Foto App Windows 10

DE APP FOTO’S WINDOWS 10

SeniorCompAS

De app Foto’s Starten en gebruiken
De app Foto's is een standaardonderdeel van Windows 10. Start de app via
Starten > Foto's. Wie de app veel gaat gebruiken, kan hem toevoegen aan het
Startmenu of op de Taakbalk plaatsen.
Plaats zo de app in het Startmenu:




Klik op Starten.
Klik met de rechtermuisknop op Foto's.
Klik op Aan Start vastmaken.

Plaats de app als volgt op de Taakbalk:





Klik op Starten.
Klik met de rechtermuisknop op Foto's.
Klik op Meer.
Klik op Aan Taakbalk vastmaken.

Het startscherm van de app Foto’s
Als u de app Foto's opent, verschijnt heel uw fotoverzameling in beeld. Deze is
standaard geordend op datum.
Wilt u snel naar een datum in het verleden? Bovenaan staan de recentste foto's
met in blauw erboven de maand en het jaar waarin ze zijn gemaakt. Bijvoorbeeld
'Oktober 2016'. Klik daarop en alle foto's wordenzichtbaar. U ziet alleen nog in
blauw maanden met jaartallen. Klik op zo'n periode en de foto's worden weer
zichtbaar met de geselecteerde periode in beeld.

Wat zijn mappen?
Mappen zijn bestaande mappen op de computer die u bijvoorbeeld ook vindt
in de Windows Verkenner.
In de app Foto's staat aan de bovenkant een menu
met onder meer de opties “Verzameling hierin ziet u
alle foto’s die in de App Foto’s zijn opgeslagen"
'Albums' en 'Mappen'. Het verschil tussen die twee is heel eenvoudig: mappen zijn
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bestaande mappen op de computer die u bijvoorbeeld ook vindt in de Windows
Verkenner. Albums maakt u zelf in de app Foto's en bestaan daarbuiten niet. De
mappen die u ziet, komen dus overeen met de mappen in de Windows Verkenner.
U kunt deze mappen geen andere naam geven en niet verplaatsen in de app
Foto's. Dat kan alleen in de Windows Verkenner. De foto's in elke map kunnen op
twee manieren gesorteerd worden: van oud naar nieuw of andersom.

Mappen met foto’s toevoegen aan de app Foto’s
Microsoft zegt dat met de app Foto's de meeste foto's op de pc automatisch
worden gevonden. Soms moet u de app echter een handje helpen.
Mist u foto's uit een bepaalde map, voeg de bewuste map dan toe aan de app
Foto's.




Klik rechtsboven op de drie puntjes
> Instellingen.
Klik onder 'Bronnen' op Een map toevoegen.
Selecteer in de verkenner of eventueel op een externe harde
schijf de gewenste map zie hieronder en klik op Deze map toevoegen aan
Afbeeldingen.

De foto's uit de

toegevoegde map zijn nu zichtbaar. Bevat de toegevoegde map zelf mappen
waarin foto's staan, dan worden deze ook zichtbaar in de app Foto's.
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Mappen uit OneDrive toevoegen
De app Foto's werkt goed samen met OneDrive, dat ook van Microsoft is. De
foto's uit OneDrive kunnen automatisch in de app Foto's getoond worden.
OneDrive is een onderdeel van Windows 10 maar is ook als losse app te
installeren op Android-apparaten, de iPad en iPhone en op Mac-computers.










Klik rechtsboven op de drie puntjes
> Instellingen.
Zet het schuifje onder 'Microsoft OneDrive' op 'Aan' (door te
klikken op Uit.)
Klik op Microsoft-account.
Vul het e-mailadres en wachtwoord van uw
OneDrive in en klik op Aanmelden.
Selecteer onder 'Verzamelingsweergave bevat
OneDrive-inhoud van' de optie Alle mappen.
Klik linksboven op het pijltje om terug te gaan
naar het overzichtsvenster.

Het kan enige tijd duren voor de foto's uit OneDrive
zichtbaar zijn. Houd de Ctrl knop ingedrukt en klik
op het hieronder staande filmpje om het te
beluisteren en te bekijken.

