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test 9 fotoböcker

Senaste åren har det skett en explosion av företag som erbjuder foto-
boks-tjänster. Dyrt, billigt, enkelt eller avancerat med bra eller okej kvali-
tet – det är mycket att tänka på när du ska välja vilket företag som ska få 
trycka din bok. Vi har testat nio leverantörer och resultaten varierar.  

text och foto Elin parmhEd test Elin parmhEd & andErs wånEll

Gör din egen fotobok

V ilket företag är bäst? 
Enkel fråga, men 
svår att svara på. Det 

beror helt på vad du som kund 
är ute efter. Ska programvaran 

vara snabbarbetad, ska det vara 
billigt, spelar priset ingen roll så 

länge produkten är av hög kvalitet, 
vill du kunna formge din bok helt på 

egen hand? Frågor som är bra att tänka 
på innan du väljer. 
Sett till pris, användarvänlighet och 

kvalitet sammantaget, är Pixopolis bäst. 
Deras stora plus-i-kanten är trådbindningen 

som gör boken lättbläddrad. Bildkvaliteten 
fanns det inte mycket att anmärka på, även om 

den inte stack ut som något extra bra. Priset 
för vår bok landade på under 300 kronor. Det 

är mycket kvalitet för pengarna.
Bäst bildkvalitet och högst snittbetyg stod den 

amerikanska fotoboksleverantören Blurb.com för. 
Färgbilderna har ett härligt tryck i färgerna utan 
att bli överdådigt. De återger bilderna korrekt. Om 
det inte vore för en malör – de svartvita bilderna 
blev alldeles för ljusa med en, i och för sig mycket 
svag, tendens till grönstick i högdagrarna. 

Sämst kvalitet stod Fujidirekt för. Där var det 
inget snack om saken. Färgerna var alldeles för 
tillskruvade och skuggorna på tok för upplättade. 

Några av leverantörerna vänder sig till dig som 
vill formge din bok själv utan att passera någon 
av leverantörernas egna programvaror. Via Blurb.
com kan du ladda ner mallar för InDesign. Även 
pdf-inställningar går att ladda ner och hela pro-
cessen är mycket smidig. 

Photohome erbjuder även de instruktioner för 
hur du själv gör dina sidor i InDesign och skickar 
upp. Via Pixopolis kan du också göra din bok själv 
i valfritt program. Tänk bara på att måtten måste 
stämma överens med bokformaten.

Fördelen med att skapa sin fotobok utanför 
företagens egna programvaror är att man får 
full kontroll över placering av bilder och text. 
Möjligheterna blir egentligen oändliga.

så testade vi
24 sidor gjorde vi likadana i alla böckerna. Bilderna 
valde vi utifrån att de skulle visa en så stor bredd 
som möjligt; svartvita, med hudtoner, med olika 
färgmättnad, olika färgprofiler, olika färgtoner, 

olika mycket kontrast, natt- som dagbilder i olika 
väder, samt såväl skarpa som brusiga bilder.

Vi har också testat hur bra leverantörernas egna 
programvaror är. Gemensamt för nästan alla är 
att de testar ens tålamod. Ett tips är att lära sig 
hur programmet fungerar innan man kör skarpt, 
för att lära dig dess egenheter.

Betygen fungerar så här:
Kvalitet – bedömning av bildkvalitet, bindning 

och omslag. Kreativa möjligheter – hur begrän-
sande programvaran är. Högre poäng fås om 
man kan göra sin bok i till exempel InDesign. 
Leveranstid – inom utlovad tid och snabbt. 
Användarvänlighet – webbsida, programvara, 
kundtjänst vägs in. Valuta för pengarna – pris 
jämfört med kvaliteten.

Två böcker hann inte levereras i tid till testet trots beställ-
ning med god tidsmarginal – Lulu.com och Önskefoto.
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webbsida www.blurb.com

programvara för Windows och Mac os x.

