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2Dit eerst lezen— Inleiding

InleidingInleiding
Over deze handleidingOver deze handleiding

Welkom bij Nikon Scan! Met Nikon Scan kunt u Nikon scan-
ners vanaf een computer besturen. U kunt een beeld vooraf 
bekijken en de scannerinstellingen wijzigen voordat u het 
scant, waarbij u gebruik kunt maken van de geavanceerde 
mogelijkheden van Nikon fi lmscanners, waaronder:
• de Scan Image Enhancer om de kleurschakering auto-

matisch te wijzigen voor een helder contrast (alleen 9000 
ED, 5000 ED, COOLSCAN V ED).

• Digital ICE om het effect van stof en krassen te signaleren, 
analyseren en automatisch te reduceren;

• Digital ROC om verbleekte kleuren in oude fi lms digitaal te 
herstellen;

• Digital GEM om het effect van korrel in foto’s gemaakt 
met een snelle fi lm automatisch te reduceren;

• Digital DEE om de doortekening in schaduwen bij onder-
belichte of bij tegenlicht gemaakte foto’s naar voren te halen 
en het contrast in uitgebleekte delen van de hoge lichten te 
verhogen, zodat een natuurlijk aandoende belichting wordt 
bereikt (alleen 9000 ED, 5000 ED, COOLSCAN V ED).

Bovendien kunt u met Nikon Scan batch-scannen en beelden 
direct in andere applicaties scannen, zoals Adobe Photoshop.

Deze handleiding is bedoeld om u te begeleiden bij het scan-
nen en optimaliseren van beelden. In de “Scangids” wordt 
het scannen stap voor stap toegelicht en treft u informatie 
aan over het uitvoeren van specifi eke taken. Wanneer u 
meer wilt weten over de afzonderlijke onderdelen van de 
Nikon Scan interface, raadpleeg dan “Het scanvenster”, “De 
Tool Chest”, “Voorkeuren” en “Beeldvensters”. In de bijla-
gen leest u hoe u problemen kunt verhelpen en treft u een 
lijst met beeldbewerkingstermen aan. 

HandelsmerkenHandelsmerken
Adobe en Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe 
Systems Inc. Apple, het Apple-logo, Macintosh en Mac OS zijn gede-
poneerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Digital ICE4 Advan-
ced™ is Digital ICE™, Digital ROC™, Digital GEM™ en Digital DEE™. 
Digital ICE4 Advanced™ zijn technologieën ontwikkeld door Applied 
Science Fiction. Pentium is een handelsmerk van Intel Corporation. 
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Micro-
soft Corporation. Radius, ColorMatch en PressView zijn gedeponeerde 
handelsmerken van miro displays, inc. Alle andere handelsnamen die 
in deze handleiding of in de andere bij uw Nikon-product geleverde 
documentatie worden vermeld, zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van de betreffende houders.
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  IllustratiesIllustraties
Tenzij anders aangegeven hebben de illustraties in deze handleiding 
betrekking op de menu’s en dialogen getoond bij gebruik van de SUPER 
COOLSCAN 5000 ED onder Windows XP. Wanneer de handelingen 
voor Macintosh afwijken van die voor Windows, worden er tevens il-
lustraties voor Mac OS X afgebeeld.

  AchtergrondkennisAchtergrondkennis
In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met het 
besturingssysteem van uw computer (Macintosh of Windows). In geval 
van twijfel over de gebruikte terminologie verwijzen wij naar de bij uw 
besturingssysteem geleverde documentatie. 

  Deze naslaggids afdrukkenDeze naslaggids afdrukken
Voor uw gemak kunt u deze handleiding ook uitprinten door Print… 
in het File menu van de Adobe Acrobat Reader te selecteren en op te 
geven welke pagina’s u wilt afdrukken.

  Levenslang leerprocesLevenslang leerproces
Als onderdeel van Nikons streven naar een levenslang leerproces waarbij 
Nikon continu productondersteuning en –informatie verschaft, is er online 
op de volgende sites altijd nieuwe, bijgewerkte informatie beschikbaar.
• voor gebruikers in de VS: http://www.nikonusa.com/
• voor gebruikers in Europa: http://www.europe-nikon.com/support
• voor gebruikers in Azië, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:
  http://www.nikon-asia.com/
Bezoek deze sites om op de hoogte te blijven van de laatste productin-
formatie, tips en antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's), en voor 
algemeen advies over digitale beeldweergave en fotografi e. Raadpleeg 
voor meer informatie uw dichtstbijzijnde Nikon-dealer. Zie de URL hier-
onder voor de contactgegevens: http://www.nikon-image.com/eng/

Gebruik de onderstaande knoppen en links om door de 
handleiding te navigeren:

Klik op deze knop om een bladzijde terug te gaan.

Klik op deze knop om een bladzijde vooruit te gaan.

TOP
Klik op deze knop om naar het begin van het 
hoofdstuk te gaan.

Klik op deze knop om terug te keren naar de 
inhoudsopgave

en/of 
blauwe on-
derstreepte 

tekst

Blauwe onderstreepte tekst geeft een link aan 
naar een ander deel van deze handleiding of 
naar het World-Wide Web. Klik op de tekst 
om de link te volgen (voor verbinding met het 
World-Wide Web heeft u een webbrowser en 
een Internet-aansluiting nodig).

Om het vinden van bepaalde informatie te vergemakkelijken, 
zijn de volgende symbolen en weergavemethoden gebruikt:

Dit pictogram staat bij waarschuwingen, informatie 
die u vóór gebruik dient te lezen om te voorkomen 
dat u uw scanner beschadigt.

Dit pictogram staat bij opmerkingen, informatie die u 
dient te lezen voordat u Nikon Scan gebruikt.

Dit pictogram staat bij tips, aanvullende informatie die 
van pas kan komen bij het gebruik van Nikon Scan.

Dit pictogram geeft aan dat er elders in deze handlei-
ding of in andere documentatie meer informatie over 
dit onderwerp staat.

http://www.nikonusa.com/
http://www.europe-nikon.com/support
http://www.nikon-asia.com/
http://www.nikon-image.com/eng/


4TOPDit eerst lezen— Inleiding

* Meer geheugen kan vereist zijn, afhankelijk van het fi lmtype, de scangrootte, de resolutie, de bitdiepte, het aantal scans per sessie, de gebruikte 
adapter, en of Digital ROC, Digital GEM of Digital DEE wordt gebruikt. Een systeem met meer dan de minimale hoeveelheid geheugen wordt 
aanbevolen.

† Mogelijkerwijs is meer vrije schijfruimte vereist, afhankelijk van het type fi lm en het aantal beelden. Hoe meer harde schijfruimte beschikbaar is 
als Nikon Scan draait, hoe beter.

‡Afhankelijk van het geïnstalleerde type interface zal USB op high speed werken (alleen USB 2.0, maximale overspeelsnelheid 480 Mbps) of op 
full speed (USB 1.1/USB 2.0; maximale overspeelsnelheid 12 Mbps). Windows XP en Windows 2000 Professional computers met een USB 2.0 
interface ondersteunen high speed USB. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.

Meer technische informatie en ondersteuning treft u aan op de in deze handleiding vermelde Nikon websites (  3).

Systeemvereisten
Voordat u de scanner kunt gebruiken om beelden te scannen, dient u Nikon Scan te installeren. Zie de bij de scanner gele-
verde documentatie voor uitgebreide installatievoorschriften. Voordat u Nikon Scan installeert dient u te verifi ëren dat uw 
computersysteem voldoet aan de volgende eisen:

Windows

CPU 300 MHz Pentium of beter

OS Voorgeïnstalleerde versie van Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows Me, Windows 98SE

RAM* 128 MB of meer (256 MB of meer aanbevolen)

Ruimte harde schijf† Minimaal 40 MB benodigd voor installatie (200 MB aanbevolen), met 200 MB extra vrije schijfruimte beschikbaar wan-
neer Nikon Scan actief is.

Videoresolutie 800 × 600 pixel of meer met 16 bits kleur (High Color) of meer.

Interface USB‡ Ingebouwde USB 1.1/USB 2.0 poorten. IEEE 1394 OHCI-compliant IEEE 1394 interface benodigd.

Overig cd-rom-drive benodigd voor installatie.
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* De laatste informatie over de ondersteunde versies van Mac OS treft u aan op de in deze handleiding vermelde Nikon websites (  3).
† Meer geheugen kan vereist zijn, afhankelijk van het fi lmtype, de scangrootte, de resolutie, de bitdiepte, het aantal scans per sessie, de gebruikte 

adapter, en of Digital ROC, Digital GEM of Digital DEE wordt gebruikt. Een systeem met meer dan de minimale hoeveelheid geheugen wordt 
aanbevolen.

‡ Mogelijkerwijs is meer vrije schijfruimte vereist, afhankelijk van het type fi lm en het aantal beelden. Hoe meer harde schijfruimte beschikbaar is 
als Nikon Scan draait, hoe beter.

** Afhankelijk van het geïnstalleerde type interface zal USB op high speed werken (alleen USB 2.0, maximale overspeelsnelheid 480 Mbps) of op 
full speed (USB 1.1/USB 2.0; maximale overspeelsnelheid 12 Mbps). Mac OS X computers met een USB 2.0 interface ondersteunen high speed 
USB. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant. Gebruikers van Mac OS X wiens computer niet is uitgerust met USB 2.0 kunnen een RATOC 
PCIU3U USB 2.0 interface-kaart installeren (kijk voor meer informatie op http://www.ratocsystems.com/english/index.html).

†† Wanneer de 5000 ED, COOLSCAN V, of COOLSCAN IV via USB 2.0 is aangesloten, kan het zijn dat de computer niet reactiveert vanuit de slui-
merstand. Om te voorkomen dat de computer overgaat op de sluimerstand dient u System Preferences… in het Apple-menu te selecteren, 
het tabblad “Energy Saver” te openen (in Mac OS 9 selecteert u Energy Saver in het submenu Control Panels van het Apple-menu) en de 
schuifbalk Put system to sleep whenever it is inactive for op Never te zetten.

Meer technische informatie en ondersteuning treft u aan op de in deze handleiding vermelde Nikon websites (  3).

Macintosh

CPU Power PC G3 of later (G4 of later aanbevolen)

OS* Mac OS 9 (9.1 of later), Mac OS X (10.1.5 of later)

RAM† • Mac OS 9: 64 MB of meer (256 MB of meer aanbevolen)
• Mac OS X: 128 MB of meer (512 MB of meer aanbevolen)

Ruimte harde schijf‡ Minimaal 70 MB benodigd voor installatie (200 MB aanbevolen), met 200 MB (Mac OS 9) of 550 MB (Mac OS X) extra 
vrije schijfruimte beschikbaar wanneer Nikon Scan actief is.

Videoresolutie 800 × 600 pixel of meer met 16 bits kleur (Thousands of Colors) of meer.

