
Hoofdstuk 13
MediaOne Plus

U ge bruikt Paint Shop Pro Photo? Dan be werkt u vast en ze ker di gi ta le foto’s.
We heb ben goed nieuws voor u: Corel le vert Me di aOne Plus gra tis bij Paint
Shop Pro Photo X2. Ca ta lo gi seer, ver be te r en deel uw foto’s met be hulp van
dit programma.

MediaOne in vogelvlucht

U start Me di aOne als zelf stan dig pro gram ma of in Paint Shop Pro Photo
met de op dracht Corel Me di aOne star ten in het menu Be stand. U ziet
 direct dat Me di aOne heel wat in zijn mars heeft. Het toe pas sings ven ster
biedt snel le toe gang tot op drach ten om on der meer be stan den te or de nen, op 
te poet sen en met an de ren te de len.

Klik links op de ca te go rie ën Start, Ver be te ren, Pre sen ta tie en Ma ken, of
klik bo ven aan op de tabs Orde nen, Pre sen ta tie en Pro ject en be kijk de
 bijbehorende op drach ten. U komt een aan tal op drach ten op ver schil len de
plek ken te gen.

Me di aOne down loa den

Ga naar de web site van Corel (www.corel.nl) en haal hier uw gra tis 
ver sie van Me di aOne Plus op. 
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Af beel ding 13.1 Inven ta ri seer de foto’s op uw sys teem en rang schik ze op da tum.



Corel Photo Album en Snap fi re

Me di aOne ver vangt de toe pas sin gen Corel Photo Album (dat bij Paint Shop 
Pro X werd ge le verd) en Snap fi re (Paint Shop Pro Photo XI). U vindt veel
func ties van bei de programma’s te rug in Me di aOne. Bo ven dien be vat
Media One ge reed schap pen voor het ver be te ren van foto’s die af kom stig zijn
van Paint Shop Pro Photo X2.

Dit zijn de taak ven sters:

n Start Hier vindt u op drach ten om met de foto’s op uw com pu ter aan
de slag te gaan. Klik in het link er taak ven ster bij voor beeld op Orde nen. U 
her kent het na vi ga tie sys teem van het pa let Orde nen van Paint Shop Pro
Photo. Voeg tags toe aan foto’s (op dracht Tags toe voe gen), zoek foto’s
op da tum (Ka len der) en be kijk de in houd van de map pen met af beel din -
gen. Klik bo ven de ver za me ling ge toon de foto’s op de ver volg keu ze lijst
Sor te ren op en rang schik de foto’s op da tum met de op dracht Creatie -
datum.

De zelf de werk balk be vat ver de r op ties om foto’s te ver wij de ren, te zoomen
en foto’s te zoe ken. U keert te rug naar de op drach ten in het taak ven ster Start 
door op nieuw op het kopje Start te klik ken. Be kijk ook de op drach ten om
foto’s te de len (De len als e -mai l, Afdruk ken en Afdruk ken be stel len), foto’s
te be kij ken (Slim me ver za me lin gen en Foto-info weer ge ven), foto’s aan te
pas sen (Ge a van ceer de be wer kin gen met Paint Shop Pro Photo en ro te ren)
en foto’s te be wa ren (Snel le disc en Re ser ve ko pie op schijf).
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Af beel ding 13.2 Open het ven ster Fo to cor rec tie en pas de foto hand ma tig aan.



n Ver be te ren Mank eert er iets aan een foto? Open het taak ven ster Ver -
beteren en klik op Snel le cor rec tie om een ac tie ve af beel ding in één
muis klik op te poet sen. Kies Fo to cor rec tie om hel der heid, con trast,
warm te, ver za di ging en fo cus met be hulp van schuif re ge laars in te stel len. 
Het taak ven ster be vat ver de r op drach ten om rode ogen te cor ri ge ren,
foto’s bij te snij den, te ro te ren, recht te zet ten en ma ke o ver ge reed schap -
pen. Ver de r treft u en ke le ef fec ten (Effec ten toe pas sen) aan en de op tie
om tekst toe te voe gen (Tekst toe voe gen). De ge reed schap pen ko men (in 
aan ge pas te vorm) uit Paint Shop Pro Photo.

