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1. De belangrijkste verschillen met de vorige versie 

De vorige officiële versie was versie 1600. Naar aanleiding van suggesties van gebruikers 
zijn diverse tussenversies gemaakt die zijn of waren te downloaden op de nieuwspagina van 
de website. De tussenversies hebben geen documentatie en bevatten wijzigingen die voor 
de aanbrengers van de suggesties uiteraard duidelijk waren. 

De laatste tussenversie bevatte inmiddels zoveel nieuwe functies die tevens hun invloed 
hebben op de werking van het programma, dat een nieuwe officiële versie met documentatie 
zeer gewenst werd. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe 
versies 1700 en de vorige versie 1600. 

Opmerkingen: 

- Versie 1717 vervangt 1716. Enkele fouten waaronder niet tonen van grijsgemaakte 
afbeeldingen zijn hersteld.  

1.1   Aandachtspunten 

De items worden 1 pixel of 2 pixels hoger weergegeven dan in vorige versies dan 1716. 
Hierdoor sluiten de items beter aan op elkaar en op het raster. Bij de instellingen > 
programma > opties is dat eventueel aan te passen naar de oude situatie van 1600. 

Vakjes, Hokjes, Kadertjes, Items: Deze termen werden door elkaar gebruikt. Omdat er nu 
ook lijnen gemaakt kunnen worden wordt nu steeds het begrip item gebruikt. 

1.2       Nieuwe mogelijkheden en verbeteringen 

Groeperen: de meest ontvangen suggestie was de mogelijkheid om items in een groep te 
kunnen onderbrengen. Deze nieuwe versie heeft die mogelijkheid. De mogelijkheid van 
groeperen bracht veel noodzakelijke verandering in het programma te weeg waar overigens 
weer nieuwe mogelijkheden uit voorkwamen. Zie het hoofdstuk Groeperen in het handboek. 

Selecteren: Naast het selecteren van een item met de Shift toets kan dat nu ook met de Ctrl 
toets. Het voordeel daarvan is dat die dichterbij zit. Het nadeel is dat de Ctrl toets door veel 
computers ook wordt gebruikt om de plaats van de cursor aan te wijzen en daardoor wat 
trager werkt.  

Wanneer er al twee items zijn geselecteerd kunnen volgende items zonder de muisknop 
worden geselecteerd. Bij twee of meer geselecteerde items hoeft alleen nog maar de 
muisknop te worden gebruikt om te verschuiven. De oude methode waarbij de Shift of Ctrl 
knop bij het verschuiven ingedrukt moest blijven werkt ook nog. 

Om het selecteren nog sneller te maken is er nu de extra optie (Instellingen > Programma 
>Opties) Snel selecteren, waarmee selectie direct plaatsvindt door enkel op een item te 
klikken, zodra er meer dan één item is geselecteerd. Het nadeel is dat men steeds moet 
onthouden dat er nog items zijn geselecteerd wanneer een actie wordt gedaan. De beste 
methode zal een kwestie van voorkeur en wennen zijn.  

Rij-button: met de rij butten kan een gehele rij worden geselecteerd 

Verticale distributie: alle items op een pagina worden verticaal verdeeld 

Automatische plaatsing: het nieuwe item wordt automatisch op de volgende plek gezet 
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Scrollen door de pagina's: met de scrollmuis kan tussen de pagina's gewisseld worden 

Handles verborgen tijdens verschuiven: Tijdens het verschuiven (verslepen) van items 
worden nu de handles verborgen. Mogelijk is dit niet handig bij het werken met randloze  
items en bij de opties kan worden ingesteld dat de handles niet verborgen worden. De 
nieuwe gidslijnen komen in dit geval van pas. 

Gidslijnen: De gidslijnen geven de positie van het item ten opzicht van andere items aan.  

Handle afmetingen: deze wordt uitgedrukt in pixels (standaard 9). Bij bepaalde schermen 
kunnen ze zo klein worden dat er gemakkelijk naast geklikt wordt. De handle afmetingen zijn 
nu in te stellen bij Instellingen > Geavanceerd. 

Buttons verbergen: Bij de instellingen is nu de mogelijkheid om de niet gebruikte buttons te 
verbergen. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor de overblijvende buttons. 

Kopiëren en dupliceren van meerdere items: Meerdere gekopieerde items worden nu 
onthouden en kunnen naar een andere pagina worden geplakt. Dit kan zelfs naar een ander 
bestand, want de gekopieerde items blijven beschikbaar gedurende de looptijd van het 
programma. Er is  nu ook een knip-button naast de kopiëren, dupliceren en plakken buttons.  

