Stappenplan: een dynamische fotopresentatie maken met Photo Story3

⇒ Start je computer op en ga naar
[programma’s]. Klik op de koppeling
naar Photo Story3 voor Windows.

⇒ Open het programma je krijgt het
beginscherm zoals je hiernaast ziet.
⇒ Kies voor een nieuw verhaal beginnen
en klik op volgende.

⇒ Klik op foto’s importeren en ga naar
de map waar de foto’s staan.
⇒ Klik de foto’s aan :
o Foto per foto: [ctrl + muisklik
op de foto ]
o Alle foto’s uit de map :
[ctrl + A ]
⇒ De foto’s worden automatisch op een
tijdslijn gebracht. Versleep waar nodig.
⇒ Klik op de knop zwarte randen
verwijderen om bladvullende foto’s te
verkrijgen. D
⇒ Klik op volgende.

⇒ Nu kunnen we tekst toevoegen.
⇒ Klik op de verschillende knoppen:
alles over het lettertype.
alles over uitlijning.
plaats van de tekst op
het scherm.
⇒ Je kan dit foto per foto doen, of gewoon
op de foto’s die jij leuk vindt.
⇒ Klik op volgende
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⇒ Nu kunnen we foto per foto beweging
toevoegen.
⇒ Wil je de computer zelf laten beslissen
dan klik je nu op volgende
⇒ Wil je zelf de keuze dan klik je op de
knop beweging toevoegen.
⇒ Op deze knopjes niet klikken.Kijk ook
eens na of je toevallig geen “seconden
hebt ingesproken”. Je krijgt anders heel
vervelende brom (micro niet
aangesloten)

⇒ Zet een vinkje bij begin-en eindpositie
van beweging openen.
⇒ Plaats de frames volgens de compositie
van de foto.
⇒ Je kan ook de duurtijd voor de
fotozichtbaarheid instellen.
⇒ Klik op het tabblad [overgang] als je
een effect tussen 2 dia’s wil invoegen.
⇒ Bevestig in dit scherm je keuze en klik
op opslaan en sluiten.
⇒ Dit doe je voor alle foto’s.
⇒ Wanneer alle foto’s klaar gemaakt zijn
klik je op volgende.
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⇒ We zijn nu klaar op muziek toe te
voegen.
⇒ Klik op muziek selecteren om één of
meedere nummers van op je harde
schijf of een CD toe te voegen.
⇒ Klik op muziek maken om het
programma zelf aan het componeren te
zetten; Je heb een keuze uit heel wat
stijlen. Wat experimenteren en klikken
op voorbeeld zal helpen.
⇒ Ga zeker eerst op je beginfoto staan.
⇒ Klik op volgende.

⇒ Klik eerst op project opslaan. Zo
kunnen we later nog wijzigingen
aanbrengen. Kies een goede locatie.
⇒ We zijn klaar en kunnen de presentatie
opslaan op onze computer.
⇒ Klik op [bladeren] en geef de locatie
(klasmappen/jouw map) en een naam
op.
⇒ We kunnen ons verhaal nu als filmpje
opslaan.
⇒ Klik op de knop instellingen om de
voor jou beste instellingen te kiezen. Je
krijgt volgend scherm :

⇒ Maak je keuze door op het pijltje te
klikken. Kies voor 1024x768
⇒ Bevestig je keuze met OK
⇒ Klik dan op volgende.
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⇒ De computer begint nu de presentatie te
berekenen.
⇒ Afhankelijk van de hoeveelheid foto’s,
de complexiteit van de beweging en de
muziek kan het enige tijd duren.

⇒ We krijgen nu het eindscherm en
kunnen onze montage bekijken.

⇒ We eindigen met op de knop afsluiten
te klikken.
De montage wordt afgespeeld.
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