Re-Size Foto’s automatisch met gebruik van een Batchbestand.
Om foto’s een eenduidig formaat te geven in Photoshop 7.01 of Photoshop CS of Photoshop
CS2 met behulp van Batchverwerking handel als volgt:
1. Start Fotoshop 7.01 of CS.
2. Creëer een actie in HANDELINGEN om foto’s om te zetten in een ander formaat en/of
indeling (b.v jpg; targa; psd of bitmap).
3. Foto’s omzetten 1600x1200 pixels en “fotonaam”.jpg formaat naar:
a. 720x576 pixels “fotonaam”+”serienummer”+extensie
b. Zorg dat ook alle “staande” foto’s liggen!! Zeer belangrijk!! Anders wordt de
verkeerde zijde van de foto aangepast.
c. Kopieer de foto’s die u wilt gebruiken/overzetten naar een nieuwe map
genaamd ”Startmap” of gebruik de huidige map.
4. Open een foto uit de Startmap/huidige map.
5. Ga naar handelingen (als je die niet kunt vinden ga dan via de menubalk naar “Venster”
en vink de optie Handelingen aan).
6. Klik op nieuwe “Set” geef deze nieuwe set een herkenbare naam b.v. “Aanpassen” of
“Re-Size”
7. Zorg dat deze nieuwe set –naam is geactiveerd door deze aan te klikken en:
8. Klik op “Nieuwe Handeling” opnemen
9. Geef de Handeling een naam b.v. “Foto’s Verkleinen” en klik op opnemen.
a. Alle handelingen die nu worden gemaakt worden in een bestand opgenomen
en kan daarna keer op keer via een Batch verwerking worden uitgevoerd.
10. Ga via de menubalk naar Afbeelding;
a. Kies voor afbeeldinggrootte en vul in bij:
b. Breedte: 720 pixels Hoogte: 576 pixels, (video formaat) of kies voor een ander
formaat,
c. klik op OK.
11. Ga naar bestand
a. Kies voor “Opslaan Als”
b. Kies hier voor JPEG file en klik op Opslaan.
12. Kies voor NORMAAL+ bestand, in het volgende scherm en klik op O.K.
13. Kies Stop Opnemen.
14. Maak een map aan met als naam “Doelmap” om straks de nieuwe foto’s in op te
kunnen slaan.
15. Start Photoshop
16. Ga naar: Bestand;
a. Kies voor Automatisch;
b. Kies voor Batch…
17. Geef in het dialoogvenster de volgende instellingen en acties aan.
a. Instellen: Aanpassen.atn
b. Handeling: Foto’s “Verkleinen”
c. Bron: kies uit het pull-down menu MAP
d. Klik op Kiezen en kies de MAP waarin alle foto’s staan die moeten worden
bewerkt
e. Doel: kies uit het pull-down menu MAP
f. Klik op Kiezen en kies de MAP waarin alle foto’s moeten worden
getransporteerd
g. Plaats een Vinkje in de opdracht: Handelingen negeren: “Opslaan Als”
opdrachten
h. Kies bij Bestandsnaam voor: Documentnaam+Serienummer+extensie (kies
voor kleine letters extensies) LET OP: laat +Serienummer weg als uw foto’s al
een serienummer hebben!
i. Klik op OK
18. Als alle foto’s zijn gedaan minimaliseer Photoshop en ga naar de MAP met de nieuwe
foto’s
19. Doe dit voor alle foto’s die moeten worden gebruikt in het project.
Succes met het behaalde resultaat!