Aanpassen meerdere items tegelijk: De eigenschapen van een item (kleur, lijndikte, 
lettertype etc.) worden nu op alle geselecteerde items toegepast. Dit geldt ook voor de 
opmaak button. 

Afbeeldingen kwaliteit: De afbeeldingen worden nu in een veel betere kwaliteit 
weergegeven. De oude manier met lager kwaliteit is een optie zodat eerder gemaakte 
bestanden er hetzelfde uit zien als voorheen. 

Print in grijs of zonder afbeeldingen: Spaart inkt uit 

Grijsbutton: aparte button op rechter paneel om afbeelding snel grijs te maken 

Alt-klik op een foto op een pagina toont de foto in groter formaat. Shift alt click fullscreen 

Fotoalbum: Min of meer aparte functie om alle foto's in een map en submappen in een 
fotoalbum te brengen.  

Dubbelklikken op abp bestand in Windows verkenner opent het abp bestand 

Pagina's: Het werken met pagina's leidde soms tot verwarring waardoor deze mogelijkheid 
niet verder was uitgewerkt in versie 1600. In deze versie is de draad weer opgepakt en de 
mogelijkheden met pagina's zijn flink zijn uitgebreid. Zie het hoofdstuk Pagina's. Ook het 
printen van meerdere pagina's in één keer is nu mogelijk. 

Opmaakbutton: De werking van de opmaakbutton was wat onhandig. De werking is nu 
vereenvoudigd: Selecteer een item en klik op Ctrl-Opmaakbutton om de opmaak van dat 
item vast te leggen als opmaak. Vanaf dat moment kan men een willekeurig item of groep 
van items selecteren en de vastgelegde opmaak op die items overbrengen door op de 
opmaakbutton te klikken. Dit werkt hetzelfde zoals men bijvoorbeeld de kleur van de rand 
met de kleurbutton button wijzigt. Met de opmaakbutton kunnen dan echter meerdere 
eigenschappen tegelijk worden gewijzigd. 

Tekstblok. Het actieve tekstblok werd vaak onnodig gesloten. Dit is aangepast. Het 
tekstblok kan nu ook geopend en gesloten worden met Ctrl-t 



Albupad versie 1717  - 3 Januari 2020 

Tekst marge. De tekst in een item kan nu met instelbare marges worden gemaakt zoals bij 
afbeeldingen 

Tekst met tabs. Bij linksgerichte tekst kunnen nu tabs worden ingevoerd. Dit werkt soms 
nog niet helemaal perfect. In dat geval een extra tab invoegen of de tabgrootte aanpassen.  

Hints: de gele ballonnetjes met hint-teksten zijn nu uitgeschakeld wanneer in tekstmodus. 
Verder is er een filter gemaakt waardoor ze pas na een minuut weer terugkomen bij dezelfde 
hint-tekst. In alle gevallen blijft de hint tekst wel getoond worden in de statusbalk onderin. 

Linialen en scrollbars kunnen nu verborgen worden. 

Lijnen:  Als nieuw itemtype zijn er sinds versie 1703 lijnen. Deze kunnen ook als stippel of 
streeplijn worden gemaakt, echter dan mogen ze niet dikker dan de dunste waarde (0) zijn. 

Transparantie: De items kunnen transparant, oftewel doorschijnend worden gemaakt. Dit is 
vooral nuttig voor lijnen, maar ook om teksten over bijvoorbeeld driehoeken heen te leggen.. 

Laatst gebruikte bestand snel openen: Een nieuwe button linksboven waarmee direct het 
laatst gebruikte bestand kan worden geopend. Hiervoor moet de programma-instelling 
geschiedenis aan staan.  

Vinden van data-map. Het menu-item Bestand > Gebruik standaard datamap stelt de 
oorspronkelijke map met databestanden in. Wanneer men een bestand opslaat en daarna 
inleest van een andere map dan de standaard map, dan wordt die andere map steeds 
gebruikt om een bestand te openen. Het wordt dan nogal een zoektocht naar de originele 
map. Dit menu-item lost dat op. 

Lettertype van het programma kan gewijzigd worden: De grootte en het type lettertype 
kan nu worden gewijzigd. Teksten op buttons en dergelijke worden daarmee in een aantal 
gevallen beter leesbaar. Mochten de buttons dan te veel ruimte in gaan nemen dan kan voor 
een smaller lettertype worden gekozen zoals Arial Narrow. 