n Pre sen ta tie Open het taak ven ster Pre sen ta tie om een pre sen ta tie te
ma ken. Na dat u op de knop Pre sen ta tie klikt, wordt het ge lijk na mi ge
tab blad ge open d. U ziet een mo ni tor waar op de pre sen ta tie kan wor den
af ge speeld. Ge bruik de be stu rings knop pen on der de mo ni tor om de
show te be kij ken. Klik op de knop he le maal rechts, Pre sen ta tie op vol le -
dig scherm, om de dia’s scherm vul lend weer te ge ven. Het taak ven ster
be vat de zelf de op dracht. Zo maakt u een di apre sen ta tie. Ga naar het
menu Be stand, dan naar Nieuw en klik op Pre sen ta tie. Sleep de foto’s
die u wilt ge brui ken naar het ven ster Sto ry board. Klik op In stel lin gen
aan pas sen in het taak ven ster Pre sen ta tie om de voor stel ling te ver fij nen.
Hier na slaat u de pre sen ta tie op als een CorelShow-project, Corel-
presentatie of als Windows Media Video.
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Af beel ding 13.3 Sleep foto’s voor de pre sen ta tie naar het Sto ry board en klik op de knop
Afspe len van de mo ni tor.



n Ma ken Se lec teer een pro ject (af druk ken, al bum pa gi na, tijdschrift -
omslag, ka len der, col la ge, wens kaart of cer ti fi caat) op het tab blad Pro ject 
dat wordt ge open d en volg de stap pen van de wizard. Sleep foto’s naar de 
sja blo nen en klik op Afdruk ken in het taak ven ster Ma ken om het re sul -
taat af te druk ken. U past de lay-out aan met de op drach ten Se lec teer
lay-out, Tekst toe voe gen/be wer ken en Po si tie foto’s.

Foto’s ordenen

Voer deze stap pen uit om foto’s te or de nen:

1 Open de ge wen ste map in het taak ven ster Start.

2 Dub bel klik op een foto op het tab blad Orde nen om deze op een apart
tab blad te ope nen.

Of: kies Foto, Pro ject of Pre sen ta tie in het menu Be stand en dan  
Ope nen, of kijk hier bij Re cen te be stan den.

Voor zie uw foto’s van een tag (eti ket) om ze ge mak ke lijk te kun nen terug -
vinden op uw sys teem.

1 Se lec teer een foto op het tab blad Orde nen.

2 Klik op Foto-info weer ge ven in het taak ven ster Start.

Het ex tra taak ven ster Alge me ne info wordt ge open d.
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Af beel ding 13.4 Voeg een tag en an de re ge ge vens toe aan een ge se lec teer de foto.



3 Typ even tueel een her ken ba re be stands naam in het in voer vak Be stands -
naam.

4 Klik op de knop Da tum be wer ken (de knop met de drie punt jes) bij
Cre a tie da tum om de da tum en tijd te wij zi gen in het dia loog ven ster  
Da tum op na me aan pas sen en klik op OK.

5 Klik op de ster re tjes bij Waar de ring om uw waar de ring over de foto te
ui ten.

6 Typ een tag naam in het in voer vak Tags.

7 Typ een be schrij ving in het com men taar vak Bij schrift.

8 Klik op Ge a van ceer de info om aan vul len de ge ge vens te be kij ken.

9 Klik op het pic to gram Toe pas sen (ron de knop met vink je).

Tags toe voe gen

U voegt tags toe door te klik ken op Tags toe voe gen in het na vi ga tie ven ster
van het taak ven ster Start.

Zoek en open de ge wen ste foto’s:

1 Klik op Slim me ver za me lin gen in het taak ven ster Start (of op de knop
met de ver re kij ker op de werk balk) en geef een zoek op dracht voor de
 gewenste foto’s.

Of: open een map met foto’s in de na vi ga tie lijst.
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Af beel ding 13.5 De op ge ge ven tags wor den toe ge voegd aan het na vi ga tie ven ster van het
taak ven ster Start.

Af beel ding 13.6 Geef zoek cri te ria op voor de foto’s die u wilt weer ge ven.



2 Klik op de ge wen ste tag naam on der het kopje Tags in het navigatie -
venster.

Nog een op tie is om foto’s op da tum te zoe ken.

