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Saal Digital fotoalbum test: fraai platliggend
fotoboek

Het fotoboek van Saal Digital is kwalitatief goed, maar men is niet goedkoop. Ook zijn er wat aandachtspunten in
de software.

Saal Digital fotoalbum test
Het Duitse Saal Digital was vorig jaar met een grote marketingcampagne
bezig en probeerde ook een aandeel op de Nederlandse markt te
veroveren. We namen Saal Digital vorig jaar voor het eerst op in onze
fotoalbum test en zagen dat men met name op het gebied van kwaliteit een
prima aanwinst was. Maar of het echt gelukt is om een aandeel te
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veroveren in de Nederlandse markt, durven we niet te zeggen. Wij waren in
ieder geval benieuwd genoeg om deze partij nogmaals te testen.

Prijzen Saal Digital fotoboeken
De fotoboeken van Saal Digital zijn over het geheel gezien niet heel
goedkoop. Toch is er één formaat fotoboek dat er qua prijs uitspringt,
namelijk het 21x21cm fotoboek. Er zijn weinig en misschien wel geen een
aanbieders die dit formaat fotoboek kan leveren tegen de prijskwaliteitverhouding van Saal Digital. Ook de lay- at boeken van Saal Digital
zijn goedkoop in vergelijking met andere leveranciers.

Software
De software van Saal Digital is speciaal voor hen ontwikkeld. Hoewel het
pakket na enig zoeken best handig werkt, ontstaan er toch ook wel wat
frustratie. Zo werkt het zoeken naar een handige layout erg omslachtig. Wel
is het bij Saal Digitaal mogelijk om eigen Lightroom en PDF fotoboeken aan
te leveren. Dat is verder bij maar een handvol aanbieders mogelijk.

Levertijd
De levertijd van Saal Digitaal 6 dagen. Dat valt een beetje tegen, want het
gros van de leveranciers uit onze fotoalbum test 2018 kan dit toch wel
sneller.

Kwaliteit Saal Digital fotoalbum
De kwaliteit van het Saal Digital fotoalbum is goed. De foto’s zijn over het
algemeen mooi van kleur. Dat geldt zeker ook voor huidskleuren. En ook de
binding en afwerking van het fotoboek is prima. Het platliggende papier is
goed te noemen en geeft het boek een luxe uitstraling.
Wel zijn er panelleden die de kaft wat aan de donkere kant vinden en niet
iedere foto mooi vinden. Dat maakt dat men niet de allerhoogste score
krijgt op het gebied van kwaliteit.
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Service
De klantenservice van Saal Digital is goed bereikbaar. Men reageer binnen
een dag op e-mails. Op het gebied van andere service-opties is er wel wat te
winnen. Er zijn geen cursussen, we kunnen het fotoboek niet in
cadeaupapier laten inpakken en betalen kan alleen met een creditcard of
via paypal.

Saal Digital eindresultaat
Het fotoboek van Saal Digital is kwalitatief goed. Doordat de prijzen een
beetje aan de hoge kant zijn en zowel de software als de levertijd een beetje

Kwaliteit

tegenvallen, eindigt Saal Digital net buiten de top 10 in onze fotoboek
vergelijking.
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Slechte Kleuren En Geen Nederlandse Service

Eerst moest ik de support mailen. Toen kreeg ik een link om een
uitgebreid formulier in te vullen. Dat ze geen Nederlands in
behandeling namen. Wel bv Italiaans spaans en duits. Saal geeft dus
wel heel slechte service om geen Nederlandse klachten in behandeling
te nemen bij zo'n technisch product.

Verder:
De kleuren in het album zijn heel erg ingekakt. De foto's hebben een
grijs groenige zweem. Het lijkt alsof er geconverteerd is naar een CMYK
kleurenruimte. Daarnaast zijn de foto's heel donker en veel minder
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