
Registreren
stap voor stap

c. U ontvangt een bevestigings 
e-mail van uw registratie.
d. In de bevestigings e-mail 
ontvangt u een kortingscode. 
Templation geeft u met deze 
kortingscode de eerste uitzen-
ding ad € 9,95 gratis.

a. Klik op aanmelden.

b. Vul uw gegevens in.



1. Uw template selecteren
stap voor stap

a. Kies één van de categoriën;
Branche, Thema, Kleur of Algemeen.

b. Selecteer de template van uw keuze.
Wanneer u op het beeld klikt, krijgt u
een detailpagina. 

c. Op deze detailpagina toont Templation
u de layouts behorende bij de door u
gekozen template.

d. Als u de template wilt aanschaffen,
klikt u op winkelwagentje.



2. Betalen
stap voor stap

a. Als u bent uitgewinkeld – 
u heeft de door u gewenste 
template geselecteerd en 
heeft voldoende pagina’s 
gekozen (Templation geeft u 
bij iedere template 5 
pagina’s gratis) – klikt u op 
‘ga door naar afrekenen’.

b. Kies vervolgens de door u 
gewenste betaalmethode; 
iDeal of creditcard.

c. Na betaling ontvangt u via 
e-mail onze factuur.



3. Uitzending maken
stap voor stap

a. De door u aangeschafte template staat gereed in de 
Templation Studio.

b. Klik op Templation Studio om naar de Studio te 
gaan.

c. Klik op ‘maak presentatie’, om het monteren te 
starten.

d. Geef uw presentatie een naam en klik op opslaan.



3. Uitzending maken
stap voor stap

e. Klik op de door u gewenste layout en vervolgens op 
‘+ nieuwe pagina’.

f. Klik in het tekstveld T en voeg uw tekst in. U kunt 
hier ook bepalen welke kleur, welke grootte de tekst 
moet worden en of hij bold, cursief of onderstreept 
moet worden

g. Klik in het afbeeldingveld A en selecteert de afbeel-
ding die u aan uw presentatie wilt toevoegen. Er opent 
zich automatisch een venster waarin u kunt aangeven 
welke afbeelding u vanaf uw computer wilt gebruiken. 

h. Klik op ‘+ nieuwe pagina’ als u een volgende pagina 
wilt aanmaken.

i. Selecteer een layout; als u dezelfde layout wilt 
gebruiken als in de voorgaande pagina, dan hoeft u 
niets te doen. Wenst u een andere layout te gebruiken, 
selecteer dan de gewenste layout.



3. Uitzending maken
stap voor stap

j. Wanneer u uw uitzending heeft afgerond, klikt u op 
‘opslaan’.

k. Om een preview van uw uitzending te zien, klikt u op 
‘tonen’.

l. Als u tevreden bent over de uitzending, klikt u op 
publiceren.

m. Templation toont u uw resterende pagina tegoed.

n. Klik op ‘Ga verder’ en vervolgens op Downloaden; de 
uitzending wordt nu naar uw computer gedownload.

o. Plaats de uitzending op een usb-stick en u kunt uw 
uitzending aan uw doelgroep tonen.
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