3 Klik op Ka len der in het na vi ga tie ven ster, se lec teer de ge wen ste maand en 
het jaar tal. Klik op de juis te datum.

Of: zoek snel op een be stands naam.

4 Typ de be stands naam in het in voer vak op de werk balk rechts bo ven de
sec tie met tab bla den.

Sor teer uw foto’s als volgt:

1 Klik op de werk balk bo ven de tab bla den op de knop Sor te ren op.

2 Klik op een van de acht op ties.

Foto’s de len en back-up pen

Voer deze stap pen uit om uw foto’s te de len via e -mai l:

1 Se lec teer de ge wen ste foto.

2 Klik op Foto’s de len als e -mai l in het taak ven ster Start.

Foto’s in fo to la de

Sleep foto’s uit ver schil len de map pen naar het pa let Fo to la de. Kies
een van de op drach ten in het pa let me nu (knop links bo ven met
tand wiel erop). Klik op de knop De len om ge se lec teer de foto’s toe
te voe gen aan een e-mailbericht.
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Af beel ding 13.7 Sleep foto’s uit ver schil len de map pen naar de Fo to la de.



Pre sen ta tie de len

Het taak ven ster Pre sen ta tie be vat ook de op dracht Foto’s de len als 
e -mai l. De voor stel ling wordt als Co relShow-pre sen ta tie toe ge -
voegd aan een e-mailbericht.

Druk uw foto’s af:

1 Se lec teer een of meer foto’s.

2 Klik op Afdruk ken in het menu Be stand.

3 Se lec teer een lay-out in de schuif lijst Be schik ba re in de lin gen en be kijk
het af druk voor beeld.

4 Klik op Prin te rin stel ling en wij zi gen om een an de re prin ter dan de stan -
daard prin ter te kie zen in het dia loog ven ster Prin te rin stel ling en wij zi gen.

Voer de stap pen van de wizard uit. Hier kiest u ook een pa pier for maat.

Klik op Vol tooi en om de wizard te slui ten.

5 Klik op Afdruk ken.

Be waar uw foto’s op een cd of dvd. Het is mo ge lijk om alle foto’s op uw
 systeem te back-up pen.
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Af beel ding 13.8 Druk een of meer foto’s af.



1 Stop een be schrijf ba re schijf in het schijf sta ti on van uw com pu ter.

2 Se lec teer de foto’s die u op een schijf wilt bran den.

3 Klik op Snel le disc in het taak ven ster Start.

4 Typ een naam voor de schijf in het in voer vak La bel schijf.

5 Se lec teer het sta tion met de be schrijf ba re schijf in de ver volg keu ze lijst
Sta tion.

6 Se lec teer een brand snel heid in de ver volg keu ze lijst Snel heid.

7 Geef aan of u een schijf of meer de re exem pla ren wilt bran den in het
 invoervak Exem pla ren.

8 Se lec teer even tueel de op tie Schijf vol tooi en om de schijf na het brand -
pro ces af te slui ten.

9 Klik op Bran den.

Kies Re ser ve ko pie op schijf om alle foto’s op uw sys teem te back-up pen op
een schijf. Het dia loog ven ster Pho toSa fe-back-up telt de be stands groot te van 
de foto’s bij el kaar op en be re kent het aan tal be no dig de schijven.

Foto’s verbeteren

De op drach ten in het taak ven ster Ver be te ren mo gen voor u, nu u het boek
Paint Shop Pro Photo X2 be zit, geen ge hei men meer heb ben. Toch iets over
al ge me ne fo to cor rec ties:

1 Klik op Snel le cor rec tie in het taak ven ster Ver be te ren om de foto auto -
ma tisch te cor ri ge ren. Of: voer de cor rec ties hand ma tig uit.

2 Klik op Fo to cor rec tie in het taak ven ster Ver be te ren.

3 Sleep met de schuif re ge laars om hel der heid, con trast, warm te, ver za di -
ging en fo cus in te stellen.

4 Klik op OK.
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Be wer ken met Paint Shop Pro

Paint Shop Pro Photo be vat meer op drach ten voor het optimali -
seren van af beel din gen. Klik op Ge a van ceer de be wer kin gen met
Paint Shop Pro Photo in het taak ven ster Start of Ver be te ren om
over te scha ke len naar deze toepassing.