Format square (180x180 mm), B/W text (130x200), standard 
Portrait (200x250), standard Landscape (250x200), 
Large Landscape (330x280), Large square (300x300)

Bindning hårt omslag med »dust jacket«, hårt omslag med bild, 
och mjukt omslag.

Foto på omslaget Ja.

Uppladdning online.

antal sidor 20-440.

priser 12,95-186,95 dollar (motsvarande ca 90-1300 kr).

Fraktkostnad Beror på vikten och val av leveranssätt.

Utlovad leveranstid Boken tar några dagar på sig i tryckeriet. Med Priority 
utlovas sedan leverans efter 2-4 arbetsdagar. express 
tar 1-3 dagar och economy 4-15 dagar.

Faktisk leveranstid sju dagar.

Betalningssätt Kort.

ladda ner icc-profil Ja.

ladda upp egna 
pdf:er

Ja. Mallar för InDesign finns att ladda ner.

Kundtjänst svarade samma dag.

Vår exempelbok standard Portrait  200x250 mm, hård pärm med »dust 
jacket«, 40 sidor. 33,95 dollar för boken, svensk moms 
(6%) pålagd 3,47 dollar, vi valde priority-shipping 
för att det skulle gå fortare och säkrare. totalkostnad 
61,55 dollar motsvarande 433 kronor.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  8,5
pris  433 kr 

Omdöme Avancerad tjänst för erfarna användare som har InDesign. Bildkvaliteten är 
mycket hög, men med reservation för att de svartvita bilderna blev alldeles för ljusa.

För dig som vill ha mycket stora möjligheter att utforma din bok helt på egen hand 
i InDesign och få en produkt med hög kvalitet. Också för dig som vill kunna sälja dina 
böcker online. 

BLURB
Amerikanska Blurb.com erbjuder det smidigaste sättet att 
göra en fotobok utan att behöva passera en programvara. 
»pdf to book« heter det på deras webbsida. Där går det att 
ladda ner InDesign-mallar, specifika för de olika formaten. 
Använder man något annat program kan man ta hjälp av de 
specificerade måtten. Pdf-inställningar kan man också ladda 
ner. Pdf:erna laddas upp online.

I Blurbs programvara Book Smart använder du jpeg-bilder. 
Programmet är begränsande, men går snabbt att använda. 
För utfallande bilder över uppslag måste man lägga samma 
bild till höger som till vänster för att sedan matcha det rätt. 
Vi hittar ingen inställning för att utfallet ska visas. Egna 
typsnitt går att använda. Däremot går det inte att lägga en 
färgplatta under texten. 

Den färdiga boken är både trådinbunden och limmad. Det 
känns stabilt. Eftersom bokryggen är ganska djup försvinner 
en del detaljer in mot mitten av uppslagen.

Trycket är överlag riktigt bra och korrekt. Däremot får vi 
problem med de svartvita bilderna – samtliga blir för ljusa 
och utan tryck i svärtan. Dessutom finns en svag antydan 
till grönstick i högdagrarna.

Bra tryck i färgerna

Går att formge själv

För ljusa svartvita bilder

webbsida www.fujidirekt.se

programvara endast för Windows.

Format Briljant (285x195 mm, 195x195 mm), standard 
(205x280, 205x205, 190x145), standard häftat 
(145x190, 145x100). 

Bindning hård- eller mjukinbunden.

Foto på omslaget Ja, både fram- och baksida inklusive bokryggen.

Uppladdning online.

antal sidor 24-120 (max och min antal sidor skiljer mellan for-
maten).

priser 89-1159 kronor.

Fraktkostnad 49 kronor.

Utlovad leveranstid cirka två veckor.

Faktisk leveranstid fem arbetsdagar.

Betalningssätt faktura.

ladda ner icc-profil Nej. 

ladda upp egna 
pdf:er

Nej. 

Kundtjänst svarade efter sex dagar.

