
Producent TDC Online **** PhotoCare*** Blurb MyPhotoBook.dk MitTrykkeri.dk Foto.com

Pris 293,26 kr. (+39,95 kr.) 300 kr. (skal afhentes!) 202,21 kr. (+48,45 kr.)** 319 kr. (+49 kr.) 149,00 kr. (+ 70,00 kr) 230,19 kr. (+38,39 kr.)

Pris 7,93 kr. (v/ 42 sider) 6,00 kr. (v/ 50 sider)* 6,27 kr. (v/40 sider) 10,22 kr. (v/ 36 sider) 4,38 kr (v/ 50 sider) 6,71 kr. (v/40 sider)

Sidebegrænsning Min. 26/maks. 98 Spiral: 20, 40, 60 Min. 1/maks. 440 Min. 36/maks. 250 Fast 50 eller 100 Min. 20/maks. 60
  Hård: 50
Sprog på hjemme- Dansk Dansk Engelsk Dansk Dansk Dansk
side/ software
Antal bogstørrelser 3 4 5 7 1 6

Typer indbindinger Hård, blød,  Hård (kunstlæder),  Blød, hård Hård, blød, Kun hård (blå) Hård, blød, spiralryg
 lærred, hæfte spiralryg  lærred, spiralryg
Flere valg af Nej Nej Ja Nej Nej nej
papirkvalitet 
Tryk på omslag Forside/bagside Nej Forside/bagside Forside/bagside Nej Forside/bagside

Tekst på ryg Nej Nej Ja Ja Nej Nej

Kan genbestilles Ja Ja Ja Ja Ja (Kan ikke rettes) Ja

Leveringstid i testen 9 arbejdsdage 10 arbejdsdage 11 arbejdsdag 5 arbejdsdage Kom aldrig! 9 arbejdsdage

Indpakning God - God God - God

Software til at lave bogen      

Autojusterer Valgfrit (vi valgte ja) Nej Nej Nej Nej Ja
trykkeriet fotos 
Mulighed for at Ja Ja Ja Ja Nej Ja
gemme og arbejde 
videre senere 
Systemkrav (Mac/PC) Windows Windows Windows/Mac Windows/Mac Microsoft Explorer Windows

Skal der installeres Ja Ja Ja Ja Nej Ja
software
Brugervenlighed Meget god Dårlig God Middel Dårlig God

Fleksibilitet i layout God God Under middel God Elendig!!! Meget god

Kan billederne Ja, men ikke kontrast Ja Nej Nej (kun farve->s/h) Nej Ja
farvejusteres 
Kan der printes Ja Ja Ja Ja - Ja
helt til kant
 Kan billederne Ja Ja Ja Ja Nej Ja
forstørres/beskæres 
Kan fjerne røde øjne Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Mulighed for Ja Ja Ja Nej Ja Ja
automatisk layout 
Overførselstid af 2 min. 12 min. 4 min. 21 min. 7 min. 5 min.
bog til website 
Mulighed for tekst  Ubegrænset og fri Ubegrænset og fri Ubegrænset, men låst  Ubegrænset og fri Begrænset og fast Ubegrænset og fri  
 tekstplacering tekstplacering til valg af skabelon. tekstplacering tekstplacering under  tekstplacering
     billedet.
Mulighed for  Ja Ja Ja Ja Nej Ja, mange!
kreative effekter

Kan lave sidetal Nej Nej Ja, valgfri Ja, valgfri Nej Nej

Kan bruge Æ, Ø, Å Ja, efter opdatering Ja Ja Ja ja Ja
 af software
Fil-formater jpg, tiff, png jpg, gif, png jpg jpg jpg jpg, bmp, tiff, png, jp2

Software bedømmelse

Selve bogens kvalitet

Samlet vurdering

TesT af foTobøger

Perfekt til begyndere. 
Fleksibiliteten er god, 
men man kan f.eks. 
ikke lave rammer eller 
skygger på enkelt ud-
valgte billeder, og man 
kan ikke frit vælge 
en ensfarvet og jævn 
baggrund, f.eks grøn, 
uden mønster. Tekster 
kan ikke roteres. 
Programmet er stabilt 
og har et kvalitet-
o-meter, der viser 
billedernes kvalitet 
ved skalering. 
333333 

* Da man skal afhente sin fotobog hos PhotoCare, er der ikke indberegnet leveringsomkostninger
** Modtager ikke betaling med Dankort. Andre kreditkort kan benyttes.
***  Softwaren laves i en normal dansk version og en avanceret engelsk version. Vi brugte den danske.
****  TDC Online benytter samme software som FONA, ElGiganten og Expert.

FLOT OG FLEKSIBEL. 
TDC’s fotobog var 
testens klart flotteste, 
og softwaren er hurtig 
og fleksibel. TDC er 
testens næstdyreste 
bog, men absolut 
pengene værd.  