De sec tie Effec ten toe pas sen van het taak ven ster Ver be te ren be vat vier ef fec -
ten van Paint Shop Pro Photo:

n Zwart-wit De kleu ren wor den ver van gen door grijs waar den.

n Se pia De foto krijgt een ‘oud’ ui ter lijk.
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Af beel ding 13.9 Geef een foto een ge da teerd ka rak ter met be hulp van het fil ter Se pia.

Af beel ding 13.10 Plaats een fot olijst rond om de af beel ding.



n Pla atjespenseel toe voe gen Kies een pen seel door op de knop met het
plaat je erop te klik ken en stel de groot te en tus sen ruim te in. Klik of klik
en sleep op de foto om met plaat jes te schil de ren.

n Fot olijst toe voe gen Se lec teer een fot olijst en be paal of de lijst bin nen of 
bui ten de af beel ding moet wor den geplaatst.

Zo voegt u een tekst aan een foto toe:

1 Klik op Tekst in het taak ven ster Ver be te ren.

2 Se lec teer een let ter ty pe in de ver volg keu ze lijst Let ter ty pe.

3 Se lec teer een let ter groot te in de ver volg keu ze lijst Groot te.

4 Se lec teer een tekst rich ting in de ver volg keu ze lijst Tekst door loop.

5 Se lec teer een let ter ty pe stijl: B (vet), I (cur sief) of U (on der streept).

6 Se lec teer een uit lij ning: links, ge cen treerd of rechts.

7 Klik op de kleur staal en se lec teer een tekst kleur in het dia loog ven ster
Kleu ren en klik op OK.

8 Klik op de plek op de foto waar de tekst moet be gin nen.

Het dia loog ven ster Tek stin voer wordt ge open d.

9 Typ de ge wen ste tekst.

10 Klik op Toe pas sen.
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Af beel ding 13.11 Kies een let ter ty pe en let ter groot te.



Presentatie maken

Ge bruik het taak ven ster Pre sen ta tie om een di apre sen ta tie te maken.

1 Sleep foto’s uit ver schil len de map pen in het taak ven ster Start en plaats de 
ko pie ën in de Fo to la de.

2 Open het taak ven ster Pre sen ta tie.

3 Sleep de ge wen ste foto’s naar het Sto ry board.

U kunt de volg or de van de foto’s aan pas sen op het Sto ry board. Sleep een 
foto naar de ge wen ste po si tie.

4 Klik op Opslaan als Corel-pre sen ta tie (be stands in de lin g van Corel) of
Opslaan als video (in de lin g Win dows-video bestand) in het taak ven ster
Pre sen ta tie.

5 Be kijk het re sul taat in de voor beeld mo ni tor.

Klik op de knop Afspe len om de show te star ten. Klik op de knop  
Pre sen ta tie op vol le dig scherm om de pre sen ta tie scherm vul lend weer 
te geven.

Project maken

Het taak ven ster Ma ken be vat een aan tal pro jec ten dat u in een hand om draai 
uit voert, waar on der het ma ken van een al bum pa gi na, een ka len der en een
wens kaart. Se lec teer een pro ject op het tab blad Pro ject. Kies bij voor beeld
Ka len der.
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Af beel ding 13.12 Sleep ver za mel de foto’s van de Fo to la de naar het Sto ry board.



1 Open het taak ven ster Ma ken.

2 Klik op Ka len der op het tab blad Pro ject.

3 Se lec teer een maand en een jaar in het dia loog ven ster Kies een maand en 
jaar en klik op OK.

4 Se lec teer een lay-out in het taak ven ster Ma ken.

De ge ko zen sja bloon wordt op het tab blad Pro ject over ge no men.

5 Sleep een foto van de Fo to la de naar de sja bloon.

6 Pas de foto even tueel aan met de ge reed schap pen in het taak ven ster  
Ma ken.

Klik op Frame vul len om de foto bin nen het voor af ge plaat ste ka der te
plaat sen, of klik op Aan pas sen aan frame om de foto aan te pas sen aan
de af me tin gen van het frame.

7 Klik nog maals op het kopje van het taak ven ster Ma ken om te rug te ke ren 
naar de hoofd in stel ling en en pas even tueel de lay-out aan.
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