Persbericht

Foto’s uit de oude doos eenvoudig digitaliseren met
Albelli Online Fotoscanner
Amsterdam, 30 maart 2012 – Oude foto’s uit de doos op zolder digitaal in een fotoboek
verwerken: met een revolutionaire, gepatenteerde scan-techniek van Albelli wordt dit alles
een fluitje van een cent. De Albelli Online Fotoscanner maakt het mogelijk om met je PC of
laptop eenvoudig analoge foto’s of documenten te scannen en direct op te nemen in een
fotoboek. De fotoscanner combineert lichtreceptoren en ‘imagine foto-software’ op een
manier die nog nooit eerder vertoond is.
Het idee van de fotoscanner is eenvoudig: je surft naar http://www.albelli.nl/fotoscanner,
houdt je foto of andere afbeelding voor het scanoppervlak en klikt op de groene ‘scan’-button.
Voorwaarde is wel dat de scan uitgevoerd wordt in een verduisterde kamer of in het donker,
omdat anders de voorgeprogrammeerde lichtreceptoren onvoldoende reflectiemogelijkheid
hebben. De ‘imagine foto-software’ maakt vervolgens een scan van het object waarna deze
als jpeg-bestand op het bureaublad van de gebruiker wordt geplaatst. Deze kan de foto
vervolgens direct in het Albelli-fotoboekenprogramma invoegen in het digitale fotoboek.
“Uit klantonderzoek is gebleken dat onze klanten graag op een eenvoudige manier oude,
analoge foto’s in een fotoboek willen zetten. Niet iedereen heeft echter thuis de beschikking
over een scanner. Met de fotoscanner komen we deze groep tegemoet,” zegt Edwin de Greef,
Business Development Manager bij Albelli. “Onze IT-afdeling heeft de afgelopen maanden
heel hard gewerkt aan deze ontwikkeling en we zijn er trots op nu als eerste in de branche
deze gepatenteerde, baanbrekende technologie te kunnen introduceren. De lichtreceptoren
absorberen de kleuren van de foto, waarna de data gekalibreerd wordt en met behulp van de
‘imagine foto-software’ van Albelli omgezet wordt in een jpeg-bestand. De Albelli Online
Fotoscanner bevestigt ons innovatieve karakter en geeft ons een duidelijke voorsprong op
onze concurrenten.”
Voor een instructievideo over het gebruik van deze tool kun je kijken op:
http://www.albelli.nl/hoe-het-werkt/videos. De nieuwe tool is vanaf nu te gebruiken in een
bèta-versie. Aanstaande zondag staat de tool officieel live.

BERICHT VOOR DE REDACTIE
Over Albelli
Albelli is onderdeel van Albumprinter BV, één van de grootste fotoboekenproducenten in
Europa. Albumprinter is actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Zweden, Noorwegen
en het Verenigd Koninkrijk. Albumprinter heeft een eigen productiefaciliteit in Nederland waar
de productie plaatsvindt voor de gehele Europese markt. In 2008 is de merknaam
Albumprinter overgegaan in de internationale merknaam Albelli. Albumprinter is in 2007
herkend als een van de snelst groeiende organisaties door het vooraanstaande Nederlandse
business magazine FEM/Business. In 2008 was Albumprinter één van de Red Herring
Europe 100 Finalisten en winnaar van de Deloitte Technology Fast 50.
Voor meer informatie, een interview of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Vera Kops of Renate van der Wal van LEWIS PR:
Tel: 040 – 235 4600
Email: albelli@lewispr.com