Interface USB** Ingebouwde USB 1.1 poorten, USB 2.0†† Firewire Alleen ingebouwde Firewire-poorten worden ondersteund.

Overig cd-rom-drive benodigd voor installatie.

http://www.ratocsystems.com/english/index.html
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Basisprincipes scannenBasisprincipes scannen
Beelden scannen met Nikon ScanBeelden scannen met Nikon Scan

Benodigde
hardware

Nikon fi lmscanner

Film

Adapter en/of
fi lmhouder

Sluit nadat u Nikon 
Scan en Nikon View 
heeft geïnstalleerd de 
scanner aan en breng 
de fi lm en adapter of 
fi lmhouder in gereed-
heid. Raadpleeg de 
Gebruikshandleiding 
bij de scanner voor 
meer informatie.

Nikon Scan

 1 Open het scanvenster

Om Nikon Scan als zelfstandige ap-
plicatie te gebruiken dient u Nikon 
Scan te selecteren in het Start menu 
(Windows) of te dubbelklikken op 
het Nikon Scan pictogram.

Om Nikon Scan te gebruiken om 
beelden in andere applicaties te 
scannen zoals Adobe Photoshop, 
dient u Nikon Scan te selecteren in 
de lijst met acquire of import bron-
nen van de applicatie.

 6 Bewaar beelden

Bewaar de beelden met behulp van 
de opdracht Save of Save as… in de 
host-applicatie.

 5 Scan
Scan

Klik op de Scan knop om de beelden te 
scannen. De beelden worden geopend 
in vensters in de host-applicatie.

 4 Wijzig instellingen

Gebruik de tools in het scanvenster 
en de Tool Chest om de instellingen 
te wijzigen en beelden te optimalise-
ren voordat u ze scant.

Tool Chest

Scanvenster

 3 Preview
Preview

Klik op de Preview knop om beelden 
vooraf in het scanvenster te bekijken.

Nikon View

Gebruik Nikon View om de bewaar-
de beelden te ordenen.

 2 Voer fi lm in
Raadpleeg de Gebruikshandleiding bij 
de scanner voor uitgebreide informatie.
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Om te beginnenOm te beginnen
Voordat u gaat scannenVoordat u gaat scannen

Ondersteunde scanners en fi lm
Nikon Scan 4 ondersteunt de volgende scanners:
• SUPER COOLSCAN 9000 ED (9000 ED)
• SUPER COOLSCAN 5000 ED (5000 ED)
• COOLSCAN V ED

• SUPER COOLSCAN 8000 ED (8000 ED)
• SUPER COOLSCAN 4000 ED (4000 ED)
• COOLSCAN IV ED

De volgende fi lmtypen kunnen worden gescand:

Scanner Filmhouder/-adapter Film

9000 ED
8000 ED

FH-835M Kleinbeelddia’s

FH-835S Kleinbeeldfi lm

FH-869S
Middenformaatfi lm (120/220, 2¼ of Brownie), elektronenmicroscoopfi lm

FH-869G

FH-896GR Middenformaatfi lm (120/220, 2¼ of Brownie), elektronenmicroscoopfi lm, kleinbeeldpanoramafi lm

FH-869M Middenformaatdia’s (120/220, 2¼ of Brownie)

FH-816 16mm fi lm

FH-8G1 Preparaatglaasjes (microscoop)

5000 ED
4000 ED

COOLSCAN V ED
COOLSCAN IV ED

MA-21/MA-20 (S) Kleinbeelddia’s (batch-scannen en thumbnail preview niet ondersteund)

SA-21 Kleinbeeldfi lm (in stroken van 2-6 beelden)

FH-3 Kleinbeeldfi lm (in stroken van 1-6 beelden; batch-scannen en thumbnail preview niet ondersteund)

IA-20 (S) APS (IX-240) fi lmcassettes

FH-G1 Preparaatglaasjes (microscoop) (batch-scannen en thumbnail preview niet ondersteund)

5000 ED
4000 ED

SA-30 Kleinbeeldfi lm (in stroken van 2-40 beelden)

SF-210/SF-200 (S) Kleinbeelddia’s (max. 50 dia’s 1,5mm dik; thumbnail preview niet ondersteund)
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  Nikon Scan starten als zelfstandige applicatie (Windows)Nikon Scan starten als zelfstandige applicatie (Windows)
Indien u bij het installeren een snelkoppeling heeft gecreëerd, kunt u Nikon Scan starten door te dubbelklikken op het Nikon Scan pictogram op 
uw bureaublad.

  Nikon Scan starten als zelfstandige applicatie (Macintosh)Nikon Scan starten als zelfstandige applicatie (Macintosh)
Indien u bij installatie Nikon Scan aan de Dock heeft toegevoegd of een alias heeft gecreëerd, kunt u Nikon Scan starten door te klikken op het 
Nikon Scan pictogram in de Dock (Mac OS X) of door te dubbelklikken op de alias op het bureaublad (Mac OS 9).

  Kalibreren (9000 ED, 8000 ED)Kalibreren (9000 ED, 8000 ED)
Wanneer u de 9000 ED aanzet, zal de status-LED gedurende één tot twee minuten knipperen terwijl de scanner wordt gekalibreerd. Start Nikon 
Scan niet voordat de status LED is opgehouden met knipperen. Bij de 8000 ED wordt het kalibreren pas uitgevoerd na het starten van Nikon Scan. 
Gebruik de regelfuncties in het scanvenster of Tool Chest niet voordat de status-LED is opgehouden met knipperen. 

Nikon Scan starten
Voordat u kunt scannen dient u de onderstaande stappen uit te voeren (zie de bij de scanner geleverde documentatie voor meer informatie):
• Installeer Nikon Scan
• Sluit het netsnoer en de interfacekabels aan
• Plaats de adapter of fi lmhouder in de scanner

Nikon Scan kan als zelfstandige applicatie worden gebruikt om beelden te scannen, verwerken, printen en bewaren. Nikon Scan kan 
ook worden gebruikt om beelden te scannen in andere applicaties, zoals Adobe Photoshop, waarin u de beelden vervolgens kunt ver-
werken, printen of bewaren. De applicatie waarin de beelden na het scannen worden getoond wordt de “host-applicatie” genoemd.

Handeling Bij gebruik van Nikon Scan als zelfstandige applicatie Andere applicatie

Scanvenster 
openen

Open het Start menu en selecteer Nikon Scan 4 in de pro-
grammalijst (alleen Windows) of dubbelklik op het Nikon Scan 
pictogram in de installatiebestemmingsmap.

Selecteer Nikon Scan in de lijst met “Acquire” of “Import” 
bronnen van de applicatie. Raadpleeg voor meer informatie de 
bij de applicatie geleverde documentatie.

Scannen
Het scanvenster van Nikon Scan toont een preview van de beelden, die u kunt bewerken met de tools in de Tool Chest. De 
scaninstellingen kunt u wijzigen in het scanvenster en de “Preferences” (Voorkeuren) dialoog. Wanneer de preview voltooid is, 
klikt u op de Scan knop om de beelden in beeldvensters van de host-applicatie te scannen.

Beelden verwerken Beelden worden verwerkt in Nikon Scan. Beelden worden verwerkt in de andere applicatie.

Beelden bewaren Beelden worden bewaard vanuit Nikon Scan. Beelden worden bewaard vanuit de andere applicatie.
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Nikon Scan als zelfstandige applicatie starten
Het scanvenster opent op het bureaublad en menu’s voor 
de Nikon Scan applicatie verschijnen in het Nikon Scan ap-
plicatievenster (Windows) of de menubalk (Macintosh). De 
eerste keer dat u Nikon Scan gebruikt wordt ook de Tool 
Chest getoond.

Nikon Scan vanuit een andere applicatie starten
Wanneer u Nikon Scan selecteert in de lijst met “Acquire” of 
“Import” bronnen van de applicatie, wordt het scanvenster 
geopend. De eerste keer dat u Nikon Scan gebruikt wordt 
ook de Tool Chest getoond.

Tool Chest

Scanvenster

Andere applicatie 
(illustratie toont Adobe Photoshop)

Tool Chest

Scanvenster

Nikon Scan applicatievenster (alleen Windows)
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Het scanvenster openen vanuit Nikon Scan
Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, 
kunt u het scanvenster openen door het scanvenster in het 
Tools menu van Nikon Scan te selecteren. Gebruik deze op-
tie als het scanvenster na het scannen gesloten is.

Windows
• Selecteer het scanvenster in het Tools menu.

• Selecteer Open Twain Source in het File menu.
• Klik op het  pictogram in de taakbalk.

Macintosh
• Selecteer het scanvenster in het Tools menu.
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Onderdelen van Nikon ScanOnderdelen van Nikon Scan
Vertrouwd raken met Nikon ScanVertrouwd raken met Nikon Scan

De Nikon Scan interface bevat de onderstaande vensters. Klik op de links voor meer informatie.

Tool Chest (  30)
De Tool Chest bevat tools 
voor het scannen en opti-
maliseren van beelden.

Beeldvensters (  106)
Beelden worden na het 
scannen geopend in 
beeldvensters, waar ze 
kunnen worden geopti-
maliseerd, afgedrukt en 
bewaard.

Scanvenster (  12)
Hier wordt een preview van de beel-
den getoond en kunt u beelden be-
werken voordat u ze scant.

Preferences (  77)
Met de “Preferences” dialoog regelt 
u de scanvensterinstellingen.

Scanvoortgangsvenster (  22)
Toont de status van de huidige taken en vermeldt welke hande-
lingen zijn uitgevoerd of zullen worden uitgevoerd.
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Het Scanvenster
De scanner-computer interface

Hieronder worden de onderdelen van het scanvenster kort toegelicht. Klik op de links voor meer informatie.

Tabblad thumbnail-lade (  23)
Klik hierop om het thumbnailveld weer te geven, 
waar u meerdere beelden kunt selecteren voor 
een preview of om te scannen.

Titelbalk
Toont welke scanner op dat 
moment is aangesloten.

Preview-veld (  27)
Hier kunt u beelden vóór het 
scannen bekijken.

Interactieve hulp
(alleen Windows)

Geeft korte informatie over de 
functie onder de muiscursor.

Interactieve hulptekst en toelich-
ting op tools voor de Preview knop.

Instelveld (  13)
Bevat de belangrijkste scan- 
en previewfuncties.

Informatieveld (  25)
Geeft de huidige instellingen 
weer.

Preview knop (  26)
Klik hierop om geselecteerde 
beelden in het preview-veld 
te bekijken.

Scan knop (  28)
Klik hierop om de geselecteerde beelden te scannen.
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Het instelveldHet instelveld
Functies scanvensterFuncties scanvenster

Het scanvenster instelveld bevat veelgebruikte preview en scan bedieningsorganen. Klik op de links hieronder voor meer 
informatie over de knoppen en menu’s in het instelveld.

