PERSBERICHT

Vergroot de vindbaarheid van foto’s
Barneveld, 10 december 2012 – Mensen die veel met fotografie bezig zijn,
worstelen vaak met de vraag hoe ze hun foto’s op moeten slaan om ze snel en
eenvoudig terug te vinden. De indeling in mappen maakt het zoeken al
eenvoudiger, maar ook dan blijft het een tijdsintensieve klus. De nieuwe app
EeTagger die sinds deze maand in de Mac App Store beschikbaar is, biedt voor
dit probleem een gebruiksvriendelijke oplossing.
“Als je veel werkt met één programma, kan je zoekwoorden opslaan in de metainformatie van een foto”, vertelt Rob Vens, ontwikkelaar van de app. “Dit werkt heel
goed, behalve als je met verschillende zoekprogramma’s voor foto’s werkt zoals
Photoshop, Picasa, iPhoto, Flickr, enzovoorts. EeTagger helpt gebruikers om de juiste
tags aan foto’s te koppelen en past hier de bestandsnaam op aan. Hierdoor is de foto
zowel met Windows Explorer, Mac Spotlight of een fotoprogramma eenvoudig terug te
vinden.”
Intuïtief
EeTagger heeft een intuïtieve indeling. In het overzicht selecteer je eerst de bronmap
met foto’s die je wilt hernoemen. Vervolgens pas je de tags toe die van toepassing zijn
op de foto. Bijvoorbeeld het land, de activiteit, de personen maar ook beschikbare
meta-informatie zoals de diafragmagrootte, datum of sluitertijd. Iedere gebruiker
creëert op deze manier een bestandsnaam met de informatie die op zijn zoekgedrag
is afgestemd.
Praktijk
De behoefte aan de app groeide in de praktijk bij trappenontwikkelaar EeStairs.
Creative Director Cornelis van Vlastuin zocht naar een praktische manier waarop hij
en al zijn medewerkers foto’s van projecten snel zouden terugvinden. Van Vlastuin: “Al
snel kwam ik er achter dat er nog geen app in de Mac App Store beschikbaar was die
de bestandsnaam van een grote groep foto’s in één handeling kan aanpassen.
EeTagger is voor ons een ideale oplossing om snel te zoeken in onze uiterst grote
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fotodatabase.”
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Relevante links




Bekijk het beschikbare fotomateriaal
Bekijk de website van ontwikkelaar
Reflektis
Bekijk de App in de Mac App Store

Download

Uitproberen
Speciaal voor journalisten hebben we 50
promotiecode’s beschikbaar waarmee u de
App gratis kunt downloaden en
uitproberen. Wilt u één van deze code’s
ontvangen? Stuur ons een mail op
rien@porsderidder.nl.

