Hoe kan je deze stempel gebruiken?
Je kan de stempel op een afbeelding plaatsen, gebruiken als picbadge op jouw profielfoto van facebook en
afdrukken als affiche. Hoe je dit doet, wordt hier stap voor stap uitgelegd.

1. Plaats de stempel op een afbeelding
de

Op de webpagina krijg je drie mogelijkheden om de wereld te tonen dat je tot de 4 pijler behoort. Wil je de
stempel downloaden om hem op jouw affiche, foto of ander promomateriaal te plaatsen, dan moet je naar het
linkse vak ‘Stempel’. Vervolgens beschik je over drie mogelijkheden; je kan de stempel in het groen, wit of zwart
downloaden.

Maak je keuze en klik op het kleur dat je verkiest, in ons voorbeeld zullen we een groene stempel op een foto
plaatsen. Als je hierop klikt, verschijnt de vraag of je dit bestand wilt openen, opslaan of annuleren. Sla het
bestand op, eventueel op jouw bureaublad.

Nu kan je aan de slag. Indien je niet thuis bent in het bewerken van foto’s, is het aan te raden jouw afbeelding te
bewerken in WORD. WORD is niet ideaal om foto’s te bewerken, maar laat je toch toe om op een eenvoudige
manier aan de slag te gaan. Op die manier kan je de stempel plaatsen in je afbeelding en de bewerkte foto
gebruiken in je correspondentie. Open een nieuw document en voeg jouw afbeelding in, klik op het tabblad
Invoegen en klik nadien op Afbeelding. Selecteer jouw foto. Vervolgens voeg je een nieuwe afbeelding in,
ditmaal de stempel.

Om de stempel op jouw foto te plaatsen, moet je eerst de stempel tweemaal aanklikken. Een nieuw tabblad
Opmaak verschijnt. Hier zie je de functie Tekstterugloop. Als je hier op klikt verschijnen verschillende
mogelijkheden om de stempel in jouw document te plaatsen. Klik op Voor tekst. Nu kan je de stempel in de foto
slepen.

2. Plaats de stempel op jouw facebook-profielfoto
1.
2.
3.
4.
5.

Klik op PicBadge toevoegen.
Vervolgens word je doorverwezen naar een andere pagina. Klik op + Add to your picture.
Nadien word je gevraagd in te loggen met je facebook-account.
Nu kan je de stempel naar wens plaatsen in jouw profielfoto.
Klik op Next. In de volgende stappen word je gevraagd een tekstje achter te laten en je vrienden op
facebook uit te nodigen om de stempel ook te gebruiken.
6. Ten slotte word je gevraagd te klikken op Continue to facebook om de PicBadge te installeren.
7. Klaar is kees!

3. Download de affiche en druk hem af
1. Klik op Download de affiche.
2. Er word je gevraagd of je de affiche wilt openen, opslaan of annuleren. Sla de affiche (pdf) op.
3. Open het bestand en druk af.