Benaming Bediening Beschrijving

Eject-knop (  14) Voer de fi lm of houder uit.

Autofocusknop (  15)
Stel de scanner scherp op het punt geselecteerd met 
de scherpstel-tool.

Automatische belichtingsknop 
(  16)

Optimaliseer de belichting automatisch.

Zoomknoppen (  16)
Zoom de in het preview-veld geselecteerde uitsnede 
in of uit.

Instellingenmenu (  17)
Voor het bewaren, terugzetten en oproepen van 
scanvensterinstellingen.

Filmtypemenu (  19) Geef op welk type fi lm moet worden gescand.

Kleurmodelmenu (  20) Kies of u beelden in kleur of grijsschaal wilt scannen.

Opnameformaatmenu (  20)
(alleen 9000 ED/8000 ED)

Geef het opnameformaat van de fi lm op.

Preferences knop (  21) Open de “Preferences”-dialoog.

Help knop (  21) Lees de hulptekst.

Tools knop (  22)
Geef de Tool Chest of het scanvoortgangsvenster 
weer.
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De eject-knop
De  (eject) knop wordt gebruikt 
om de fi lmhouder uit de scanner 
te voeren of om de fi lm uit te 
voeren of terug te spoelen, zoals 
hieronder beschreven.

9000 ED/8000 ED
Wanneer u op de  knop klikt, wordt de fi lmhouder uit de 
scanner gevoerd.

  MA-21/MA20 (S)MA-21/MA20 (S)
Wanneer de MA-21/MA-20 (S) in de scanner is geplaatst, is de  
knop grijs en niet beschikbaar. Gebruik in dat geval de eject-knop op 
de adapter.

5000 ED/4000 ED/COOLSCAN V ED/COOLSCAN IV ED
De functie van de  knop hangt af van welke adapter wordt 
gebruikt.

Adapter Beschrijving

MA-21/MA-20 (S) Eject-knop niet beschikbaar.

SA-21 Voert fi lm uit de adapter.

IA-20 (S) (apart verkrijgbaar) Spoelt fi lm terug.

SA-30 (apart verkrijgbaar voor 
5000 ED en 4000 ED)

Voert fi lm uit de adapter.

SF-210/SF-200 (S)
(apart verkrijgbaar voor 5000 ED 

en 4000 ED)

Voert huidige dia uit de adapter 
en voert nieuwe in. Om de hui-
dige dia uit te voeren zonder een 
nieuwe in te voeren, dient u bij 
het klikken op de eject-knop te-
vens op Ctrl (Windows) of Option 
(Macintosh) te drukken.
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De autofocusknop
Wanneer u op de  (autofocus) 
knop klikt, stelt de scanner scherp 
op een geselecteerd punt (indien 
u geen scherpstelpunt heeft gese-
lecteerd, stelt de scanner scherp 
op het midden van het beeld).

  Autofocus en de “Preferences”-dialoogAutofocus en de “Preferences”-dialoog
Afhankelijk van de opties die u heeft geselecteerd in de “Preferences”-
dialoog, stelt de scanner automatisch scherp wanneer u het scherpstel-
punt verplaatst, een preview bekijkt of een beeld scant:
• Als u Perform autofocus when focus point is moved heeft gese-

lecteerd in de categorie “Automatic Actions” van de “Preferences”-
dialoog, stelt de scanner automatisch opnieuw scherp wanneer u met 
de scherpstel-tool een nieuw scherpstelpunt selecteert.

• Als u Auto focus heeft geselecteerd voor “Before scan” in de cate-
gorie “Single Scan” van de “Preferences”-dialoog, stelt de scanner 
automatisch scherp wanneer u op de Scan knop klikt om een enkel 
beeld te scannen.

• Als u een batch scan uitvoert en u heeft Auto focus geselecteerd voor 
“Before each image” in de categorie “Batch Scan” van de “Preferen-
ces”-dialoog, stelt de scanner automatisch scherp vóór het scannen 
van elk beeld.

• Als u Auto focus heeft geselecteerd voor “Settings to be applied to 
preview” in de categorie “Preview Settings” van de “Preferences”-dia-
loog, stelt de scanner automatisch scherp wanneer u een preview van 
een beeld bekijkt.

Om een nieuw scherpstelpunt te selecteren, klikt u op de 
 knop terwijl u de Ctrl (Windows) of Option (Macintosh) 

toets indrukt. De cursor verandert in een kruis ( ).  Beweeg 
de muis over het punt in het preview-beeld dat u als nieuw 
scherpstelpunt wilt instellen en klik om de scanner te laten 
scherpstellen op het geselecteerde punt.

  De scherpstel-toolDe scherpstel-tool
U kunt het scherpstelpunt verplaatsen met behulp van de scherpstel-
tool in het “Layout Tools” palet. Klik op de  knop in het “Layout 
Tools” palet om het scherpstel-tool te selecteren en klik daarna in het 
preview-beeld om een scherpstelpunt te selecteren.
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De automatische belichtingsknop
Standaard wijzigt de scanner de 
belichting automatisch naar be-
hoefte voordat beelden in het 
preview-veld worden getoond. U 
heeft de  (automatische belich-
ting) knop alleen nodig als u de 
automatische belichting heeft uitgezet door het vinkje bij de 
optie Auto exposure for positive fi lm of Auto exposure 
for negative fi lm in de categorie “Single scan”, “Batch 
scan” of “Preview Settings” van de “Preferences”-dialoog 
te verwijderen. In dat geval dient u op de  knop te klikken 
voordat u de geselecteerde handeling (één voor één scan-
nen, batch scan of preview) uitvoert bij fi lm van het betref-
fende type (positief of negatief).

De zoomknoppen
Klik op de  knop om in te 
zoomen op de huidige uitsnede, 
zodat deze vergroot wordt tot 
het preview-veld wordt gevuld. 
Wanneer u een kleiner deel selec-
teert binnen de oorspronkelijke 
uitsnede en u klikt op de  knop, dan wordt de nieuwe 
selectie vergroot tot het preview-veld wordt gevuld. Om uit 
te zoomen naar de vorige weergave, dient u op de  knop 
te klikken.

  Beeldkwaliteit previewBeeldkwaliteit preview
Het beeld in het preview-veld kan bij hoge zoomverhoudingen grof en 
oneffen lijken. Dit kunt u verhelpen door op de Preview knop te klik-
ken om een preview van het beeld bij de nieuwe zoomverhouding te 
bekijken.
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Het instellingenmenu
Het instellingenmenu kunt u gebrui-
ken om de onderstaande instellin-
gen te bewaren, exporteren en naar 
gelang behoefte op te roepen:
• de huidige scanner, het huidige 

fi lmtype en kleurinstelling en de 
locatie en afmetingen van de hui-
dige uitsnede

• alle instellingen die van kracht 
zijn in de Tool Chest, inclusief 
beeldstand, curven, kleurbalans, 
LCH, onscherp masker en Digital 
ICE4 Advanced instellingen

  Instellingenmenu’s van de tool-palettenInstellingenmenu’s van de tool-paletten
De instellingen voor de uitsnede-, curven-, kleurbalans-, LCH-editor-, 
onscherp-masker- en Digital ICE4 Advanced paletten kunnen afzonder-
lijk worden bewaard en opgeroepen met behulp van het paletinstel-
lingenmenu.

  “Save Settings…” / “Export Settings…”“Save Settings…” / “Export Settings…”
Om de instellingen voor het huidige beeld te bewaren dient u de optie 
Save Settings… of Export Settings… te gebruiken voordat u een 
preview van een ander beeld bekijkt.
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  Instellingen voor andere adapters of scannersInstellingen voor andere adapters of scanners
De maximale grootte van de uitsnede en andere instellingen variëren 
afhankelijk van de gebruikte adapter en scanner. Wanneer u instellingen 
voor een andere scanner of adapter in het instellingenmenu selecteert, 
is dit alleen van invloed op de opties die van toepassing zijn op de hui-
dige adapter.

Option Description

Reset User 
Settings

Zet de door de gebruiker ingestelde standaardinstellin-
gen gecreëerd met Set User Settings terug. Instellin-
gen gecreëerd met de SA-21, IA-20 (S), of SA-30 kun-
nen bij elk van deze adapters worden gebruikt, terwijl 
instellingen gecreëerd met de 9000 ED/8000 ED gelden 
voor alle fi lmhouders.

Last Saved 
Settings

Zet de meest recente instellingen terug die zijn gecre-
eerd met Save Settings…, Set User Settings of Ex-
port Settings.

Lijst met 
bewaarde 

instellingen

Om bewaarde instellingen toe te passen op geselecteer-
de thumbnails of het beeld in het preview-venster, dient 
u de gewenste instellingen te selecteren in de lijst aan 
het einde van het instellingenmenu.

Het instellingenmenu bevat de volgende opties:

Optie Beschrijving

Save
Settings…

Bewaart huidige instellingen onder een door de gebrui-
ker toegekende naam. Bewaarde instellingen worden 
toegevoegd aan het einde van het instellingenmenu.

Set User 
Settings

Bewaart huidige instellingen als standaard gebruikers-
instellingen, die kunnen worden opgeroepen door de 
optie “reset to user settings” te selecteren in het scan-
venster of de instellingenmenu’s van de tool-paletten. 
Instellingen gecreëerd met de SA-21, IA-20 (S) of SA-30 
kunnen bij elk van deze adapters worden gebruikt, ter-
wijl instellingen gecreëerd met de 9000 ED/8000 ED van 
toepassing zijn op alle fi lmhouders.

Export
Settings…

Exporteert de huidige instellingen naar een door de ge-
bruiker opgegeven locatie. Instellingenbestanden zijn 
voorzien van de extensie “.set”.

Import 
Settings…

Importeert instellingen gecreëerd met de optie Export 
Settings….

Delete 
Settings…

Toont een dialoog waarin instellingen gecreëerd met de 
optie Save Settings… kunnen worden geselecteerd 
voor verwijdering.

Clear User 
Settings

Verwijdert de instellingen van de gebruiker die via de op-
tie Set User Settings gemaakt.

Restore 
Factory 
Defaults

Zet de instellingen terug die van kracht waren bij instal-
latie.
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Het fi lmtypemenu
Kies het fi lmtype dat u wilt scannen uit 
de opties in het fi lmtypemenu.

  9000 ED/8000 ED9000 ED/8000 ED
Het fi lmtypemenu is alleen beschikbaar wanneer er een fi lmhouder in 
de scanner is geplaatst.

  Preparaatglaasjes (microscoop)Preparaatglaasjes (microscoop)
Selecteer Positive bij het scannen van preparaatglaasjes met de optio-
nele FH-G1 of FH-8G1 fi lmhouder.

Optie Beschrijving

Positive

Te gebruiken bij de meeste merken positieve dia’s en 
omkeerfi lm. Deze fi lms hebben een zwarte fi lmbasis 
en het beeld in elk raampje wordt in de werkelijke 
kleuren getoond.

