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Snel en goed contactbladen maken
met Adobe® Bridge®
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Deze handleiding werd opgemaakt aan de hand van Adobe Bridge versie 9.1.0.338

De besproken functies zijn ook al onder een andere vorm aanwezig in eerdere versies,

Heb je nog vragen, contacteer ons via: menccolor.be/contact.
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Om snel contactbladen te genereren, zonder Photoshop te openen, kan je in Adobe Bridge de werkruimte 
“Uitvoer” gebruiken.

Open Adobe Bridge en navigeer naar de map waar de foto’s staan die je wil gebruiken.

Om de werkruimte “Uitvoer” te openen heb je verschillende mogelijkheden:

1. Ofwel zie je de werkruimten staan op de menubalk van Adobe Bridge, klik dan op “Uitvoer”

2. Ofwel zie je de werkruimten niet staan op de menubalk van Adobe Bridge, klik dan op het pijltje dat naar 
beneden wijst en kies de optie “Uitvoer”.

3 en 4. Ofwel ga je naar het menu “Venster” en kies je het submenu “Werkruimte” en daarna “Uitvoer”.
Ofwel gebruik je de sneltoetsen: [CMD] + [F3] op Mac.
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Dit onderdeel kan je in het begin of op het einde uitvoeren, naar eigen keuze.

Selecteer onderaan in het venster “Inhoud” de foto’s die je wil gebruiken voor je contactblad.
Sleep de geselecteerde foto’s naar het venster “Voorvertoning uitvoer”, automatisch zullen de beschibare vakjes 
opgevuld worden.
Telkens je een aanassing doet aan de instellingen, zie je het resultaat meteen in het venster “Voorvertoning 
uitvoer”.
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Je kan in het venster “Voorvertoning uitvoer” de hulplijnen in- en uitschakelen.

Je kan de pagina’s terug leeg maken door op de knop “Opnieuw instellen” te klikken.

Je kan alle pagina’s bekijken door aan de rechterkant van pagina naar pagina te navigeren.
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Voor je effectief begint, kan je nog een paar voorkeuren instellen.

Klik aan de rechterkant van de het venster “Uitvoerinstellingen” op de drie horizontale lijntjes.

• PDF na exporteren weergeven: 

als je op de knop “Exporteer naar PDF” geklikt hebt, wordt de PDF gemaakt en automatisch geopend wanneer hij 
klaar is, afhankelijk van de computerinstelling en de aanwezige software kan dat in Acrobat Reader, Acrobat Pro, 
Voorvertoning of een andere PDF-reader.

• Ingesloten kleurprofi el behouden:

als dit aangevinkt staat, worden alle ingesloten kleurprofi elen behouden - om zelf af te drukken de beste 
instelling, omdat de oorspronkelijke kwaliteit van de foto’s optimaal behouden blijft.

als dit uitgevinkt is, worden alle foto’s geconverteerd naar sRGB - voor webweergave de veiligste instelling.

• Solo-modus gebruiken voor gedrag deelvenster Uitvoer:

als dit aangevinkt staat, kan er steeds slechts één instellingenvenster open staan in het deelvenster 
“Uitvoerinstellingen”, dit geeft een opgeruimde indruk.

als dit uitgevinkt is, kunnen alle instellingenvensters opengeklapt worden in het deelvenster 
“Uitvoerinstellingen”.

• Liever celgrootte dan celtussenruimte bij het aanpassen van marges:

als dit aangevinkt staat, dan worden de grootte van de foto’s automatisch aangepast wanneer de marges van het 
blad veranderen, in plaats van de tussenruimtes.

• Transparantie voor afbeeldingen behouden:

als dit aangevinkt staat, wordt de transparantie in foto’s waarin transparantie-effecten gebruikt werd behouden.
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Naast het onderdeel “Sjabloon” kan je een vooringesteld sjabloon kiezen.

Je kan ook een sjabloon verwijderen, daarvoor klik je naast de naam van het sjabloon op het vuilnisbakje.

