Aanmelden voor een Flickr-account.
Het aanmelden voor een Flickr-account kost niets. Je hebt met zo’n gratis account de
mogelijkheid om elke maand voor 20MB aan nieuwe foto’s toe te voegen. De totale omvang
van je foto’s kan dus elke maand verder groeien en er is geen beperking aan het aantal
gebruikers dat je foto’s bekijkt.
Neem je een betaald abonnement (24,95 dollar per jaar) dan mag je 2GB aan foto’s per maand
toevoegen. Meer dan genoeg om zelfs je vakantiefoto’s in één keer te plaatsen.
Het aanmelden verloopt in een aantal stappen. Je kunt een filmpje waarin het hele proces
doorlopen wordt bekijken of deze instructie gebruiken.
Het eerste deel van het filmpje (aanmelden) staat hier:
http://www.gorissen.info/Pierre/video/flickr01
Het tweede deel van het filmpje (de eerste keer toevoegen van een foto) staat hier:
http://www.gorissen.info/Pierre/video/flickr02
Voor het bekijken van de filmpjes heb je een beetje redelijke internetverbinding nodig en
Windows Mediaplayer.
Als je er met deze handleiding niet uit komt, bekijk dan zeker even het filmpje!

De verschillende stappen
Het begint uiteraard allemaal op de Flickr website: http://www.flickr.com/

Klik daar op de Sign up now! Knop.
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Het volgende scherm verschijnt nu:

Als je nog geen Yahoo!-account hebt (of niet weet wat dat is) moet je gebruik maken van de
onderste Sign Up-link, anders kun je al direct inloggen met je bestaande Yahoo!-account.
Deze instructie gaat er even vanuit dat je nog helemaal geen account hebt.
Klik op de onderste Sign Up-link aan de rechterkant van het scherm
Het volgende venster verschijnt nu:

We moeten dit formulier helemaal invullen.
Op de volgende pagina zie je een voorbeeld van een ingevuld scherm.
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Klik na het invullen op de I Agree knop
De registratieprocedure bevat een voor niet-Amerikanen storende fout. Bij het eerste
formulier (hierboven) wordt er niet naar je land van herkomst gevraagd. Maar de postcode
wordt niet herkend als zijnde uit de VS, dus vraagt Yahoo je om dat aan te passen.
Het scherm dat dan getoond wordt heeft gelukkig wél een landveld.
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Vul nog een keer je postcode in
Zet het land op Netherlands
Je krijgt nu een scherm waarop je belangrijkste gegevens nog eens zijn opgenomen. Het kan
geen kwaad om die pagina even te printen.

De pagina verteld dat je een e-mail gehad hebt met daarin de link waarop je moet klikken om
dit deel van de registratie te bevestigen.
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Dit is die e-mail.

Klik op de link Important! Click here to activate your new account in het mailbericht.

Je krijgt de bevestiging dat het verifiëren gelukt is.
Klik op de link Continue to Yahoo.
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Je komt nu bij een scherm waar je een schermnaam voor gebruik in Flickr kunt kiezen. Dit is
de naam die gebruikers zien als ze naar jouw pagina gaan.
Je mag dit aanpassen, maar we laten het hier even zo staan.
Klik op de SIGN IN knop

Je bent nu voor de eerste keer ingelogd.
Klik op de Go to your home page link
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Hier zie je een aantal verschillende opties die we nu niet allemaal zullen bespreken. We
beperken ons tot het toevoegen van nieuwe foto’s.

Toevoegen van foto’s
Klik op de link Upload photos

Je komt nu bij een scherm waar je kunt zien hoeveel van de toegestane uploadcapaciteit je al
gebruikt hebt voor die maand en je hebt zes vakjes waar je foto’s kunt toevoegen.
Wil je regelmatig veel foto’s toevoegen, dan kun je daar handigere software voor installeren
waardoor je niet foto voor foto hoeft te selecteren. Klik daarvoor op de Uploading tools link.
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Voor deze instructie maken we gewoon gebruik van de in de browser beschikbare
mogelijkheden.
Laten we een foto toevoegen.
Klik op de bladeren-knop naast het eerste uploadvak.
Selecteer de eerste foto die je wilt toevoegen
Voer bij het tags-veld een aantal trefwoorden toe.
Gebruik voor de Onderwijsdagen 2005 in ieder geval ook de tag OWD2005
Je foto’s worden dan automatisch opgenomen in het overzicht dat je hier kunt vinden:
http://www.flickr.com/photos/tags/owd2005/

Klik nu op de UPLOAD-knop
De foto’s worden nu toegevoegd en verwerkt.
Daarna krijg je de mogelijkheid om titel, omschrijving en trefwoorden nog aan te passen.
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Pas de titel, omschrijving en trefwoorden desgewenst nog aan
Klik op SAVE
Gefeliciteerd! Je hebt je eerste foto toegevoegd.
N.B. Het duurt even voordat je foto’s ook met behulp van de tags (trefwoorden) terug te
vinden zijn. Ze verschijnen ook niet meteen op de verzamelpagina.

Op de veel gestelde vragen pagina wordt uitgelegd hoe dat komt.
Het is daarom handig om je account een tijdje voor de onderwijsdagen aan te maken en
al wat foto’s toe te voegen!

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/nl/
(cc) 2005, Pierre Gorissen
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