Neg (Color)

Te gebruiken bij kleurenfi lmnegatieven. Kleurenne-
gatieven kunt u herkennen aan hun oranje getinte 
fi lmbasis en het feit dat de kleuren in de beelden om-
gekeerd zijn.

Neg (Mono) Te gebruiken voor zwart/witnegatieven.

Kodachrome

Te gebruiken voor Kodachrome-positieven. Koda-
chrome-fi lm wordt vervaardigd door Eastman Kodak 
en is doorgaans ingeraamd in kartonnen of plastic 
diaraampjes waarop “Kodachrome” staat.
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Kies of u beelden in kleur of mo-
nochroom (zwart/wit) wilt scannen. 
Welke opties beschikbaar zijn is 
afhankelijk van of het Nikon Color 
Management System (CMS) aan- of 
uitstaat.

Optie Beschrijving

Greyscale
Te gebruiken bij het scannen van beelden die mo-
nochroom (zwart/wit) zullen worden afgedrukt of 
weergegeven.

Calibrated 
RGB

 (CMS aan)

Te gebruiken bij het scannen van beelden voor afdruk 
in kleur of bewerking of weergave op een computer-
monitor.

RGB
 (CMS uit)

Te gebruiken om ruwe (RAW) RGB-gegevens van de 
scanner te bewerken.

Het opnameformaatmenu (alleen 9000 ED/8000 ED)Het kleurinstellingenmenu

  Nikon Color ManagementNikon Color Management
Kleurbeheersystemen die gebruik maken van ICC-profi elen zorgen er 
voor dat kleuren consequent en juist op scanners, monitors en printers 
e.d. worden weergegeven. Het Nikon Color Management System maakt 
gebruik van dergelijke ICC-profi elen en dient om te zorgen dat de kleuren 
van de scanner nauwkeurig op de monitor worden gereproduceerd. Zie 
het “Nikon Color Management System” (  78) voor meer informatie.

  Calibrated RGB/RGBCalibrated RGB/RGB
Calibrated RGB is beschikbaar wanneer u Use Nikon Color Manage-
ment geselecteerd heeft in de categorie “Color Management” van de “Pre-
ferences”-dialoog. Wanneer u dit niet heeft gedaan, is RGB beschikbaar.

Het kleurinstellingen-
menu (CMS aan)

Bij het scannen van middenformaatfi lm 
(120/220, 2¼ of Brownie) met de FH-
869S of de optionele FH-869G fi lm-
houder dient u het opnameformaat te 
selecteren uit de onderstaande opties 
(bij andere houders wordt het juiste 
opnameformaat automatisch gese-
lecteerd). Bij deze houders hangt de 
maximale lengte van de te scannen 
fi lmstrook af van het opnameformaat.

Opnameformaat Maximale lengte

6 × 4,5 (cm) Vier beelden

6 × 6 (cm) Drie beelden

6 × 7 (cm)

Twee beelden6 × 8 (cm)

6 × 9 (cm)
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Wanneer u op de Help knop 
klikt, verschijnt de Nikon Scan 
Help dialoog.

De Help knop

“Nikon Scan Help” dialoog

Wanneer u op de Prefs (voor-
keuren) knop klikt, verschijnt de 
“Preferences” dialoog (  77).

De Preferences knop

  Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikenNikon Scan als zelfstandige applicatie gebruiken
U kunt de “Preferences”-dialoog ook openen door Preferences… te 
selecteren in het Edit menu (Windows, Mac OS 9) of het Nikon Scan 
applicatiemenu (Mac OS X).

“Preferences”-dialoog
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Wanneer u op de Tools knop klikt, verschijnt er een menu 
dat u kunt gebruiken om de Tool Chest of het scanvoort-
gangsvenster te openen.

De Tools knop

De Tool Chest
Selecteer Tool Palette 1 om de Tool Chest  (  30) te openen.

Het scanvoortgangsvenster
Wanneer u Progress Window 
selecteert, wordt het scanvoort-
gangsvenster geopend. De voort-
gang van de huidige taak (het 
aanmaken van thumbnails, een 
preview of scannen) wordt bo-
venin het venster getoond. Klik 
op Stop om de huidige taak te 
annuleren.

Wanneer u op de driehoek onder 
de voortgangsmeter klikt, ver-
schijnen de tabbladen “Queue” 
en “Log”. Het tabblad “Queue” 
toont een lijst met taken die nog 
moeten worden uitgevoerd. Om 
een taak te annuleren dient u 
deze in de lijst te selecteren en op 
de  knop te klikken. Het tabblad 
“Log” toont een lijst met de taken 
die zijn voltooid.
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  Filmhouders en adapters die geen thumbnail-previews ondersteunenFilmhouders en adapters die geen thumbnail-previews ondersteunen
De volgende fi lmhouders en adapters ondersteunen geen thumbnail-previews: MA-21/MA-20 (S) (5000 ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED, COOLS-
CAN IV ED), SF-210/SF-200 (S) (apart verkrijgbaar voor de 5000 ED en 4000 ED en FH-869GR (apart verkrijgbaar voor de 9000 ED en 8000 ED). 
Bij het plaatsen van deze adapters of houders in de scanner wordt het tabblad voor de thumbnail-lade niet getoond.

  Batch scansBatch scans
De onderstaande fi lmhouders en adapters ondersteunen batch scans:

Het tabblad voor de thumbnail-ladeHet tabblad voor de thumbnail-lade
Beelden selecterenBeelden selecteren

Als de huidige adapter of fi lmhouder thumbnail-previews 
ondersteunt, kunt u de te scannen beelden selecteren in de 
thumbnail-lade. Klik op het tabblad voor de thumbnail-lade om 
de thumbnail-lade te openen. Standaard worden de beelden 
weergegeven door nummers; om de beelden als kleine thumb-
nail-previews weer te geven, dient u op de  knop te klikken. 
U kunt beelden selecteren voor een preview of om te scannen 
door op het betreffende nummer of de betreffende thumbnail 
te klikken. Om meerdere beelden te selecteren voor een “batch” 
scan, klikt u op elk beeld afzonderlijk terwijl u de Ctrl (Windows) 
of Command (Macintosh) toets indrukt. In plaats daarvan kunt 
u ook op de shift-toets drukken en op twee beelden klikken om 
deze twee beelden en alle beelden daartussen te selecteren.

Tabblad thumb-
nail-lade

Klik om thumbnails weer te geven

B e e l d -
nummers

Thumbnail-lade

Klik om thumbnails te verbergen

Klik om de thumb-
nail-lade te sluiten

Sleep om de thumb-
nail-lade groter of 

kleiner te makenGeselecteerde thumbnail

9000 ED/8000 ED

FH-835M FH-835S

FH-869S FH-869G (apart verkrijgbaar)

FH-869M (apart verkrijgbaar) FH-816 (apart verkrijgbaar)

FH-8G1 (apart verkrijgbaar)

5000 ED/4000 ED/COOLSCAN V ED/COOLSCAN IV ED

SA-21 IA-20 (S) (apart verkrijgbaar)

SA-30 (apart verkrijgbaar voor 5000 ED en 4000 ED)

SF-210 / SF-200 (S)
 (apart verkrijgbaar voor 5000 ED en 4000 ED)
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  Beelden met veel contrastBeelden met veel contrast
Als beelden zeer veel contrast bevatten kan dit leiden tot ongewone kleuring van de bijbehorende thumbnails. Het preview-beeld en de uitein-
delijke scan worden niet beïnvloed.

  FilmpositieFilmpositie
Thumbnails gecreëerd met de FH-869S, FH-869G, SA-21 of SA-30 kunnen enigszins buiten het kader vallen. Gebruik de functie Strip Film Offset 
in het “Scanner Extras” palet om de positie van de thumbnail te veranderen.

  Aantal beeldnummersAantal beeldnummers
Bij de SA-21 (die wordt geleverd bij de 5000 ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED en COOLSCAN IV ED) worden altijd zes beeldnummers getoond, on-
geacht het werkelijk aantal beelden op de fi lmstrook. Het aantal beeldnummers bij de SA-30 (apart verkrijgbaar voor de 5000 ED en 4000 ED) is 
altijd veertig. Het juiste aantal beelden wordt getoond als u op de  knop klikt om thumbnails weer te geven. Bij de 9000 ED en 8000 ED worden 
evenveel beeldnummers of thumbnails getoond als er openingen zijn in de houder, ongeacht of er fi lm in de openingen zit.

  De thumbnailweergaveDe thumbnailweergave
De thumbnailweergave wordt in het geheugen opgeslagen totdat u een nieuwe fi lm in de scanner plaatst.



25TOPHet Scanvenster — Het informatieveld

Het informatieveldHet informatieveld
BeeldinformatieBeeldinformatie

In het informatieveld wordt informatie gegeven over het beeld in het preview-veld.

Veld Beschrijving Zie ook

Oriëntatie
Toont de stand van het preview-beeld, inclusief 
eventuele omkeringen of rotaties die zijn uitge-
voerd. Als het beeld is omgekeerd, is de letter 
“R” rood.

• Layout tools (  33)

Afmetingen/Bestandsgrootte
Geeft de hoogte en breedte van de huidige uit-
snede in pixels en de grootte van het resulteren-
de bestand indien de uitsnede gescand wordt 
op de huidige uitvoergrootte en resolutie.

• Het “Crop” palet (  36)

Beeldverbetering Toont de status van analoge versterking, Digital 
ICE4 Advanced en de Scan Image Enhancer. Er 
verschijnt een waarschuwingspictogram wan-
neer het beeld niet ververst is, waardoor wijzigin-
gen in deze instellingen niet zichtbaar zijn.

• Analog Gain (  69)
• Digital ICE4  Advanced (  61)
•Scan Image Enhancer (  70)

Scanner-extra’s
Geeft de huidige bitdiepte aan (bepalend voor 
het aantal kleuren in het beeld) en of de multi-
sample scanfunctie (alleen 9000 ED, 8000 ED, 
5000 ED en 4000 ED) actief is.

•Scanner extras (  71)

Kleurwaarden Geeft de kleurwaarden voor de pixel onder de cur-
sor. Wanneer de rechts vermelde instellingen worden 
gewijzigd, worden de kleuren in het tabblad “Natu-
ral” in de bovenste regel en de kleuren in het tabblad 
“Processed” in de onderste regel weergegeven. 

• Curves (  41)
• Color Balance (  51)
• De LCH editor (  56)
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De Preview knopDe Preview knop
Previews van beelden bekijkenPreviews van beelden bekijken

Klik op de Preview knop om het te scannen beeld in het preview-veld te bekijken. Als er meerdere beelden in de thumb-
nail-lade zijn geselecteerd, wordt er van elk beeld een preview getoond. Klik op de geselecteerde thumbnails in de thumb-
nail-lade om tussen previews heen en weer te schakelen.