Wanneer je, na het kiezen ven een sjabloon, één van de instellingen verandert, wijzigt de naam van het sjabloon 
automatisch in “Eigen”

Je kan later zelf ook sjablonen aanmaken met je eigen instellingen - daarvoor klik je op de +
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Kies een vooraf ingesteld paginaformaat, of stel zelf 
een Breedte en Hoogte in.

Je kan klikken in het invukvakje voor Breedte en 
Hoogte en dan de pijltjestoetsen op je toetsenbord 
gebruiken om de afmetingen te verhogen of te 
verlagen met één eenheid.
Als je daarbij ook nog de [Shift]-toets ingedrukt houdt, 
wordt de afmeting met 10 eenheden verhoogd of 
verlaagd.

Stel in of de pagina Staand of Liggend moet zijn.

- Wanneer de breedte groter is dan de hoogte, is de 
pagina automatisch liggend!

Je kan een achtergrondkleur kiezen voor de volledige 
pagina.

Klik op het vlakje naast “Achtergrondkleur” en kies een 
kleur in de systeemkleurenkiezer,

of klik op het pipet en hou de muisknop ingedrukt. 
Schuif dan het pipet over het scherm of over de foto’s 
en laat de muisknop los wanneer je de gewenste kleur 
gevonden hebt.
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Stel de gewenste resolutie in voor het afgewerkte 
contactblad:

72 ppi = voldoende voor beeldschermweergave

96 ppi = goed om contactafdrukken door te geven 
aan klanten, maar dan moet de kwaliteit verminderd 
worden!

150 - 180 ppi = voldoende voor een snelle afdruk op 
een inkjet- of laserprinter

200 - 300 ppi = voldoende voor een kwalitatieve afdruk 
op een foto-inkjetprinter

300 ppi is de standaard resolutie voor 
kwaliteitsdrukwerk

Stel de gewenste afbeeldingskwaliteit in:

12 is de maximumkwaliteit = geen compressiefouten

10 is nog steeds bruikbaar voor digitaal drukwerk en 
printen op een inkjet- of laserprinter

8 - 6 is voldoende voor weergave op een beeldscherm
en om de contactafdrukken aan klanten door te geven, 
zodanig dat zij de foto’s niet zelf kunnen afdrukken of 
ergens anders laten afdrukken
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Stel de volgorde in waarin de miniaturen (of foto’s) op 
het blad moeten geplaatst worden.

• Opzij vanaf de eerste (op rij): de miniaturen worden 
van links naar rechts geplaatst, rij per rij.

• Naar beneden vanaf eerste (op kolom), de miniaturen 
worden van boven naar onder geplaatst, kolom per 
kolom.

Stel in of de miniaturen mogen geroteerd worden, 
zodat ze beter passen in de beschikbare ruimtes.

Als je “Eén foto per pagina herhalen” aanvinkt, krijg 
je zoveel kopies van elke foto als er vakjes op de 
pagina beschikbaar zijn - is dus niet geschikt voor 
contactbladen, maar wel voor foto’s of kaartjes die op 
grotere aantallen moeten afgedrukt worden.
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Stel in of je de bestandsnaam en de bestandsextensie 
wil tonen onder elke miniatuur.

Je kan het lettertype, de letterstijl, de lettergrootte en 
de letterkleur instellen.
Klik op het vlakje naast de letterstijl en kies een kleur 
in de systeemkleurenkiezer,

of klik op het pipet en hou de muisknop ingedrukt. 
Schuif dan het pipet over het scherm of over de foto’s 
en laat de muisknop los wanneer je de gewenste kleur 
gevonden hebt.

Stel in hoeveel rijen en kolommen van miniaturen je op 
elk blad wil zetten.

Stel de tussenruimte tussen elke miniatuur in.
De groote van de miniaturen wordt automatisch 
aangepast.

Stel de grootte van de minuaturen in, de tussenruimte 
wordt automatisch aangepast.

Als “Automatische tussenruimte gebruiken” aangevinkt 
staat, kan je de grootte van de tussenruimte of de 
grootte van de miniaturen niet meer zelf aanpassen, 
ze worden dan automatisch aangepast aan het aantal 
kolommen en rijen en de grootte van de marges.

