
Når f. eks. erstatningsbillederne anvendes, 
kan editoren advare (med en trekant) om for 
ringe størrelse / opløsning og giver også an-
visning om hvorledes dette problem løses. 
Skulle der være tvivl om resultatet af en 
ønsket zoom/beskæring, kan testbilleder i 
både fuld opløsning(e-billeder) eller mindre 
(f. eks. 2X-webbilleder) afprøves fra

Til Opslag på Karting i Billeder  
(http://www.photo-d.com/Tavlen.html)

Som udgangspunkt indsættes fotobogens navn både på forsiden 
og på ryggen (med småt)

En how-to-do, kortfattet. 
 (om design-selv + udskift LoRes->HiRes-billeder hos Karting i Billeder)

 
1. download og start Cewe-editor programmet 
1a. sammensæt udvalg af ønskede billeder 
1c. gem liste over disse med angivelse af Løbsår + Løbsnavn + 
Billednummer (til når der senere skal udskiftes LoRes->HiRes) 
1d. alternativ til liste, navngiv selv de udvalgte billedfiler således:

(Løbsår + Løbsnavn + Billednummer) 2014Sm4Rødby_Bil002 
*** hvorfor alt det besvær med at udpege hvornår og -hvor? *** 
*** ALLE løbsoptagelser starter med Bil001 osv., så derfor ... *** 

2. vælg projekt-type og div. detaljer 
- for fotobog: materialetype, indbinding, lay-out / baggrund m.v.
3. vælg om du selv eller editoren skal assistere med billedindsæt-
ningen (anbefales, kan senere korrigeres)
og kom i gang 
...
... 
4. placeringer kan nu tilpasses og zoom (bílledbeskæring) 
foretages 
5. yderligere billeder, tekster og andet pynt indsættes efter behov 
og ud færdiggør projektet
...
...
6. projektet “gemmes som” (med et filnavn du vælger)
7. på placeringen du har valgt at gemme, ligger nu en Cewe-fil 
med navnet fra “gemmes som”, plus en undermappe navngivet:  
[ din “gemmes som” ]+ mcf-Dateien. 
I denne mappe gemmes en kopi af de udvalgte billeder. 
 
Til brug for udskiftning af dine “arbejdsbilleder” til mine originale 
billeder - og færdiggørelse af projektet - skal du sende:
- [ din “gemmes som” ]-Fotoverden-filen (Cewe .mcf-filen)
- indholdet af [ din “gemmes som” ]+ mcf-Dateien-mappen 
...
...
Når alt er overstået hér i studiet, afsendes det nu færdige projekt 
til Cewe og returneres når klart, til dén adresse du har angivet 
som modtager.

Hér er anvendt 2Xweb-billeder i 
708x1064 pixel = ingen trekant.

Med disse hjælpelinier viser editoren andre billeders placering, til bedste resultat.
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