Een tijdschrift maken
Hieronder vind je de tips uit de handleiding bij elkaar.
Zit jouw vraag er niet bij of vind je iets onduidelijk, mail dan de klantenservice via het contactformulier of via
klantenservice@jilster.nl.
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5.3.1 Bewaren en verwijderen

1 Maak een tijdschrift of boek
Met Jilster kun je alleen of samen met vrienden, familie en collega's een tijdschrift of boek maken. Werken met
Jilster en het online tijdschrift is kosteloos en verplicht je tot niets. Je betaalt pas als je een papieren versie bestelt.
Je kunt deze handleiding ook als pdf downloaden.

1.1 Een account aanmaken
1.2 Nieuw tijdschrift starten
1.3 Pagina bewerken
1.4 Tijdschrift beheren
1.5 Pagina opslaan/publiceren
1.6 Tijdschrift bekijken/doorbladeren
1.7 Tijdschrift of boek bestellen
1.8 Een tijdschrift online delen

2 Maak een poster
Je kunt met Jilster ook gemakkelijk een poster maken. Dit doe je door alleen de voorpagina van een tijdschrift te
maken. Deze kun je vervolgens bestellen als poster in verschillende formaten of als hoge resolutie pdf.
In een paar stappen is de poster klaar:

2.1 Een account aanmaken
2.2 Nieuw tijdschrift starten voor je poster
2.3 De poster (voorpagina) maken
2.4 De poster (voorpagina) opslaan en publiceren
2.5 De poster bestellen

3 Samenwerken in Jilster
Het bijzondere aan Jilster is dat je samen met je vrienden, familie of collega's het tijdschrift kunt maken.
Hoe? Klik hieronder.

3.1 Redacteuren uitnodigen
3.2 Je bent uitgenodigd
3.3 Het redactie-overleg (chat)

4 Belangrijke aandachtspunten
Maak je tijdschrift zo mooi mogelijk en lees de onderstaande tips door:

4.1 Let op de stippellijnen
4.2 Let op de gele sterren
4.3 PDF gebruiken op een pagina
4.4 Lettertype

4.4.1 Waarschuwing bij het gebruik van lettertype 'Walkway'
We adviseren je als je het lettertype 'Walkway' gebruikt om alle tekst vet (bold) op de pagina te plaatsen. Het
standaard lettertype van ' Walkway' is te dun om goed te kunnen afdrukken.
Bij alle andere lettertypes is dit geen probleem.

4.5 Gebruik van emoticons in een tekst

4.5.1 Kan ik emoticons in een gekopiëerde tekst gebruiken?
Nee, dat kan niet. De verschillende lettertypes in Jilster ondersteunen de emoticons niet. De pagina wordt
daardoor niet goed opgeslagen en kan daarna niet getoond worden.
We adviseren om teksten zonder opmaak te kopiëeren en te plakken naar een tekstvlak op een pagina.

5 Veelgestelde vragen
Hieronder vind je veelgestelde vragen én onze antwoorden. Staat je vraag er niet bij? Laat het ons weten. We
helpen je graag!
Veelgestelde vragen:

5.1 Over het maken van een tijdschrift
5.1.1 Je account

1.1.1 Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen
Mogelijk heb je bij het aanmelden een typefoutje gemaakt waardoor je bevestigingsmail niet aankomt. Probeer het
opnieuw of mail de klantenservice.

1.1.2 Ik wil mijn account opheffen, hoe doe ik dat?
Mail de klantenservice als je je account wilt verwijderen.

5.1.2 Paginavolgorde en nummering

2.1.3 Kan ik het aantal pagina's later nog aanpassen?
Ja, je kunt altijd het aantal pagina's nog aanpassen.
Het aantal pagina's in een tijdschrift is altijd een veelvoud van vier, daarom kun je altijd vier pagina's of meer
toevoegen of verwijderen. Dit doe je met de buttons die je onderaan in de redactieruimte, naast de achterpagina,
vindt.
Wil je dus een extra pagina of meerdere extra pagina's, dan moet je vier pagina's toevoegen.
Wil je weten hoe je een extra pagina kunt toewijzen aan den redacteur? Dat staat ook bij de veelgestelde
vragen, hier: pagina's toewijzen aan redacteur.

2.1.4 Hoe kan ik een pagina verwijderen?
De pagina's die je wilt verwijderen sleep je eerst naar onderen via de button 'paginavolgorde wijzigen'. Deze
button vind je linksboven in het overzicht van alle pagina's.
Daarna kun je met de button 'laatste 4 pagina's verwijderen' de pagina's die je niet meer wilt gebruiken
verwijderen. Let op: Dit is niet meer ongedaan te maken.

De laatste vier pagina's kleuren oranje als je de button 'laatste 4 pagina's verwijderen' selecteert.

2.1.5 Waar zie ik de paginanummering op de pagina?
Als je bij de instellingen van je tijdschrift de optie voor paginanummering hebt aangevinkt, komen de nummers van
de pagina's in de buitenhoeken: bij de even pagina's linksonder en bij de oneven pagina's rechtsonder in de hoek.
Let op: in het voorbeeld zie je deze automatische paginanummering om technische redenen niet. Bij het
bewerken van de pagina zie je deze wél en ook in het geprinte tijdschrift zie je de paginanummers (uiteraard
alleen als je deze mogelijkheid bij 'instellingen' hebt aangevinkt).
Het is helaas niet mogelijk om de automatische paginanummering te krijgen in de pdf of in het online magazine.
Mocht je dat wel willen dan kan je zelf handmatig op iedere pagina een nummer zetten.

