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F O T O K S I Ą Ż K A

Niezmiernie nam miło, że zechcieli Państwo zainteresować się oprogramowaniem służącym 
do tworzenia  Fotoksiążek. Zapewniamy, że nasze produkty, spośród wielu innych dostępnych na 
rynku, wyróżniają się wyjątkową jakością i starannością wykonania. 

Proszę  również  zwrócić  uwagę  na  fakt,  że  Fotoksiążka  to  nie  tylko  atrakcyjna  forma 
zachowania  wspomnień,  lecz  również  ciekawy  sposób  przedstawienia  oferty  firmy  czy  nawet 
pomysł na własne portfolio.

Na dalszych stronach znajdziesz: 
- kilka słów charakterystyki o naszych produktach
- miniprzewodnik po programie, który jest podstawowym narzędziem do ich stworzenia
- cennik.

Na płycie znajdziesz:
- wersję instalacyjną programu ClixxPixx DesignSuite
- pełną instrukcję obsługi programu w językach: angielskim i niemieckim (pliki .pdf)
- miniprzewodnik po programie

Kilka słów na temat technicznej strony naszej   Fotoksiążki  :   

Po pierwsze: produkt nasz wykonany jest z klasycznych fotografii. Nie są to wydruki atramentowe 
czy  termosublimacyjne,  nie  jest  to  też  druk  poligraficzny.  Do  produkcji  naszych  Fotoksiążek 
wykorzystujemy tradycyjny papier fotograficzny (Kodak Professional®). Właśnie ta technologia, 
jako  jedyna  spośród  innych  technik  obrazowania,  pozwala  na  najwierniejsze  oddanie  kolorów 
zdjęć, a co za tym idzie, jest gwarantem najwyższej jakości. Krótko mówiąc: zdjęcia, które znajdą 
się w Twojej Fotoksiążce będą miały takie barwy, jakie widziało Twoje oko.

Po drugie: oprawy naszych  Fotoksiążek pochodzą  od renomowanych  niemieckich  dostawców. 
Każda z nich, przed przeznaczeniem jej do montażu, jest skrupulatnie sprawdzana przez producenta 
w celu  wychwycenia  wszelkich  mogących  wystąpić  wad.  To  kolejny argument  potwierdzający 
wysoką jakość naszej Fotoksiążki.

Po trzecie: Fotoksiążki wykonywane są na miejscu, w naszym laboratorium. Oznacza to, że mamy 
pełną  kontrolę  nad  całym  procesem  ich  tworzenia.  Na  każdym  etapie  jesteśmy  w  stanie
sterować przebiegiem jej produkcji, co oczywiście znów przekłada się na najwyższą jakość finalną.

Po czwarte:  Oferujemy unikatową usługę optymalizacji zdjęć z których będziesz korzystał przy 
projektowaniu swojej  Fotoksiążki.  Ta bezpłatna usługa (szczegóły znajdziesz w końcowej części 
tego miniprzewodnika) polega na takim skorygowaniu barwnym Twych zdjęć, aby nie różniły się 
one kolorystycznie między sobą w już gotowej  Fotoksiążce.  Zapytaj  nas o szczegóły – chętnie 
odpowiemy na pytania.

Do  Twojej  dyspozycji  oddajemy  znakomite  oprogramowanie,  które  w  mgnieniu  oka 
przeprowadzi  Cię  przez  proces  tworzenia  niepowtarzalnej  Fotoksiążki.  Program  ClixxPixx 
DesignSuite, pomimo swej wyjątkowej łatwości obsługi, posiada bardzo bogatą paletę możliwości.
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A zatem:  Jak stworzyć swoją własną, unikatową Fotoksążkę?

1. Zainstaluj program ClixxPixx DesignSuite, wykonując polecenia instalatora.
2. Otwórz program klikając dwukrotnie jego ikonę znajdująca się na pulpicie.
3. W oknie nowego projektu, wybierz:

- rodzaj produktu (w tym przypadku: PhotoBooks)
- rozmiar kart Fotoksiążki
- układ zdjęć na stronach Fotoksiążki

Okno to otwiera się jeszcze w języku niemieckim. Cały czas trwają prace nad spolszczeniem 
tej części oprogramowania. Mając dostęp do Internetu, zalecamy co pewien czas korzystać
z opcji uaktualniania programu, które pozwoli na szybką aktualizację do pełnej polskiej 
wersji językowej.

4. Teraz możesz już, mając zdefiniowany układ, przejść do umieszczania zdjęć w Fotoksiążce. 
W lewej części głównego okna masz do dyspozycji cztery zakładki:
 Zdjęcia    Podgląd zdjęć z określonej lokalizacji. Do swojego projektu przeniesiesz je 

w prosty sposób, przeciągając je myszką. Twoje zdjęcia możesz wykorzystać 
również jako tło, przeciągając je myszką na kartę.
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 Szablony  Tu mamy do wyboru konkretne układy zdjęć na stronach Fotoksiążki. 
Podobnie jak przy zdjęciach, wybrany szablony przeciągamy do projektu 
przy pomocy myszki.