Cursusjaar 2017-2018, Foto App Pagina 4 van 16

DE APP FOTO’S WINDOWS 10

SeniorCompAS

Tussentoets No 1

Wat zijn albums?
Albums maakt u zelf in de app Foto's en bestaan daarbuiten niet. In de app Foto's

vindt u boven aan een menu met onder meer de opties 'Albums' en 'Mappen'. Het
verschil tussen die twee is heel eenvoudig: mappen zijn bestaande mappen op de
computer die u bijvoorbeeld ook vindt in de Windows Verkenner. Albums maakt u
zelf in de app Foto's en bestaan daarbuiten niet.

Een album maken
Maak een album bestaande uit foto's die u zelf selecteert.













Klik boven in het menu op Albums.
Een overzicht met fotoalbums opent sommige albums zijn al automatisch door
de App aangemaakt, maar u kunt ook eigen albums samenstellen.
Klik rechtsboven op Nieuw
album.
Selecteer de foto's die u
wilt toevoegen aan het nieuwe
album.
Klik rechtsboven op Gereed.
Standaard staat er een datum als titel van het album, maar
dit kunt u natuurlijk wijzigen in wat u maar wilt. Typ
een andere titel.
De app kiest de foto die u als omslag voor het album
te zien krijgt. Microsoft noemt dit het 'Voorblad'. Maar u kunt ook zelf een foto
kiezen. Klik op Voorblad wijzigen.
Selecteer de gewenste foto.
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Klik op Gereed.
Klik op Opslaan
.
Klik op de pijl linksboven om terug te keren naar het overzicht met albums.

Via de knop verzameling komt u weer op het
hoofdscherm van de App foto’s. Vanuit dit scherm
kunt u op ieder moment losse foto’s toevoegen aan
een album.

Foto's toevoegen
Foto's toevoegen aan een album.
Voeg losse foto's op de volgende manier toe aan een album:





Klik boven in het menu op Verzameling.
Klik met de rechtermuisknop op een foto.
Klik vervolgens in dit menu op Aan album toevoegen.
Selecteer het gewenste album en de foto staat er
meteen in..

De foto is direct aan het album toegevoegd.
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Ook is het mogelijk om foto's via het gewenste album toe te voegen:



Klik boven in het menu op Albums.
Klik op het gewenste album.
Scrol indien nodig naar beneden en klik
onderaan op Foto's toevoegen of verwijderen.
Klik op de foto's die u wilt toevoegen.



Klik op Gereed.



Klik op de pijl linksboven om terug te keren naar het overzicht met albums.





Foto’s verwijderen
album.

Foto's verwijderen uit een


Klik linksboven op



Klik op het gewenste album.
Scrol naar beneden en klik onderaan op Foto's
toevoegen of verwijderen.
Alle foto's die in het album staan, zijn gemarkeerd met een vinkje. Klik op de
foto's die u wilt
verwijderen uit het album.
Klik op Gereed.
Klik op de pijl linksboven om terug te keren naar het overzicht met albums








Albums.

Een album wijzigen
De titel of het voorblad van een album wijzigen.






Klik boven in het menu op Albums.
Klik op het gewenste album.
Klik bovenaan op Bewerken.
Typ in het veld met de titel, een andere titel.
Klik op Voorblad wijzigen om een ander voorblad in te
stellen.
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Een album verwijderen
Verwijder eventueel weer albums uit de app Foto's. Alleen het album verdwijnt in
de prullenbak. De foto's blijven in de app Foto's staan.





Klik boven in het menu op Albums.
Klik op het album dat u wilt verwijderen.
Klik rechtsboven op Album verwijderen.
Klik op
Verwijderen.

Tussentoets No 2

Foto’s importeren
Plaats foto's van de camera of vanaf een usb-stick in de app Foto's.










Verbind de camera of usb-stick met de computer zoals u dat gewend bent.
Start de app Foto's.
Klik eventueel eerst boven in het menu op
Verzameling.
Klik rechtsboven op
Importeren.

