie worden 

teruggezet (restore). Dat 

is bijvoorbeeld handig 

wanneer u een nieuwe 

computer in gebruik 

neemt. Zie de installatiehandleiding voor verdere uitleg. 

Bij het terugzetten worden diverse zaken gecontroleerd om te 

voorkomen dat u (andere) waardevolle informatie overschrijft. 

Na het klikken op OK kunt u de map selecteren waar de back-up naar 

toe is geschreven. 

In dit voorbeeld is de back-up naar Onedrive in de Microsoft cloud 

gemaakt.  Het programma maakt in daar een nieuwe map met de naam 

albupad_backup en die moet hier geselecteerd worden. Dit is een 

beveiligingsmaatregel.  

Na het klikken op OK kan de volgende 

melding komen: 

Dit gebeurt wanneer er nog bestanden op 

de computer staan die nieuwer zijn dan de 

bestanden op de back-up. Normaal 

gesproken klikt u op Ja. Tenzij de 

bestaande bestanden defect zijn en u om 

die reden de back-up terugzet. 

Let op: na het terugzetten van de back-up 

worden eventuele nieuwe algemene programma instellingen (het ini-bestand) niet 

onthouden bij afsluiten. De reden daarvan is dat het oude ini bestand (vanuit de backup) 

daarvoor in de plaats komt. 
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20.1.5 Verwijder oude bestanden 

Tijdens het gebruik maakt het 

programma diverse tijdelijke 

hulpbestanden en 

logbestanden aan. Deze staan 

in de mappen temp en log. 

Deze kunt u van tijd tot tijd 

verwijderen. 

 

 

20.2 Archivering van uw bestanden 

Onder geavanceerde opties kunt u archivering aankruisen, of staat al aangekruist.  

Met archivering beschermt u uw informatie tegen 

het onverhoopt verloren gaan van informatie over 

de tijd. Het kan voorkomen dat u ooit wijzigingen 

heeft aangebracht die pas veel later onjuist 

blijken. Of dat door een fout, in het programma 

of anderszins, informatie verloren is gegaan. De 

back-up biedt in dat geval geen uitkomst want die 

is meestal te recent. 

De archieffunctie slaat uw bestand in het archief op vlak voordat u het opnieuw opslaat. 

Daarbij wordt gekeken of het bestand met de huidige datumcode al in het archief zit. Als het 

daar al is, wordt het niet opgeslagen. Is het er niet dan wordt het opgeslagen in het archief. 

Standaard staat deze optie op dagelijkse en maandelijkse archivering.  

De archiefbestanden staan, voorzien van een archiveringsdatumcode, in de archiefmap van 

het programma die eveneens wordt meegenomen in de back-upfunctie van het programma. 



Albupad  handboek versie 1741 B 

    

 

 
Pagina  92 

 

21.   Importeren 

21.1 Importeren van Albumtek bestanden met Albupad. 

Albumtek is een albumbladen tekenprogramma dat uitgegeven en onderhouden wordt door 

de HCC-PZGG. Zie https://postzegel.hcc.nl/ 

 

Wanneer u Albumtek (.blz) bestanden heeft kunt u die grotendeels importeren met Albupad.  

Zie de handleiding voor het importeren van Albumtek .blz bestanden op de website. 

 

21.2 Importeren van een fotoalbum 

Met deze importfunctie kunnen alle afbeeldingbestanden in een map en onderliggende 

mappen in een Albupadbestand worden weergegeven. Zie het hoofdstuk Fotoalbum maken. 
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22. Geavanceerde instellingen 

22.1 Licentiefuncties 

22.1.1 De licentie verwijderen. 

Met het klikken op deze button wordt de licentie verwijderd. U kunt dan een andere licentie 

invoeren na opnieuw opstarten van het programma. 

Het komt voor dat iemand bijvoorbeeld verhuist en graag de licentie op het nieuwe adres 

wil hebben. Met deze functie wordt dan de oude licentie verwijderd en kan de nieuwe 

worden ingevoerd. 

