Fotoserie samenstellen

Foto’s op het scherm zijn een zeer belangrijk deel van het programma. Als de
mantelzorg gaat zoeken in fotoalbums, zwart-wit en kleur naar dia’s maar ook digitale
foto’s van moderne camera’s dan kan een bonte verzameling van beelden ontstaan
waar gebruikers van het programma blij van worden. En het belangrijkste; zo vallen de
berichten beter op.
Oude foto’s en dia’s door de scanner, leuk en dankbaar werk als je ontdekt hoe blij
iemand er van wordt. De enige noodzaak is om de foto’s in landschap (liggend) formaat
te hebben. Rechtopstaande (portret) foto’s zijn niet geschikt, deze zullen door het
programma te sterk in de breedte uitgerekt worden.

Ga naar het gereedschap menu en klik op de knop Foto’s van het Foto series menu

Klik daarin op de knop Nieuwe Serie

Het menu bestaat uit een grijze- en uit een groene sectie.

In de groene sectie, de PC, wordt eerst de harde schijf geselecteerd waarop de
fotoserie zal worden geplaatst. Dan wordt daarop een lege map aangeklikt waarin de
fotoserie zal komen te staan. Als die lege map nog niet bestaat, klik dan op de knop
Maak een nieuwe Map.
Onder de knop komt nu een vakje waarin de naam van die map kan worden getypt en
dat is tevens de naam van de fotoserie.
Druk dan op de daaronder gekomen knop Plaats de Map en zoek die map daarna op in
de erbovenstaande lijst. Dubbelklik op de gevonden map en de lege map is gereed om
de foto’s er in de nu nog lege onderste map te plaatsen.

Vanuit de grijze sectie worden de te gebruiken foto’s geselecteerd voor de te maken
fotoserie. Foto’s vanaf stickjes, geheugenkaartjes, foto’s in een map op de PC met
gescande papieren foto’s, dia scans e.d. Elk medium met foto’s (.jpg)
N.B. Foto’s op mobieltjes kunnen via een kabeltje aan de PC direct worden
geselecteerd, maar via een bluetooth verbinding moeten zij eerst gedownload worden
naar een map op de PC.

Door met de cursor op de geselecteerde foto te gaan staan wordt een foto vergroot
weergegeven.

Klik op de knop Foto(‘s) toevoegen>> en de foto’s worden gecopieerd naar de map op
de PC.

Test het resultaat door op de knop Testen te klikken en na het bekijken een klik op de
Stop knop. Voeg nog meer foto’s toe of indien de serie compleet is een klik op de knop
Doorgaan.

Dan de laatste handeling. Klik op de net gemaakte serie in het nu geopende seriemenu
en de nieuwe serie staat op het scherm.
Het is altijd mogelijk om een serie uit te breiden door in het Foto series menu te klikken
op de Serie uitbreiden knop. Er kunnen vijftig fotoseries aan het programma worden
toegevoegd.