2.1.6 Waar komt pagina 2 in het tijdschrift?
Pagina 2 is de binnenzijde van de cover. Pagina 2 en 3 zijn dus de bladzijdes die je ziet als je het tijdschrift
openslaat.
De even bladzijdes (2, 4, 6, 8, etc.) vind je op de linkerpagina's, De oneven nummers (3, 5, 7, 9, etc.) op de
rechterpagina's. De cover is pagina 1. De achterzijde is de laatste bladzijde van je tijdschrift.

2.1.7 Hoe verplaats ik een pagina naar de cover of naar de achterpagina?
Als je een 'gewone' pagina naar de cover of naar de achterpagina wilt verplaatsen, gebruik dan de button 'eigen
pagina's' linksboven in de editor.
Open de cover of de achterpagina. Klik vervolgens op de button 'eigen pagina's', linksboven in de editor. Selecteer
de pagina die je wilt kopiëren en klik op 'deze pagina gebruiken'.

2.1.8 Kan ik de paginavolgorde nog aanpassen nadat ik de pagina heb gepubliceerd?
Ja, dat kan. Je kunt altijd de paginavolgorde aanpassen. Publiceren heeft hier geen invloed op.
Een redacteur die is toegewezen aan een pagina verhuisd met de paginavolgorde mee.

2.1.9 Kan ik de paginavolgorde aanpassen als nog niet alle redacteuren klaar zijn met hun pagina?
Ja hoor, geen enkel probleem. De redacteuren zijn gekoppeld aan een pagina, niet aan een paginanummer. De
redacteur verhuisd dus gewoon mee met de pagina als je deze verplaatst.

2.1.10 Hoe kan ik naar de volgende bladzijde gaan?
Om naar volgende bladzijde gaan klik je op de knop 'terug' om terug te gaan naar het pagina overzicht en
selecteer je daar de volgende pagina die je wilt gaan bewerken.
Je moet dus terug naar het pagina overzicht om naar de volgende bladzijde te gaan om die te bewerken.

2.1.11 Hoe kan ik bladeren door mijn tijdschrift?
Er zijn verschillende manieren om te bladeren door je tijdschrift.
1. Klik op de knop 'Tijdschrift doorbladeren' in het pagina overzicht (overzicht van je tijdschrift waar je alle pagina's
kunt zien).
2. Klik op 'Doorbladeren' naast je tijdschrift in het tijdschrift overzicht (overzicht van al je tijdschriften waar je alle
voorpagina covers kunt zien).
3. Klik op 'Delen' naast je tijdschrift in het tijdschrift overzicht (overzicht van al je tijdschriften waar je alle
voorpagina covers kunt zien) om je tijdschrift online te delen. Klik daarna op de 'jil.st' link en bekijk de online
(doorbladerbare) versie van je tijdschrift.

5.1.3 Tekstopmaak

3.1.12 Wat is een prettige lettergrootte?
Een prettig leesbare tekst op het scherm is anders dan een prettig leesbare tekst op papier. De grootte hangt ook
af van de gekozen letter.
Gebruikelijk voor tijdschriften is:
• leestekst: lettergrootte 9-10
• tussenkoppen: lettergrootte 12
• koppen of titels: lettergrootte 18- 24
Je kunt voor de zekerheid een printje maken van je pagina, om te zien of de lettergrootte die je hebt gekozen,
inderdaad goed leesbaar is.

3.1.13 Hoe kan ik tekst in kolommen plaatsen?
In tijdschriften wordt tekst op een pagina vaak in kolommen geplaatst in plaats van naast elkaar verdeeld over de
hele pagina zoals in een brief.
Als je een tekstvlak selecteert kan je aan de rechterzijde van de pagina kiezen voor kolommen. Daarmee kan je
het tekstvlak in meerdere kolommen op een pagina plaatsen.

3.1.14 Tekst valt buiten het tekstvlak. Hoe kan dat?
Als je tekst aan de onderkant van het tekstvlak niet meer leesbaar is dan is je tekstvlak niet lang genoeg. Er
verschijnen dan rode pijltjes aan de onderkant van het tekstvlak tussen de blauwe vierkantjes. Je kunt je tekstvlak
groter maken door de blauwe vierkantjes naar beneden te trekken. Een andere mogelijkheid is om je tekstvlak
breder te maken of je lettertype kleiner.

3.1.15 Tekst kopieëren en plakken vanuit Word lukt niet. Wat moet ik doen?
Kopieëren en plakken van Word naar Jilster werkt niet als je met Safari werkt. Je kunt het beste eerst even
plakken naar TextEdit (Tekstverwerker) en dan van TextEdit (Tekstverwerker) kopieëren en plakken naar Jilster. In
plaats van TextEdit kan je bijvoorbeeld ook Mail gebruiken.
Een andere mogelijkheid is om een andere browser te werken. Bijvoorbeeld Chrome of Firefox. Dat geeft geen
problemen metkopieëren en plakken vanuit Word.

