Online flyers maken met Smore.

Met smore kun je flyers maken. Flyers kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld een
evenement aan te kondigen, zoals een schoolreis, een sportdag, een musical, een
ouderavond, een wedstrijd, een klassenavond, een tentoonstelling, een
presentatie o.i.d.. Op die flyers kunnen titels, teksten, illustraties, video's, links,
evenementen en bij voorbeeld een fotogalerij worden opgenomen.
Bij het maken van een flyer kan gekozen worden uit een twaalftal achtergronden, een
tiental kleuren en meerdere lettertypes.
Flyers die met Smore zijn gemaakt kunnen met anderen worden gedeeld via Email,
Twitter en Facebook. Als je dat wilt, kan onder een flyer ruimte worden opgenomen
waar bezoekers commentaar kunnen achterlaten.

Aanvragen account


Surf naar http://www.smore.com. Je komt in het volgende scherm:




Klik op de rode knop "Try it now".
Je ziet dan onderin het volgende scherm:

Je kunt hier kiezen voor inloggen met je
facebook-account of zonder facebookaccount.
We kiezen hier voor zonder facebookaccount.
Dit scherm wordt dan onderaan iets
groter.
Je moet dan je naam invullen. In dit
geval doe ik dat voor de Mariaschool:
First Name:
Last Name:
E-mail:
Password:

Mariaschool
Boven-Leeuwen
groep8@de-mariaschool.nl
welkom12

Inloggen op Smore
Je zit nu in het programma, werk je op een andere computer dan kun je voortaan op
deze manier inloggen op Smore:
 Surf naar http://www.smore.com en klik rechts bovenin op "Log in".
 Voer op het scherm dat zich opent je emailadres en password in en klik op "Log
in".

Zo maak je een flyer











Surf naar http://www.smore.com en log in.
Klik op de knop "Start a new flyer". Je krijgt dan een keuzemenu, waaruit je kunt
kiezen. Je kunt ook kiezen voor een leeg blad (start from blank)
Klik op de tekst "Click to edit title", voer een titel in en een subtitel in en klik
daarna op "Done".
o Wil je de volgorde van de titel en subtitel veranderen ga dan met je
muiswijzer naar het titelveld en klik aan de rechter of linkerkant op de pijl
die daar verschijnt.
o Wil je de titel en subtitel veranderen ga dan met de muiswijzer naar het
titelveld en klik rechts bovenin op "Edit".
Onder de titel en de subtitel verschijnt een tekstveld met
de titel "Click to edit title". Klik op een willekeurige plaats
in het tekstveld en voer een eigen titel en tekst in en klik
daarna op "Done".
Wil je de layout van je tekst veranderen, ga dan rechts
naar het volgende vak:
Daar kun je het design veranderen (je moet dat maar even
proberen, dan kun je ook kijken hoe hij er uit komt te zien!)
Je kunt ook de achtergrond, de kleuren en de tekstgrootte
veranderen.
Wil je een plaatje er bij voegen, kies dan de layout waarbij
dat mogelijk is.
Wil je een tekst, een titel, een link, een video, een
illustratie, een evenement of een fotogalerij onderaan aan
je flyer toevoegen, klik dan onder het desbetreffende




plaatje.
Ben je klaar met het vullen van je flyer en wil je de volgorde van de onderdelen
veranderen, dan kan dat door de onderdelen met ingedrukte muisknop naar de
gewenste plaats te verslepen.
Ben je klaar met je flyer, klik dan rechtsboven op de knop "Save Now" om je flyer
op te slaan.

Zo kun je je flyer delen met anderen


Ben je klaar met je flyer en wil je hem delen, klik dan rechtsboven op de knop
"Done Editing".



Klik op " Facebook", " Twitter" of "Share with email" en voer de gevraagde
handelingen uit. Rechtsonder zie je ook de Url, die kun je ook in een werkstuk
gebruiken.

Verwijderen of veranderen van flyers.




Surf naar http://www.smore.com en log in.
Klik rechtsboven op de knop "Your flyers".
Ga met de muiswijzer naar de flyer die je wilt veranderen of verwijderen en klik
rechts bovenin eerst op "het kruisje" en dan op het “Delete”.