Preview 
knop

Preview-veld

  Previews verversenPreviews verversen
Vergeet niet om op de Preview knop te klikken om het beeld te verversen na het selecteren van een nieuw fi lmtype of ander opnameformaat 
(alleen 9000 ED/8000 ED), of het wijzigen van de Digital ICE instellingen in het “Digital ICE4 Advanced” palet of de optie Strip Film Offset in het 
“Scanner Extras” palet.
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Het preview-veldHet preview-veld
Het effect van wijzigingen vooraf bekijkenHet effect van wijzigingen vooraf bekijken

De preview die u heeft gecreëerd door op de Preview knop te klikken wordt in het preview-veld getoond. Het preview-
veld bevat twee tabbladen: het tabblad “Natural” waarin het onbewerkte beeld wordt getoond en het tabblad “Processed” 
waarin het effect van eventuele wijzigingen wordt getoond. Klik op de tabbladen “Natural” en “Processed” voor een snelle 
“vóór-en-na” vergelijking om te bepalen of de wijzigingen het gewenste effect hebben.

“Processed” (toont gewijzigde beeld) “Natural” (toont onbewerkte beeld)

  Heen en weer schakelen tussen de tabbladen “Natural” en “Processed”Heen en weer schakelen tussen de tabbladen “Natural” en “Processed”
Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, kunt u de opties Show Natural Pane/Show Processed Pane in het Scanner menu en 
de sneltoetsen Ctrl-T (Windows)/Command-T (Macintosh) gebruiken om heen en weer te schakelen tussen de tabbladen “Natural” en “Processed”.

  “Analog Gain” / “Scan Image Enhancer”“Analog Gain” / “Scan Image Enhancer”
Wijzigingen in de analoge versterking en de Scan Image Enhancer worden in zowel het tabblad “Natural” als het tabblad “Processed” getoond.
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De Scan knopDe Scan knop
Beelden scannenBeelden scannen

Klik op de Scan knop om het scannen te starten (indien u meerdere beelden in de thumbnail-lade heeft geselecteerd, wor-
den alle geselecteerde beelden gescand). Wanneer het scannen voltooid is, worden de beelden geopend in beeldvensters 
in de host-applicatie.

Beeldvenster

Scan knop

  “Host-applicatie”“Host-applicatie”
De “host-applicatie” is de applicatie waarin beelden na het scannen worden getoond. Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, 
worden de gescande beelden geopend in Nikon Scan. Wanneer u Nikon Scan als TWAIN-bron of acquire plug-in voor een andere applicatie (bij-
voorbeeld Adobe Photoshop) gebruikt, worden de beelden geopend in beeldvensters in de betreffende applicatie.
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Batch scans
“Batch” scannen heeft betrekking op het scannen van een 
“batch” of serie beelden met één klik op de Scan knop.

Thumbnail-lade gebruiken
Batch scans kunnen worden uitgevoerd met fi lmhouders en 
adapters die thumbnail-previews ondersteunen (  23): wan-
neer u op de Scan knop klikt worden alle geselecteerde beelden 
in de thumbnail-lade gescand. U kunt de beelden allemaal bij de-
zelfde instellingen scannen of de instellingen per beeld wijzigen.

Meerdere beelden, dezelfde instellingen
1. Selecteer een beeld in de thumbnail-lade.
2. Bekijk een preview van het beeld en wijzig de instellingen naar wens.
3. Bewaar de gewijzigde instellingen in het instellingenmenu van 

het scanvenster (  17).
4. Selecteer alle te scannen beelden in de thumbnail-lade.
5. Selecteer de bewaarde instellingen in het instellingenmenu (als u 

deze stap niet uitvoert, zijn de instellingen in het scanvenster en 
de Tool Chest alleen van toepassing op het eerste beeld; de ove-
rige beelden worden dan gescand bij de standaardinstellingen).

6. Klik op de Scan knop om de geselecteerde beelden te scannen.

Meerdere beelden, verschillende instellingen
1. Selecteer de te scannen beelden in de thumbnail-lade.
2. Bekijk een preview van de beelden en wijzig de instellingen voor 

ieder beeld afzonderlijk (gebruik de thumbnail-lade om tussen 
beelden heen en weer te schakelen).

3. Klik op de Scan knop om de geselecteerde beelden te scannen.

SF-210/SF-200 (S) dia-invoerapparaat
De dia-invoerapparaten die apart verkrijgbaar zijn voor de 
5000 ED en 4000 ED ondersteunen ook batch scans, zodat 
u een serie dia’s automatisch bij dezelfde instellingen kunt 
scannen.

1. Bekijk een preview van de eerste dia en wijzig de instel-
lingen naar wens.

2. Selecteer het aantal te scannen dia’s in het “Scanner Ex-
tras” palet (  76).

3. Klik op de Scan knop om de dia’s bij de huidige instellin-
gen te scannen.

  Batch scan instellingenBatch scan instellingen
De instellingen in het scanvenster en de Tool Chest worden teruggezet 
op hun standaardwaarden wanneer u de fi lm of houder uit de scanner 
voert voordat u op de Scan knop heeft geklikt.

Dia-invoerapparatenDia-invoerapparaten
Omdat dia-invoerapparaten geen thumbnail-previews ondersteunen, 
kunt u de beelden niet in de thumbnail-lade selecteren of de instel-
lingen voor elk beeld in de batch scan afzonderlijk wijzigen. Om een 
serie dia’s bij verschillende instellingen te scannen, dient u van elke dia 
afzonderlijk een preview te bekijken en een scan te maken.

  “Preferences” > “Batch Scan”“Preferences” > “Batch Scan”
De categorie “Batch Scan” (  96) in de “Preferences” dialoog bevat 
verschillende batch scan opties.
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  Scanvenster en beeldvenstersScanvenster en beeldvensters
De “Crop”, “Digital ICE4 Advanced”, “Analog Gain”, “Scan Image Enhancer” en “Scanner Extras” paletten zijn alleen beschikbaar in het scanven-
ster. Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, kunnen de andere paletten zowel vóór het scannen (in het scanvenster) als na het 
scannen (in beeldvensters) worden gebruikt.

De Tool Chest
Scans voorbereiden en beelden optimaliseren

Voordat u een beeld scant, kunt u met de tools in de Tool Chest het te scannen gebied selecteren, beelden roteren of omke-
ren, de grootte en resolutie opgegeven, de kleur, helderheid en het contrast wijzigen, de scherpte verbeteren en het effect 
van stof, krassen en verbleking verminderen. Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, kunt u sommige 
tools ook gebruiken om beelden te bewerken die u na het scannen in beeldvensters heeft geopend. Klik op de onderstaan-
de links voor meer informatie.

Gebruik van de Tool Chest (  31)

Layout Tools (  33)

Information (  35)

Crop (  36)

Curves (  41)

Color Balancee (  51)

Unsharp Mask (  53)

LCH Editor (  56)

Digital ICE4  Advanced (  61)

Analog Gain (  69)

Scan Image Enhancer (  70)

Scanner Extras (  71)
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Gebruik van de Tool ChestGebruik van de Tool Chest
Bewerkingen met de Tool ChestBewerkingen met de Tool Chest

Openen van de Tool Chest
Om de standaard Tool Chest weer te geven klikt u op de 
Tools knop in het instelveld van het scanvenster en selecteert 
u Tool Palette 1 in het menu dat verschijnt.

Weergave van de inhoud van een tool palet
Om de inhoud van een tool palet weer te geven of te verber-
gen, klikt u op de driehoek links van de titel van het palet.

Titelbalk
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Openen van een tool palet in een afzonderlijk venster
De tool paletten kunnen in een afzonderlijk venster geopend 
worden door op de palettitel te klikken en deze buiten het 
huidige venster te slepen om zo een nieuwe Tool Chest te 
maken die alleen het geselecteerde palet bevat.

U kunt andere tools aan het nieuwe venster toevoegen door 
meer paletten naar het venster te slepen. Het nieuwe venster 
wordt toegevoegd aan het tools-menu in het scanvenster. 
Wanneer u het nieuwe venster sluit door op het bijbeho-
rende afsluitvakje te klikken, kunt u het weer openen door 
de gewenste Tool Chest te selecteren in het tools-menu. 

Veranderen van de paletvolgorde in de Tool Chest
Om de volgorde van de paletten in de Tool Chest te verande-
ren, klikt u op de titelbalk van een palet en sleept u die naar 
een nieuwe plaats. 

Verplaatsen van het 
“Layout Tools” palet 
naar een plaats on-
der het “Crop” palet.
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Layout ToolsLayout Tools
Scans voorbereiden en beeldoriëntatie bepalenScans voorbereiden en beeldoriëntatie bepalen

Het “Layout Tools” palet bevat tools om te bepalen welk 
deel van het beeld gescand moet worden en om de scherp-
stelling in het scanvenster te wijzigen. Ook kan het worden 
gebruikt om beelden zowel vóór als na het scannen om te 
keren en roteren, en om in beelden getoond in beeldvensters 
te navigeren.

 De handcursor (alleen beeldvensters)
Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, 
kunt u de handcursor gebruiken om door beelden te scrollen 
die u na het scannen in beeldvensters heeft geopend. De 
handcursor kan niet worden gebruikt in het scanvenster of 
in andere host-applicaties.

 De uitsnede-curso
De uitsnede-cursor wordt gebruikt om een deel van het 
beeld – oftewel een uitsnede of “crop” – te selecteren. In 
het scanvenster is de uitsnede het deel van het beeld dat 
geselecteerd is om te scannen. In beeldvensters wordt de 
uitsnede gebruikt als basis voor het histogram.

Om een deel van het beeld te selecte-
ren sleept u de muis over het beeld in 
het actieve venster. U kunt de grootte 
van de uitsnede veranderen door de 
randen ervan te slepen. De plaats van 
de uitsnede wijzigt u door de cursor 
op een willekeurige plaats binnen de 
uitsnede te plaatsen en deze naar een 
andere locatie te slepen. Om de uit-
snede te annuleren dubbelklikt u op 
een willekeurige plaats buiten het geselecteerde gebied.

Welke tools beschikbaar zijn in het “Layout Tools” palet is 
afhankelijk van of het actieve venster het scanvenster of een 
beeldvenster is.

Tool Scanvenster Beeldvenster

Handcursor — ✔

Uitsnede-cursor ✔ ✔

Zoomcursor — ✔

Scherpstel-tool ✔ —

Roteren ✔ ✔

Omkeren ✔ ✔
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 De zoomcursor (alleen beeldvensters)
Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, 
kunt u met de zoomcursor in- en uitzoomen op de beelden 
in het actieve beeldvenster. De zoomcursor kan niet worden 
gebruikt in het scanvenster of andere host-applicaties.