3.1.16 Wat is een streamer?
Een streamer is een korte tekst van ongeveer vijf tot vijftien woorden. Hiervoor kies je een opvallende zin
uit de basistekst van het artikel.
De streamer plaats je in een extra groot lettertype, zodat deze goed opvalt.
Een streamer heeft als functie om de lezer nieuwsgierig te maken, om hem aan te zetten om het hele
artikel te gaan lezen. Daarom worden hier opvallende citaten of bijzondere zinnen voor gebruikt.

3.1.17 Sommige lettertypes zijn kleiner dan andere lettertypes terwijl de lettergrootte hetzelfde is. Hoe kan
dit?
Dit komt door het gekozen lettertype. De lettertypes verschillen in grootte. Het kan dus zijn dat bij dezelfde
lettergrootte het ene lettertype kleiner is dan een ander lettertype.

3.1.18 Sommige teksten uit de sjablonen kan ik niet aanpassen. Wat kan ik hier aan doen?
Op de voorpagina van het verjaardagssjabloon #1 staan de letters HOERA. Het is niet mogelijk om deze letters
aan te passen zoals je dit kunt doen in een tekstvlak. Dit komt omdat deze letters afbeeldingen zijn. Afbeeldingen
kun je namelijk voorbij de binnenste stippellijnen plaatsen zodat deze afgesneden kunnen worden op de rand van
het tijdschrift. Zoals dat ook op de voorpagina van bijvoorbeeld de LINDA. wordt gedaan.
Indien je de letters wil aanpassen dan kan je de letters verwijderen en bij 'afbeeldingen - thema - letters & cijfers'
de verschillende letters selecteren om op de pagina te plaatsen. Er zijn zwarte en witte letters en cijfers.
Let op dat je door middel van de blauwe vierkantjes rondom de letters en cijfers de grootte verandert. Aan de

Let op dat je door middel van de blauwe vierkantjes rondom de letters en cijfers de grootte verandert. Aan de
rechterkant van het scherm kun je bij de hoogte checken of je alle letters even hoog maakt.
Plaats de letters ongeveer 4 pixels voorbij de buitenste stippellijn links en boven. Je weet dan zeker dat er een
stukje wordt afgesneden.

3.1.19 Gebruik van het lettertype 'Walkway'
We adviseren bij het gebruik van het lettertype 'Walkway' om alle tekst vet (bold) op de pagina te plaatsen. Het
standaard lettertype is te dun om goed te kunnen afdrukken.

3.1.20 Kan ik emoticons in een gekopiëerde tekst gebruiken?
Nee, dat kan niet. De verschillende lettertypes in Jilster ondersteunen de emoticons niet. De pagina wordt
daardoor niet goed opgeslagen en kan daarna niet getoond worden.
We adviseren om teksten zonder opmaak te kopiëeren en te plakken naar een tekstvlak op een pagina.

3.1.21 Hoe kan ik tekst invoegen?
Tekst invoegen kan door Aa te dubbel klikken of te slepen op de pagina.
Meer informatie en schermafbeeldingen: pagina bewerken

5.1.4 Kleurvlakken en kleurgebruik

4.1.22 Hoe kies ik een bijpassende kleur uit een foto?
Door het gebruik van het pipetje die in de rechterkolom bij 'kleur' kun kun je letters of kleurvlakken een kleur
uit een afbeelding geven.
Selecteer de tekst of het kleurvlak, klik op het pipetje en daarna op een gedeelte van een afbeelding.

4.1.23 Kan ik ook eigen kleurcode instellen?
Ja, dat kan. Als je op het icoontje klikt om een kleur te kiezen, en het palet tevoorschijn komt, kun je
meteen beginnen met het typen van de kleurcode. De kleurcode is altijd een combinatie van 6 karakters
(0-9 en A-F).
Vervolgens druk je op 'enter' om de ingevoerde kleurcode te activeren.

4.1.24 Hoe kan ik een kleurvak een bijpassende kleur geven?

Als je op het kleurvlak gaat staan, verschijnen in de rechterkolom knoppen om je kleurvlak op te maken.
Met het icoontje met het pipetje (eyedrop) kun je het kleurvlak dezelfde kleur geven als een kleur uit een
foto. Dat doe je door het kleurvlak te selecteren wat je wilt kleuren, dan in de rechterkolom het pipetje
'eyedrop' aan te klikken en vervolgens op - bijvoorbeeld - de trui van je opa te klikken. Je kleurvlak neemt
dan dezelfde kleur aan als de trui.

4.1.25 Hoe kan ik een kleurvlak op een pagina hergebruiken?
Je kunt op een pagina een kleurvlak (of andere element) hergebruiken door deze te dupliceren. Aan de
rechterzijde van de pagina kan je daarvoor de knop "Dupliceren" gebruiken.

4.1.26 Kan ik een lijn plaatsen?
Ja, je kunt op twee manieren een lijn maken:
1. Kies een vierkant kleurvlak en maak dit zo smal als een lijn. Je kunt eventueel de breedte of hoogte instellen in
de rechterkolom tot minimaal 1 pixel. Je kunt het kleurvlak ook roteren met behulp van het blauwe rondje
bovenaan.
2. Typ een lijn in een tekstblok (met --- of ___). Geef dit blok de gewenste lengte. Kantel het tekstblok met behulp
van het blauwe rondje bovenaan eventueel tot een verticale lijn.