Vår exempelbok med hårt omslag, 24 sidor. 295 kronor för boken och 
49 kronor för frakten. totalt 344 kronor.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  4,3
pris  344 kr 

Omdöme Hyfsad programvara, men usel bildkvalitet i den färdiga boken.

För dig som gillar extremt tilltagna färger och att alla skuggor lättas upp mycket. För 
den ovana fotobokskreatören.

FUJIDIREKT
Programvaran är inte den mest avancerade i testet, men 
bjuder på en del positiva inslag. Som till exempel att pro-
grammet kan placera ut fästlinjer mot andra bilders position.

En sak man måste se upp med är »automatisk layout«. 
Detta måste man bocka av för varje 
uppslag.

Har man väl dragit i en bild finns 
ingen ångerfunktion. Däremot finns 
funktionen »anpassa storlek« där egen-
händigt sneddragna bilder fixas till så 
att de inte beskärs. 

Typsnitten är begränsade till dem 
som finns i programmet. Det går inte 

att lägga en färgad ruta bakom texten. 
Själva boken finns det egentligen inte så mycket att säga 

om. Trycket är riktigt dåligt och långt ifrån korrekt återgi-
vet. Det är grumligt och finns tendenser till randighet. De 
svartvita bilderna blir alldeles för ljusa. På flera av bilderna 
blir det vita ordentligt utfrätt.

Tvärtemot bildkvaliteten står bindningen för riktigt god 
kvalitet. Boken är limmad och håller ihop bra. Att ryggen 
inte är så djup gör att inte så många detaljer faller bort mot 
mitten av uppslaget.

Bindningen
Lättbläddrad
Billigt

Övermättade färger
Randiga bilder
Seg kundtjänst



test | fotoböcker | sid 65 

webbsida www.fotobok.com

programvara endast för Windows. Mac/Linux-användare kan 
ladda ner mallar till InDesign eller använda de speci-
ficerade måtten för att göra böcker på egen hand.

Format classic (280x205 mm), square (205x205), Light 
(280x205), Giant (425x280), softcover (280x205), 
Pocket liggande (205x116), Pocket stående 
(116x216), helix (200x280), square xL (280x280 
med fyra kromade skruvar som inbindning).

Bindning hård- eller mjukbunden, metallspiral eller fyra kro-
made skruvar beroende på format.

Foto på omslaget Ja, dessutom över fram- och baksida inklusive 
bokryggen.

Uppladdning online.

antal sidor 24-112 beroende på format.

priser 65-1630 kronor. Mängdrabatt möjligt.

Fraktkostnad 50 kronor.

Utlovad leveranstid två veckor.

Faktisk leveranstid 10 dagar.

Betalningssätt Kort, banköverföring.

ladda ner icc-profil Ja. 

ladda upp egna pdf:er Nej, men färdiglayoutade sidor som jpg.

Kundtjänst svarade Dagen efter.

Vår exempelbok classic 280x205 mm, hårt omslag, trådinbunden, 
24 sidor. 245 kronor för boken plus frakt 50 kronor. 
totalt 295 kronor.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  8,3
pris  295 kr 

Omdöme Bra kvalitet till lågt pris med goda möjligheter för den mer 
avancerade användaren. för dig med Pc och Windows är pro-
gramvaran enkel att använda.

För dig som vill att dina bilder ska återges korrekt utan vare sig för mycket eller för 
lite tryck i färgerna. För dig som vill sköta lite mer av formgivningen är detta också 
ett bra val.

PIXOPOLIS
Pixopolis är ett av företagen som erbjuder den mer avancerade 
användaren stora möjligheter. De som har och är vana med 
InDesign kan ladda ner mallar från Pixopolis webbsida. För 
den som inte har eller kan InDesign finns måtten specificerade 
så att du kan använda något annat program. 

Använder du InDesign kan du inte skicka upp dina sidor 
som pdf:er. Men väl som jpg. Pixopolis avråder dock från 
att exportera direkt till jpg från InDesign då bilderna kan 
bli pixliga. 

