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Ontmoedigen
Voor sommige van de hier besproken gereedschappen moet u eerst bij 
Microsoft aantonen dat u een 'echte' windowslicentie hebt. Hiervoor moet een 
programmaatje neergehaald worden dat test of uw licentie wel deugt. Zo nee, 
dan hebt u pech en zult u uw vrienden, kennissen moeten vragen het voor u 
neer te halen. Want u kunt het wel degelijk installeren. Microsoft wil alleen 
bepaalde gebruikers ontmoedigen.

TweakUI Powertoy

Thumbnails (miniatuurweergaven) andere maat geven
Het is mogelijk de grootte 
en de kwaliteit van de 
weergegeven miniaturen 
aan te passen.

Daarvoor hebt u wel een 
stukje extra gereedschap 
van Microsoft nodig i.c. de 
Powertoys voor Windows 
XP. Microsoft stelt dit 
krachtige gereedschap 
weliswaar beschikbaar, 
maar in geval van proble-
men kunt u niet op veel hulp 
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van ze rekenen. Dus wees voorzichtig met het klakkeloos opties aanklikken. 

Wij gaan gebruikmaken van de optie Thumbnails, te vinden in de categorie 
Explorer/verkenner. Hier kunt u de kwaliteit van de afbeelding en de grootte 
van de miniaturen in pixels aanpassen.

Alleen nieuwe thumbnails/miniaturen zullen volgens de gewijzigde 
instellingen getoond worden.

Image Resizer

Snel de maat van een afbeelding aanpassen
Een gereedschap dat ik snel heb leren waarderen is het helaas alleen 
Engelstalige Image resizer. Het biedt u onder de rechermuisknop de 
mogelijkheid om snel een (kleinere) kopie van een afbeelding te maken. 
Handig voor email, albums op internet, websites etc. 

Hiernaast de uitgebreide 
weergave. Normaal ziet u 
de Basic-weergave. Zie de 
knop links onderaan!

RAW viewer in XP

voor Canon- en Nikoncamera's
Voor veel Canon- en Nikoncamera's is het mogelijk om ook de RAW indeling 
direct onder Windows XP te bekijken. 

Afhankelijk van de omzetten van de andere cameramerken is de verwachting 
dat de lijst van getoonde RAW-indelingen zich uit zal breiden. Regelmatig op 
de website van Microsoft kijken naar updates van dit gereedschap is dus aan 
te raden.
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Photo Story 3

Vertel een verhaal, maak een video van uw foto's
http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/photostor
y/default.mspx

Photostory doet wel 
een beetje denken aan 
het maken van een 
presentatie. Je kunt 
geluid, spraak, bewe-
gingen en overgangs-
effecten toevoegen 
aan de foto's en zo een 
verhaal vertellen.

U hebt Media Player 
versie 10 nodig om het 
te kunnen installeren.

Indien u nog een oudere 
versie van de MP hebt, 
start u die eerst, gaat 
naar de Help en klikt de 
optie aan die controleert 
of er nieuwe versies zijn.
Volg daarna de wizard.

SyncToy

Powertool voor synchronisate van allerhande mappen.
http://www.microsoft.com/netherlands/ondernemers/tips_trucs_windows/synctoys.aspx

De kracht van dit gereedschap zit hem waarschijnlijk in het feit dat ook 
hernoemde bestanden bijgehouden worden. Zie vooral het voorbeeld op 
bovengenoemde webstek.
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ClearType Tuner

Verbeter de weergave van tekst op TFT schermen
Online: http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/Step1.aspx

Powertoy: http://www.microsoft.com/typography/ClearTypePowerToy.mspx

Windows Color Control Panel Applet

Kleurcalibratie en -profielen
.Net framework moet aanwezig zijn

Een complex gereedschap om de kleurcalibratie in profielen onder te brengen 
en te beheren. Word toegevoegd aan het configuratiescherm.

Fotografie stekken 
http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/default.aspx

http://www.microsoft.com/belux/nl/windowsxp/experiences/digitalphotography/default.mspx

http://www.microsoft.com/netherlands/windowsxp/digitalefotografie/m  eeroverdigitalefotografie.aspx  
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