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Wat kan ik met Buzztools?
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Bekijken en afdrukken van je borduurpatronen (van vele merkenborduurbestanden)
vanaf harde schijf of cd rom. Ook alle ingezipte patronen kunnen bekeken worden.
Borduren patronen omzetten naar uw eigen borduurbestand van pes naar hus b.v.
Uitpakken van zip of rar bestanden waarin borduurpatronen zitten.
Bekijken van borduurinformatie zoals stekenaantal, kleuren en grootte enz enz.
Het automatisch starten van uw borduursoftware bij het dubbelklikken op een
borduurpatroon.

De instelling van de pagina (page layout)
Als u het programma opstart krijgt u het venster “Select Files” in beeld, druk hier eerst
even op “Cancel”. Ga nu naar “File” in de menubalk en dan naar ” Page layout”. Hier
kunt u de instellingen ingeven zoals u uw buzztools pagina er uit wilt laten zien.
Bij “Data For Summary View” kunt u aanvinken of alleen de bestandsnaam moet
worden getoond. Of alle borduurinformatie (aantal steken, aantal kleuren en grootte) of
daarbij alle kleuren in beeld.
Bij “Paper” kunt u de papiergrootte enzo instellen.
“Orientation” daarbij kunt u kiezen voor “Portrait” of “Landscape”. Om de pagina goed in
uw scherm te krijgen klikt u op “Landscape”.
De “ Marges” staan in inches, die kunt u naar eigen zeggen veranderen. “Image
Placement For Summary View” Hier zet u de Colums en de Rows op 3. Dan krijt u 9
plaatjes duidelijk en leesbaar in beeld. Klik op “Save Settings” zodat u bij elke keer als u
het programma opstart, niet deze eigenschappen hoeft te veranderen.

Zet ook bij “View” in de menubalk op “Fit Window”. De plaatjes passen nu helemaal in
uw scherm zodat u niet meer aan de balk moet slepen om u hele pagina zichtbaar te
maken.
Hoe krijg ik de patronen in beeld ?
Als u het programma opent krijgt u het scherm in beeld zoals het bijgaande plaatje.
U ziet dan de opbouw van uw mappen structuur van uw computer. Bij “Drivers” kunt u
ook kiezen voor het diskettestation of uw cdrom. Door op een plusje voor een map te
klikken ziet u alles wat in die map staat. U kunt door op het vierkantje te klikken( het
vierkantje wordt dan en blauw vakje) een patroon aan klikken, een gehele map of zelfs
de gehele schijf te selecteren. Het aantal bestanden dat Buzztools herkent als
borduurpatroon, plaatje (BMP) of tekst (TXT) word aangegeven in het vakje “ Files
Selected”.

“Zip Display” hierin kunt u aangeven hoe de zip bestanden worden aangeven in uw
mappen sructuur. “None”, dan worden de zip bestanden niet aangegeven. “As Files”
dan worden ze aangegeven als bestanden in dezelfde map waarin ze staan.
“As Folder”, de zip bestanden worden dan als een map aangeven. De zip bestanden
worden dan wel ieder op een eigen pagina in de catalogus gezet. Dus zit er maar 1
bestand in de zip, dan krijgt u 1 plaatje op de pagina.
Heeft u wat vakjes blauw gemaakt in de map waarin u de patronen heeft staan, dan klikt
op OK. De plaatje krijgt u dan te zien op uw scherm.
Door middel van de knop “Page Up” en “Page Down” kunt u nu door de catalogus
bladeren. In de menubalk onder “Page”, kunt u ook bladeren door erop te klikken. Ook
kunt u een keuze maken om naar de eerste pagina (First Page) of direct naar de laatste
pagina (Last Page) te gaan. Of u kunt een pagina nummer ingeven door op “Number” te
klikken.

Heeft u een patroon gevonden die u zou willen bewerken of borduren, dan kunt u er
dubbel op klikken zodat uw borduursoftware word gestart en het u er direct mee aan de
slag kan.
Wilt u een gehele nieuwe catalogus maken, klik op “File” in de menubalk en dan op
”New Catalog”.

Hoe kan ik de catalogus afdrukken?
Dat doet men onder “File”. U heeft de keuze uit:
Print Table of Contents : Print de inhoud van de mappen volgens zijn structuur en print
dus alleen de namen
Print Summary : Print de catalogus, zoals het in het beeldscherm staat af, van de
pagina’s die je kunt aangeven in het venster wat er daarna verschijnt.
Print Actual Size : Print sommige of alle pagina’s van de patronen in de catalogus op
ware grootte.