Pixopolis programvara är riktigt bra, även om det finns 
några missar. Tangentstyrningen av bildernas position är till 
exempel ganska grov.

Programmet visar däremot tydligt utfallet med en markering.
Du kan använda vilka typsnitt du vill i din layout. Men någon 

funktion för att lägga en färgad platta bakom texten finns inte.
Pixopolis trådbindningen gör att mycket lite försvinner in 

mot mitten av ett uppslag. I testet är Pixopolis det företag 
som klarar detta bäst. Deras bok är också den mest blädd-
ringsvänliga.

Men bindningen har också en nersida. På uppslag med mörka 
bilder syns trådarna och på vissa sidor ser vi även limmet sticka 
fram. Det tar bort en del av kvalitetskänslan. Dessutom är en 
tråd skadad när vi får boken. Fabrikationsfel eller ej – när man 
får sin produkt ska den vara hel.

Bildkvaliteten är om inte strålande så utmärkt. Med några 
reservationer. I mörkgrå moln framkommer en tydlig tendens 
till magentastick. I en annan bild återges en fönsterspegling 
av ett ljus som alldeles för orange.

Trådinbunden = bläddringsvänlig
Genomgående god kvalitet
Billigt

Delvis skadad trådinbindning vid leverans
Kunde varit mer drag i färgerna

Boken är trådinbunden på ett sätt som 
gör att mycket få detaljer försvinner in 
mot mitten. Detta är Pixopolis bäst på 
i vårt test. 
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webbsida www.extrafilm.se

programvara endast för Windows.

Format explore (13,7x17,5 cm), enjoy (20,5x20,5), share 
(21,5x21), Inspire (30,7x21,5), create (22x30,2), 
highlight (30,5x30), Impress (30,5x42,5).

Bindning hård- eller mjukbunden beroende på format.

Foto på omslaget Ja.

antal sidor 20-100 beroende på format.

priser 99-1322 kronor.

Fraktkostnad 50 kronor.

Utlovad leveranstid Inom en vecka.

Faktisk leveranstid fem arbetsdagar.

Betalningssätt faktura om inte ordern är för stor.

ladda ner icc-profil Nej.

ladda upp egna 
pdf:er

Nej.

Kundtjänst svarade efter en dag.

Vår exempelbok Inspire 30,7x21,5 cm, hårdinbunden, 40 sidor. 469 kro-
nor för boken plus 50 kronor i fraktavgift. totalt 519 kr.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  5,0
pris  519 kr 

Omdöme Grådaskiga färger överlag är aldrig kul, men kvaliteten håller ändå en 
okej nivå. Den hårda inbindningen stjäl för mycket in mot mitten på uppslagen. 
Programvaran är duglig, men begränsande.

För dig som inte ställer höga krav på de kreativa möjligheterna och som inte förvän-
tar dig att kvaliteten på bilderna i boken är enastående utan endast okej. 

EXTRAFILM
Programvaran är inte fantastisk, men duglig. Okej för den 
som inte ställer så höga krav på utformningen av boken. 
För den som vill att Extrafilm ska vara extrasnabb finns 

en automatisk funktion som fyller 
sidorna med bilder från den mapp 
du valt. Vill du ha ett ord med i 
leken bör du i stället använda pro-
grammets layoutmallar. Vi hittar 
däremot inget sätt att ta bort en 
förvald layout helt.

Ett minus är också att man inte 
kan styra bildernas position med 

hjälp av piltangenterna. Har du beskurit en bild går det 
inte att fort göra den obeskuren. Snabbast är att radera 
bilden och sedan lägga in den på nytt.

Typsnittet vi valde visades inte korrekt så vi valde 
ett standardtypsnitt för att vara på den säkra sidan. 
Förhandsgranskningen beskär inte utfall. Positivt med 
programvaran är att utfallet ändå visas.

