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Handleiding foto-, audio- en videobestanden maken
De redactietool van Ik Onthou Jou is geschikt voor gebruik op een Windows PC of Mac.
Op een Tablet of mobiele telefoon kunt u het Levensverhaal dus wel bekijken, maar niet
bewerken. Om foto’s, audio- en videobestanden aan het Levensverhaal toe te kunnen
voegen moet u deze bestanden dus eerst op een PC of Mac computer zetten.
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Hoe maak ik een digitale kopie van een oude foto voor Ik Onthou Jou?

U kunt fotobestanden gebruiken van het type JPG of PNG. Verder is het handig dat de foto
niet te groot of te klein is. De hoogte kan het best tussen de 600 en 1000 pixels liggen.
De breedte tussen de 800 en de 1900 pixels. Als de foto's groter zijn dan kan het uploaden
langer duren of zelfs worden afgebroken. Als de foto's kleiner zijn dan zijn ze wellicht niet
scherp.
Bestaande digitale foto's
Indien u al een digitale kopie van de foto op uw computer heeft staan, dan kunt u deze direct
uploaden in de redactietool van Ik Onthou jou.
Met een Scanner
Wanneer u losse foto's heeft dan kunt een scanner gebruiken om een foto te digitaliseren.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van u scanner.
Met een mobiele telefoon of digitale camera
Bijna alle mobiele telefoons hebben een fotocamera functie. Hiermee kunt u gemakkelijke
een digitale foto maken van een bestaande fotoafdruk. Bijvoorbeeld van een foto die in een
fotoalbum is geplakt. Zorg er wel voor dat de foto zo plat mogelijk ligt wanneer u hem
fotografeert en dat u de camera zo recht mogelijk boven de bestaande foto houdt. Let ook op
dat u geen hinderlijke reflecties ziet van buitenlicht of lampen.
Er zijn diverse mogelijkheden om foto’s vanaf uw telefoon op uw PC te zetten:




De foto als bijlage in een e-mail naar uzelf sturen en vervolgens opslaan op uw PC.
De foto uploaden naar Dropbox of een andere clouddienst en van daaruit naar uw PC
overzetten.
Uw telefoon of digitale camera met uw PC verbinden en het fotobestand overzetten.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw telefoon of fotocamera.

Vervolgens kunt u vanaf uw PC de foto's uploaden in de redactietool.
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Hoe maak ik een ingesproken audio opname voor Ik Onthou Jou?

De ideale lengte voor ingesproken audio opnames ligt tussen de 15 en 30 seconden.
Bij langere opnames bevelen we aan om een ingesproken verhaal of toelichting te verdelen
over meerdere pagina’s.
Ik Onthou Jou gebruikt geluidsbestanden met een bestandstype MP3.
Met een mobiele telefoon
Gebruik de dictafoon of recorder functie van uw mobiele telefoon. Maak uw audio opname
met de dictafoon App. Verstuur de opname vervolgens als bijlage in een e-mail naar uzelf en
sla het bestand op uw PC op.
Met uw Windows PC
De meeste Laptops hebben een ingebouwde Microfoon. Wanneer u een Desktop heeft, dan
moet via de ingang voor de microfoon een aparte microfoon aansluiten. Er zijn tegenwoordig
ook USB Microfoons die u op een USB ingang kunt aansluiten.





Ga nu in het Startmenu naar de map Bureau accessoires
Hierin staat de toepassing Geluidsrecorder. Open deze toepassing
Maak de opname en sla de opname op
Controleer of de opname goed gelukt is door deze af te spelen

Met uw Mac
De meeste Laptops en iMacs hebben een ingebouwde Microfoon. U kunt voor een betere
geluidskwaliteit eventueel ook een aparte microfoon gebruiken. In de meeste gevallen kunt u
de Quicktime player gebruiken. Deze vindt u via Finder in uw Programma map.





Open Quicktime Player
Klik op Archief (File) en kies nieuwe Audio opname (Audio Recording).
Maak de opname en sla de opname op
Controleer de Opname door deze af te spelen
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Hoe maak ik een videobestand voor Ik Onthou Jou?

Ik Onthou Jou is gemaakt om korte videofragmenten met een lengte tussen de 30 seconden
en 3 minuten te tonen. Wanneer u veel langere video’s in het Levensverhaal wilt opnemen,
dan kunt u deze beter apart op YouTube opslaan. Het is niet toegestaan om complete
speelfilms en TV-series in Ik Onthou Jou te gebruiken.
Ik Onthou Jou maakt gebruik van video een bestandstype MP4. Dit bestandstype is geschikt
voor alle webbrowsers. Gebruik video's met een grootte van 800x600 pixels of 1200x675.
Een nieuwe video maken
Dit kan met een digitale filmcamera, digitaal fototoestel of een mobiele telefoon.
Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor het maken van de opnames en hoe u deze
op uw PC kunt opslaan.
Een bestaande video van Internet
Om een bestaande video op internet te gebruiken moet u het bestand eerst naar uw
computer downloaden en opslaan. Let wel, in veel gevallen is dit niet toegestaan, omdat er
copyright op rust.
Oud film materiaal kopiëren (8mm, super 8, dubbel 8)
Wanneer u oude films heeft die u wilt digitaliseren, dan zijn er speciale bedrijven die dat voor
u kunnen doen. Heeft u nog een filmprojector en wilt u alleen een kort fragment gebruiken,
dan kunt u ook overwegen om met een digitale camera een opname te maken van de
projectie op een wit doek. Vervolgens kunt u het bestand opslaan op uw PC. De kwaliteit van
beeld en geluid is alleen minder goed dan bij een professionele conversie.
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