Compact-button voor teksten: Wanneer een item met tekst wordt verbreed ontstaan er 
witte zij-vlakken zonder tekst. Met de nieuwe compact-button wordt de tekst weer netjes 
achter elkaar gezet. 

Pagina opslaan als bmp of jpg bestand: Een pagina kan nu ook worden opgeslagen als 
een .bmp of .jpg bestand. 

Undo en Redo: Hiermee wordt bedoeld ongedaan maken van de vorige acties 
respectievelijk die ongedaanmakingen weer herstellen. Omdat hier geen korte Nederlands 
woord voor is gevonden (Ondoe en Herdoe werden voorlopig afgekeurd) worden de Engelse 
termen gebruikt. Deze optie werkt ook met Ctrl-z en Ctrl-y. Deze optie is te activeren bij 
Instellingen > Opties. Er wordt een aantal vorige acties onthouden, dit aantal (diepte) is in te 
stellen bij Instellingen – Geavanceerd. 

Ctrl-x,c,v,d: Naast Ctrl-z en y ten behoeve van Undo en Redo zijn nu ook Ctrl-x (knippen), 
Ctrl-c (copieren), Ctrl-v (plakken) en Ctrl-d (dupliceren) beschikbaar. Deze hebben 
betrekking op alle geselecteerde items, die overigens met Ctrl-a allemaal zijn te selecteren. 

Met Ctrl-t wordt de tekst van het actieve item geopend. Met Ctrl-n wordt een nieuw item 
gemaakt. In het handboek is een pagina met alle Ctrl functies. 

Handmatige invoer. Deze mogelijkheid is in ontwikkeling. Vanuit de statusbalk onderin 
kunnen zeer snel items worden gemaakt. Voorbeeld: type daar in: /ndit/nis/neen/nvoorbeeld 
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Deze mogelijkheid is in ontwikkeling. Suggesties zijn daarom welkom. 

Optie buiten papier: 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 leidt tot 
een gekreukelde groep. Deze ingreep door het programma kan worden uitgeschakeld bij 
opties. 

Afbeeldingen – Info: Met deze functie in het menu wordt informatie gegeven over de 
afbeelding in een item. Het kan voorkomen dat er wel een afbeelding in een item is 
gedefinieerd, maar dat het afbeeldingbestand niet meer kan worden gevonden. Met deze 
functie kan men zien welke afbeelding en locatie werden verwacht. 

Kleuren instellen met gebruik van skins. De optie kleurenschema's moet daarvoor 
aanstaan. 

Diverse verbeteringen: er zijn diverse fouten hersteld, op bepaalde punten is het 
programma flink sneller geworden. 

Enkele nadelen van deze versie: Het aantal buttons moest worden uitgebreid. Op kleinere 
schermen kan dat tot in elkaar geschoven buttons leiden. Eventueel kan men dan het 
lettertype van het programma kleiner of smaller maken. Er wordt nog wel voldaan aan de 
oorspronkelijke wens om zoveel mogelijk knoppen onder handbereik te hebben. Mogelijk dat 
in een nieuwere versie de knoppen op tabs worden geplaatst, wat enerzijds de overzichtelijk 
verbetert en anderzijds ook weer niet. Een andere meer waarschijnlijke mogelijkheid is om 
aan de linkerkant ook een knoppenpaneel aan te brengen. 

Bekende fouten: 

• Direct na installatie is het programma na het automatisch starten door het 
installatieprogramma nog niet helemaal op orde. slepen vanuit de verkenner lukt dan 
bijvoorbeeld niet. remedie: start het programma opnieuw op vanuit de link op de desktop. 

• Direct na installatie gaat er soms wat mis met het openen van pdf bestanden. Remedie: 
start de computer opnieuw op. 

• De vele veranderingen in het programma zullen ongetwijfeld nieuwe fouten met zich mee 
hebben gebracht. Melding daarvan en nieuwe suggesties zijn zeer welkom. 

Openstaande suggesties 

Niet alle suggesties konden worden gehonoreerd, maar staan wel op de todo lijst voor 
nadere evaluatie. De volgende suggesties staan voor zover bekend nog open: 

- Installeren door gebruikers zonder admin bevoegdheden 

- Interface met Scolp (zie scolp.nl) 

- Exporteren naar openbaar formaat (csv, xml) 

 

Met grote dank aan de gebruikers die fouten hebben gevonden en suggesties voor 
verbetering hebben gedaan. 