Pärmen har en ganska djup rygg vilket stjäl massor av 
detaljer från bilder som lagts över ett helt uppslag. Positivt 
med en sådan rejäl limning är att boken inte släpper i 
första taget. 

Bilderna blir överlag grådaskiga i färgåtergivningen. 
Färgerna upplevs också som lite mjäkiga. 

Eftersom bilderna inte drar iväg allt för mycket ser det 
ändå okej ut. Bildkvaliteten hade kunnat vara bättre, men 
duger för dig som inte ställer för höga krav. Med tanke 
på priset på över 500 kronor för vår exempelbok tycker vi 
ändå att man ska ställa högre krav på kvaliteten.

Bindningen stabil

Grådaskiga färger

Det går att få en bild på omslaget, men man måste göra det valet innan man 
påbörjat sin bok, vilket vi inte gjorde. Omslagsbilden går inte att flytta runt.

Vill man slippa programmets fördefini-
erade mallar kan man välja en mall med en 
bild per sida och sedan radera den ramen. 
Då går det fint att bara dra in bilder.

Bakgrundsfärg i textrutor?
I testet har vi undersökt om det går att 
välja en bakgrundsfärg i textrutorna. Det 
kan vara bra om en bild är alltför detaljrik 
för att texten ska synas. Det hade också 
varit bra om färgen kunde göras mer ge-
nomskinlig för att inte blaffa till bilderna.
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Kontaktar man 
kundtjänst kan man få 
instruktioner för hur 
man kan göra sin layout 
i InDesign och sedan 
skicka upp pdf:er. Stort 
plus för den avancerade 
användaren. 

webbsida www.myphotobook.se

programvara för Windows och Mac os x.

Format Premium (400x300 mm), Maxi (300x300), 
Panorama (297x210), classic (204x270), original 
(185x185), compact (204x150), Pocket (148-105). 

Bindning hårt eller mjukt omslag, spiralbindning, linnebind-
ning (endast Maxi), hård pärm med läderomslag (ej 
Pocket), häftbindning (12-36 sidor).

Foto på omslaget Ja, men det går inte att dra en bild över fram- och bak-
sida inklusive bokrygg. 

Uppladdning online.

antal sidor 12-250 (max och min antal sidor skiljer mellan for-
maten).

priser 99-3399 kronor.

Fraktkostnad 49 kronor för standardleverans, 114 kronor för pre-
miumleverans (försäkrad försändelse, spårnummer, 
levereras av t ex UPs direkt till dörr).

Utlovad leveranstid cirka nio arbetsdagar.

Faktisk leveranstid sex arbetsdagar.

Betalningssätt Kort, banköverföring.

ladda ner icc-profil Nej.

ladda upp egna 
pdf:er

Nej.

Kundtjänst svarade samma dag.

Vår exempelbok classic 204x270 mm med hårt omslag, 36 sidor. 399 
kronor för boken, 114 kronor för porto och premiumle-
verans. totalt 513 kronor.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  5,3
pris  513 kr 

Omdöme Svartvita bilder får grönstick medan färgbilder klarar sig bra. Programvaran 
har sina brister, men är på det stora hela helt okej.

För dig som har krav, men inte alltför höga. 

MYPHOTOBOOK
Programvaran är snygg, men seg att jobba med. Den reagerar 
till exempel långsamt när man växlar mellan flikar. Ett bra 
arbetsflöde är svårt att få in. 

Mallar finns för olika antal bilder på en sida. Men det går 
att lägga till bildrutor manuellt. 

Utfall markeras inte tydligt. Men en vit ram syns runt en bild 
när man dragit den så mycket man har kunnat över ett uppslag. 
I granskningen syns fortfarande den vita ramen, däremot inte 
i den färdiga produkten. Där ser uppslagen ut som de ska. 

Hjälplinjer kommer man åt via fliken »Sida«. I textru-
torna kan man välja en bakgrundsfärg. Den går inte att tona.

