Ma ak eenvoudig je eigen prijslijsten
Je eigen prijslijsten maken via de Mora printshop is heel eenvoudig, hieronder volgen de
verschillende stappen die je moet volgen.

Eerste keer: maak je account aan
Surf naar www.mora.be en ga onderaan rechts naar
“Mora Printshop”.
Vervolgens moet je je eigen account aanmaken door
te klikken op ‘maak je eigen account’.
Daarna vul je je gegevens in en maak je een account
aan.

Stap 1: meld je aan
Surf naar: www.mora.be en log in.
Vervolgens kies je een sjabloon dat ofwel horizontaal
ofwel verticaal staat, met 1, 2, 3 of 4 kaders door er
op te klikken.
Heb je meer klikkaders nodig, dan kan je 4 klikkaders
aanvullen met apart nog 1, 2, 3 of 4 klikkaders aan te
maken.

Stap 2: maak je prijslijsten aan
Nu maakt Cora je wegwijs. Klik hier op volgende.
Lees vervolgens grondig de instructies en klik telkens op
volgende, uiteindelijk klik je op sluiten.
Nu kan je beginnen met je prijslijsten in te vullen. De
prijslijsten zijn automatisch gevuld als voorbeeld.

Prijslijsten vullen
Om je prijslijsten te vullen klik je op een titel of een
product en pas je deze aan.
Je kan je prijzen op 3 plaatsen naast elkaar zetten
ofwel onder elkaar.

Mora producten invoeren
Als je Mora producten wil invoeren dubbelklik je links
op de snacks.
Andere snacks of sauzen kan je handmatig invoeren
door het te typen op de plaats waar het moet komen.

Hoofdingsafbeelding veranderen
Als je de hoofdingsafbeelding wil veranderen klik je
links op het tabblad ‘afbeeldingen’.
Daarna klik je op het

+ teken en selecteer je de

gewenste afbeelding, hierna klik je op sluiten.

Vervolgens kan je ook nog de gewenste afbeelding
bijsnijden naar het deel dat je wil van de afbeelding.
Hiervoor klik je op ‘afbeelding bijsnijden’. Er komt nu
een scherm te voorschijn waar je de afbeelding kan
verslepen door er op te klikken en te verslepen. Het
deel dat onder het rechthoekig vakje valt zal op je
prijslijst komen te staan. Als je de gewenste positie
gevonden hebt, klik je op sluiten.

Stap 3: opslaan en downloaden
1. Je kan je prijslijsten opslaan en later verder
aanvullen. Hiervoor klik je op de diskette, dat je
rechts onderaan op de pagina vindt.
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2. Je kan je prijslijsten downloaden in lage resolutie
en op je pc opslaan. Hiervoor klik je op het pijltje,
dat je ook rechts onderaan op de pagina vindt.

Stap 4: bestel je prijslijsten
Om je prijslijsten te bestellen klik je op ‘Bestel’.
Geeft het gewenste aantal op en vul je gegevens in.
De prijslijsten worden naar je opgestuurd zodra de
betaling voldaan is. Je kan er ook voor kiezen om de
prijslijsten zelf op te halen bij één van de
verdeelpunten van zwart op wit.

Stap 5: een prijslijst bijbestellen of
aanpassen
Surf naar: www.zwartopwit.be/pages/mora , log
in en klik onderaan op ‘mijn ontwerpen’.
Je vindt nu een overzicht terug van je laatst
gemaakte ontwerpen.
Diegene die je wil bijbestellen kan je aanklikken
en weer opnieuw bestellen.
Diegene die je wil aanpassen kan je aanklikken en
aanpassen zoals bovenstaand uitgelegd.

Hulp nodig?
De mensen van de drukkerij staan steeds voor je klaar om je
vragen te beantwoorden. Je kan daarbij gebruik maken van de
chatfunctie aan de rechterkant van je scherm.

