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DIT KUN JE OOK ZELF
DOEN NA HET LEZEN VAN
DEZE CANVA
HANDLEIDING.

In veel ondernemingen heeft de
design- of marketingafdeling het
druk met alle visuele content te
creëren, zowel print als online.
Alleen tekst is niet altijd effectief en
overal moet dus een beeld bij. Soms
zijn het maar wat kleine
veranderingen omdat het lettertype
net anders moet zijn of er is een
afbeelding die veranderd moet
worden. Dit is niet het werk waar
een drukke grafisch vormgever echt
op zit te wachten. Dit kun je ook zelf
doen na het lezen van deze Canva
handleiding. In deze handleiding
vind je de basics uitgelegd en wordt
het hele programma toegelicht!

WAT IS
CANVA?

Canva is een website of een app waarin je zelf kunt ontwerpen, denk hierbij aan
visitekaartjes, flyers en ga zo maar door.
Het is gemakkelijk en snel, het maakt gebruik van dropsysteem, je kunt kiezen
uit verschillende voor gemaakte templates en Canva beschikt over een
bibliotheek van meer dan 1 miljoen foto’s! Je zult altijd een perfecte foto kunnen
vinden. Dit programma is heel makkelijk in gebruik,
hierdoor kan jij zelf als grafisch ontwerper aan de. Zelfs als je geen ervaring
hebt met het designen en ontwerpen van content. Je hebt helemaal geen
technische kennis nodig! Ook een fijne bijkomstigheid is dat je niet iemand
anders hoeft in te huren.

WAAROM
CANVA?
Het is gemakkelijk om zelf aan de slag te gaan
Je vindt er inspirerende templates
Je vertaalt probleemloos je missie en visie in je designs
Eigen afbeeldingen opladen is heel makkelijk
Je stimuleert eigen creativiteit
Canva voorziet toegang een hele grote database
Het heeft honderden lettertypes en super veel handige veel icoontjes en
illustraties
Je vindt er sociale media afbeeldingen in alle formaten, voor Facebook,
Twitter, Instagram,Linkedin, Pinterest – Ebooks – Business kaartjes –
Banners – Blog posts – Infografics – Flyers…
Photoshop heb je niet nodig
Liever op je telefoon werken? Canva heeft ook een app!

Daarnaast is het uit verschillende onderzoeken gebleken dat bedrijven die sterke online
en offline content hebben meer indruk achterlaten bij de consument.
Denk hierbij natuurlijk aan huisstijl, logo, tone of voice & tone of image.
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Homepage

Wanneer je Canva opent kom je op de homepagina. Hier kun je
de keuze maken of je zelf helemaal je ontwerp wilt gaan creëren of dat je
liever een voorgesteld ontwerp wilt gebruiken.

Sjablonen

Ook vind je op deze pagina al jouw eigen ontwerpen en
ontwerpen die al eens vaker hebt gebruikt op Canva. Wanneer je kiest voor ‘maak
een ontwerp’ maak je je keuze voor welk soort ontwerp je wilt gaan bewerken. Als
jij je keuze hebt gemaakt kom je op de volgende pagina in Canva terecht.

Nu heb je een leeg canvas op je beeldscherm, get ready to be
creative! Aan de linkerkant heb je alle tools klaar staan. Ook vind je aan de
linkerkant je meest recent gebruikte ontwerpen en voorstellen van relevante
ontwerpen.

Elementen

Foto's
Wanneer je op het tabblad ‘elementen’ klikt
krijg je
verschillende opties te zien. Bovenaan vind
je de meest recente vormen die je
hebt gebruikt. Vervolgens uitgelichte
vormen en nu in dit voorbeeld ook opties
wanneer je iets wilt posten wat betrekking
heeft tot het Coronavirus. Verder
vind je in dit tabblad rasters, vormen,
lijsten, stickers, diagrammen,
kleurovergangen,
lijnen, sterrenbeelden, etc… Kortom er is
zeker genoeg keuze! Als je meer van iedere
categorie wilt zien kun je klikken op ‘alles
bekijken’, dan komen alle
pictogrammen en vormen van die selectie
tevoorschijn.

Onder de optie ‘foto’s’ vind je standaard
beeldmateriaal dat
Canva hun gebruikers aanbiedt. Ook kun je
hier op thema zoeken naar die ene
perfecte foto die bij jou ontwerp past! Hoe
handig is dat? Let op! Niet alle
afbeeldingen zijn beschikbaar voor de gratis
gebruikers.

Just begin!
The rest
will
Follow...