Undvik att använda piltangenterna då programmet lätt 
raderar eller flyttar om bilder.

Bildkvaliteten lever inte upp till förväntningarna. Och det 
framför allt i de svartvita bilderna där ett tydligt grönstick 
visar sig i de ljusa partierna. Svärtan är däremot som den 
ska. Färgbilderna passerar igenom, men utan att glänsa.

Ett visst problem med raster finns här och var i boken. 
Den limmade bindningen och den grunda ryggen gör 

boken lätt att bläddra i. Limningen känns stabil och sidorna 
lossnar inte. 

Bindningen
Bra webbsida

Seg programvara
Grönstick

PHOTOHOME
Photohomes programvara tillhör de bästa i testet. Den är inte 
jätteavancerad, men lättjobbad och har de viktigaste funktio-
nerna. Framför allt kan man dra sina bilder som man vill utan att 
programmet rätt vad det är gör någonting lustigt som att ta bort 

bilden eller klanta sig med proportionerna.
Klickar man på »Expert« i menyn 

får man fram fler menyalternativ. Att 
utfall och stödraster visas som standard 
är också grundläggande och bra.

Textredigeringen är enkel att använda 
och du kan använda de typsnitt du har på 
datorn. Det går att sätta bakgrundsfärg 

i textrutorna samt placera rutorna precis som med bilderna. 
Piltangenterna fungerar för att förflytta bilder och rutor. 
Bildkvaliteten är inte bäst i test. Hudtonerna är testets säm-

sta – de känns urvattnade och har tappat kontrast. Överlag är 
bilderna för ljusa. Och stundtals krämar de på med för mycket 
blått. Genomgående är de blå tonerna mer turkosa än övriga 
i testet. Boken är limmad och har en ganska djup rygg vilket 
gör att en del detaljer försvinner in mot mitten på uppslagen. 
Fördelen är att bindningen inte spricker upp så lätt.

webbsida www.photohome.se

programvara för Windows och Mac os x. Mac-versionen ska 
även fungera hyfsat bra på Linux.

Format small (205x155 mm), Medium (205x230), Large 
(205x275), Liggande Large (275x205), Jumbo 
(310x310).

Bindning hård-, mjuk- eller ringbunden. svart textilpärm möj-
lig till Jumbo och Liggande Large.

Foto på omslaget Ja, även över fram- och baksida inklu-
sive bokrygg.

Uppladdning online eller bränna på skiva och skicka. 

antal sidor 24-96 för samtliga format.

priser 249-1249 kronor. Mängdrabatt möjligt.

Fraktkostnad 29-69 beroende på vikt.

Utlovad leveranstid Normal leveranstid två veckor.

Faktisk leveranstid Åtta dagar.

Betalningssätt Kort. Betalning mot faktura kostar 50 kronor extra.

ladda ner icc-profil Nej, men om man gör en softproof mot foGRA27 
eller euroscale coated ska man hamna ganska nära.

ladda upp egna pdf:er Ja. finns instruktioner att få om man kontaktar dem.

Kundtjänst svarade samma dag.

Vår exempelbok Large 205x275 mm med hårt omslag, 48 sidor. 599 
kronor för boken. totalt 698 kronor inklusive frakt 
och fakturaavgift.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  6,7
pris  698 kr 

Omdöme Programvara utan större irritationsinslag och med stora 
möjligheter att själv placera bild och text. Bildkvaliteten blir inte 
toppen, men är inte på något sätt dålig. 

För dig som vill kunna göra mycket själv och som vill ha ett bra resultat. För den avan-
cerade användaren går det att arbeta i annat program och skicka upp boken som pdf. 

Programvaran
Valmöjligheterna

För ljusa hudtoner
Bindningen med djup rygg



sid 68 |  Kamera & Bild 

webbsida www.japanphoto.se

programvara för Windows, Linux och Mac os x.