 Kolory    W tej zakładce mamy dostęp do różnych kolorowych teł, które mogą 
posłużyć nam jako podkład do wybranych zdjęć. Możesz wybierać spośród 
teł jednolitych lub gradientowych.

 Tła        Również wybór teł, ale tym razem w formie zdjęć. Masz do wyboru
25 różnych fotografii, które mogą posłużyć jako tematyczne uzupełnienie 
zdjęć na kartach Fotoksiążki..

5. Zalecana jest następująca kolejność prac graficznych:
1. wybór tła Fotoksiążki. 
2. dobór szablonów stron (metodą przeciągania myszką)
3. wklejanie zdjęć.

6. Bezpośrednio po wstawieniu zdjęcia, w dolnym oknie mamy do dyspozycji cztery zakładki:

  Strony   Tutaj możesz dodawać, usuwać lub zmieniać kolejność stron aby uzyskać
w swojej Fotoksiążce ich pożądaną ilość. Do tych poleceń masz dostęp
pod prawym klawiszem myszki. Pamiętaj, że maksymalnie możesz stworzyć
32 strony.

 Zdjęcie  W tym miejscu możesz modyfikować zdjęcie pod kątem kadrowania, 
orientacji, czy obróbki kolorystycznej. Masz również do dyspozycji 
sygnalizator świetlny, który poinformuje Cię o jakości zdjęcia.
Jeśli przy danym zdjęciu zobaczysz kolor czerwony, oznacza to, że nie ma 
ono wymaganej jakości i w Fotoksiążce może być nieostre.
Spróbuj umieścić je na innej karcie, jako mniejsze zdjęcie.

   Cień    Możliwość podcieniowania zdjęcia. Masz do dyspozycji dwa suwaki: jeden 
do zmiany wielkości cienia, a drugi do jego intensywności. Zastosowanie 
tego efektu wpływa na powstanie wrażenia trójwymiarowości.

 Ramka  Umożliwia dodanie ramki w dowolnym kolorze.
Masz również wpływ na jej szerokość.
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7. W każdej chwili możesz również wzbogacić swoją Fotoksiążkę o dowolny tekst.
Może on być umieszczony w dowolnie wybranym przez Ciebie miejscu, zarówno na 
zdjęciu, jak i poza nim. Możesz zmieniać krój czcionki, jej kolor, wielkość, wygląd, a także 
rodzaj wyrównania wpisanego tekstu.

8. I to wszystko. Teraz musisz tylko, korzystając z przycisku   Zamów  , zapisać swoją 
Fotoksiążkę na dowolnym nośniku pamięci i dostarczyć go do naszego laboratorium.
Po wybraniu oprawy, już za kilka dni będziesz mógł cieszyć się oglądaniem własnoręcznie 
skomponowanego dzieła. 

I jeszcze kilka praktycznych uwag: 

• Gorąco namawiamy do skorzystania z wymienionej na wstępie usługi optymalizacji 
zdjęć. W skrócie wygląda to następująco:

- dostarczasz do laboratorium pliki, które wykorzystasz w Fotoksiążce
- pliki są przez nas korygowane kolorystycznie, co nada im właściwą 
  tonację barwną.
- korzystając z już poprawionych plików, przystępujesz do tworzenia
  projektu Fotoksiążki. 

W wyniku tej  operacji, w znaczący sposób zmniejszone zostaną bardzo często 
występujące różnice w kolorystyce zdjęć. Pozytywne efekty tego dostrzeżesz przede 
wszystkim na kartach, na których użyjesz szablonów zawierających kilka zdjęć.
 

• Nie musisz od razu tworzyć całej Fotoksiążki. Swój projekt, niezależnie od tego,
w jakim stadium realizacji się znajduje, możesz zapisywać etapami na swój dysk 
twardy, aby w dowolnej chwili móc go otworzyć i kontynuować jego edycję. Dokonasz 
tego poprzez kliknięcie na przycisk    Zapisz    . Tak utworzony projekt roboczy 
zapisywany jest w postaci pliku z rozszerzeniem .pmp.

• Pamiętaj, że aby poprawnie i zgodnie z Twoimi intencjami wykonać Fotoksiążkę, 
musimy ją dostać od Ciebie w formie pliku z rozszerzeniem . pex. Aby to osiągnąć, 
musisz kliknąć przycisk    Zamów  . Program poprosi Cię o wybór nośnika na którym 
zechcesz zapisać Fotoksiążkę. Do wyboru: płyta CD lub PenDrive. 

• Dostarczenie do laboratorium pliku z rozszerzeniem .pmp, czyli projektu roboczego, 
może spowodować, że specyficzna czcionka, która została przez Ciebie użyta w trakcie 
tworzenia Fotoksiążki, nie będzie mogła być przez nas poprawnie odtworzona. Powód: 
nie jesteśmy w stanie posiadać wszystkich możliwych krojów pisma. Dlatego tak ważny 
jest końcowy wybór odpowiedniego formatu pliku, czyli korzystanie z wcześniej 
wspomnianego przycisku   Zamów  .

3


