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3. Scannen van foto’s en dia’s

Door het scannen van afgedrukte foto’s, dia’s of negatieven worden de afbeeldingen
gedigitaliseerd. Digitaliseren betekent dat de afbeelding wordt omgezet naar een
formaat dat door de computer kan worden gelezen.
Op zichzelf is het scannen van een foto, dia of negatief een eenvoudige handeling.
Het scanprogramma verricht het werk voor u. Het scanprogramma wordt automatisch
gestart als u in het fotobewerkingsprogramma PhotoStudio de scanner selecteert als
bron. In het scanprogramma kunt u bepaalde instellingen maken met betrekking tot
de kwaliteit van de scan. Afhankelijk van waar u de digitale foto voor wilt gebruiken,
maakt u een keuze uit de beschikbare instellingen. Na het scanproces verschijnt de
afbeelding in PhotoStudio. Daarna kunt u de gescande afbeelding opslaan op de
vaste schijf van uw computer.

In dit hoofdstuk leert u het volgende:

PhotoStudio starten;
uw scanner als bron selecteren;
uw scanprogramma starten vanuit PhotoStudio;
instellingen kiezen in het scanprogramma;
een foto, dia of negatief importeren via uw scanner;
de gescande afbeelding opslaan.

Let op!
Om de handelingen in dit hoofdstuk te kunnen uitvoeren, heeft u enkele afgedrukte
foto’s nodig. Als uw scanner beschikt over een transparantenadapter heeft u ook
enkele dia’s en/of een negatiefstrook nodig.
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Starten van PhotoStudio 5.5

U start het programma PhotoStudio als volgt:

Klik op 

Klik op

Klik op

Klik op 

U ziet het startvenster van
PhotoStudio:
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Het venster van PhotoStudio

PhotoStudio is een fotobewerkingsprogramma met veel mogelijkheden voor het
bewerken en verbeteren van foto’s. U gaat als kennismaking even het venster
bekijken.

Bovenin het venster ziet u
een menubalk met een reeks
menu-opdrachten:

Daaronder staat een
menubalk met rij
pictogrammen waarmee u
bepaalde menu-opdrachten
versneld kunt laten uitvoeren:

Rechts in het venster ziet u
het Gereedschapspalet:
Daarin kunt u hulpmiddelen
kiezen voor het selecteren,
bekijken, tekenen, schilderen,
retoucheren en bewerken van
afbeeldingen:

Het hulpmiddel Rechthoek

selecteren  is
automatisch geselecteerd:
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Het Optiespalet hoort bij het
Hulpmiddel dat op dat
moment in het
Gereedschapspalet is
geselecteerd:

In dit palet vindt u meer
mogelijkheden of instellingen
voor het gebruik van het
geselecteerde Hulpmiddel.
In dit geval is dat het
hulpmiddel Rechthoek

selecteren .

HELP! Geen Optiespalet
Als het Optiespalet bij u niet zichtbaar is, dan kunt u dit palet als volgt in beeld
brengen:

Klik op , 

Wanneer u een ander hulpmiddel selecteert, wordt de inhoud van het Optiespalet
aangepast. Probeert u het maar eens met het vergrootglas:

Klik op 
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In het Optiespalet ziet u nu
informatie over het gebruik
van het hulpmiddel
Vergrootglas.

U kunt het Optiespalet verbergen als u het niet nodig heeft. Zodra u een hulpmiddel
selecteert, zal het palet automatisch weer geopend worden. U verbergt het
Optiespalet als volgt:

Klik op 

U ziet dat het Optiespalet nu
niet meer in beeld is:

Klik op 
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U ziet weer het Optiespalet:

U kunt dit palet weer sluiten:

Klik op 

U kunt de paletten ook eenvoudig verplaatsen wanneer deze in de weg staan. U gaat
het Gereedschapspalet naar de linkerkant van het venster slepen:

Zet de muiswijzer op
de blauwe titelbalk

Druk de linker-
muisknop in en houd
deze ingedrukt

Sleep het
Gereedschapspalet
naar de linkerkant van
het venster

Laat de muisknop los

Het palet staat nu links in het
venster.
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Als u het palet helemaal tegen de linkerkant van het venster zou slepen, wordt het
palet tegen de rand ‘aangeplakt’:

In dit voorbeeld is
Gereedschapspalet vast
onderdeel van het venster
geworden:

U kunt het palet weer
verplaatsen door de
muiswijzer op het handvat

 te plaatsen en dit
naar rechts te slepen:
Tijdens het slepen houdt u de
linkermuisknop ingedrukt.

In het venster van PhotoStudio ziet u ook het palet Lagen staan. Dit palet heeft u niet
nodig. U kunt het nu sluiten:

Klik op 
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Als u dit Lagen-palet weer
zou willen openen, doet u het
volgende:

Klik op 

U ziet nu een menu met
mogelijkheden:

Als u zou klikken op
, verschijnt

het palet weer.
Dat is nu echter niet nodig.

U ziet in dit menu ook de
andere mogelijkheden voor
het laten weergeven of
verbergen van venster-
onderdelen en paletten:

Om dit rolmenu te sluiten:

Klik naast het menu in het grijze vlak van het venster

U heeft even kennisgemaakt met PhotoStudio. U ziet dat u in PhotoStudio zelf kunt
bepalen hoe het venster eruit ziet en welke paletten geopend zijn.

Foto in scanner plaatsen

Als oefening gaat u nu een eerste foto scannen en direct importeren in PhotoStudio.
U heeft hiervoor een afgedrukte foto nodig.

Zet de scanner aan

In dit voorbeeld wordt een scanner van het merk Canon gebruikt:

Open de klep van de scanner
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Controleer of de
glasplaat schoon is

Als er stofjes op de glasplaat
liggen, ziet u dat straks in de
gescande afbeelding.

Neem zo nodig de
glasplaat af met een
zachte stofdoek

Controleer of uw foto schoon is

Wat voor de scanner geldt, geldt ook voor de foto. Stofjes op de foto zullen straks
zichtbaar zijn op de scan. Zorg er dus voor dat de foto schoon is. Maak de foto zo
nodig even schoon met een zachte doek.

Leg uw foto op de
glasplaat

De foto wordt van onderaf
‘gelezen’. U legt dus de
afdrukkant op de glasplaat.

Bij de meeste scanners wordt
op de randen naast de
glasplaat aangegeven welk
deel van de glasplaat gebruikt
mag worden.
U ziet in dat geval horizontaal
en verticaal een lijntje met
daarbij de tekst A4. Zorg
ervoor dat de foto daar niet
buiten valt.

Sluit de klep

De scanner is klaar voor gebruik.