4.1.27 Worden alle kleuren die ik op mijn beeldscherm zie precies zo geprint in mijn tijdschrift?
Het kan zijn dat er een klein kleurverschil optreedt tussen wat je op het beeldscherm ziet en hoe diezelfde kleur in
je tijdschrift zichtbaar wordt. Dit heeft te maken met de kleuropbouw van je beeldscherm (RGB) en de opbouw van
de inkt waarmee geprint wordt (CMYK). In de meeste gevallen zal er geen tot weinig verschil zijn in de kleuren,
maar sommige kleuren, zoals bijv. fluoriserende kleuren, kunnen niet met inkt opgebouwd worden en zullen om
die reden iets afwijken van de kleur die op het beeldscherm te zien is.
Ook is het goed om te weten dat elk beeldscherm anders is. Kleuren kunnen op het ene beeldscherm iets anders
uitvallen dan op een ander beeldscherm.

5.1.5 Afbeeldingen

5.1.28 Kan ik foto's bijsnijden of van vorm veranderen?
Het is helaas, nog niet, mogelijk om foto's bij te snijden of van vorm te veranderen.
Je kunt voordat je de foto upload deze met een ander programma bijsnijden. Daarna kan je de foto uploaden en op
je pagina plaatsen.

Eventueel kan je ook een andere website gebruiken om de foto aan te passen of van vorm te veranderen.
Een andere mogelijkheid is om door middel van kleurvlakken in dezelfde kleur als de achtergrond delen van de
foto onzichtbaar te maken.

5.1.29 De kwaliteit van de afbeeldingen/foto’s lijkt onvoldoende. Hoe kan dat?
De weergavekwaliteit van de foto's op de pagina komt niet overeen met de werkelijke kwaliteit. Dat komt
omdat we in de editor verkleinde afbeeldingen gebruiken om de werksnelheid te bevorderen.
Bij het afdrukken wordt de hoogst beschikbare kwaliteit van de foto gebruikt.

5.1.30 Welke kwaliteit moeten mijn afbeeldingen/foto's minimaal hebben?
Als je een afbeelding selecteer kun je aan de gele sterren (rechtsboven) je zien wat de kwaliteit is: vier gele
sterren is optimaal. Twee gele sterren geeft ook nog een mooie afdruk. Bij minder dan twee gele sterren
wordt de afdruk in het tijdschrift echt niet mooi.
Om foto’s van optimale kwaliteit (de volledige vier sterren) te krijgen, als je ze paginavullend
gebruikt, moeten deze minimaal de resolutie hebben 2575 x 3600 px.
Voor een goed resultaat scan je de foto's ze op minimaal 300 dpi. Als je ze wilt vergroten, gebruik dan een
hogere resolutie.

5.1.31 Welk soort bestanden kan ik uploaden?
Afbeelding uploaden?
Je kunt afbeeldingen/foto's uploaden als jpg, png, bmp en gif formaat. Gebruik bij voorkeur jpg-formaat.
Een pdf kun je alleen op staand A4-formaat gebruiken en deze plaats je paginavullend. Kies in de
linkerkolom 'gebruik pdf als achtergrond'.
Je kunt eventueel tekstblokken, kleurvlakken of foto's over de pdf-achtergrond heen plaatsen.

5.1.32 Als ik een foto wil uploaden krijg ik een foutmelding. Wat moet ik nu doen?
Afbeelding uploaden lukt niet?
Indien je een foutmelding krijgt bij het uploaden van één bepaalde foto en andere foto's lukken wel dan kan je het
volgende proberen:
1. Soms ligt het aan de internetverbinding, je kunt het dan later nog eens proberen en dan lukt het wel.
2. Het zou ook aan je browser kunnen liggen. Wij raden Google Chrome aan. Die kan je hier downloaden:
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/index.html
3. Als het probleem dan nog niet opgelost is kan je het volgende doen:

open de afbeeldingen in een willekeurige bewerkingsprogramma, zoals bijvoorbeeld paint
sla de afbeelding opnieuw op als jpg of png bestand met een nieuwe naam (opslaan als ...)
probeer de nieuw opgeslagen afbeelding te uploaden
Als bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, stuur dan een email naar de klantenservice. Laat
weten wat voor oplossingen je hebt geprobeert en wat er fout gaat, dan zal de klantenservice een oplossing
vinden.

5.1.33 Het uploaden van foto's gaat soms erg traag. Hoe komt dit?
Afbeelding uploaden gaat traag?
Omdat je met Jilster helemaal online werkt moeten de hoge kwaliteit foto's vanaf je eigen computer naar de Jilster
server worden verplaatst.
Als je veel foto's tegelijk upload kan dit best lang duren. Eventueel kan je wat minder foto's per keer uploaden.
Voor het werken met Jilster is een krachtige computer en een snelle, stabiele internetverbinding belangrijk. Hoe
hoger de upload snelheid hoe sneller de foto's geupload worden. Je kunt de uploadsnelheid hier eventueel
controleren. Een uploadsnelheid van minimaal 10 Mbps zal voldoende moeten zijn.

