Billedfremkaldelse hos fotohandleren
Jeg bruger Foto.com, de er de billigste, har godt papir, godt kalibreret udstyr (god farve gengivelse),
dårlig hjemmeside og lang leveringstid. Der findes mange andre internet fremkaldere, for eksempel
CEWE og Pixum. Bemærk at mange butikker i detailhandlen benytter sig af selvsamme
laboratorier, selvom de måske kalder det for ”Bilka fotoservice”.
Hos Foto.com bestiller du således:
Vælg ”Billed fremkaldelse” og ”Professionelt papir”.

Så kommer der en oversigt over priser på billeder og levering. Som et andet moderne flyselskab
kommer der yderligere et administrations gebyr på senere….. (ca. 10,- kr.). Prøv derfor deres pris
beregner. Gå videre via ”Bestil Nu”.

Billeder i 20cm formatet skal overføres via det de kalder ”Klassisk overførsel”. Overførslen kræver
at der er installeret JAVA på computeren. Har du ikke det, så får du tilbudt at installere det, gør
roligt det.

I: Find dine billeder.
II: Udvælg hvilke billeder med ”ctrl” tasten holdt nede og tryk på billederne, tryk derefter på
”Tilfør”. Eller hvis det er alle billederne, ”Tilfør alt”.
III: Begynd overførslen.

Her ser du øverste side af oversigten over dine overførte billeder.
I: Alle valg her gælder for ALLE dine billeder, der bliver senere mulighed for at ændre ved de
enkelte billeder. Det er lettest at ændre det overordnede her.
- Få printet et navn på bagsiden af billederne, f.eks. dit navn!
- Sæt hak i boksen ”Nej”, for at undgå Foto.com ødelægger dine velredigerede billeder.
- Vælg antal af hvert billede.
- Vælg det format hovedparten af billederne er i.
- Vælg ”Ajuster”, så dine billeder ikke bliver beskåret af Foto.com. Du skal altså have beskåret dine
billeder i Photoshop inden du overføre dem hertil.
- Vælg altid ”PRO” papir, ellers bliver dine billeder automatisk redigeret af Foto.com. Pro papir
giver helt klart det flotteste print.
II: Tryk her for at tilføje dine valg til alle billederne
III: Nu ser vi på hvert enkelt billede……

I: Gå dine billeder igennem, kontroller dine valg og juster evt.
-

-

Juster størrelsen for de billeder der ikke passer ind i 20x30 formatet, i dette tilfælde til
20x20cm. Du sparer lidt penge og slipper for at beskære derhjemme. Der kan vælges
mellem fire forskellige 20cm format. Du skal holde dig til et format område. Formater der
afvigende fra 20cm formatet, vil blive sendt separat, med ekstra fragt omkostninger
Du kan også få trykt ekstra billeder af et enkelt motiv.
Se om dit billede har en optimal opløsning.
Sikre dig at der står ”Ajuster”, så bliver dit billede ikke beskåret. Billedet ude til venstre
viser ret dårligt om der kommer hvide kanter eller ej. Men har du beskåret dit billede i
Photoshop forinden, skal du ikke bekymre dig.

II: Bestil!

Herefter følger der angivelse af leveringsadresse, total pris, betaling, nyhedsbrev ja/nej osv. osv.
Vælger du at bestille igen en anden dag, så kan du melde dig ind i Foto.com ”klubben”, fordelene er
til at overse, der er vist ingen. Men dine indtastede oplysninger bliver husket og det samme er
muligt for betalingsdelen. Og så kan man følge sin forsendelse. Uanset så finder jeg det praktisk.
Leveringstiden er ca. en uge. Jeg bestiller normalt søndag aften, og har billederne i postkassen
torsdag/fredag/lørdag. Så har jeg et par dage til at sætte i passepartout, og så bliver det tirsdag og tid
til aflevering…..

Redigering af billeder inden upload til Foto.com.
Der er to ting der kan/bør rettes inden upload til Foto.com. Det ene er detaljer i skyggerne og det
andet er begrænsningen i Foto.com farverum. Det sidste er for øvede Photoshoppere og behandles i
en anden gennemgang, ”Avanceret håndtering af ICC-profiler”.
Foto.com’s printer har nogle begrænsninger med at vise detaljer i de mørkeste skygger. Det er
ganske nemt at håndtere. Du skal bruge ”Levels” funktionen i Photoshop. Her inde justerer du
”Output Levels” 15 ind fra venstre. Billedet mister lidt kontrast, men det er kun på din skærm,
printet fra Foto.com bliver med den kontrast du har valgt.
Inden output 15:

Nu er der kommet flere detaljer i skyggerne.
Efter 15 i Output:

Billederne fra Foto.com bliver også lidt mørkere, det rettes i curves.
Inden justering i Curves:

Nu justere du input værdien i Curves til 100.
Med følgende resultat:

Disse to rettelser gør at det færdige billede du modtager fra Foto.com, vil ligne det første billede der
blev vist her i gennemgangen. Disse ændringer er bedst at lave i lag, i en Photoshop ”.psd” fil. Så
kan du slå disse rettelser til og fra, afhængigt af om du skal have et billede til skærmvisning eller et
billede til fremkaldelse.
Mvh
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