Formaat afbeeldingen verkleinen t.b.v. Dossier Groot Gebouw
Via Microsoft Office Picture Manager of Photo Gallery (maximaal 0,5 Mb per foto).

A) Via het programma Microsoft Office Picture Manager
Vooraf: dit programma bewerkt de originele afbeeldingen. Wilt u ze voor uzelf ook nog in het
originele formaat bewaren, dan is het verstandig eerst kopieën te maken en die apart op te
slaan.
1. Ga naar de map waar uw afbeeldingen/foto’s staan die u wilt bewerken, bijv.

2. Klik met rechtermuisdeel op één afbeelding/foto. Kies via Openen met… de optie
Microsoft Office Picture Manager. U krijg dan die foto in beeld.
3. Klik op het 1e icoontje links onder Snelkoppelingen (Weergave: miniaturen).

Selecteer alle afbeeldingen via de toetscombinatie Ctr+a.

4. Klik in de menubalk op. Afbeeldingen Bewerken en dan in het rechtermenudeel op
Formaat wijzigen.

5. Selecteer via Vooraf gedefinieerde breedte x hoogte
de optie Web-groot (640 x 480 px) en klik op OK

6. Type daarna de toetscombinatie Ctrl+s om de afbeeldingen in klein formaat op te slaan.
Sluit het programma af
NB: Als u het programma afsluit
zonder Ctrl+S te typen, verschijnt
het volgende venster.
Klik dan op Opslaan, de
afbeeldingen worden dan alsnog
in kleiner formaat opgeslagen.
7. U kunt nu u de verkleinde afbeeldingen uploaden in uw Dossier Groot Gebouw.

B) Via het programma Photo Gallery
Vooraf: dit programma maakt kopieën van de originele afbeeldingen. Het originele formaat
blijft dus bewaard
1. Ga naar de map waar uw afbeeldingen/foto’s staan die u wilt bewerken, bijv.

2. Klik met rechtermuisdeel op één afbeelding/foto. Kies via Openen met… de optie Photo
Gallery.

3. U krijg dan die foto in beeld. Klik op Bewerken, ordenen en delen.

4. Klik op het tabblad Bewerken. Selecteer alle afbeeldingen via de toetscombinatie Ctrl+a.

5. Klik via Bewerken op Formaat wijzigen.

6. Selecteer dan het formaat Kleiner: 640 en klik op Formaat wijzigen en opslaan.

In
dezelfde map als de originelen staan de verkleinde
afbeeldingen.

7. U kunt nu u de verkleinde afbeeldingen uploaden in
Dossier Groot Gebouw.
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