5.1.34 Kan ik een foto over twee tegenover elkaar liggende pagina’s (spread) laten lopen?
Ja, dat kan.
Zo maak je een spread (dubbele pagina)
• Eerst maak je de linkerhelft van de spread door een pagina met een even getal te openen (2, 4, 6, etcetera).
• Je uploadt de liggende foto, sleept deze naar de pagina, en rekt deze uit (dat doe je met de blauwe blokjes
boven, links en onder de foto) tot de linkerkant van de foto helemaal de pagina vult.
• Nu schuif je de foto tot je alleen de linkerhelft van de foto op de pagina ziet. Plaats de foto zo dat je geen witte
achtergrond meer ziet.
• Onthoud het punt op de foto dat snijdt met de rechter buitenste stippellijn.
• Sla de pagina op, schrijf de waarden van de y-as, breedte en hoogte op en sluit de pagina. Open de
naastliggende pagina met een oneven nummer (3, 5, 7, etcetera).
• Plaats dezelfde foto nu op de rechterpagina. Type dezelfde waardes in bij y-as, breedte en hoogte. Schuif de
foto daarna naar rechts en zorg dat het punt dat je op de linker buitenste stippellijn ziet, aansluit bij het punt dat je
onthouden hebt van de andere helft van de foto (op de even pagina). Sla de pagina op en sluit de pagina.
• Ben je hoofdredacteur? Controleer dan of de twee helften goed op elkaar aansluiten met 'voorbeeld bekijken'.
Ben je redacteur? Ga dan naar ‘bekijk het tijdschrift - voorbeeld’.

5.1.35 Ik heb een foto in pdf-bestand: hoe kan ik die plaatsen op pagina?
Op de site kun je foto's of tekeningen als jpg, png, bmp en gif bestanden plaatsen. Kies bij voorkeur een
jpg-bestand omdat je deze nog kunt vergroten of verkleinen.

Je kunt ook een pdf-bestand (A4 staand) gebruiken om een gehele pagina te vullen. Heb je een kleinere
foto, zet de foto in pdf-bestand dan om in een jpg-bestand.
Dit doe je als volgt:
Kopieer de foto vanuit Adobe Reader door er op te klikken.
Klik vervolgens op de rechtermuisknop en kies dan voor 'kopieer afbeelding' of 'copy image'.
Plak daarna de afbeelding in een grafisch programma als Paint of Photoshop en sla de foto op als
jpg-bestand.

5.1.36 Ik heb foto's in bitmap-formaat. Hoe zet ik die om naar jpg zodat ik ze kan uploaden?
Dat kan als volgt:
open de afbeelding in een bewerkingsprogramma (bijvoorbeeld Paint, standaard op elke Windows PC)
klik op 'Bestand' en dan op 'Opslaan als'
kies onderaan bij 'Bestandstype' voor 'JPEG'
klik op 'opslaan'. Het nieuwe bestand kan worden geüpload in Jilster.

5.1.37 Kan ik een afbeelding en kleurvlak tegelijk verschuiven?
Ja, dat kan. Houd de shift-knop ingedrukt, selecteer de verschillende afbeeldingen (of afbeelding en
kleurvlak) en verplaats het geheel in een keer.

5.1.38 Mag ik zomaar alle afbeeldingen van het internet gebruiken in mijn tijdschrift?
Op afbeeldingen en foto's geldt het auteursrecht van diegene die de afbeelding of foto gemaakt heeft. Het is dus
niet toegestaan om zomaar afbeeldingen en foto's van anderen te gebruiken in je tijdschrift.
Je kunt diegene die de afbeelding of foto gemaakt heeft wel om goedkeuring vragen voor het gebruik in je
tijdschrift.
Tevens bestaan er een groot aantal websites waar je afbeeldingen en foto's rechtenvrij kunt downloaden.

5.1.6 Sjablonen

6.1.39 Kan ik ook eigen sjablonen maken en pagina's hergebruiken?
Jazeker. Maak de sjablonen in een apart tijdschrift.
Dit is vooral heel handig als je meerdere pagina's in dezelfde basisopmaak wilt vormgeven. Of als je straks
vaker een tijdschrift wilt maken in een bepaalde opmaak.
Om je eigen sjablonen te gebruiken: ga naar een nieuwe te bewerken pagina en klik op de button 'eigen
pagina's' linksboven in de linkerkolom.

6.1.40 Hoe verander ik een achtergrondfoto uit een sjabloon?
Klik de achtergrond aan die je wilt veranderen.
Klik op 'verwijderen' in de rechterkolom.
Sleep de gewenste afbeelding naar het vakje 'afbeelding' in de rechterkolom.

6.1.41 Hoe kopieer ik de opmaak of inhoud van een pagina naar een andere pagina?
Ga naar de (lege) pagina waar je de opmaak naar wilt kopiëren en klik op 'bewerk'.
Klik vervolgens in de linkerkolom op 'eigen pagina's'.
Selecteer de pagina die je wilt kopiëren en klik op 'deze pagina gebruiken'.

6.1.42 Zijn de afbeeldingen van de sjablonen ook los beschikbaar?
In de redactieruimte vind je in de linkerkolom bij 'afbeeldingen', onder de button ‘thema’, allerlei
afbeeldingen en illustraties die je kunt gebruiken op een pagina.
Hier staan ook de afbeeldingen die in de sjablonen zijn gebruikt. Ze zijn gerangschikt naar thema, zoals:
dieren, kaders, feest, symbolen etc.

