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Handtekening voor email in verschillende kleuren met
P SP XI

Benodigde bestanden voor de les: downloaden van website

1. Pak de gedownloade zip uit: het is de letter voor onze
handtekening.
2. Berg deze letter op in de map C:/Windows/Fonts:

De letter is nu beschikbaar in PSP.
3. Activeer PSP en maak een nieuwe bestand: 300 bij 300 
transparant.
4. Kies als achtergrond donkergrijs.
5. Activeer het tekstgereedschap en kies:

6. Klik op het handje (pannen) om de selectie op te heffen
en snijd de afbeelding zoveel mogelijk bij:
7. Sla dit bestand op in PSPformaat als
handtekening.pspimage.
8. We gaan uit van een handtekening voor een witte
achtergrond:

a. voeg een nieuwe rasterlaag toe en vul die met wit;
b. trek de laag onder de laag met de handtekening;
c. sla het geheel op als handtekeningwit.jpg.
9. Voor een gele achtergrond vullen we de laag uit punt 8a.
hierboven met geel.
10. Let op: noteer de html code van de kleur geel, om
straks de achtergrond van de email in precies dezelfde
kleur te kunnen maken!
11. Dat gaat zo:
a. kies in PSP de kleur geel
b. dubbelklik op het gele hokje en je komt in het
venster waar de htmlcode staat: in dit geval dus
#ffff40:

12. Op deze manier kunnen we handtekeningen in elke
gewenste kleur maken!
13. De handtekening invoegen in Outlook Express:
a. Open OE
b. Kies Nieuwe bericht
c. Klik op Bron (onderaan)
d. Zie je Bron niet: klik bovenaan op beeld  vink aan
bronbewerking
e. In de bron zie je dan staan :

14. bgColor = achtergrondkleur = #ffffff = wit
15. Kopieer voor een gele achtergrond daar dus #ffff40
overheen.
o Opmerking: om de juiste kleur te kunnen bepalen
kan natuurlijk ook ColorCop (zie les bij oudje.nl)
gebruikt worden.
1. Klik nu onderaan op Bewerken en je ziet dat de
achtergrond geel is geworden.
2. Aan het einde van het bericht kun je nu dus de gele
handtekening invoegen.
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