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CROP AND NOTE-VASTLEGGEN, BEWERKEN EN

VERZENDEN!

Mensen realiseren beelden 60.000 keer sneller dan woorden. Met CropAndNote u eenvoudig de screenshots doen en uw ideeën en
gedachten in één keer toevoegen, waardoor u veel tijd bespaart en de manier waarop u communiceert met uw klanten, collega’s,
docenten of vrienden radicaal verandert.
Dit programma is gemakkelijk te gebruiken en vereist geen speciale training. Maak gewoon een screenshot en voeg al uw gedachten en
ideeën toe aan de ingebouwde editor. Sleep vervolgens de bewerkte schermafbeelding naar het programma dat u gebruikt om
informatie te verzenden of sla de schermafbeelding op uw computer op.

Je je ideeën illustreren met een heel arsenaal aan tools, waardoor dit programma onmisbaar is voor school of bedrijf.

Dit zijn de tools die u gebruiken:
Potlood. Gebruikt voor vrije stijl tekenen in het geselecteerde gebied;
– Tekstverwerker;
– Markeerstift voor het benadrukken van belangrijke delen van de tekst;
– Lijnen, rechthoeken en ovalen voor accentuerende gebieden;
– Spotlight voor een betere leesbaarheid van geselecteerde delen van de tekst;
– Pijlen voor het aanwijzen van belangrijke gebieden;
– Vervaging tool voor het verbergen van informatie of onnodige Details;
Gum. Gebruikt om onnodige details te wissen;
– Ongedaan maken en opnieuw. Ongedaan maken of herstellen van wijzigingen die u hebt aangebracht.
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