PhoA
Wat is PhoA ?
Als je een makkelijke manier wil hebben om een heleboel foto’s wil tonen kan je dit met
PhoA doen. Met dit programma kan je met enkele muisklikken een volledige presentatie van
je foto’s maken zonder dat je alles moet overzetten naar vb. Powerpoint.

Hoe werken ?
PhoA installeren.
PhoA is een gratis te gebruiken programma voor niet-commerciële doeleinden.
Surf www.google.be of een andere zoekrobot en tik daar “PhoA” in.
Op deze manier krijg je een link naar de plaats waar je dit programma kan downloaden.
Installeer volgens de instructie op het scherm.

PhoA starten.
Dubbelklik het icoon.
Vervolgens krijg je onderstaand scherm.

Je merkt dat er nog geen fotoalbum geladen is.
Klik op “Add Group” (de dubbele gele map in de knoppenbalk)

Vervolgens zie je dat onder Photo Album een nieuwe groep gekomen is.
Geef deze fotoalbum die je wenst te maken een naam door de naam ervan te tikken.

In bovenstaand voorbeeld zie je dat deze album “voorbeeldfoto” is genoemd.
Deze map moet je altijd maken als je de fotoalbum wil bewaren voor later.
Zorg er nu voor dat je gekozen album (in ons voorbeeld “voorbeeldfoto”) geselecteerd
staat. Is dit niet het geval klik er een keer op.
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Nu gaan we de gewenste foto’s invoegen.
Voorbereidend zorgen we ervoor dat alle gewenste foto’s in een afzonderlijke map zitten op
onze computer.
Nummer ze eventueel als de volgorde belangrijk is. Let wel dat je correct nummert.
01, 02 , … 10, 11, … 56, 57.
Als je geen 01, 02 enz. neemt, zal je 1, 11, 12, … 2, 21, 22, … krijgen als volgorde.
Naar analogie werken met 001, 002, … 010, 011, … als je meer dan 99 foto’s hebt.
Nu zitten alle gewenste foto’s in de goede map.
Klik vervolgens op “Add Picture” (witte knop met regenboog iris)

Nadat je op “Add picture” geklikt hebt, krijg je bovenstaand venster.
Zoek nu door te klikken op de mappen jouw map met de foto’s die je wenst.
Mappen kan je openklikken door op de + te klikken voor de map.
Klik op de map met je foto’s. Deze kleurt nu. (In ons voorbeeld willen we alle foto’s laten
zien die in “1 vertrek en boot den helder” zitten.)
Klik op “Next”
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Vervolgens krijg je een lijst met alle foto’s die
in deze map zitten zoals op nevenstaand
voorbeeld.
Alle foto’s waar een vinkje staat worden
opgenomen in de voorstelling.
Als je alsnog een foto uit de voorstelling wenst
weg te laten, kan je het vinkje wegklikken.
Klik opnieuw op “Next”.

Vervolgens zal je computer alle foto’s die in de
geselecteerde map zitten ingeladen zitten.
Als je een oude computer hebt en je wil veel foto’s (een
paar honderd) inladen, kan dit enkele uren duren.
Normaal gezien is dit echter na enkele minuten geklaard.

Nadien zal je alle foto’s in miniatuurweergave zien staan,
zoals in onderstaand voorbeeld het geval is.

Voorstelling opslaan.
Je kan deze voorstelling bewaren zodat je niet telkens opnieuw de foto’s moet inladen.
Klik hiervoor op “File”
“Save As” en geef je bestand een naam.
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Voorstelling bekijken
Nu gaan we de voorstelling bekijken op volledig scherm.
Klik hiervoor op “View”

Je krijgt je eerste dia te zien met onderaan een werkbalk zoals in onderstaand scherm

Je kan hier een aantal instellingen doen zoals hieronder beschreven.
gaat respectievelijk naar de eerste, vorige, volgende en laatst foto.
vergroot of verkleint je foto.
laat de voorstelling automatisch lopen volgens de instellingen.
zet je foto over gans het scherm.
verandert de instellingen van je voorstelling
Als je op

klikt krijg je onderstaand scherm. Normale instellingen zijn als volgt.

Klik op “View mode”
Vink dan volgende items aan
9 View window always on top
9 Fullscreen mode
9 Show toolbar
9 Fit window to picture size
9 Center Window on the desktop
9 Zoom picture to fit window
9 Cyclic viewing
9 …
Helemaal onderaan staat aangevinkt
9 Slide Show
9 Cyclic viewing
De tijd dat je de foto te zien krijgt kan je daar instellen in milliseconden

Met de “Esc” escape toets op je klavier geraak je terug uit de voostelling.
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