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Het verzenden van meerdere foto’s is soms wat lastig.
De eenvoudigste methode hiervoor is het versturen van een email waar je de foto’s
als bijlagen aan hebt toegevoegd.
Doordat de fotobestands-grootte echter inmiddels steeds toeneemt ( 3Mb is heden
niet uitzonderlijk) en de email-providers de verzendcapaciteit per email meestal nog
steeds kleiner houden dan 10Mb, kun je dan maar 3 á 4 foto’s tegelijk verzenden.
Ik geef hier een paar mogelijkheden om toch meer foto’s tegelijkertijd te verzenden:
- Per Gmail.
Als de verzender en de ontvanger beiden een Gmail-account hebben, verzend
dan via Gmail. Die kan inmiddels 50Mb aan bijlage aan, dus bv. 15 foto’s van 3Mb
is mogelijk. Heb je meer foto’s verdeel die dan over meerdere emails.
- Per Wetransfer.
Wetransfer is een dienstverlener waarmee je gratis veel foto’s tegelijk kunt
versturen.
De foto’s worden door Wetransfer samengevoegd tot een zip-bestand en, samen
met een bericht, als email naar de ontvanger gestuurd.
Die moet dat zip-bestand dan openen en kan de foto’s vervolgens bekijken en
opslaan.
Werkt vrij eenvoudig, zeker als je al een beetje computerervaring hebt.
Je kunt het gebruiken via deze link: https://wetransfer.com/
In de gratis Free-versie kun je 2Gb en in de betaalde Pro-versie 20Gb versturen.
- M.b.v. een fotobewerker.
Als je je foto’s zelf ook nog nabewerkt met een fotobewerker bv. Photoshop dan is
dat ook een goede gelegenheid om van je foto’s een versie als kleiner bestand te
maken door de pixelafmetingen aan te passen.
Mijn voorkeur is een afmeting van 1920 x 1080 pixels met een resolutie van 300px
/ inch. De bestandsgrootte ligt dan meestal tussen 0,5 en 1 Mb. Zo kun je 3 tot 5
maal zoveel foto’s verzenden als met het originele formaat.
Dit formaat laat zich perfect vertonen op een breedbeeld-TV of monitor (16:9) en
is ook nog uitstekend geschikt voor een goede afdruk.
Bewaar wel altijd je origineel bestand!

