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4 Van camera naar …

Op het lcd-schermpje van uw camera krijgt u wel een indruk van de foto’s, maar pas 
als de foto’s op een groot scherm staan kunt u ze goed beoordelen. Hoe komen ze op 
het scherm van de computer of tv? In Picasa hebt u foto’s geïmporteerd van een came-
ra. Dat ging bijna vanzelf. Maar zonder Picasa kan het ook. 

Van camera naar computer
Op een moderne computer kunt u het geheugenkaartje uit uw camera vaak direct in de computer ste-
ken. Bij de meeste camera’s is ook een kabeltje meegeleverd om de foto’s over te zetten naar de com-
puter. Dat is een USB-kabel. De ene kant van de kabel past in de camera en de andere kant sluit u 
aan op de USB-poort van de computer. Daarna zet u de camera aan. De computer herkent de camera.

Op een Windows 7-computer
Meestal verschijnt het venster Automatisch afspelen als u het geheugenkaartje met de computer 
verbindt. Onder Opties – Afbeeldingen ziet u onder andere de afbeelding van uw camera. Klik op 
Afbeeldingen en video’s importeren. In het venster Foto’s en video’s importeren kunt u een label 
typen, bijvoorbeeld de datum of het onderwerp van de foto’s. Dit label is de naam van de map waar de 
foto’s in staan. Ook komt het label in de bestandsnaam van de foto’s. Daarna klikt u op Importeren. 
De map met foto’s wordt gekopieerd naar de map Afbeeldingen op uw computer.

Op een Windows Vista-computer
Het venster Automatisch afspelen verschijnt. In dit venster kunt u klikken op Foto’s importeren. 
U geeft de foto’s een label, bijvoorbeeld de datum of het onderwerp van de foto’s. Daarna klikt u 
op Importeren. De foto’s worden gekopieerd naar uw computer en even later staan ze in het pro-
gramma Windows Fotogalerie op het scherm. Uw foto’s zijn opgeslagen op de computer in de map 
Afbeeldingen.

Op een Windows XP-compter
Er verschijnt een keuzelijst. Als u kiest voor Afbeeldingen naar een map kopiëren, wordt de Wizard 
Scanner en camera gestart. U selecteert de foto’s die u wilt kopiëren en u kiest de juiste map. De 
foto’s worden naar de map gekopieerd.
In Windows kunt u vervolgens de foto’s bekijken, bijvoorbeeld met behulp van de filmstrip. Als u 
klikt op Start en daarna op Mijn afbeeldingen ziet u waarschijnlijk de map waarin de foto’s staan. 
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Vervolgens klikt u op Beeld en op Filmstrip. Maar u kunt ook een diavoorstelling starten, online 
afdrukken bestellen, de foto’s afdrukken of naar een cd kopiëren.

Kaartlezer
Een kaartlezer is een handig hulpmiddel om uw foto’s over te zetten. Het is een klein apparaatje met 
een USB-kabeltje dat u aansluit op de computer. Er zijn veel soorten geheugenkaartjes en dus ook 
veel soorten kaartlezers. In de meeste kaartlezers passen wel een stuk of vijf typen geheugenkaartjes. 
Het enige wat u hoeft te doen, is het kaartje uit de camera te halen (raadpleeg de handleiding!) en 
in de juiste opening van de kaartlezer te plaatsen. Via Starten en Computer ziet u dat de kaartlezer 
wordt herkend als een verwisselbare schijf.

Het voordeel is dat u uw camera niet extra belast. Die blijft gewoon waar hij is; u hebt alleen het 
geheugenkaartje nodig. Handig als net de accu van uw camera leeg is! Hebt u vrienden of familie op 
bezoek die hun foto’s willen laten zien? Ze hoeven alleen maar het geheugenkaartje uit de camera te 
halen en in uw kaartlezer (of direct in uw computer) te stoppen. Dan kunt u de foto’s op uw compu-
ter bekijken.

Tv
Met z’n allen de foto’s bekijken op de tv is een klein kunstje. Ook daar hebt u een kabel voor nodig. 
Dit is een A/V-kabel (Audio/Video). U verbindt de camera via de kabel met de tv. Zet de tv en de 
camera eerst allebei uit. Leg de camera neer met het lcd-scherm naar boven en zet de tv aan in de 
stand ‘video’. Daarna kunt u de camera aanzetten. Met de knopjes van uw camera bladert u door de 
foto’s. Het is nog handiger om gebruik te maken van een kaartlezer die op de tv kan worden aan-
gesloten. Daar hoort een afstandsbediening bij. Dan hoeft u niet de kleine knopjes op de camera te 
gebruiken. Een moderne tv heeft een USB-poort waar u direct een USB-stick in kunt doen. De foto’s 
op de USB-stick kunt u daarna op de tv bekijken.

Foto’s van vroeger
Wilt u ook uw foto’s uit de vorige eeuw, uit het tijdperk van de analoge camera, op uw computer 
bekijken en misschien wel bewerken? Dan hebt u een scanner nodig. U kunt met een scanner uw 
papieren foto’s digitaal maken. Er zijn ook scanners die dia’s en negatieven kunnen scannen. Ook bij 
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een scanner spreekt men van resolutie. De resolutie van een scanner wordt uitgedrukt in DPI, dots 
(puntjes) per inch. Hoe hoger het DPI-getal, hoe nauwkeuriger de foto wordt ingescand. U kunt de 
resolutie bij het scannen zelf instellen. Een foto die u alleen op het beeldscherm gaat bekijken, heeft 
genoeg aan een resolutie van 75 DPI. Als u de foto met uw printer gaat afdrukken, kunt u het beste 
kiezen voor een resolutie die overeenkomt met de maximale resolutie van de printer.

Scanners
De meeste scanners zijn zogeheten flat bed scanners. Een scanner lijkt een beetje op een kopieerappa-
raat. Met een kabel is de scanner aan de computer verbonden. U legt de foto onder een deksel op een 
glazen plaat. Dan start u het scanprogramma. Afbeeldingen scannen kost over het algemeen veel tijd. 
Als het scannen klaar is, staat de foto op het scherm en kunt u de foto bewaren. Er zijn ook winkels 
waar u foto’s kunt laten scannen. U krijgt dan een cd met de gedigitaliseerde foto’s. Tegenwoordig 
zijn er ook apparaten die zowel kunnen scannen als afdrukken.


