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Mooie foto’s verdienen mooie kaders. Dat is in ieder geval het opzet van
AKVIS Frame Suite. Met dit programma geeft u uw favoriete afbeeldingen in
enkele luttele seconden een knap lijstje. Kiddy, artistiek, klassiek of creatief...
AKVIS Frame Suite heeft veel in zijn mars!
Net zoals het eerder besproken pakket AKVIS Sketch werkt AKVIS Frame
Suite als een op zichzelf staande toepassing, maar u kunt de plug-in ook aan
uw fotobewerkingsprogramma toevoegen. Wij kozen voor de tweede optie en
koppelden AKVIS Frame Suite aan de filters in Photoshop. De plug-in is
compatibel met de meeste fotobewerkingstoepassingen.
Klik. Klaar!
AKVIS Frame Suite beschikt over meer dan tien soorten kaders. Indien u bijvoorbeeld voor Pattern
kiest, kunt u een kleurrijke kleine afbeelding kiezen en daarmee een lijstje maken. De grootte,
richting en achtergrondkleur van uw afbeelding kunt u zonder problemen aan uw wensen
aanpassen. Deze lijsttechniek oogt schattig en is daardoor ideaal om kinderfoto’s op te fleuren. Met
Strokes tovert u artistieke strepen rond uw foto en de optie Scratches geeft uw foto met behulp van
allerlei krassen een ietwat verouderd effect. Met Page Curl kunt u een hoekje van uw foto oprollen
en met Squares tovert u een asymmetrisch blokkenkadertje in uw favoriete kleur(en) rond uw
afbeelding. Spray geeft uw foto een graffitiachtige lijst en indien u Frost op uw afbeelding loslaat,
lijkt het alsof de foto enkele weken in de diepvriezer heeft gezeten.

Kinderfoto’s zijn ideaal om te verfraaien met een kleurrijk patroonlijstje.
Artistieke kalenders
Een laatste mogelijkheid om uw afbeeldingen op te fleuren is Artistic Crop. Alhoewel deze functie op
het eerste zich niet echt speciaal lijkt, kunt u er ontzettend leuke dingen mee doen. Met Artistic Crop
maakt u een deel van de foto heel erg wazig waardoor het hoofdonderwerp van de afbeelding beter

tot zijn recht komt. Bovendien kunt u met behulp van deze filter héél eenvoudig een mooie kalender
maken. U kiest twaalf mooie afbeeldingen, vervolgens maakt u artistieke uitsneden met AKVIS
Frame Suite en nadien typt u de naam van de maand en de kalenderdagen op de afbeelding.
Wedden dat uw vrienden jaloers zullen zijn op uw creatie!

Artistic Crop is erg handig om knappe kalenders te maken.
Conclusie
AKVIS Frame Suite is een ontzettend eenvoudig programmaatje waarmee u in een handomdraai
mooie lijsten aan uw foto’s kunt toevoegen. U kunt elke fotokader naar hartelust aanpassen op vlak
van grootte, kleur en positie. Experimenteren is de boodschap! AKVIS Frame Suite is erg
gebruiksvriendelijk en het renderen verloopt vlot. De prijs van het programma ligt volgens ons net
ietwat te hoog, maar gelukkig kunt u het volledige pakket tien dagen gratis uitproberen.
AKVIS Frame Suite 2.5
Prijs € 39,Taal Engels
Proefversie 10 dagen
Medium 24 MB download
OS Windows 2000/XP/Vista
Systeemeisen Pentium III-processor, 512 MB RAM, 50 MB harde-schijfruimte
Maker AKVIS
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Pluspunten
Eenvoudig in gebruik
Veel mogelijkheden
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