22.1.2 Een licentiebestand maken 

Het licentiebestand is een klein tekstbestandje dat in de systeem map van het programma 

wordt geplaatst. Het wordt ook automatisch meegenomen in de back-up. Wanneer u het 

programma opnieuw installeert op een andere computer en u zet de back-up terug dan 

wordt hiermee de licentie automatisch voor u ingevuld. 

Dit bestand wordt bij nieuwere versies automatisch gemaakt maar als u ooit begonnen bent 

met een oudere versie dan 1509 dan kunt dat bestand hiermee maken. 

22.2 Archivering 

Met archivering beschermt u uw informatie tegen het 

onverhoopt verloren gaan van informatie over de tijd. Het kan 

voorkomen dat u ooit wijzigingen heeft aangebracht die veel  

later onjuist blijken. Of dat door een fout, in het programma of 

anderszins, informatie verloren is gegaan. De back-up biedt in 

dat geval geen uitkomst want die is meestal te recent. 

De archieffunctie slaat uw bestand in het archief op vlak 

voordat u het opnieuw opslaat. Daarbij wordt gekeken of het bestand al in het archief zit. 

Als het daar al is, wordt het niet opgeslagen. Is het er niet dan wordt het opgeslagen in het 

archief. 

De archiefmomenten kunt u hier wijzigen naar bijvoorbeeld dagelijks voor maximale 

archivering. Alle vier opties kunnen eventueel tegelijk worden aangezet. 

De archiefbestanden staan voorzien van een archiveringsdatumcode in de archiefmap van 

het programma die ook eveneens wordt meegenomen in de back-upfunctie van het 

programma. 

Standaard staat deze optie op dagelijkse en maandelijkse archivering.  

Voorbeeld: 

Maandelijks: Wanneer u op bijvoorbeeld 5 november voor het eerst in die maand een 

bestand opent en daarna opslaat wordt dat bestand gearchiveerd. Op 6 november wordt het 

dan niet gearchiveerd, maar wel weer in december. 

Dagelijks: Op 5 november wordt het maar eenmaal gearchiveerd, hoe vaak u het ook opent. 

Pas op 6 november wordt het weer geactiveerd. 

Wekelijks en Jaarlijks werken overeenkomstig, maar dan voor week en jaar. 
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22.3 Logfile analyse 

Het programma maakt logbestanden aan om belangrijke en onverwachte gebeurtenissen 

vast te leggen. Deze functie analyseert de logfiles en maakt een rapport van de 

onverwachte gebeurtenissen. 

Deze functie staat normaal uit en kan bij de programma instellingen worden geactiveerd. 

Voorbeeld van een regel uit het rapport: 

20190128_215532 V1715: 9 : E999: setscrollbars - Scrollbar property out of range 

De regel begint met de datum, tijd en versie van het gebruikte programma, daarna de ernst 

van de fout (9). E999 is de foutcode, deze is vaak 999 omdat er vaak niet in een specifiek 

nummer wordt voorzien. 

Daarna komt de module in het programma. En na het min-teken de systeem melding. 

In dit voorbeeld gaat er iets mis met de scrollbars en kan op zoek worden gegaan naar de 

oorzaak.  

De gebruiker kan verder weinig met deze informatie, maar het wordt op prijs gesteld als u 

het resultaatbestand wilt e-mailen naar de maker of distributeur van het programma, zodat 

er mogelijk iets verbeterd kan worden. 

Privacy 

Let op: het logbestand bevat vanuit zichzelf geen informatie die in de privacy sfeer liggen. 

Wel kan het gebeuren dat er met het invullen van bijvoorbeeld een naam of iets dergelijks 

in een onderdeel van programma dat een fout maakt, deze informatie in de log wordt 

geschreven als data die bij een fout betrokken was. Het is daarom aan te raden om te 

controleren of er geen ongewenste informatie in het lograpport dat u eventueel gaat e-

mailen aanwezig is. 