Selecteer de zoomcursor en klik op een willekeurige plaats in 
het beeldvenster om in te zoomen op het geselecteerde punt. 
Om uit te zoomen dient u op het beeld te klikken terwijl u de 
Alt (Windows) of Option (Macintosh) toets indrukt.

U kunt de zoomcursor ook activeren door Zoom Cursor te 
selecteren in het View menu van Nikon Scan.

 De scherpstel-tool (alleen scanvenster)
Met de scherpstel-tool kunt u het scherpstelpunt in het 
scanvenster selecteren. Deze tool is alleen beschikbaar als 
het scanvenster actief is. Zie “De autofocusknop” (  15) 
voor meer informatie.

/  Roteerknoppen
Wanneer u op deze knoppen klikt wordt het beeld in het ac-
tieve venster geroteerd. Rotaties worden gevisualiseerd door 
de stand van de letter “R” in het “Layout Tools” palet.

/  Omkeerknoppen
Wanneer u op deze knoppen klikt, wordt het beeld in het 
actieve venster omgekeerd. Wanneer het beeld omgekeerd 
is, wordt de letter “R” in het “Layout Tools” palet rood.

Show Grid
Wanneer deze optie aangevinkt is, wordt een layout-raster 
gelegd over het beeld in het actieve venster. Met behulp van 
de categorie “Grid Settings” in de “Preferences” dialoog (  
105) stelt u de maat en kleur van het raster in.

Knop Beschrijving

Draait beeld horizontaal om. ABC ABC

Draait beeld verticaal om. ABC
ABC

Knop Beschrijving

Roteert beeld 90° tegen 
klok in.

ABC

A
B

C

Knop Beschrijving

Roteert beeld 90° met 
klok mee.

ABC

A
B

C
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InformationInformation
Informatie over pixels en uitsnedeInformatie over pixels en uitsnede

Het “Information” palet geeft informatie over de grootte en 
locatie van de huidige uitsnede, de positie van de cursor in 
het actieve beeld en de kleur van het punt onder de cursor.

  Het “Information” paletHet “Information” palet
Het “Information” palet wordt automatisch ververst om wijzigingen in 
de uitsnede gemaakt in het “Crop” palet weer te geven. Alle maten zijn 
in pixels.

Het “Information” palet kan zowel in het scanvenster als in beeldven-
sters worden gebruikt.

Onder-
deel

Beschrijving

X:
Y:

De horizontale (X) en verticale (Y) afstand van de cursor tot 
de linkerbovenhoek van het beeld.

L: R:
G:
B:

De kleurwaarden voor het punt onder de cursor. Als “gray-
scale” als kleurmodel is geselecteerd, dan wordt slechts één 
kanaal (“Luminosity” of helderheid) getoond. Indien de ge-
selecteerde kleurinstelling “RGB” is, worden afzonderlijke 
waarden getoond voor het Rode, Groene, en Blauwe kanaal. 
Indien het beeld gewijzigd is, worden twee waarden getoond 
voor elk kanaal: de waarde vóór en de waarde na bewerking. 
De grootte van het meetoppervlak voor het bepalen van de 
kleur kan worden gewijzigd met behulp van de optie Sample 
point size in de categorie “Advanced Color” van de “Prefe-
rences” dialoog (  102).

L:
T:

De coördinaten van de linkerbovenhoek (Top Left) van de uit-
snede.

W:
H:

De hoogte en breedte (Height en Width) van de uitsnede.

Calibrated RGB/RGB Grayscale
(zwart/wit)
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CropCrop
Uitvoergrootte en resolutieUitvoergrootte en resolutie

Het “Crop” palet wordt gebruikt om de afmetingen en re-
solutie in te stellen waarbij de huidige uitsnede zal worden 
gescand.

(Invoer)
grootte van 

uitsnede
( g r o o t t e 
van gescan-
de gebied) Uitvoer-

grootte

Bestands-
grootte

SchaalUi t vo e r -
resolutie

Custom… 
knop

Er zijn drie methoden om de uitvoergrootte en resolutie in te 
stellen. Welke methode u het best kunt selecteren hangt af 
van de manier waarop het beeld zal worden gebruikt.

Keep this Crop (  38)
Wijzig de uitvoerafmetingen, bestandsgrootte en resolutie 
zonder de uitsnede die u in het preview-veld heeft geselec-
teerd te veranderen.

Keep this Output Size (  38)
Wijzig de bestandsgrootte, resolutie en de selectie in het pre-
view-veld zonder de gekozen uitvoergrootte te veranderen.

Keep this File Size (  39)
Wijzig de uitvoergrootte, resolutie en de selectie in het pre-
view-veld zonder de gekozen bestandsgrootte te veranderen.

  Het “Crop” paletHet “Crop” palet
Het “Crop” palet is alleen beschikbaar wanneer het scanvenster actief is.
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Het “Crop” palet bevat de onderstaande onderdelen:

Onderdeel Beschrijving

(Invoer)grootte 
van de uitsnede

Geeft de afmetingen van de huidige uitsnede. De een-
heden voor de invoergrootte kunnen worden gekozen in 
het menu rechts van de weergave. De gekozen eenheden 
worden toegepast bij de linialen in het preview-veld.

Uitvoergrootte

Geeft de uitvoerafmetingen van de huidige uitsnede 
(dus de grootte van de uitsnede na het scannen). De 
eenheden voor de uitvoergrootte kunnen worden ge-
kozen in het menu rechts van de weergave. Indien een 
nieuwe waarde wordt ingevoerd voor Width (breedte) 
of Height (hoogte) wanneer Keep this crop geselec-
teerd is, verandert de andere waarde automatisch om 
de huidige uitsnede te behouden. Indien Keep this 
fi le size geselecteerd is wanneer Pixels gekozen is in 
het uitvoereenhedenmenu, dan verandert de andere 
waarde automatisch om de opgegeven bestandsgroot-
te te behouden. Deze verandering wordt weergegeven 
in de afmetingen van de huidige uitsnede.

Bestandsgrootte

Geeft de resulterende bestandsgrootte wanneer de 
uitsnede bij de huidige instellingen wordt gescand, 
vóór JPEG-compressie  (indien van toepassing) en zon-
der bestandsheaders (die de bestandsgrootte gemid-
deld met circa 10 KB doen toenemen).

Schaal
De schaal (uitvoergrootte in verhouding tot de grootte 
van het origineel) kan rechtstreeks worden ingevoerd 
of met behulp van de Scale -schuifbalk.

Uitvoerresolutie
Voer een waarde in voor de uitvoerresolutie (minimaal 
90 ppi). De eenheden voor resolutie kunnen worden 
gekozen in het menu rechts van het tekstvak.

  Een uitvoerresolutie kiezenEen uitvoerresolutie kiezen
• Inkjet printers

De meeste inkjet printers hebben drie of vier dots van verschillende 
kleuren nodig om één pixel (gesimuleerde halftoon) te reproduceren. 
De doelresolutie voor een inkjet printer (in pixels per inch of ppi) be-
draagt daarom minder dan de catalogusresolutie van de printer (in 
dots per inch of dpi). Over het algemeen leveren resoluties van 360 ppi 
een acceptabel resultaat op.

• Dye-sublimation printers
Printers die fotografi sche of dye-sublimation processen gebruiken, 
reproduceren elke pixel met een enkele dot (continu halftoon). De 
doelresolutie voor deze apparaten is daarom gelijk aan de printerre-
soluties.

• Commercieel drukwerk
In commercieel drukwerk wordt doorgaans gebruik gemaakt van 150 
tot 300 lijnen per inch (lpi). Als vuistregel moet de resolutie voor uit-
voer op een commerciële printer (in ppi) ongeveer twee keer het aantal 
lijnen per inch bedragen.

• Monitors
Er wordt gewoonlijk van uitgegaan dat computermonitors een resolu-
tie hebben van 90 (Macintosh) tot 96 ppi (Windows). 

Onderdeel Beschrijving

Custom… 
knop

Selecteer in het volgende menu van eigen resoluties:
Add Resolution .................. Voeg eigen resolutie toe
Delete Resolution .............. Verwijder eigen resolutie
Inkjet Printer ...................... Stel resolutie in op 360 dpi
Dye Sublimation Printer .... Stel resolutie in op 300 dpi
400 dpi Printer .................... Stel resolutie in op 400 dpi
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Volg de onderstaande aanwijzingen om een uitvoergrootte 
en resolutie te kiezen.

Keep this Crop
Wanneer Keep this Crop is geselecteerd, veranderen de 
grootte en locatie van de uitsnede niet wanneer u nieuwe 
waarden voor uitvoergrootte en resolutie invoert. Deze optie 
is het meest geschikt wanneer u het gescande beeld voor 
algemene doeleinden wilt gebruiken.
1. Selecteer Keep this Crop.
2. Sleep de muis in het preview-veld van het scanvenster om 

een uitsnede te selecteren. Indien u geen uitsnede selec-
teert, wordt het hele beeld gescand.

3. Kies een optie in het uitvoereenhedenmenu en voer de 
gewenste waarde voor Width (breedte) of Height (hoog-
te) in. De andere afmeting wordt automatisch zodanig 
gewijzigd dat de huidige uitsnede behouden blijft. U kunt 
de uitvoergrootte ook kiezen met behulp van de Scale -
schuifbalk.

4. Kies de gewenste eenheid voor de resolutie en voer de 
gewenste waarde voor resolutie in, of selecteer een reso-
lutie voor een specifi ek uitvoerapparaat in het menu van 
de Custom…knop.

Keep this Output Size
Wanneer Keep this Output Size is geselecteerd, verande-
ren de waarden ingevoerd voor uitvoer Width (breedte) en 
Height (hoogte) niet wanneer u de grootte van de uitsnede 
verandert of een nieuwe waarde voor bestandsgrootte in-
voert. Kies deze optie wanneer u beelden scant die u op een 
bepaalde grootte wilt weergeven of afdrukken.
1. Selecteer Keep this Output Size.
2. Kies een eenheid – maar niet Pixels – in het uitvoereen-

hedenmenu en voer de gewenste waarde voor Width 
(breedte) en Height (hoogte) in.

3. Kies de gewenste eenheid voor de resolutie en voer de 
gewenste waarde voor resolutie in, of selecteer een reso-
lutie voor een specifi ek uitvoerapparaat in het menu van 
de Custom…knop.

4. Stel de grootte en locatie van de uitsnede bij. De hoogte-
breedte verhouding van de uitsnede die u heeft opge-
geven bij stap 2 blijft gehandhaafd, en de waarde voor 
schaal wordt automatisch afgestemd op de grootte van de 
uitsnede.