6.1.43 Kan ik een pagina uit een eerder gemaakt tijdschrift kopieeren?
Je kunt pagina's uit eerdere tijdschriften van jezelf kopieeren naar een ander tijdschrift.
Open een te bewerken pagina in het nieuwe tijdschrift.
Klik op de button 'eigen pagina's', linksboven in de editor.
Selecteer de pagina die je wilt kopiëren en klik op 'deze pagina gebruiken'.

5.1.7 PDF als achtergrond

7.1.44 Kan ik pagina’s opmaken in Illustrator, Photoshop of InDesign en deze dan gebruiken?
Ja, dat kan heel eenvoudig door het bestand als pdf te uploaden in de Jilster redactieruimte en deze
vervolgens per pagina te kopiëren naar de pagina's in de Jilster editor. De kwaliteit van de pdf blijft
behouden.
De pagina van de pdf wordt gebruikt op staand A4 formaat + 4 mm afloop aan alle zijden. De pagina's in
het grafische programma kunnen dus het beste worden opgemaakt op het formaat 218x305 mm.
Houd rekening met een mogelijk afsnij van de 4 mm afloop (precieze snijrand afhankelijk van aantal
pagina’s).
Tip: Als je in Illustrator opslaat als PDF, moet je bij 'Marks and Bleeds' alle Marks uitvinken.

7.1.45 Wat zijn de preciese maten van een pagina?

We gebruiken A4-formaat (210x297 mm) met een afloop/snijrand van 4 mm aan alle zijden: dat brengt het
paginaformaat op 218x305 mm.

7.1.46 Aan welke eisen moet een pdf voldoen?
Een pdf plaats je altijd paginavullend. Let erop dat aan de zijkanten van het document voldoende ruimte
overblijft bij de snijranden. Aan de buitenkant van de pagina gaat er nog ongeveer 4 millimeter snijrand af
na het drukken.
Aan de stippellijn op het scherm kun je zien waar deze snijrand ongeveer komt. Pagina's in een grafisch
programma kunnen het beste worden opgemaakt op het formaat 218x305 mm.
Eventueel kun je van een Word-bestand een pdf maken en deze paginavullend op een pagina plaatsen. Let
wel op voldoende ruimte aan de zijkanten voor de snijrand: tekst die je leesbaar wilt hebben moet bínnen
het binnenste stippellijntje vallen!

7.1.47 Kan ik een PDF als achtergrond aanpassen?
Je kunt aan de pagina wel losse elementen zoals tekstvlakken, kleurvlakken en foto's toevoegen. Het is niet
mogelijk om de pdf op de pagina zelf aan te passen.
Je kunt de pdf wel inzoomen. Daardoor wordt deze groter op de pagina geplaatst. Daarna kan je de pdf ook
verschuiven op de pagina.

5.1.8 Opslaan en publiceren

8.1.48 Wat is het verschil tussen 'opslaan' en 'publiceren'?
Zolang de pagina nog in ontwikkeling is, kun je tussentijds opslaan. Kies dan de knop 'opslaan'. Op het
moment dat je bladzijde definitief klaar is, kun je deze publiceren.
Voordat je het tijdschrift kunt bestellen, moet je alle pagina's hebben gepubliceerd.
Als een pagina gepubliceerd is, verschijnt er een groen vinkje bovenaan de pagina in het overzicht.
Publiceren betekent niet dat je pagina of tijdschrift zichtbaar wordt op de website van Jilster.

8.1.49 Kost het publiceren van de pagina veel tijd?
Dat is afhankelijk van de snelheid van je verbinding en of je een krachtige computer gebruikt. Per pagina
kost het enkele minuten voordat alle data zijn verzonden naar de server.
Heb je veel pagina's gemaakt, dan is het handig om tussendoor de pagina's die al klaar zijn alvast te
publiceren.
Je kunt het publiceren van de pagina's ook verdelen. Vraag je medehoofdredacteuren of zij ook een paar
pagina's vanaf hun pc willen publiceren.

8.1.50 Kan ik een afdruk maken om de laatste taalfouten uit de tekst te halen?
Ja, afdrukken kan.
Ga naar het overzicht van je tijdschrift in de redactieruimte en beweeg met je muis over de pagina. Kies
'download'. Je krijgt dan een afdrukvoorbeeld (pdf-bestand) in beeldschermkwaliteit (72 dpi). Als je je
tijdschrift laat printen bij Jilster, gebruiken we een resolutie van 300 dpi.
Een andere mogelijkheid is om tegen gereduceerd tarief een proefexemplaar te bestellen. Dat gaat via de
normale bestelprocedure.

8.1.51 Op de achterkant van het tijdschrift verschijnt onderaan een barcode in beeld. Wordt dit ook
geprint?
Ja, dit wordt ook geprint. Het witte vlak bevat de barcode met de kenmerken van het tijdschrift
(ordernummer). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en de verzending.
Het is helaas niet mogelijk het witte vlak met de barcode naar een andere positie te verplaatsen.

5.1.9 Online magazine

9.1.52 Verandert de digitale versie van mijn online magazine mee na latere wijzigingen?
Je online magazine geeft altijd de laatste versie van je tijdschrift weer.

