
Gebruiksvriendelijke software waarmee
u uw klanten meer kunt bieden



Epson AlbumMaker is een gebruiksvriendelijk
softwarepakket waarmee u uw foto's kunt omzetten in
creatieve presentaties voor uw klanten. U kunt er albums
met meerdere pagina's mee maken, posters, kalenders,
diavoorstellingen op cd en nog veel meer.

De gemakkelijke oplossing voor
creatief presenteren van uw werk
Epson AlbumMaker verschaft u
geavanceerde fotopresentatiefuncties,
met sjablonen ideaal voor groeps- en
trouwfoto's plus de optie om zelf
sjablonen te ontwerpen. Epson
AlbumMaker heeft ook het potentieel om
waarde en flexibiliteit toe te voegen aan
commerciële fotografie en fijn drukwerk.

Indrukwekkend resultaat met alle
gemak
Deze gebruiksvriendelijke software
combineert de eenvoud van slepen en
neerzetten met grote creatieve vrijheid.
Het systeem leest uw fotogegevens in en
combineert ze met behulp van
voorgedefinieerde of zelf ontworpen
sjablonen. Een hoogwaardig
beeldresultaat is gegarandeerd met de
superieure inkjetprinters van Epson en
het speciale Epson Professional Portrait
Printing System (Gemini).

Krachtige beeldbewerkingsfuncties
U hoeft geen digitale expert te zijn om
gebruik te maken van de uitgebreide
beeldbewerkingsfuncties van Epson
AlbumMaker. U kunt afbeeldingen
eenvoudig draaien, bijsnijden, de
kleurbalans, scherpte, helderheid en het
contrast bijstellen, speciale filters
toepassen zoals sepia, zwart-wit en
zachtheid, en afdrukken in allerlei vormen
en formaten.

Voorgedefinieerde of zelf ontworpen
sjablonen
U kunt afbeeldingen combineren met
sjablonen en illustraties, met verbluffend
resultaat. Epson AlbumMaker bevat een
reeks standaardsjablonen die u kunt

De virtuele werktafel
Afbeeldingen slepen en neerzetten, de lay-out wijzigen, pagina's
toevoegen, afbeeldingen aanpassen - alles binnen handbereik.

Selectie van foto's
Deel afbeeldingen in groepen in om ze
gemakkelijk terug te vinden.



Voordelen voor u en uw klanten

• Zet foto's om in unieke
presentatiepakketten

• Ideaal voor portret- en trouwfoto's

• Maak albums met meerdere pagina's,
posters en kalenders

• Maak met Epson Photo Memory Player
diavoorstellingen met
achtergrondmuziek

• Eenvoudig te gebruiken, krachtige
bewerkingssoftware

• Slepen en neerzetten voor een
gebruiksvriendelijke bediening

• Eenvoudig kleurenbeheer van invoer tot
uitvoer

• De ideale metgezel voor professionele
printers van Epson

aanpassen. U kunt ook helemaal zelf een
sjabloon ontwerpen met de Epson
AlbumMaker of de Photoshop-plug-in.

Breng dierbare herinneringen weer tot
leven
Met Epson Photo Memory Player zet u
foto's om in een audiovisuele gebeurtenis
door diavoorstellingen of filmbestanden te
maken met speciale effecten en
achtergrondmuziek. Kies uit een hele
reeks stijlen, weergaven en muziektracks,
en de functies Full-Screen, Repeat,
Random en Browse (volledig scherm,
herhalen, willekeurig en bladeren), die
automatisch kunnen worden ingebouwd
in een cd. 

Het ultieme resultaat
De alom geprezen afdruktechnologie van
Epson, inclusief onze unieke Epson
Ultrachrome K3-inkt, produceert
buitengewone zwartwit- en kleurenfoto's
met superieure huidtinten en
nauwkeurigheid en consistentie van
kleuren. Epson AlbumMaker is de ideale
metgezel voor de printers uit de serie
Epson Stylus PRO met zijn brede scala
aan papiersoorten en -formaten en het
Epson Professional Portrait Printing
System (Gemini).

Voor gebruikers met een lagere
productiviteit maar met behoefte aan
professionele kwaliteit biedt de Epson
Stylus Photo R2400 in combinatie met
Epson AlbumMaker een ideale instap in
het professioneel afdrukken van foto's. 

Sjabloonweergave
Kijk hoe het eindresultaat eruit komt te zien.



EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden
uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien van fouten en
weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.A

lb
um

M
ak

er
 -

 1
 N

L 
- 

08
/0

5

0.2 rekaMmublA nospEledoM

edoctcudorP 5910013
0.1V fanav edargpu edoctcudorP 7380013

eisreV 0,2
sretnirp-nospE ednuetsrednO 0087/0067/0084/0004 orP sulytS nospE ,0042R/0081R otohP sulytS nospE

)inimeG( metsyS gnitnirP tiartroP lanoisseforP nospE
nelat ednuetsrednO seegutroP ,sdnalredeN ,snaapS ,snaailatI ,stiuD ,snarF ,slegnE

negnilednidleeb ednuetsrednO
reovnI PMB ,FFIT ,GEPJ

slexip 000.01 x 000.01 :taamrofmumixaM
reovtiU GEPJ ,)dwuobegni leiforp( FFIT

etmiurruelkkreW BGR elppA fo BGR ebodA ,BGRs

sy netsierevmeets

meetsyssgnirutseB )4PS( lanoisseforP 0002 swodniW
)2PS( lanoisseforP/emoH PX swodniW

rossecorP rellens fo zHG 7,1 VI muitneP

MAR reem fo BM 215
)s'dvd nav nekam roov( reem fo BG 5

seitacificeps erednA )867 x 4201:.nim( 4201 x 0821 :nelovebnaA
negnilletsroovaid nav nekam teh roov revjirhcs-dvd fo -dC

eisrevnocnoolbajS regoh ne 0.6 pohSotohP

reyalP yromeM otohP orP PX/emoH PX/0002/eM/89 swodniW
3.01 ,2.01 X SO caM/1.9 SO caM

Op seit XE refoorPegaP nospE

0.1V rekaMmublA fanav tietilibitapmoC
dnatsebnoolbajS lebitapmoc straawpO

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0,1735 €/min.)
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0,05 €/oproep + 0,15 €/min.)
www.epson.nl


