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Foto als bijlage bij een email.
In ons digitale fototijdperk komt het steeds meer voor dat we één of meer digitale
fotobestanden naar één of meer adressen willen versturen.
Dit gaat redelijk door die als bijlage bij een email te verzenden.
Men loopt echter al gauw tegen de beperkingen aan dat vooral grote bestanden veel
tijd vragen om ze te verzenden of te ontvangen, maar vervelender is dat nagenoeg
alle providers maar een beperkt aantal MB per sessie willen versturen.
In het algemeen zal dat ongeveer 7 MB zijn, dus veel foto’s van een hoge kwaliteit
versturen als bijlage wordt dat nagenoeg ondoenlijk.
Uiteraard kan men de bestandsgrootte, m.b.v. een fotobewerkings-programma,
verkleinen door een lagere resolutie, een lagere compressie of minder kleuren (GIF=
256 kleuren) toe te passen maar dat zal gepaard gaan met een mindere kwaliteit.
Ook de foto opslaan voor Web-toepassing gaat ten koste van de kwaliteit.
De kwaliteit zal dan wel voldoende zijn voor vertoning op een monitor, maar is
onvoldoende voor een goede afdruk.
Een goede afdrukkwaliteit zal toch moeten voldoen aan een resolutie van minimaal
200 maar liever 300 dpi en een compressiefactor > 8 (Photoshop). Dat zal bij een
formaatgrootte van 10x15 cm nog altijd een bestand opleveren van 0,5 á 1 MB.
Een dusdanig bestand laat zich ook nog uitstekend op 20x30 cm afdrukken.
Maar veel van deze bestanden als bijlage bij een email versturen zal erg onhandig
zijn.

MijnAlbum
Een zeer handige oplossing voor dit probleem biedt de site MijnAlbum .
Ongetwijfeld zijn er andere soortgelijke sites maar met deze heb ik uitstekende
ervaringen.
Wil men er gebruik van maken dan moet de verzender zich aangemeld hebben.
De ontvanger kan echter direct een aangeboden album openen.

Back-up functie MijnAlbum
De basisfunctie van MijnAlbum is de mogelijkheid om foto’s die op je eigen harde
schijf staan, te verzamelen in één of meer albums die dan extern worden opgeslagen
op de server van MijnAlbum.

Je zou dat als een soort back-up kunnen beschouwen.
MijnAlbum stelt hiervoor gratis 500 MB schijfruimte ter beschikking. Abonneer je je op
een Gold-Account dan wordt dat 5000 MB.
Je kunt die foto’s opslaan in Privé-albums en Openbare-Albums

Privé Album
Slaat men een album op in MijnAlbum-Privé dan kan men dat album met anderen
delen ter inzage.
Dat doet men door de email-adressen van die anderen op te geven.
De geadresseerden krijgen dan automatisch een mail waarin ze worden uitgenodigd
om jouw Album te bekijken.
Zij kunnen dan ook evt. de bestanden naar een map op hun eigen computer
downloaden (één voor één) of af laten drukken.
Je kunt als verzender aanvinken dat je automatisch een bericht terug krijgt als je
album bekeken is.
Alleen de door jouw opgegeven personen hebben toegang.

Openbaar Album
Men kan zijn foto’s ook opslaan in een Openbaar Album.
Dit is voor iedereen vrij toegankelijk, dus houd daar rekening mee.
Men kan daar zijn albums wel in diverse categorieën onderbrengen om zo de
toegankelijkheid te verbeteren.
Jammer genoeg slaat soms ook bij dit praktische programma de verloedering toe.
Kennelijk zijn er lieden die het nodig vinden om in de algemene Openbare Albums
foto’s te publiceren die ze, in mijn optiek, beter voor zichzelf kunnen houden of in
specifieke categorieën hadden moeten onderbrengen.
Jammer, maar vervuilers zijn kennelijk ook hier niet tegen te houden.
Na een melding van mij via MijnAlbum-contact hebben de beheerders goed
gereageerd en (onder dankzegging) een aantal ranzige albums verwijderd.
Constateer jij ook ranzige albums in de algemene catagorieën, verzuim dan dus niet
om dat bij MijnAlbum te melden.
Zij doen hun best om de site netjes te houden.

Afdrukken
Als extra dienst is er nog een afdrukservice aanwezig.
Deze is redelijk uitgebreid en erg voordelig.
Voorbeelden:
De eerste 10 (10x15) afdrukken zijn gratis
Van 11 tot 500 stuks kosten € 0,08
Van 501 tot 1000 stuks kosten € 0,01
Een 20x30cm formaat kost € 0,50
Hier komen wel verwerkings- en verzendkosten bij van enige euro’s, afhankelijk van
het aantal en de afmetingen van je bestelling.
Levertijden binnen 4 werkdagen.

Capaciteit
Standaard is MijnAlbum een gratis dienst.

Je albums worden bij hen opgeslagen maar als er gedurende 37 dagen niet naar is
gekeken worden ze verwijderd. Na 30 dagen krijg je een waarschuwing.
Je krijgt de beschikking over 500 MB opslagruimte. Dat is voldoende voor 1000
goede kwaliteit foto’s.
De grootte van elk fotobestand mag maximaal MB zijn en de foto moet een minimale
afmeting hebben van 400x400 pixels .
Een Gold-Account geeft een aantal extra mogelijkheden

Gold-account
Interessant is het abonneren op een Gold-account.
Deze kost weliswaar € 1,95/mnd maar heeft o.a. de volgende voordelen:
De opslag capaciteit wordt vertienvoudigd (5000 MB).
Je kunt meerdere fotobestanden van anderen tegelijk downloaden.
Het uploaden van je foto’s gaat sneller.
Je albums blijven gedurende onbeperkte tijd opgeslagen
Je blijft verschoond van reclame in jouw albums

Aanmelden
-

-

De verzender moet zich, zoals gezegd, eerst aanmelden op de site
http://www.mijnalbum.nl/
Dit geldt zowel voor een gratis als een betaald Gold-abonnement.
De procedure wijst zich vanzelf. Mogelijk krijgt men een waarschuwing dat b.v.
ActiveX-elementen worden geïnstalleerd. Sta dat gewoon toe. Het is veilig.
De ontvanger hoeft zich niet aan te melden, maar die kan alleen in jouw
album kijken als hij een MijnAlbum-uitnodiging van je heeft ontvangen.
Heeft men zich aangemeld dan kan men zelf albums aanmaken.
Men kan zoveel albums maken als men wil en men heeft de keuze uit Privé
Albums en Openbare Albums

