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2. Uw muziek beheren in de 
    bibliotheek 
 

 
U heeft nu een aantal nummers in uw iTunes-bibliotheek staan. In de bibliotheek 
kunt u allerlei informatie over deze nummers opslaan. Deze informatie kunt u 
handmatig aan de nummers toevoegen. Dit kan ook voor een aantal nummers 
tegelijk. 
 
Een gedeelte van de informatie is door iTunes al tijdens het importeren van de  
cd-tracks van internet gehaald. iTunes maakt hiervoor contact met de Gracenote 
Global Media Database, ook wel CDDB genoemd. Als u cd’s heeft geïmporteerd 
terwijl u niet online was, kunt u op een later moment handmatig contact maken met 
Gracenote om de gegevens alsnog op te halen. 
 
In iTunes kunt u ook een waardering geven aan de nummers in de bibliotheek. Dat 
doet u door een nummer een aantal sterren te geven. Deze waarderingen kunt u 
gebruiken om een slimme afspeellijst samen te stellen. Hierover leest u meer in 
Hoofdstuk 3 Werken met afspeellijsten. 
 
iTunes beschikt over een krachtige zoekfunctie. Zelfs als u duizenden nummers in 
uw bibliotheek heeft staan, is het geen enkele moeite om een specifiek nummer 
terug te vinden. 
 
In dit hoofdstuk leert u: 
 
• de informatie over een nummer bekijken; 
• de informatie over meerdere nummers bijwerken; 
• nummers beoordelen; 
• nummers zoeken. 
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2.1 Informatie over een nummer bekijken 
 
In iTunes kunt u voor ieder nummer allerlei gegevens opslaan in de bibliotheek. In 
deze paragraaf gaat u deze gegevens bekijken. 
 

 Open iTunes 5 
 
U gaat de eigenschappen van een nummer bekijken: 
 

 Klik op een album 
 

 Rechtsklik op een 
nummer 

 

 Klik op  
 
 

 
Er wordt een venster geopend met informatie over het nummer. 
 

Op het tabblad  
ziet u een overzicht van de 
informatie die nu over dit 
nummer bekend is: 
 
Op dit tabblad kunt u niets 
wijzigen. Dat kan wel op een 
ander tabblad: 
 

 Klik op tabblad 

 

 

 Tip 
Albumillustraties 
iTunes haalt de albumillustraties niet automatisch op. U kunt alleen albumillustraties 
downloaden als u een iTunes Store-account maakt. Hierover leest u meer in 
Hoofdstuk 4 Online muziek kopen. 
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Op het tabblad  kunt 
u de gegevens van het num-
mer aanpassen of aanvullen: 
 
U voert nu geen gegevens in.
 
Onder in het venster: 
 

 Klik op 

 

 
 
2.2 De informatie over meerdere nummers bijwerken 
 
U kunt ook de gemeenschappelijke eigenschappen van een aantal nummers tegelijk 
aanpassen. Hiervoor moet u eerst de betreffende nummers selecteren. Zo selecteert 
u alle nummers van een cd die u eerder geïmporteerd heeft: 
 

 Klik op het eerste 
nummer van de cd 

 

 Houd 
ingedrukt 

 
 Klik op het laatste 

nummer van de cd 
 

 Laat  
los 

 
Alle nummers van de cd zijn nu geselecteerd. U kunt de informatie over deze 
nummers zo openen op een Windows-pc: 
 

 Klik op ,  
 
Op de Mac: 
 

 Klik op ,  
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Er verschijnt een 
waarschuwing: 
 

 Klik op  
 

 
Het venster Informatie voor meerdere onderdelen wordt geopend: 
 

 Selecteer de tekst in 
het vak bij  

 
U geeft het album een nieuwe 
naam: 
 

 Typ: onbekend 
 
Zodra u de tekst in een vak 
verandert, verschijnt een 
vinkje  bij het vak: 
 
De titel van het album wordt 
voor alle nummers gewijzigd. 
Deze wijziging bevestigt u: 
 

 Klik op  
 
De naam van het album is nu 
veranderd in : 
 

 
U kunt zich voorstellen dat het handmatig bijwerken van gegevens van nummers erg 
bewerkelijk is. Zeker wanneer u een uitgebreide verzameling AAC- of MP3- 
bestanden heeft. In de volgende paragraaf maakt u kennis met een veel snellere 
manier om de basisinformatie over een nummer in de bibliotheek op te slaan. 
 
 
2.3 Nummerinformatie ophalen van internet
 
Wanneer u een cd in de computer plaatst, zoekt iTunes de informatie van de cd op 
het internet en geeft vervolgens de nummerinformatie weer. Als nummers worden 
weergegeven als Track 01, Track 02, enzovoorts, bent u niet verbonden met het 
internet of kan de informatie van de cd niet worden gevonden. Dat kunt u later 
handmatig doen. Dat gaat u even proberen met de cd waarvan u net de albumtitels 
bij de nummers heeft vervangen.  
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 Klik op 
 
Vervolgens: 
 

 Rechtsklik op 

 
 

 Klik op 

 
U ziet een waarschuwing: 
 

 Klik op  
 

 
iTunes maakt contact met de 
Gracenote-mediadatabase: 

 
Na enkele ogenblikken zijn de gegevens aangevuld: 
 
U ziet dat de albumnaam 
weer is ingevuld bij het 
album: 
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 Let op! 
Deze functie werkt alleen met muziek-cd’s die u met iTunes geïmporteerd heeft. Niet 
met muziekbestanden die u heeft gedownload of van iemand anders heeft 
gekopieerd. 
 
 
2.4 Nummers beoordelen 
 
In de bibliotheek kunt u ook uw eigen mening over nummers geven. U kunt aan uw 
favoriete en minder favoriete nummers een waardering geven. Dat doet u met behulp 
van sterren. De hoogste waardering voor een nummer is vijf sterren, nul sterren is de 
laagste waardering. 
 
Zo geeft u drie sterren aan een nummer: 
 

 Klik op het album 
 

 Rechtsklik op een 
nummer 

 
 Klik op  

 
 Klik op  

 
 

 
Het nummer heeft nu drie 
sterren: 
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U kunt ook aan een aantal nummers tegelijk een beoordeling geven: 
 

 Klik op een nummer 
 

 Houd 
ingedrukt 

 
 Klik op twee andere 

nummers 
 

 Laat  los 

 
Er zijn nu drie nummers geselecteerd: 
 

 Geef deze nummer een beoordeling van vijf sterren 17 
 
Er zijn nu drie nummers met 
een beoordeling van vijf 
sterren: 
 

 

 Tip 
Beoordelen via kolom Beoordeling  
U kunt ook nummers beoordelen door op het juiste aantal sterren in de kolom 
Beoordeling te klikken. Zo geeft u een nummer vier sterren: 
 

 Klik op een nummer 
 

 Klik bij het nummer op het vierde sterretje  
 
Het nummer heeft nu vier sterren . 
 

 Tip 
Slimme afspeellijst 
In Hoofstuk 3 Werken met afspeellijsten leest u hoe u een slimme afspeellijst 
samenstelt op basis van de waarderingen die u aan de nummers in uw bibliotheek 
heeft gegeven. 
 