Let op: deze functie is aanwezig vanaf versie 1715. Mogelijk zijn er al honderden 

logbestanden. Deze functie kan ook tijdens de analyse logbestanden verwijderen die geen 

bruikbare informatie bevatten.  

Oudere logbestanden kunnen ook worden verwijderd, zonder verdere analyse, met de 

menufunctie functies > verwijder oudere bestanden en logbestanden.  
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23. Info 

Onder info bevinden zich enkele informatiefuncties 

 

 

23.1 Programma informatie 

 

Hier worden de versie van het programma getoond en de licentiegegevens. De B na 1.7.4.0 

is de subversie. Kleine wijzigingen in het programma worden hiermee aangegeven. Aan de 

buitenkant van het programma is dat namelijk niet te zien.  

 

23.2 Update informatie 

Hiermee kan gecontroleerd worden of er een nieuwe versie van het programma 

beschikbaar is. Onder Instellingen > programma  kunt u eventueel aangeven dat het 

programma maandelijks automatisch controleert of er een nieuwere versie is.  

Alleen nieuwe uitgebreid geteste stabiele versies worden hier getoond.  

Om op de hoogte te blijven van nieuwe, maar nog niet uitgebreid geteste, versies kunt u de 

nieuwspagina op de website bezoeken. Zie ook het hoofdstuk Privacy voor informatie over 

welke informatie wordt verzameld wanneer u de update check doet. U kunt als alternatief 

eventueel gewoon op de website kijken of er een andere versie is. 

23.3 Gebruiksvoorwaarden 

De voorwaarden voor gebruik zoals die ook bij installatie worden getoond. 
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24.  Kleurenschema’s 

De standaardkleuren van 

het programma kunnen 

hier naar wens worden 

aangepast. De tekstkleur is 

niet voor alle onderdelen 

van toepassing of heeft 

een alternatieve functie 

voor het betreffende 

onderdeel. Dit in 

programma-optie die bij de 

instellingen kan worden 

geactiveerd. 

 

Met de buttons rechts kan 

een andere kleur worden 

ingesteld. Een en ander is 

niet heel logisch. Gelukkig 

kan met Reset schema 

alles weer in originele staat 

worden gebracht. 

 

Voorbeeld: het wijzigen van de blauwe gidslijn. Deze gidslijn heet hier Gidslijnen links. Deze 

kijkt namelijk naar de linkerkant en bovenkant van een item. Nu volgt een wat rare kronkel. 

Omdat “Gidslijnen links” in blauwe tekst is afgebeeld moet hier op Tekst worden geklikt.  

 

Voorbeeld: Handle item. Dit is de kleur van de handles van een standaard item. Daarbij 

moet wel op Kleur worden geklikt. Het gaat namelijk om de kleur van het veld waar “Handle 

item” in staat. 

 

Het kleurenschema wordt opgeslagen in een .skn bestand in de skins map. 

 

Laden: leest een kleurenschemabestand in. 

 

Opslaan: het kleurenschemabestand wordt opgeslagen onder de huidige naam. Wanneer 

dat bestand er nog niet is wordt het bestand skinfile.skn gebruikt. 

 

Opslaan als…: het kleurenschema wordt opgeslagen in een te kiezen naam. 
 

Reset: alle kleureninstellingen worden naar de standaardwaarde gebracht en er wordt 

geen .skn bestand ingelezen bij het starten van het programma. 
 

Let op: wanneer een nieuw kleurenschema niet wordt opgeslagen blijft het actief zolang 

het programma actief is, maar het wordt niet onthouden voor de volgende keer 
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25. Overzicht foutmeldingen, waarschuwingen en mededelingen 

 

Het programma geeft tijdens het gebruik onder bepaalde omstandigheden diverse 

meldingen. Onderscheiden worden: 

• F Fatale fout, het programma stopt (Fatal) 

• E Ernstige fout (Error) 

• W Waarschuwing (Warning) 

• M Mededeling (Message) 

 

In de hierna volgende lijst zijn deze meldingen in volgorde van nummer opgenomen. Deze 

lijst is niet compleet. 

