Gebruiksaanwijzing Foonfoto Academy

START: een account aanmaken
1. Per mail heb je jouw gebruikersnaam ontvangen +
een link om een wachtwoord aan te maken. Klik op de link:

2. Je wordt doorgestuurd naar een nieuw scherm.
Verzin een goed wachtwoord en vul het in en klik op ‘wachtwoord opnieuw instellen:’

3. Gelukt!

Je kunt dit scherm nu verlaten. Klik op 'Inloggen,'
of ga naar de homepagina van Foonfoto Academy.

Inloggen en de modules openen
> Ga naar www.foonfoto.academy en klik op login:

> Dan krijg je dit scherm te zien. Vul daar je login gegevens in (dus jouw gebruikersnaam +
het door jou aangemaakte wachtwoord):

> Vervolgens krijg je dit scherm te zien. Klik op ‘cursistenpagina:’

> Nu kom je in jouw persoonlijke overzicht. Als je naar beneden scrolt zie je de titel van de
cursus ‘Stoomcursus smartphone fotografie ….(data van jouw cursusronde)’ > klik daarop

Nu kom je in de hoofdpagina van de cursus. Rechts van deze pagina EN onderaan de pagina
zie je alle modules:

Van dichterbij. Dit zijn de 6 modules van de cursus.

Als je op deze hoofdpagina naar beneden scrolt, zie je dus nogmaals een overzicht van alle
modules. De titels waar een vinkje achter staat, die zijn de modules die reeds beschikbaar
beschikbaar zijn. Bij de andere modules staat een datum per wanneer deze beschikbaar
komt. Klik op een (beschikbare) module naar keuze:

Je komt vervolgens in de introductie van de betreffende module. Aan de rechterkant van
de pagina vind je de verschillende onderdelen van deze module. Klik op een titel om de
betreffende les te openen

De overzichten staan ook hier zowel aan de rechterkant van de pagina, als onderaan de
pagina. Dit zie je als je naar beneden scrolt:

Klik op een titel om de les te openen. Bijvoorbeeld ‘Snapseed specials.’

Lees de tekst en klik op de plaatjes om de video’s te bekijken

In de overzichten rechts of onderaan de pagina’s vind je ook het onderdeel ‘werkboeken.’
Klik erop, lees de tekst en klik waar aangegeven om de werkboeken te downloaden! !

Hulp nodig?
Lukt het niet om een wachtwoord aan te maken, in te loggen of modules te openen? Laat
het mij weten via info@foonfoto.nl, dan help ik je z.s.m. verder!
Hartelijke groeten,
Janou Zoet
Foonfoto.nl