GRIM OG UFLEKSIBEL. 
Billedgengivelsen var 
testens klart dårligste, 
og der kan ikke trykkes 
på omslaget. Bogen 
skal man ovenikøbet 
selv hente hos Pho-
toCare, og laver man 
en bog på 20 sider, 
betaler man stadig 
for samtlige 50 sider. 

TYK OG TIL SALG. 
Blurb er testens mel-
lemvare og adskiller 
sig faktisk kun ved, 
at man hos Blurb 
kan sætte sin bog 
til salg. Smart ved 
store fællesprojekter 
eller i foreninger, hvor 
medlemmer selv kan 
bestille bogen. Og 
Blurb laver bøger på 
op til 440 sider! 

FLOT, MEN DYR.
Testens klart dyreste 
bog. De eneste grunde 
til at benytte MyPho-
toBook frem for TDC 
er, at MyPhotoBook 
har mange flere 
bogformater at vælge 
imellem, og at man 
kan benytte Mac-
computere. 

DUM OG DUMPET! 
Softwaren er mindre 
fleksibel end en hul-
maskine. Eneste plus 
er, at man ikke skal 
installere noget pro-
gram. MitTrykkeri.dk 
sendte os aldrig den 
bog, vi havde bestilt. 
Det kan næppe blive 
værre. 

SJOV OG GOD. 
Foto.com er fyldt 
med kreative effekter. 
Bogen er flot og prisen 
rimelig. Softwaren er 
let at bruge og kan 
som testens eneste 
rette røde øjne. Ærge-
ligt at bogen maks. 
kan fylde 60 sider, 
og at Deres navn, 
adresse, ordrenummer 
mv. trykkes på bogens 
sidste side.  
 

Fantastiske detaljer 
i billederne. Trykt på 
kraftigt højglanspapir, 
godt finish og god 
billedgengivelse. 
Eneste lille minus er, 
en anelse rødt skær 
billederne, men man 
skal være meget 
kræsen for at kunne 
se det. 
333333 

Ikke noget man stolt 
viser sin familie. Den 
ligner et fotoalbum, 
ikke en fotobog. 
Billederne har et 
surt, grønt skær, og 
der er ikke meget 
kontrast i billederne.  
333333 

Et lidt skuffende 
helhedsindtryk. 
Papiret er mat, men 
det er en smagssag, 
om man kan lide 
det. Papiret er tyndt, 
hvilket betyder, at 
fotoet på den anden 
side i enkelte tilfælde 
skinner igennem. 
Enkelte steder kunne 
vi se syningerne. 
333333 

Meget flot. Topklasse 
indbinding. Meget kor-
rekt foto-gengivelse 
og selv de billeder, 
softwaren advarede 
om ville blive dårlig i 
tryk, er gode. Savner 
en smule kontrast. 
333333 

Bogen dukkede aldrig 
op fra MitTrykkeri.
dk, der ejes og 
drives af firmaet 
LaserTryk.dk A/S. 
333333 

Et flot produkt 
med skønhedsfejl. 
Omslaget er lettere 
overbelyst og buer. 
Billederne justeres 
automatisk af firmaet, 
alligevel mangler de 
en anelse skarphed, 
kontrast og dybde. 
333333 
 

Begrænset fleksibilitet 
og svært at nå det 
resultat, man ønsker. 
Den største frustra-
tion er, at der ikke er 
en fortryd-funktion. 
Arrgh! Har kun seks 
skriftyper i den simple 
danske version af 
softwaren, der findes 
i en mere avanceret 
version på engelsk. 
333333 

Blurb har testens mest 
elegante baggrunde, 
og som det eneste 
program kan man 
vælge ornamentering 
omkring sidetal-
let. Meget let at 
bruge, men ikke just 
en kreativ legeplads. 
333333 

Let at vælge ensfarvet 
baggrund, lave 
billedrammer og 
dobbeltsidefotos. Man 
kan lave tekstbokse 
med farvet bag-
grund, så teksten ikke 
forsvinder i billedet. 
Desværre er rota-
tionsmuligheder for 
tekst/foto begrænset.  
Programmet er lidt 
forvirrende opbygget 
og lukkede ned et par 
gange.
333333 

Håbløst. Vil man 
slette billeder fra 
bogen, skal man 
begynde helt forfra. 
Ingen sidetal. Ingen 
tekst eller fotos på 
cover. Kan ikke se 
hvilke sider, der står 
overfor hinanden. Kan 
kun vælge 50 eller 
100 sider - indsætter 
blanke sider for resten. 
333333 

Den suverænt bedste 
legeplads, hvad 
angår effekter som 
postkort, frimærker, 
huller i papiret, clips 
og andet lir. Smart at  
prisen opdateres, når 
der tilføjes nye sider.
333333 
 

?
for en bog i ca. A4 format 
med ca. 40 sider og hård 
ryg (+ levering)

pr. side inkl. levering

(mængde/ placering)

(layout såsom rammer, 
skygger, hjerteskabeloner 
el.lign. )