Hoe zet ik borduurpatronen om (conventeren) naar mijn eigen borduurbestand ?
In principe doet u dit al door op het patroon te dubbelklikken zodat u eigen
borduursoftware word geopend.
Maar u kunt ook duizenden patronen tegelijk conventeren in 1 keer door in de menubalk
op “Tools” en dan op “Convert Design Files” te klikken of op de toets F6. Er komt dan
een venster in beeld waar u kunt aangeven naar wel borduurbestand u wilt conventeren.
In het bijgaande plaatje staat dat het naar PES moet worden geconventeerd. U kunt zelf
het bestand kiezen door op het driehoekje te klikken.

Dan kan er nog worden gekozen welk bestand omgezet moet worden, het
geselecteerde bestand (selected design), de actuele pagina (current page of designs) of
de hele catalogus (entire catalog of designs). Dit kunt u aanvinken, zodat er een stip
voor staat.
Dan staat er in dit venster nog iets, wat niet algeheel onbelangrijk is en er staat niet voor
niets boven” Use With Care”.
“Delete Originel Files After Conversion”) als u dit hokje aanvinkt dan worden de originele
bestanden na conventeren gewist. Doe dit alleen als u een back up heeft van deze
bestanden !!
Klik nu op “next” en er komt een nieuw venster in beeld. Hierin kunt het aantal
bestanden zien die worden geconventeerd. Buzztools™ vraagt of de bestanden moeten
worden gesplitst ( Split Designs into multiple files if necessary).
En vraagt wat de catalogus moet laten zien van de bestanden na conversie ( for each
file coverted your catalog will display), of alleen het geconverteerde bestand (converted
file only), alleen het originele bestand (original file only) of beide ( both original and
converted files). Maak uw keuze en klik op “Next”.
Er verschijnt weer een venster, waarin met vraagt, als het patroon te groot is , of het
moet worden geroteerd of het moet worden geprobeerd te verkleinen. Vul uw keuze in
en klik op “Finish”.

Hoe pak ik zip bestanden uit met Buzztools?
De uitgepakte bestanden worden ten eerste altijd in dezelfde map gezet waarin ook het
zip bestand staat. Zip bestanden met een wachtwoord kan met niet te zien krijgen in de
catalogus en kunnen niet uitgepakt worden.
Als u altijd Buzztools gebruikt om u patronen te openen naar uw borduursoftware, is het
niet nodig om de zip bestanden uit te pakken. Als u de patronen wel wilt oproepen in uw
borduursoftware, dan moet u de zip bestanden wel eerst uitpakken. Zorg ervoor dat u
de zip bestanden als back-up ergens veilig heeft opgeslagen, zeker als na het uitpakken
de originele zip bestanden worden verwijderd.
Maak een nieuwe catalogus door in de menubalk op “File” en dan op “New Catalog” te
klikken. Zoek de map op waar de zip bestanden in staan en maak het hakje van deze
map blauw, klik op OK.

Ga naar “Tools” en dan naar “extract zip’d files”. Of klik op F7
Er verschijnt een venster in beeld, waarin wordt gevraagd wat er uitgepakt (extract)
moet worden. Of de geselecteerde zip bestanden (selected zip’d file) of de huidige
pagina met zip bestanden ( current page of zip’d files), of de hele catalogus (entire
catalog of zip‘d files). Ook hier word de vraag gestel of de originele bestanden
verwijderd moeten worden na het uitpakken. Wees er dan zeker van dat je een back-up
hebt. Klik op Next.
Er verschijnt een venster waarin je kunt aflezen hoeveel bestanden er worden uitgepakt
en wat men na het uitpakken op het beeldscherm te zien wil krijgen. U kunt kiezen uit: (
for each file coverted your catalog will display), of alleen het geconverteerde bestand
(converted file only), alleen het originele bestand (original file only) of beide ( both
original and converted files). Maak uw keuze en klik op “Finish”.

Ik denk dat we de belangrijkste dingen van Buzztools hier voor u hebben omschreven.
Natuurlijk zit er bij het programma dat u koopt een grote beschrijving, die wel Engelstalig
is.
Nog 2 belangrijk ding wil ik u vertellen en dat is probeer altijd de laatste update van
internet te halen van dit programma op Buzz Tools: Software Downloads Deze update
werk altijd beter, omdat hier in dingen zijn verbeterd en kleine foutjes er zijn uitgehaald.
Voor rar en zip bestanden uit te pakken kunt u ook een gratis 40 dagen programma
donwloaden op www.winrar.nl/ om uit te proberen.
Zo dat u volop van het programma Buzztools kunt genieten.
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