Light Image Resizer
Light Image Resizer is een programma dat gebruikt kan worden om snel afbeeldingen op de juiste
grootte voor de EV webshop aan te passen.

Installeren
Om Light Image resizer te installeren, ga naar http://www.obviousidea.com/download-light-imageresizer en installeer de applicatie. Kies Engels bij de installatie en druk op ‘Next’ en teslotte ‘Install’
totdat de installatie is afgerond. Vink ‘Tutorial’ uit en druk op ‘Finish’ om de applicatie te starten.

Instellingen importeren – eenmalig!
We hebben alvast een profiel aangemaakt met de juiste instellingen voor een EV Bootstrap Webshop
zodat u snel aan de slag kunt
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Download het EV Bootstrap profiel via:
http://www.extravestiging.nl/download/LIR-Bootstrap600x450.Exe
Zodra de download is afgerond, dubbelklik op het bestand en druk op ‘Uitvoeren’ zodat het
bestand uitgepakt wordt, negeer deze waarschuwing.

Kies een willekeurige folder (zoals de download folder) en onthoud deze folder voor later!
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Open Light Image Resizer en kies voor instellingen. Ga naar tabblad Taal en kies voor Engels
(US).
Kies [Advanced] en dan voor [Import]
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Selecteer het uitgepakte instellingen bestand.
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Ga naar [Settings | Tabblad Advanced] en selecteer ‘Quick Access for Selected profiles’. Haal
alle vinkjes weg en selecteer enkel EV Bootstrap 600 x 450
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Ga naar [Settings | Tabblad General] en selecteer ‘Always select this profile’ en selecteer ‘EV
Bootstrap 600 x 450’
p.s. Als deze er niet bij staat, sluit dan de instellingen af en prober opnieuw
Zet de vinkjes ‘Check…’ en ‘Collect…’ uit.
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Druk op OK, het EV profiel is geimporteerd

Gebruik – Batch-modus - Selecteer een folder
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Start Light Iimage Resizer
Selecteer een folder met afbeeldingen of een enkel bestand
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Druk op ‘Next’, u ziet dan de instellingen, echter zijn deze al geheel voo ru ingevuld!
Druk op ‘Process’
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Het progarmma gaat de afbeeldingen schalen en na afloop toont hij het resultaat
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De folder ‘Resized’ bevat de nieuwe afbeeldingen die geschikt zijn voor de EV Bootstrap
webshop

Gebruik – Windows rechtermuisklik menu
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Open de verkenner en ga naar het bestand dat u wilt resizen
Druk op de rechtermuisknop en kies voor ‘Light Image Resizer’ en kies voor ‘EV Bootstrap
600 x 450’
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Light Image Resizer wordt geopend en wanneer u op ‘Process’ drukt, wordt de afbeelding
geresized en geplaatst in de ‘Resized’ folder
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