1 ) Ga naar Mijn ontwerp.

2 ) Klik op bv. Templates de Bibliotheek op school.

3 ) Kies een sjabloon en klik daarop.

START ONTWERP EN DOWNLOAD

4 ) Vul titel in, dit is verplicht.
Omschrijving is niet verplicht, maar wel handig
voor het terugvinden van je bestand.

5 ) Klik op start ontwerp en download.

6 ) PDF generator wordt geopend. Klik op een van de
linker plaatjes om de voor- of achterkant te
bekijken. Kies in dit geval voor de achterkant.

WISSEL AFBEELDING

7 ) Klik nu op bewerken. Verander de teksten en klik
op klaar.

8 ) Klik op bewerken bij Logo school om het logo van
de school te uploaden.

9 ) Kies in pop-up menu wissel afbeelding.

UPLOAD

KIES

OPSLAAN

10 ) Klik nu op Kies en zoek naar een logo op je
computer.

11 ) Kies je logo en klik dan op open.

12 ) Klik op uploaden en het wordt geplaatst.

OPSLAAN

KLAAR

13 ) Je kunt nu de afbeelding schalen door een van de
rode bolletjes heen en weer te schuiven.

14 ) Als je het logo goed heb geschaald, klik je in het
pop-up menu op klaar.

15 ) Kijk of het sjabloon en de afbeelding goed zijn.
Klik rechtsboven op opslaan.

MIJN WINKELWAGEN

PLAATS BESTELLING

16 ) Er verschijnt een pop-up menu.
‘Ben je klaar met ontwerpen?’. Kies JA.

17 ) Je komt weer terug op de Bibliotheek op school
-portal.
Klik rechtsboven op mijn winkelwagen.

18 ) Je bent nu in je winkelwagen.
Controleer je bestelling en klik op plaats bestelling.
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PLAATS BESTELLING

OP REKENING 30 DAGEN

19 ) Mocht je nog niet zijn ingelogd dan kom je in dit
venster terecht. Vul je gebruikersnaam en
wachtwoord in. En klik dan op inloggen.

20 ) Je komt nu weer in je winkelwagen.
Controleer je bestelling en klik op plaats bestelling.

21 ) Controleer je gegevens.
Klik linksonder op op rekening 30 dagen.

MIJN WINKELWAGEN

MIJN ORDERS

22 ) De bestelling is geplaatst.
Klik rechtsboven in de hoek op mijn winkelwagen.

23 ) Klik op Mijn orders.

24 ) Klik op de desbetreffende order.

25 ) Klik links bij ‘Actie’ op het icoontje om de template
te downloaden.

28 ) Kies linksboven in de menubalk (eerste knop)
File > Save As > PDF.

26 ) Selecteer in het pop-up menu openen met.
En klik op OK.

29 ) Geef je bestand een naam in het pop-up menu en
klik op Opslaan.
Je bestand is nu opgeslagen.

27 ) Je bestand wordt in Acrobat geopend.

Mocht je nog vragen hebben
neem contact op met Biblionet,
tel nr 053 461 95 40.