9.1.53 Kan ik mijn tijdschrift ook aanmelden voor de etalage op de site van Jilster?
Ja, dat kan.
Als je je eigen cover of tijdschrift wil laten zien op onze website, dan kun je dat doen door bij 'mijn tijdschriften' te
kiezen voor 'Delen'.
Onderin deze pagina staat er een link: 'Je tijdschrift op jilster.nl laten zien'. Klik hierop om je tijdschrift op
jilster.nl te laten zien.
Je kunt kiezen om je hele tijdschrift te laten zien of alleen de cover/voorpgaina.
Je tijdschrift komt dan in de carrousel bovenin de web pagina's van Jilster.

9.1.54 Is mijn online magazine zichtbaar voor anderen?
Je kunt bij 'mijn tijdschriften' via de button 'delen' een verkorte url naar je online magazine aanmaken en deze url
daarna via email of sociale media verspreiden.
Maar dat is dus je eigen keuze. Je kunt dit ook altijd weer ongedaan maken.
Jilster zal nooit zonder toestemming een tijdschrift openbaar maken.

5.2 Over samenwerken in Jilster
5.2.1 Je bent hoofdredacteur

1.2.1 Mijn scherm blijft helemaal wit/grijs in de redactieruimte. Wat moet ik doen?
Download de nieuwste versie van Adobe Flash player.
Dat kan via http://get.adobe.com/flashplayer/
Mocht je meerdere browsers (Chrome, Firefox, Safari) op je computer hebben dan kan je ook een andere browser
proberen.

1.2.2 Hoe weet ik aan wie ik welke pagina's heb toegewezen?
Klik op de blauwe button 'pagina's toewijzen', rechtsonder de lijst met redactieleden. Nu verschijnt er een
overzicht van de pagina's met de bijbehorende redacteur.
Tip: zet de naam van de redacteur op de lege pagina voordat je deze toewijst. Je ziet dan zelf gemakkelijk
welke blanco pagina's nog over zijn om zelf te bewerken.

1.2.3 Ik heb een fout mailadres ingetypt bij het uitnodigen van een redacteur.
Als je een uitnodiging hebt verstuurd naar een verkeerd adres, blijft de betreffende pagina inderdaad
'bezet'. Je kunt dit verhelpen door de uitnodiging aan het verkeerde adres te verwijderen. Dat doe je door te
klikken op het witte prullenbakje naast het e-mailadres. De pagina wordt dan automatisch vrijgegeven.

1.2.4 Een van mijn redacteuren is zijn uitnodigingsmail kwijt
Controleer of je het goede mailadres hebt gebruikt voor de uitnodiging en vraag vervolgens de betreffende
persoon een account aan te maken bij Jilster met hetzelfde mailadres. Na het inloggen door de redacteur zal de
uitnodiging om mee te werken aan het tijdschrift zichtbaar zijn onder zijn account.

1.2.5 Hoe maak ik iemand medehoofdredacteur?
Je kunt een redacteur medehoofdredacteur maken nadat de betreffende persoon de uitnodiging heeft
geaccepteerd en deel uitmaakt van het redactieteam. Klik dan op de naam van redacteur en vink aan dat hij/ zij
mede-hoofdredacteur zal zijn.
Ook kun je iemand direct bij het uitnodigen al medehoofdredacteur maken.
Een medehoofdredacteur kan net als de hoofdredacteur álle pagina's bewerken. Het is niet nodig en mogelijk om
pagina's aan een hoofdredacteur of medehoofdredacteur toe te wijzen. Zorg ervoor dat je niet op hetzelfde
moment aan dezelfde pagina werkt!

1.2.6 Hoe weet ik of een medehoofdredacteur tegelijk met mij aan een pagina werkt?
Dit kun je met elkaar afspreken door een berichtje te plaatsen onderaan bij 'chat met je redactieleden'.

1.2.7 Hoe kan ik een redacteur meerdere pagina's toewijzen?
Je kunt bij het uitnodigen een redacteur direct al meerdere pagina's toewijzen. Het kan ook later. Klik op de
blauwe button 'pagina's toewijzen' of klik op de naam van de redacteur.

1.2.8 Kan ik als hoofdredacteur bepaalde foto's afschermen voor andere redacteuren?
Alle redactieleden kunnen de foto's in de centrale fotomap zien van het tijdschrift waaraan zij meewerken.
Wil je dat de redacteuren bepaalde afbeeldingen niet zien, dan kun je een ander tijdschrift-titel aanmaken
en daar je foto's uploaden. Je kunt dan de afbeeldingen gebruiken vanuit dat andere tijdschrift.

1.2.9 De mensen waarmee ik samen een tijdschrift wil maken spreken verschillende talen. Hoe kan ik hen
in een andere taal uitnodigen?
Bij het uitnodigen van de redacteuren kan je de taal selecteren waarin de uitnodigingsemail wordt verstuurd.
Je kunt kiezen uit Nederlands, Engels en Duits.

1.2.10 Kan ik individueel met mensen overleggen in de redactie chat?
Alle redacteuren die toegang hebben tot het tijdschrift kunnen de berichten in de redactie chat lezen.

1.2.11 Een redacteur heeft een pagina ingeleverd maar wil deze weer bewerken. Hoe kan dat?
Je kunt in het overzicht van alle pagina's de pagina selecteren en dan kiezen voor 'redacteur'. Daar kan je een
vinkje plaatsen bij 'Pagina vrijgeven'. Daarna kan de redacteur de pagina weer bewerken en opnieuw inleveren.