Stel de marges in, volgens de minimale breedte die 
nodig is om de contactbladen op je printer te kunnen 
afdrukken.
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Stel in of je een koptekst op elke pagina wil zetten.
Typ de koptekst die je wil hebben in het vakje naast 
“Tekst”.

Je kan alle teksteigenschappen van de koptekst 
aanpassen. Je kan de ruimte die de koptekst inneemt 
instellen met de schuiver of waarde naast “Grootte 
koptekst”.
Je kan een lijn onder de koptekst instellen met de 
schuiver of waarde naast “Grootte scheiding” en je kan 
de kleur van die lijn instellen.

Stel in of je een voettekst op elke pagina wil zetten.
Typ de koptekst die je wil hebben in het vakje naast 
“Tekst”.

Je kan alle teksteigenschappen van de voettekst 
aanpassen. Je kan de ruimte die de voettekst inneemt 
instellen met de schuiver of waarde naast “Grootte 
voettekst”. 
Je kan een lijn boven de voettekst instellen met de 
schuiver of waarde naast “Grootte scheiding” en je kan 
de kleur van die lijn instellen.

Stel in of je een paginanummer op elke pagina wil 
zetten. Je kan de locatie en alle teksteigenschappen 
van het paginanummer aanpassen.

Stel in of je een watermerk wil gebruiken.

Je kan een tekst watermerk gebruiken.
Typ de watermerkteskt die je wil hebben in het vakje 
naast “Tekst”.

Je kan alle teksteigenschappen van het watermerk 
aanpassen. 

Je kan het tekstwatermerk plaatsen op elke miniatuur 
of één keer op de hele pagina.

Stel in of je het tekstwatermerk wil roteren.

Stel in op welke positie ten opzichte van elke miniatuur 
of de hele pagina je het watermerk wil zetten. Als de 
positie niet in het midden staat, kan je de marge ten 
opzicht van de miniaturen of de pagina aanpassen.

Bij tekstwatermerken kan je de de schaal niet 
aanpassen.

Stel de dekking (transparantie) van het tekstwatermerk 
in.
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Je kan ook een afbeelding als watermerk gebruiken.
Dit kan bijna elke soort afbeelding zijn, zelfs een DNG. 

Zet eerst het bolletje aan naast 
“Afbeeldingswatermerk”. Klik dan op “Bestand 
selecteren” en zoek naar de afbeelding die je wil 
gebruiken als watermerk.

Je kan het watermerk plaatsen op elke miniatuur of 
één keer op de hele pagina.

Stel in of je het watermerk wil roteren.
Stel in op welke positie ten opzichte van elke miniatuur 
of de hele pagina je het watermerk wil zetten. Als de 
positie niet in het midden staat, kan je de marge ten 
opzicht van de miniaturen of de pagina aanpassen.

Je kan de schaal van het watermerk aanpassen.

Stel de dekking (transparantie) van het 
afbeeldingswatermerk in.

Je kan je PDF beveiligen, zodat de ontvanger een 
wachtwoord moet gebruiken om de PDF te openen of 
te wijzigen.
Je kan ook vermijden dat de ontvanger de PDF afdrukt 
zonder jouw toestemming.

Je kan een diavertoning maken van je PDF, waarbij je 
bepaalt dat de PDF op volledige schermmodus moet 
geopend worden.

Hierbij kan je instellen of er automatisch naar de 
volgende pagina moet gegaan worden en hoe snel en 
met welke overgang dit gebeurt.
Je kan de PDF in een eindeloze lus laten afspelen.
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Als al je instellingen naar wens zijn, klik je op de knop “Exporteren naar PDF”.

Er wordt gevraagd waar je de PDF wil opslaan en welke naam je eraan wil geven.

Als je op “Bewaar” klikt, begint het genereren van de PDF. Let op! Dit kan vrij lang duren, zeker als er veel foto’s 
gebruikt werden!

De afgewerkte PDF kan je gebruiken om af te drukken, of om te publiceren op een website.