  “Keep this Output size” “Keep this Output size” 
Met Keep this Output size zet u de fysieke afmetingen van het beeld 
vast bij uitvoer op een printer of monitor. Wanneer u Pixels selecteert in 
het uitvoereenhedenmenu, veranderen de waarden in de tekstvakjes bij 
uitvoergrootte wanneer u de resolutie wijzigt. De fysieke afmetingen van 
het beeld bij uitvoer op een printer of monitor blijven echter hetzelfde.
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Keep this File Size
Wanneer Keep this File Size is geselecteerd, verandert de 
bestandsgrootte niet wanneer u de uitsnede groter of klei-
ner maakt of nieuwe waarden invoert voor uitvoergrootte of 
resolutie. Kies deze optie om de exacte bestandsgrootte van 
het uiteindelijke beeld op te geven of om de bestandsgrootte 
tot een minimum te beperken met het oog op opslag of 
elektronische overdracht.
1. Selecteer Keep this File Size.
2. Kies een optie in het eenhedenmenu voor bestandgrootte 

en voer de gewenste waarde in voor File size.
3. Sleep de muis in het preview-veld van het scanvenster om 

de uitsnede te selecteren. De uitvoergrootte, schaal en re-
solutie worden automatisch afgestemd.

  Bestandsgrootte Bestandsgrootte 
Bij de bestandsgrootte vermeld in het “Crop” palet is geen rekening ge-
houden met bestandsheaders (die de bestandsgrootte gemiddeld met 
circa 10 KB doen toenemen) of JPEG-compressie.
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Het uitsnede-instellingenmenu
Wanneer u op de driehoek in de rechter bovenhoek van het “Crop” palet klikt, verschijnt het uitsnede-instellingenmenu.

Optie Beschrijving

Copy Crop Settings to Clipboard
 (alleen Macintosh)

Kopieer de huidige uitsnede-instellingen naar het klembord. Selecteer vervolgens Paste in het Edit menu 
om deze instellingen in het “Crop” palet voor een ander venster te plakken.

Save Crop Settings…
Bewaar de huidige uitsnede-instellingen onder een door u toegekende naam. Deze instellingen worden 
aan het einde van het uitsnede-instellingenmenu toegevoegd, waar u ze kunt oproepen door de gewenste 
instellingen bij naam te selecteren.

Delete Crop Settings…
Verwijder instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Save Crop Settings…. Er verschijnt een dialoog 
waarin u de te verwijderen instellingen bij naam kunt selecteren.

Import Crop Settings… Importeer instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Export Crop Settings….

Export Crop Settings…
Exporteer de huidige uitsnede-instellingen naar een bestand op een door u gewenste locatie. Bestanden 
met uitsnede-instellingen hebben de extensie “.ncc”.

Reset To Default Crop Settings Annuleer de huidige uitsnede en zet de resolutie en schaal terug op hun standaardwaarden.

Reset To User Crop Settings
Herstel de standaard uitsnede-instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Set User Settings in het 
instellingenmenu van het scanvenster (  17).

Windows Macintosh
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  Het curvediagramHet curvediagram
Hoewel de waarden voor invoer en uitvoer in het “Curves” palet lopen van nul 
tot 255 (achtbits precisie, bekend bij gebruikers van andere beeldbewerkings-
software), wordt het resultaat van eventuele wijzigingen in de curven bere-
kend met een precisie van 16 bits. Hierdoor kunnen beelden gescand bij twaalf 
en veertien bits worden gewijzigd zonder de uitvoerkwaliteit aan te tasten.

De invoer wordt afgelezen langs de horizontale as, met de 
schaduwen (de donkere delen van het beeld) links, de hoge 
lichten (de lichte gedeelten van het beeld) rechts en de midden-
tonen er tussenin. Het linker uiteinde van de as geeft de laagst 
mogelijke waarde voor kleuren in het geselecteerde kanaal 
aan (nul, of geen kleur) en het rechter uiteinde de maximale 
waarde. In het geval van de hoofdcurve representeert de mini-
mum waarde de partijen van het invoerbeeld die vol zwart zijn; 
de maximum waarde representeert gedeelten die echt wit zijn. 
De uitvoer wordt afgelezen langs de verticale as met de laagst 
mogelijke uitvoerwaarde (opnieuw nul, of geen kleur) aan de 
onderkant en de maximum uitvoerwaarde aan de bovenkant. 

CurvesCurves
Fijnregelen van kleur, contrast en helderheidFijnregelen van kleur, contrast en helderheid

Het “Curves” palet wordt gebruikt om de helderheid, het con-
trast en de kleur in specifi eke delen van de toonschaal (hoge 
lichten, middentonen en schaduwen) te wijzigen. De voor-
naamste tool in het “Curves” palet is het curvediagram. Dit be-
vat een curve die de relatie laat zien tussen de invoer (de tonen 
in het beeld vóór bewerking) en uitvoer (hoe deze tonen in het 
uiteindelijke beeld weergegeven zullen worden). Afzonderlijke 
curven regelen de relatie tussen de invoer en uitvoer voor het 
beeld als geheel (de hoofdcurve) en voor elk van de compo-
nentkleuren of "kanalen" van de huidige kleurinstelling (rood, 
groen en blauw bij de RGB kleurinstelling). De standaardcurve 
is altijd lineair, dat wil zeggen dat de tonen precies zo uitge-
voerd worden als ze ingevoerd zijn.

  Het “Curves” paletHet “Curves” palet
Het “Curves” palet kan zowel in het scanvenster als in beeldvensters wor-
den gebruikt.

Huidige kanaal

Curvediagram

Uitvoer

Invoer

Sh
ad

o
w

s
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id
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ig

h
lig

h
ts
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Wanneer u de cursor over het curvediagram beweegt, wor-
den de invoer- en uitvoerwaarden voor het punt onder de 
cursor in de invoer-/uitvoerweergave getoond.

  De “Apply” knopDe “Apply” knop
Wijzigingen in curven worden alleen doorgevoerd wanneer het vakje 
links bovenin het “Curves” palet aangevinkt is. Wanneer dit vakje aan-
gevinkt is, worden wijzigingen in de curven zichtbaar in het beeld in het 
actieve venster. Het vakje kan aan- en uitgezet worden voor een snelle 
"vóór en na" vergelijking, zodat u zien kunt of de wijzigingen van de 
instellingen het gewenste effect hebben. 

Stap 1 – Histogram bekijken
De eerste stap bij het aanpassen van de 
toonwaarden en de kleurbalans in het 
“Curves” palet is de beoordeling van het 
histogram dat in de achtergrond van het 
curvediagram wordt weergegeven. Het 
histogram geeft weer welke tonen aan-
wezig zijn in het oorspronkelijke beeld en in welke mate. 
Deze informatie wordt toegepast bij het bepalen van het 
zwartpunt, het witpunt en het bewerken van curven.

Het histogram wordt weergegeven in een staafdiagram. De 
horizontale as toont het toonniveau (helderheid van pixels), 
waarbij de schaduwen links en de hoge lichten rechts wor-
den weergegeven. De verticale as toont het aantal pixels per 
toonniveau in de huidige uitsnede, op zodanige schaal dat er 
een goed afl eesbare grafi ek ontstaat (het histogram toont 
niet waar in de uitsnede de pixels zich bevinden).

Om de toonverdeling in het uiteindelijke uitgevoerde beeld 
na wijziging van de curven te bekijken, dient u op de  
knop te klikken. Klik opnieuw op de knop om de invoer 
toonverdeling te bekijken.

  Zestienbits beelden Zestienbits beelden 
Het histogram past achtbits precisie toe, waardoor er pieken zichtbaar 
kunnen zijn in de histogrammen van beelden met een bitdiepte van 
16 bit. Bij het scannen van het beeld wordt echter zestien bits precisie 
gebruikt.

Apply knop

Invoer-/uitvoerweergave
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  Sneltoetsen voor kanaalselectieSneltoetsen voor kanaalselectie
U kunt het huidige kanaal ook selecteren met de volgende  sneltoets-
combinaties:
• Ctrl ~ (Windows)/  ~ (Macintosh)

Hoofdkanaal (RGB)
• Ctrl 1 (Windows)/  1 (Macintosh)

Rode kanaal (RGB)
•Ctrl 2 (Windows)/  2 (Macintosh)

Groene kanaal (RGB) 
• Ctrl 3 (Windows)/  3 (Macintosh)

Blauwe kanaal (RGB)

Stap 2 – Kanaal selecteren
Met het kanaalmenu kunt u componenten 
van de huidige kleurinstelling selecteren 
voor bewerking. Selecteer de hoofdcurve 
om de toonwaarden voor alle kanalen in 
het beeld te wijzigen. Bij de RGB kleurin-
stelling kunt u de rode, groene en blauwe curven ook afzon-
derlijk wijzigen. Het histogram toont alleen de toonwaarden 
voor het geselecteerde kanaal. 

Wanneer de hoofdcurve geselecteerd wordt, gelden de 
auto-contrastknop en de pipetten voor het witpunt en 
zwartpunt gelijktijdig voor alle rode, groene en blauwe cur-
ven (de hoofdcurve wordt niet beïnvloed). Wanneer één van 
de rode, groene of blauwe curven geselecteerd wordt, kun-
nen deze functies gebruikt worden om alleen de gekozen 
curve te wijzigen.

Stap 3 – Witpunt en zwartpunt instellen
De eindpunten van de curve worden het "witpunt" en het 
"zwartpunt" genoemd. Het zwartpunt voor een gegeven ka-
naal staat voor de donkerste tint (minimum waarde) voor die 
kleur en het witpunt voor de lichtste tint (maximum waarde). 
De standaard invoer- en uitvoerwaarden voor het zwartpunt 
zijn nul. De donkerste tint in het invoerbeeld kan echter gro-
ter dan nul zijn, met als resultaat dat een gedeelte van de 
curve gebruikt wordt voor de reproductie van tonen die niet 
in het beeld aanwezig zijn. Wanneer de invoerwaarde voor 
het zwartpunt verhoogd wordt totdat deze overeenkomt 
met de donkerste tint in het beeld, maakt dit de curve steiler, 
waardoor het algehele contrast verbeterd wordt, zonder een 
evenredig verlies van details in de schaduwen. Op dezelfde 
manier, wanneer het oorspronkelijke beeld in feite geen tin-
ten bevat die overeenkomen met de maximum waarde, kan 
het witpunt verlaagd worden om het af te stemmen op de 
helderste tint in het beeld.

Het selecteren van een witpunt en een zwartpunt voor het 
uiteindelijke beeld kan worden onderverdeeld in twee stap-
pen: het kiezen van de invoerniveaus voor het witpunt en 
zwartpunt en het selecteren van de uitvoerniveaus.
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Invoerwaarden witpunt en zwartpunt
Er zijn drie methoden om de invoerwaarden voor het wit-
punt en zwartpunt in te stellen:
• door middel van automatische contrastwijziging
• met behulp van de witpunt- en zwartpuntschuifbalken
• door rechtstreekse monstername met de pipetten voor 

het witpunt en zwartpunt

Automatische contrastwijziging
Bij automatische contrastwijziging selecteert Nikon Scan 
automatisch een witpunt en zwartpunt die een bepaald 
percentage van de lichtste en donkerste pixels in het beeld 
uitsluiten, waardoor de curven steiler worden voor verbeterd 
contrast (het exacte percentage van uitgesloten pixels kan 
in de “Preferences” dialoog worden opgegeven). Standaard 
wordt 0,5% van de lichtste en donkerste pixels uitgesloten, 
wat een curve oplevert die optimaal gebruik maakt van het 
uitvoertoonbereik, terwijl de details in de schaduwen en de 
hoge lichten behouden blijven.

