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Procedure aanleveren foto’s voor clubavonden en expo.
Bij o.a. exposities worden grote hoeveelheden foto's verstuurd. Dit is een
tijdrovende administratieve klus met grote hoeveelheden bestanden en data. Om
het werk wat te beperken is door het bestuur bedacht om het versturen van
foto's middels een procedure te laten plaatsvinden.

Foto’s een naam geven volgens onderstaand voorbeeld.
Ieder lid van de fotoclub heeft een eigen L nummer (de L staat voor lid) en dit
nummer blijft bij de naam van het lid. Iedereen zal een L-nummer worden
aangereikt. Achter het cijfer moet een streepje volgen.
In geval van Dirk van den Heuvel is dat L50-xxxxx.jpg
Als Dirk een foto heeft gemaakt die als naam heeft meegekregen bijv.
DCS_1255.jpg, kan hij deze een andere naam geven (in windows door op het
pictogram te gaan staan, vervolgens op de rechter muisknop te drukken en te kiezen
voor: naam wijzigen.)
Nu kan de naam veranderd worden in elke gewenste naam. Foto’s die bestemd zijn
voor de fotoclub MOETEN dan het voervoegsel L50 krijgen ( in het geval van Dirk)
en zal dan gaan heten L50-1255.jpg , een ander achtervoegsel mag ook natuurlijk bv
L50-oud-Heusden.jpg
Door deze methode kunnen we altijd de fotograaf terugvinden van de foto.

5. Versturen foto’s met www.Wetransfer.nl

Voor de basisgroep moeten de foto’s verstuurd worden naar:
Basisgroep@fotoclubzeilberg.nl
Voor de gevorderde groep moeten de foto’s verstuurd worden naar:
Gevorderdegroep@fotoclubzeilberg.nl
Voor de foto-expositie moeten de foto’s verstuurd worden naar:
Expo@fotoclubzeilberg.nl

Ga naar www.wetransfer.nl
Je krijgt dan het volgende beginscherm
(waarvan de achtergrond wisselt) Je kunt nu
de gevraagde gegevens invullen.
1: kies bestanden, vanuit hier kun je de foto’s
selecteren die je op wilt sturen.
2: vul de ontvanger in
(basisgroep@fotoclubzeilberg.nl of
gevorderdegroep@fotoclubzeilberg.nl of
expo@fotoclubzeilberg.nl )
3: vul je eigen e mailadres in.
4: typ een bericht dat je mee wilt sturen (bv.
Hoi Marco hier de foto’s voor de clubavond van
januari)
5: druk op “Versturen” en het verzenden gaat
beginnen. Als het verzenden voltooid is krijg je
hiervan een melding.

