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Imagicon kun je downladen via deze link. Sla het file op op de harddisk of desktop:
http://www.CS-WebDesign.nl/OPSLAG/ImagiconSetup.exe Het programma is 1.46 MB groot.
Start het programma om het te installeren. Het maakt een icon op je scherm. Om het programma te
starten dubbelklik op het icon. Je krijgt dan het volgende schermpje te zien:
De eerste keer moet je de instellingen iets veranderen omdat het
programma ingesteld staat om icons te maken.
Mijn snapshot programma wil op een of andere manier geen goede
foto maken van dit venstertje als ik een menukeuze maakt. Het
bovenste stuk, met de menubalk “File” – “Options” – “Help” is bij de
volgende plaatjes verdwenen.
Kies als eerste “Options” en selecteer
daar “Image Transform” zoals hier
rechts.

Het volgende venster dat je ziet is weer het venster hier onder links.

Dit venster heeft, als het programma
start, wat andere instellingen. Maak ze
gelijk aan wat hier staat.
Dus tik op “Use Pixel Dimensions” (ipv “Use Slider”).
Vink “Constrain Proportion” aan en zet de X-waarde op 600. Dat wil
zeggen dat de plaatjes nu 600 pixels breed worden, een mooie maat
voor een website. De Y-waarde past zichzelf aan zodat de verhouding
van het plaatje gelijk blijft.
Tik op “OK” om de instellingen vast te zetten.
Kies dan weer bij “Options” de keuze
“Save Mode”. Je krijgt dan het
schermpje hier rechts te zien.

Maak de keuze zoals het hier op dit plaatje staat. Je omgevormde
plaatje wordt dan een .jpg file. Als het bij het omzetten al was
vraagt het programma of je het wil overschrijven.
Tik weer op “OK” om de instelling vast te zetten.
Andere instellingen alleen als je dat wilt, je kunt b.v. de kleuren
aanpassen. De instelling zijn nu opgeslagen en blijven zo staan
tot je ze weer aanpast.
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Nu is het programma klaar om te gebruiken. En het gebruik is eenvoudig.
Open de folder waar je plaatjes staan, tik een plaatje 1 keer aan en sleep het op het Imagiconscherm. Laat het daar los en het plaatje wordt aangepast. En klaar.
Je kunt ook een hele hoop plaatjes tegelijk selecteren en in 1 keer op Imagicon loslaten. Alle plaatjes
worden dan achter elkaar omgezet.
Sluit het schermpje als je klaar bent.
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