Format xxL (420x300 mm, 280x360 mm), xL (300x300, 
310x310), stor (210x280), Kvadratisk (210x210), Liten 
(140x130).

Bindning hård, mjuk, häftad, linneinbindning. till xL och xxL 
finns dessutom möjlighet till konstläderomslag eller 
lyxlinne. Liten går bara att få häftad.

Foto på omslaget Ja, dessutom över fram- och baksida inklusive bokrygg.

Uppladdning online.

antal sidor 26-130 beroende på format.

priser Liten kostar från 99 kronor. I övrigt från 329 kronor 
och uppåt beroende på format, omslag och antal sidor.

Fraktkostnad 39 kronor. Att hämta i någon av Japanphotos butiker 
kostar 19 kronor.

Utlovad leveranstid 7-10 arbetsdagar.

Faktisk leveranstid sju arbetsdagar.

Betalningssätt Kort. Vid avhämtning i butik även kontant.

ladda ner icc-profil Nej.

ladda upp egna 
pdf:er

Nej.

Kundtjänst svarade efter tre dagar.

Vår exempelbok stor 210x280 mm med hårt omslag, 26 sidor. 368 
kronor inklusive fraktavgiften.

• Kvalitet nnnnnnnnnn

• Kreativa möjligheter nnnnnnnnnn

• Leveranstid  nnnnnnnnnn

• Användarvänlighet nnnnnnnnnn

• Valuta för pengarna nnnnnnnnnn

viktat snittbetyg  5,7
pris  368 kr 

Omdöme Förhållandevis bra programvara som man efter lite om och men kommer till 
rätta med. Bilderna hade kunnat vara bättre – färgerna blir antingen för mättade eller för 
mjäkiga.

För dig som vill ha en någorlunda kompetent programvara att jobba med och som 
har ett tålamod som klarar programmets defekter. Det här är också för dig som nöjer 
dig med duglig bildkvalitet. 

JAPANPHOTO/CEWE
Överraskar med en förhållande vis bra programvara. Men 
kan man inte dess egenheter är programmet knepigt att 
använda och det kan ta tid att få det att se ut som man vill.

Precisionen i bildreglagen är av sämre mått. Som tur är 
går det att ångra i flera led på ett enkelt sätt.

Den automatiska bildkorrigeringen kan man slå av.  
Visning av stöd-
linjer är möjligt. 
Så även att få text 
på bokryggen.

Layouten styrs i 
grunden av mallar 
med olika place-
ring av bilder och 
textrutor. Det går 

också att lägga in bild- och textrutor manuellt.
Typsnitt. Går endast att använda True type- eller Open 

type-typsnitt visar det sig efter beställning. Minus för att 
det inte finns någon varningsfunktion. Bakgrundsfärg kan 
väljas till textrutorna, men går inte att tona.

Om programvaran överraskar något åt det positiva hållet, 
gör bildkvaliteten det snarare åt andra hållet. 

Det handlar framför allt om för mycket färgmättnad. Något 
som blir extra tydligt i det gröna som blivit alldeles för grönt. 
Trots det blir färgerna på vissa sidor mjäkiga.

Hudtonerna är lite blaskiga.
Pärmen är inte är så djup, men det blir ändå svårt att 

bläddra i boken utan att behöva platta till varenda uppslag. 
Ihopslagen dras boken också av anknäbbssyndromet – det vill 
säga att boken gapar. Detta beror på den relativt tjocka första 
inlagssidan. Denna sida påverkar också uppslagsbilderna 
där mer än vad som hade behövts försvinner in i limningen.

Bra funktioner i programvaran
Tåligt omslag

Bildkvaliteten, Krångliga reglage

Anknäbb, Typsnittskrångel

Jämför det här utsnittet med det vid 
Pixopolis på förrförra uppslaget. Där 
försvinner nästan ingenting av båten i 
skarven medan det här i stort sett bara 
är årorna som tittar fram.