Muziek

Teksten
Ook is er de mogelijkheid om bewegende
ontwerpen te maken!
Wanneer je bezig bent met een ontwerp voor
online kun je muziek toevoegen aan
je creatie, om zo extra sfeer toe te voegen.
Onder het tabblad muziek vind je
verschillende genres en zijn bepaalde
situaties al voorzien van verschillende
muziek suggesties.

Wanneer je in je ontwerp gebruikt wilt maken
van tekst
kun via het tabblad ‘teksten’ alles vinden wat
je nodig hebt. Denk aan grote
titels of juist een fijne leestekst, wanneer je
een verslag moet opstellen. Je
kunt de keuze maken om zelf je eigen titel,
subtiele en platte tekst te gebruiken
of op te zoeken, maar Canva geeft je ook een
aantal suggesties! Dit zorgt
ervoor dat je in een oogopslag kunt zien
welke lettertypes er goed bij elkaar
passen. In Canva kun je niet alleen
stilstaande ontwerpen maken voor online en
offline.

Achtergronden

Video's
Verder heb je ook de mogelijkheid om zelf
foto’s en filmpjes
te uploaden en te gebruiken in het
programma! Dit kun je doen door deze
simpelweg in het kader te slepen of door
deze apart te uploaden. Houd jij graag
alles overzichtelijk? Dan kan je gebruik
maken van het tabblad ‘mappen’. Hier
kun je elementen die je misschien voor latere
ontwerpen wilt gebruiken opslaan!
Zo hoef je niet alle tabbladen apart af te
gaan, maar kun je alles zo bij
elkaar houden.

Onder het tabblad video’s kun je bewegende
beelden vinden
die je kunt toevoegen aan je ontwerpen in
Canva. De video’s hebben verschillende
lengtes, houd hier dus rekening mee!
De verschillende
video’s zijn onderverdeeld in verschillende
categorieën. Een paar categorieën
die je kunt vinden onder dit tabblad zijn
achtergronden, strand, zakelijk,
steden, mode en eten. Voor ieder project of
ontwerp zit er dus zeker wel een
goede video tussen! Ook vind je in Canva
verschillende achtergronden waar je
gebruik van kan maken wanneer je aan het
ontwerpen bent.

Opslaan & Delen

Nu je alle designelementen aan bod zijn geweest is het ook
handig om te weten hoe je een ontwerp kunt opslaan!

De eerste optie om je ontwerp met anderen te kunnen delen is
door de ‘deel’ knop te gebruiken. Je hebt dan de mogelijkheid om het bestand
naar verschillende mensen toe te mailen. Dit is dan niet het uiteindelijke
design wat je doorstuurt, maar het document waar jij in aan het werk bent!

Je kunt je ontwerp opslaan door op downloaden
te klikken rechtsboven
aan in je scherm!
Wanneer je op downloaden klikt krijg je
verschillende
bestandtypes te zien. Maak hier in je keuze!
Hoe wil jij je ontwerp gaan
gebruiken? Online of Offline? Heb je liever een
groot bestand of een kleiner
bestand? Als jij je keuze hebt gemaakt kun je
jouw ontwerp downloaden en als
content gaan gebruiken!

"Creativity
is
intelligence
having
fun"

INSPIRATIE

INSPIRATIE

CANVA
ACCOUNT
VERSCHILLENDE SOORTEN
ACCOUNTS OP CANVA

GRATIS
1GB beschikbaar voor foto's
2 folders om je ontwerpen in te kunnen
organiseren.
Toegang tot meer dan 8000 templates
Eigen foto’s kunnen uploaden
Toegang tot miljoenen stockfoto’s (betaald en
onbetaald)

CANVA PRO
Alle basics van de gratis versie
Folders om je ontwerpen in te
organiseren
Optie om met een team te werken
Ongelimiteerde opslag voor je
foto’s
400,000 foto’s beschikbar en
illustraties en templates
Eigen lettertypes kunnen uploaden
Verschillende kleur paletten
uploaden
Verander het formaat van jouw
ontwerpen
GIFS
CANVA ENTERPRISE
Alle bovenstaande opties van Canva
Gratis en Canva Pro
Team administratieve controles
Team pricing plannen

Bedankt voor het downloaden van
de Canva Basics Handleiding. Nu je alles hebt
doorgelezen kan jij aan de slag met je eigen
content. Mocht je na het lezen van alle
informatie nog vragen hebben, wij helpen je
natuurlijk graag.
Neem contact met ons op!

ARE YOU READY TO GET
CREATIVE?!

https://shareon.nl/
+31 6 37341262
sharon@shareon.nl

Houdt onze social media kanalen in de gaten, want binnekort volgt er een
Canva handleiding voor gevorderden!
Hierin zullen we ook het hele proces van het maken van een huisstijl op
Canva uitwerken!