5.2.2 Je bent uitgenodigd (redacteur)

2.2.12 Ik ben uitgenodigd, maar ik zie het tijdschrift niet staan.
Mogelijk heb je je account aangemaakt met een ander mailadres dan waarop je bent uitgenodigd. Vraag
aan de hoofdredacteur of hij/ zij je opnieuw wilt uitnodigen op het mailadres waarop je een account hebt
aangemaakt.
De andere mogelijkheid is dat de uitnodiging is verlopen. Je kunt de hoofdredacteur dan vragen je opnieuw
uit te nodigen.

2.2.13 Mijn pagina is ingeleverd, maar ik wil nog wat veranderen.
Als je je pagina al hebt ingeleverd, dan kun je er niet meer aan werken. Vraag aan je hoofdredacteur of
hij/zij je de pagina wil vrijgeven.
Als hoofdredacteur kun je opnieuw wijzigingen aanbrengen in elke pagina, of deze nu wel of niet
gepubliceerd is. Nadat je wijzigingen hebt aangebracht, moet je de pagina opnieuw publiceren.

2.2.14 Mijn scherm blijft helemaal wit in de redactieruimte. Wat moet ik doen?
Download de nieuwste versie van Adobe Flash player.
Dat kan via http://get.adobe.com/flashplayer/
Mocht je meerdere browsers (Chrome, Firefox, Safari) op je computer hebben dan kan je ook een andere browser
proberen.

5.3 Over bestellen, betalen en bewaren
5.3.1 Bestellen

1.3.1 Wat is de prijs van een tijdschrift?

Met de prijscalculator bereken je precies wat jouw keuze zal kosten.

1.3.2 Wat is de levertijd?
Bekijk de levertijdcalculator om te weten wanneer je je bestelling kunt verwachten.

1.3.3 Hoe bestel ik een proefexemplaar?
Je bestelt een proefexemplaar via de gewone bestelprocedure.
De prijs van een proefexemplaar is de stuksprijs van het tijdschrift bij een oplage van 100, kijk voor meer
informatie bij de calculator bij 'prijzen'.
Een proefexemplaar heeft op elke pagina een transparant watermerk.
De levertijd is gelijk aan de andere bestellingen.

1.3.4 Kan ik verschillende uitvoeringen tegelijk bestellen?
De tijdschriften met verschillende uitvoeringen (gehecht, gelijmd) verwerken wij via verschillende productielijnen.
Mocht je twee verschillende uitvoeringen willen, dan zijn dat dus twee aparte bestellingen.

1.3.5 Ontvang ik een factuur bij mijn bestelling?
Na betalen ontvang je op het opgegeven mail-adres een bevestiging van je bestelling met het
ordernummer. Bij deze mail vind je ook de factuur.
De factuur kun je ook terugvinden onder je account, bij 'mijn bestellingen'.

1.3.6 Kan ik later ook extra tijdschriften bijbestellen?
Ja, dat kan altijd. Je tijdschrift blijft op onze server bewaard en je kunt het tijdschrift opnieuw openen, er eventueel
dingen aan actualiseren en opnieuw bestellen volgens de gewone bestelprocedure.

1.3.7 Ik wil graag een hoge kwaliteit pdf (300 dpi) van het hele tijdschrift bestellen. Is dat mogelijk?
Het is helaas niet mogelijk om een hoge kwaliteit pdf (300 dpi) van het hele tijdschrift te bestellen.
Het gebruik van de Jilster website is helemaal gratis. Ook kun je gratis een online magazine aanmaken dat je met
anderen kunt delen.
Het enige verdienmodel van Jilster is op geprinte exemplaren. Daarom is het niet mogelijk om een hoge kwaliteit
pdf die je zelf zou kunnen printen te bestellen.

5.3.2 Betalen

2.3.8 Op welke manieren kan ik betalen?
Tijdens het bestelproces kan je gelijk online betalen. We accepteren betalingen via ideal, creditcard en Paypal.
Heb je geen mogelijkheid om online te betalen neem dan even contact op met de klantenservice om de
mogelijkheden te bespreken.
Het is helaas niet mogelijk om op rekening of achteraf te betalen.

5.3.3 Bewaren en verwijderen

3.3.9 Wat is de bewaartermijn van mijn tijdschrift?
Na het starten van je tijdschrift krijgt deze automatisch een bewaartermijn. Deze bewaartermijn is precies één jaar
na het aanmaken van je tijdschrift.
Je kunt op ieder moment de bewaartermijn aanpassen tot maximaal één jaar in de toekomst. Als voorbeeld: Op 15
februari 2017 kan je de bewaartermijn van je tijdschrift aanpassen naar 15 februari 2018.
Zo kun je dus altijd gratis je tijdschrift blijven gebruiken. Zo lang je maar wilt.
Als je de bewaartermijn niet aanpast dan wordt je tijdschrift automatisch verwijderd op de aangegeven datum. Je
krijgt drie maanden en één maand voor de verwijderdatum een email met een notificatie dat je tijdschrift binnenkort
wordt verwijderd.

3.3.10 Hoe kan ik mijn tijdschrift verwijderen?
In het overzicht van al je tijdschrift kan je ervoor kiezen om je tijdschrift te verwijderen.
Let op: dit wordt per direct gedaan en kan niet ongedaan worden gemaakt.

