Handleiding verkleinen afbeeldingen of watermerken in een rapportlayout (QRP)
Tijdens het afdrukken van facturen kunt u onderstaande foutmelding krijgen:

Deze fout wordt vaak veroorzaakt doordat u in uw rapportlayout een afbeelding heeft gebruikt als
watermerk of als logo. Het bestandsformaat van deze afbeelding is dan (te) groot.


In de rapportdirectory ziet u dat het rapportbestand met watermerk veel groter is dan de
overige bestanden:



In de directory waar de afbeelding voor uw logo of watermerk staat, ziet u hoe groot deze
afbeelding is:

Om de kans op deze foutmelding te verkleinen, kunt u de afbeelding die u gebruikt voor het
watermerk en/of uw logo in het rapportlayout (QRP bestand) ‘verkleinen’. Het verkleinen van de
afbeelding wil niet zeggen dat uw logo daadwerkelijk kleiner wordt op uw layout, het
bestandsformaat wordt wel kleiner. Volg hiervoor onderstaande stappen.


Open de afbeelding in het programma ‘Paint’. Dit programma kunt u starten op één van de
volgende manieren:
o Binnen Windows via ‘Start | Alle programma’s | Bureau-Accessoires|
’.
o Door met uw rechter muisknop te klikken op uw afbeelding. Kies dan in het
submenu voor ‘Bewerken’ of ‘Edit’. Paint wordt dan in veel gevallen automatisch
geopend.

o




Door met uw rechter muisknop te klikken op uw afbeelding. Kies dan in het
submenu voor ‘Openen met’ of ‘Open with’ en vervolgens klikt u op ‘

’.





In het programma Paint klikt op ‘Formaat wijzigen’ of ‘Resize’.
Bij zeer grote afbeeldingen kunt u zowel bij ‘horizontaal’ als ‘verticaal’ en laag percentage
invullen, zoals 20/20 of 30/30. Is het bestand al redelijk klein, gebruik dan een hoger
percentage.
Klik op OK, u ziet dan meteen dat uw afbeelding kleiner is geworden.
Sla de afbeelding op, kies voor ‘Opslaan als..’ en kies dan het formaat “JPEG”.
Geef uw afbeelding een naam en klik op ‘Opslaan’.



Merk op dat het bestandsformaat van de afbeelding aanzienlijk kleiner is:



Open uw rapportlayout in de Report Builder en vervang uw watermerk en/of logo door de
verkleinde afbeelding. Sla het rapport op onder een andere naam om het origineel niet te
overschrijven.
Merk op dat ook uw rapportlayout, het QRP bestand, aanzienlijk kleiner is geworden:



 Let op! Het aanpassen van de grootte en het type van uw afbeelding kan de kwaliteit van
uw afbeelding verminderen. Controleer daarom, door uw factuur te printen of op te slaan, of
de kwaliteit van uw watermerk en/of logo nog steeds van acceptabele kwaliteit is. Herhaal
anders bovenstaande stappen en kies bij ‘Formaat wijzigen’ voor een hoger percentage.

Doordat het bestandsformaat van uw layout nu aanzienlijk kleiner is, zal het afdrukken van
bijvoorbeeld meerdere facturen minder geheugen in beslag nemen. Dit vermindert de kans op
eerdergenoemde fout. Het is echter geen garantie dat de fout minder of niet meer voorkomt.