De aanwezige foto's worden getoond. Standaard zijn alle foto's geselecteerd.
Wilt u ze niet allemaal overzetten, klik dan op de foto's die u niet wilt
importeren. Zijn dat er heel veel, klik dan tweemaal op Alles selecteren en klik
vervolgens op de foto's die u wel wilt importeren.
Klik op Doorgaan.
Klik op Importeren.

Als alle foto's zijn overgezet, krijgt u daarvan een melding in de
rechterbenedenhoek.

Foto’s verwijderen
Verwijder mislukte foto's via de app Foto' van de pc.
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Let op: de foto's die u verwijdert, worden ook van de computer verwijderd.




Klik met de rechtermuisknop op de foto die u wilt verwijderen.
Klik op Verwijderen.
Klik nogmaals op Verwijderen.

Meerdere foto's tegelijk verwijderen kan alleen in de Verzameling (dus het
startscherm van de app Foto's) of in een map.







Klik indien nodig boven in het menu op Verzameling (of kies een map met
foto's).
Klik rechtsboven op Selecteren.
Klik op de foto's die u wilt verwijderen.
Klik rechtsboven op Verwijderen.
Klik nogmaals op Verwijderen.

Tussentoets No 3

Fotobewerking in de app Foto’s
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De app Foto's kent een reeks aan fotobewerkingen. Elke
bewerking wordt toegepast op het origineel. Wilt u dat
niet, sla de bewerking dan op als een kopie.
Zet een foto op de volgende manier in de bewerkstand:




Klik op de foto.
Klik rechtsboven op Bewerken.
Rechts van de foto staat nu een soort van hoofdmenu.
Beginnend met 'Bijsnijden en draaien', daaronder
'Verbeteren' en 'Aanpassen' en eindigende met
mogelijkheden voor delen en opslaan. De
bewerkingen bespreken we stuk voor stuk verderop in
de cursus.

Bijsnijden
Maak met de optie 'bijsnijden' een foto op maat of verwijder een rand die u niet
bevalt.
U kunt twee redenen hebben om een foto bij te snijden: er staat meer op dan u
wilt of u wilt de foto zodanig bijsnijden dat deze op een bepaald formaat papier
past.







Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Bijsnijden en draaien.
Klik op één van de witte bolletjes die zijn verschenen in de hoeken van de foto
en houd de muisknop ingedrukt.
Sleep het witte bolletje naar binnen toe tot u de gewenste uitsnede hebt. Laat
de muisknop weer los.
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Verplaats de foto eventueel ten opzichte van het kader zodat een ander deel
van de foto in het kader valt. Klik in het kader en versleep de muisaanwijzer.
Eventueel kunt u een beeldverhouding instellen. Dat is de verhouding tussen de
lange en de korte zijde. Klik bovenaan op Hoogte-breedteverhouding.
Selecteer de gewenste beeldverhouding. Bijvoorbeeld 3x2: het formaat van een
standaardafdruk.
Bevalt het resultaat u niet, klik dan op Bijsnijden ongedaan maken. Klik op
Gereed als u wel tevreden bent over het resultaat. U kunt nu verdere
bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie opslaan als u de

originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de bewerking wilt
toepassen op het origineel.

Spiegelen
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Met spiegelen kunt u van links rechts maken en vice versa.








Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Bijsnijden en draaien.
Klik op Spiegelen om de foto te spiegelen.
Bevalt het resultaat niet, klik dan op Bijsnijden ongedaan
maken. Klik op Gereed als u wel tevreden bent over het
resultaat.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan.
Kies voor Een kopie opslaan als u de originele foto wilt
behouden. Kies voor Opslaan als u de bewerking wilt
toepassen op het origineel.

Draaien
Zet een foto die verkeerd staat, rechtop door hem te draaien.








Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Bijsnijden en
draaien.
Klik op Draaien en de foto draait negentig graden met de klok mee.
Bevalt het resultaat niet, klik dan op Bijsnijden ongedaan maken. Klik op
Gereed als u wel tevreden bent over het resultaat.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.

De horizon rechtzetten
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Gebruik deze optie om een scheve horizon recht te zetten.









Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Bijsnijden en draaien.
Klik op het bolletje naast de foto en houd de muisknop ingedrukt.
Beweeg het bolletje naar boven om beneden.
De foto kantelt waardoor de horizon recht komt te staan. Bevalt het
resultaat niet, klik dan op Bijsnijden ongedaan maken. Klik op
Gereed als u wel tevreden bent over het resultaat.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies
voor Een kopie opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor
Opslaan als u de bewerking wilt toepassen op het origineel.

Een foto verbeteren
Deze optie optimaliseert een foto in één klik.









Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op het toverstafje onder 'Uw foto verbeteren'.
Het systeem kiest de meest optimale verbetering. Het resultaat kunt u verder
aanpassen als u dat nodig vindt. Klik op het schuifje onder 'Uw foto verbeteren'
en houd de muisknop ingedrukt. Beweeg de schuif naar links of rechts. Laat de
muisknop los.
Bevalt het resultaat niet, klik dan onderaan op de optie Alle bewerkingen
ongedaan maken. Of gebruik de sneltoets Ctrl+Z.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.
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Een filter kiezen
Met een filter kunt u snel een bepaald effect over een foto creëren.









Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik onder 'Een filter kiezen' op één van de veertien filters.
Het gekozen filter kunt u verder aanpassen als u dat nodig vindt. Klik op de
schuif onder aan de foto en houd de muisknop ingedrukt. Beweeg de schuif
naar links of rechts. Laat de muisknop los.
Bevalt het resultaat niet, klik dan bij 'Een filter kiezen' op de eerste optie
Original.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.

Kleur
De optie 'Kleur' voegt meer of minder kleur toe.







Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Aanpassen.
Klik op de schuif onder 'Kleur' en houd de muisknop ingedrukt.
Beweeg de schuif naar links voor minder kleur of naar rechts voor meer kleur.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel

Warmte
Maak met de functie 'Warmte' een foto warmer of koeler ('roder' of 'blauwer')






Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Aanpassen.
Klik op de schuif onder 'Warmte' en houd de muisknop ingedrukt.
Beweeg de schuif naar links voor meer blauw of naar rechts voor meer rood.
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U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.

Helderheid
Geef de gehele foto meer of minder contrast met de functie 'Helderheid'.








Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Aanpassen.
Klik op de schuif onder 'Helderheid' en houd de muisknop ingedrukt.
Beweeg de schuif naar links voor minder contrast of naar rechts voor meer
contrast.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.

Vignettering
Deze optie maakt de randen van de foto wat donkerder of lichter zodat het
centrale deel van de foto meer nadruk krijgt.








Klik op de foto.
Klik rechtsboven op Bewerken.
Klik op Aanpassen.
Klik op de schuif onder 'Vignettering' en houd de muisknop ingedrukt.
Beweeg de schuif naar links om de randen lichter te maken of naar rechts om
de randen donkerder te maken.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.

Spotfix
Met de optie 'Spotfix' zijn kleine vlekjes en storende elementen op de foto weg te
werken.
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Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Aanpassen.
Klik op Spotfix.
Klik op alle oneffenheidjes die u weg wilt werken.
Bevalt een aanpassing niet klik, dan meteen onder aan de foto op het pictogram
'Ongedaan maken'
en vervolg met het retoucheren.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel.

Rode ogen
Flitslicht kan het bekende rode-ogen-effect veroorzaken. Verwijder ze met deze
optie.







Klik op de foto.
Klik rechtsboven op
Bewerken.
Klik op Aanpassen.
Klik op Rode ogen.
Klik op alle rode ogen in de foto.
U kunt nu verdere bewerkingen maken of de foto opslaan. Kies voor Een kopie
opslaan als u de originele foto wilt behouden. Kies voor Opslaan als u de
bewerking wilt toepassen op het origineel. Eindtoets

Afsluiting
Gefeliciteerd, u bent aan het eind van deze cursus beland. Maak als afsluiting de
eindtoets en controleer daarmee of u de opgedane kennis goed hebt onthouden.
De toets bestaat uit zeven vragen. Beantwoord er ten minste zes juist
Geraadpleegde

Bron: Voor u bewerkt door J. van de Cruijs
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