Nummer Melding Oorzaak Oplossing 

FXXX Fatale fout bij 

opstarten 

 Opnieuw installeren van het 

programma 

EP707 Afbeelding niet 

gevonden 

Er is een afbeelding 

gedefinieerd maar deze 

kan niet worden 

gevonden. 

Plaats de gezochte afbeelding 

op de juiste locatie 

W712 Er treedt een fout 

op bij het inlezen 

van deze 

afbeelding 

Afbeeldingbestand 

wordt niet ondersteund. 

Bijvoorbeeld een webp 

bestand. 

Converteer afbeeldingbestand 

naar JPG, PNG of BMP met 

bijvoorbeeld het programma 

Irfanview. 

W713 Een of meer items 

gingen te ver 

buiten de 

ingestelde 

toegestane 

papierzone. 

Item te ver buiten 

papier 

Schuif item naar binnen. 

Instelling: items – items mogen 

buiten papier 

M960 Abnormale 

afmetingen 

Het item was groter dan 

de helft van het papier 

Eventueel deze instelling 

uitzetten bij items instellingen 

Categorie 5000 - meldingen van de afbeeldingen cache 

De meeste fouten worden veroorzaakt door te grote afbeeldingen. Daarmee worden 

afbeeldingen van 50 MB (BMP) of 5 MB (JPG) en groter bedoeld. 

WC5000 Too many 

locked pictures. 

Unlock the 

oldest picture? 

Te veel gelockte 

pictures in de cache.  

 

Zal niet snel voorkomen 

Beantwoorden met Ja. 

Vergroot de cache grootte of 

clear de cache.  

MC5001 please wait, 

freeing 

memory... 

Afbeeldingen nemen te 

veel ruimte in. 

 

Te veel of te grote 

afbeeldingen 

Even wachten, programma lost 

dit zelf op. Anders cache 

verkleinen of kleinere 

afbeeldingen gebruiken 
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WC5002 WARNING! VERY 

LOW MEMORY! 

Afbeeldingen nemen 

veel te veel ruimte in. 

 

Te grote afbeeldingen. 

Even wachten, programma lost 

dit zelf op. Anders cache 

verkleinen of kleinere 

afbeeldingen gebruiken. 

MC5003 please wait, 

freeing 

memory... 

Zie MC5001. In dit geval 

een extra poging om 

situatie op te lossen. 

Even wachten, programma lost 

dit zelf op. Anders cache 

verkleinen of kleinere 

afbeeldingen gebruiken. 

MC5004 please wait, 

freeing cache for 

buffer... 

Programma schrikt van 

grote afbeelding. Kan 

geen kwaad, maar kan 

wat tijd nemen. 

Even wachten, programma lost 

dit zelf op. Anders cache 

verkleinen of kleinere 

afbeeldingen gebruiken. 

EC5005 NOT ENOUGH 

MEMORY 

Er is niet genoeg 

geheugen om deze 

afbeelding te 

verwerken. 

Kleinere afbeelding gebruiken 

EC5010 target file 

disappeared 

from cache 

De cropmaster is niet 

meer aanwezig in de 

cache. Deze zou 

gelocked moeten zijn 

maar is om een of 

andere reden ge-

unlocked en verdwenen. 

Probeer het opnieuw.  

 

 

EC5015 failed grey Kan afbeelding niet grijs 

maken 

Vergroot de cach of gebruik 

kleinere afbeeldingen 

EC5020 lost rotation 

source in cache 

De afbeelding zit niet op 

de verwachte plek in de 

cache 

Probeer het opnieuw 

EC5030 could not make 

dir 

Kan geen map voor de 

thumbnails maken 

Mogelijk is de naam te lang of 

is de gewenste map 

ontoegankelijk. Kan ook een 

gebrek aan schijfruimte zijn, 

maar dat is op moderne 

computers nauwelijks nog een 

probleem. 

    

    

    

    

    

 