Voor automatische contrastwijziging klikt u op de  knop. 
Het witpunt en zwartpunt van het rode, groene en blauwe 
kanaal worden gelijktijdig gewijzigd en de hoofdcurve wordt 
in het “Curves” palet getoond (de hoofdcurve zelf verandert 
hierdoor niet). Wanneer u op deze knop klikt en gelijktij-
dig de Ctrl (Windows) of Option (Macintosh) toets indrukt, 
wordt alleen het contrast voor het op dat moment in het 
kanaalmenu geselecteerde kanaal gewijzigd.

Om de helderheid en het contrast te wijzigen zonder de 
kleurbalans te veranderen, selecteert u het hoofdkanaal en 
klikt u op de  knop terwijl u gelijktijdig op de Ctrl (Win-
dows) of Option (Macintosh) toets drukt.
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Witpunt- en zwartpuntschuifbalken
De witpunt- en zwartpuntschuifbalken kunnen gebruikt 
worden om de witpunten en zwartpunten af te stemmen 
op het histogram dat in de bewerkingsweergave wordt ge-
toond. Hoewel u met deze schuifbalken de curven voor ieder 
kanaal kunt bewerken, verkrijgt u doorgaans het beste resul-
taat wanneer u ze gebruikt om de hoofdcurve te wijzigen.

Om het witpunt of zwartpunt te bewerken, klikt u eenmaal 
op de bijbehorende schuifbalk om die te activeren en sleept u 
hem naar links of rechts (u kunt ook rechtstreeks een waarde 
invoeren in het tekstvak onder de schuifbalk). Wanneer u 
de zwartpuntschuifbalk afstemt op de laagste invoerwaarde 
die in het histogram staat aangegeven, wordt de minimum 
uitvoerwaarde voor het geselecteerde kanaal ingesteld op 
de donkerste pixel die werkelijk in het beeld aanwezig is. De 
curve wordt hierdoor steiler en het contrast wordt verbeterd 
zonder dat details in de schaduwen verloren gaan. Op de-
zelfde manier zorgt het afstemmen van de witpuntschuifbalk 
op de hoogste invoerwaarde in het histogram voor het instel-
len van de maximum uitvoerwaarde voor het geselecteerde 
kanaal op de helderste pixel die in het beeld aanwezig is, 
waardoor het contrast wordt verbeterd zonder dat de details 
in de hoge lichten verloren gaan. Eventuele wijzigingen wor-
den onmiddellijk in het actieve beeld getoond. 

Zwartpunt-
schuifbalk

Witpunt-
schuifbalk

Zwartpuntin -
voerwaarde

W i t p u n t i n -
voerwaarde
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Monstername van het beeld voor witpunt of zwartpunt
U kunt het witpunt of zwartpunt instellen door rechtstreeks 
monsters van het beeld te nemen, zodat u de pixels kunt kie-
zen die worden gebruikt voor het instellen van de maximum 
(witpunt) of minimum (zwartpunt) uitvoerwaarde.  Hierdoor 
is het mogelijk om het zwartpunt in te stellen op basis van 
een pixel in het donkerste deel van het beeld met details die 
u wilt behouden, zodat details in donkerdere gebieden die 
niet van belang zijn voor het uiteindelijke beeld verdwijnen. 
Op dezelfde manier kunt u het witpunt afstemmen op een 
pixel in het lichtste deel van het beeld met details die u wilt 
behouden. Hoewel u rechtstreeks monsters kunt nemen 
voor ieder kanaal, is deze methode het meest effectief 
indien toegepast bij de hoofdcurve. Wanneer u de hoofd-
curve selecteert, dan wordt bij monstername het witpunt of 
zwartpunt voor de rode, groene en blauwe curve gelijktijdig 
ingesteld; de hoofdcurve zelf blijft ongewijzigd.

  Instellen van zwart- of witpunt voor huidige kanaalInstellen van zwart- of witpunt voor huidige kanaal
Standaard worden bij monstername het witpunt of zwartpunt voor alle 
kanalen ingesteld en wordt de hoofdcurve getoond. Om alleen het wit-
punt of zwartpunt voor het huidige kanaal in te stellen, dient u de Ctrl-
toets (Windows) of de Option-toets (Macintosh) in te drukken terwijl u 
op de  of  knop klikt. Om de helderheid en het contrast te wijzigen 
zonder de kleurbalans te veranderen, dient u het hoofdkanaal te selec-
teren en de Ctrl-toets (Windows) of de Option-toets (Macintosh) in te 
drukken terwijl u op de  of  knop klikt.

Om een monster voor het witpunt te nemen, dient u op de  
knop te klikken. Wanneer u de cursor over het actieve beeld 
beweegt, verandert hij in een pipet. Verplaats de cursor over 
het beeld om de pixel te zoeken die u wilt gebruiken voor het 
instellen van het witpunt. Houd daarbij de pixelwaarden in 
het “Information” palet in de gaten om vast te stellen welke 
pixel de hoogste invoerwaarde heeft. Plaats de cursor op de 
doelpixel en klik met de muisknop. De invoerwaarde voor de 
geselecteerde pixel wordt nu gebruikt als invoerwaarde voor 
het witpunt. Het beeld wordt automatisch gewijzigd op basis 
van de nieuwe witpuntwaarde en de hoofdcurve wordt in 
het “Curves” palet getoond.

Om een monster voor het zwartpunt te nemen, dient u op de 
 knop te klikken en de pipet-cursor over het beeld te ver-

plaatsen tot u de pixel heeft gevonden die u wilt gebruiken 
voor het instellen van de minimum invoerwaarde. Klik vervol-
gens met de muisknop om het zwartpunt te selecteren.
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Uitvoerniveaus witpunt en zwartpunt
Na het instellen van het invoerniveau voor zwartpunt en 
witpunt, kunnen de uitvoerniveaus gewijzigd worden om de 
werkelijke toonwaarde van de donkerste en lichtste pixels in 
het beeld weer te geven. Wanneer bijvoorbeeld de donkerste 
tint in het beeld echt zwart voorstelt, kan het uitvoerniveau 
voor het zwartpunt op nul blijven staan. Wanneer de don-
kerste tint in het beeld daarentegen een lichtere kleur heeft, 
kan het uitvoerniveau voor het zwartpunt verhoogd worden 
om een meer natuurlijke kleur te verkrijgen.

De uitvoerniveaus voor witpunt en zwartpunt worden inge-
steld met behulp van de witpunt en zwartpunt uitvoerschuif-
balken links van het curvediagram.

Om het uitvoerniveau in te stellen klikt u eenmaal op de 
schuif-balk om deze te activeren en schuift u omhoog of 
omlaag totdat u het gewenste uitvoerniveau heeft gevonden 
(dit uitvoerniveau kan ook ingesteld worden door de waarde 
rechtstreeks in het tekst vak links van de schuifbalk in te 
voeren). Het effect van de wijziging is te zien in het actieve 
beeld.

  UitvoerniveausUitvoerniveaus
Soms is het beter om het donkerste en het lichtste punt van het beeld 
niet af te drukken of af te beelden als verzadigd zwart of wit, zelfs wan-
neer de kleuren in het originele beeld echt zwart of echt wit weergeven. 
Hiervoor bestaan diverse redenen, onder andere:
• Om de gebruikte hoeveelheid inkt te reduceren door het zwart minder 

verzadigd te maken;
• Om te voorkomen dat ongewenste lijnen verschijnen wanneer echt wit 

afgedrukt wordt met inkt (bijvoorbeeld het afdrukken van wit op een 
gekleurde achtergrond).

  Standaard uitvoerwaardenStandaard uitvoerwaarden
De standaard uitvoerwaarden voor het witpunt en zwartpunt kunt u in-
stellen in de categorie “Advanced Color” van de “Preferences” dialoog 
(  101).

Uitvoerschuif-
balk zwartpunt

Uitvoerschuif-
balk witpunt
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  GammaGamma
Gamma (ook geschreven als “γ”) is een fundamentele eigenschap van videosy-
stemen die de intensiteit van het uitvoersignaal in relatie tot het invoersignaal 
bepaalt. Voor de berekening van het gamma wordt aan de maximale invoerin-
tensiteit een waarde van één toegewezen, terwijl de minimale intensiteit (geen 
invoer) een waarde van nul krijgt. De uitvoer wordt berekend door de invoer 
te verheffen tot de macht  (1/γ)  (uitvoer = invoer (1/γ) ). In praktische zin heeft het 
verhogen van de gammawaarde hetzelfde effect als het naar links verplaatsen 
van de grijspuntschuifbalk, zodat de uitvoerwaarden voor de middentonen 
verhoogd worden en het beeld lichter wordt, terwijl de maximum en mini-
mum waarden onveranderd blijven. Het verlagen van de gammawaarde heeft 
hetzelfde effect als het naar rechts verplaatsen van de grijspuntschuifbalk, 
zodat de uitvoerwaarden voor de middentonen verlaagd worden en het beeld 
donkerder wordt. De standaardwaarde voor gamma is één, wat een lineaire 
curve oplevert waarin de invoerwaarde gelijk is aan de uitvoerwaarde. Het 
gamma kan ingesteld worden op elke waarde tussen 0,45 en 3,00. 

De grijspuntschuifbalk
De grijspuntschuifbalk bevindt zich onder het curvediagram.

Stap 4 – Instellen van het grijspunt

Schuif de balk naar links om de helderheid van de middento-
nen in het geselecteerde kanaal te verhogen, of naar rechts 
om de helderheid te verminderen. In plaats daarvan kunt u 
de gammawaarde ook rechtstreeks in het tekstvak onder de 
schuifbalk invoeren. Het effect van de wijziging van het grijs-
punt is te zien in het actieve beeld.

Het punt halverwege de maximum en minimum invoerwaar-
den wordt het “grijspunt" (of “midpunt”) genoemd. Dit punt 
vertegenwoordigt een neutrale tint die overeenkomt met een 
uitvoerniveau van 128. Het grijspunt wordt geregeld via een 
grijspuntschuifbalk onder het curvediagram. Schuif de grijs-
puntschuifbalk naar links om de helderheid van middentonen 
te verhogen zonder dat er uitgebeten hoge lichten ontstaan. 
Schuif de schuifbalk naar rechts om de middentonen donker-
der te maken zonder details in de schaduwen te verliezen.

U kunt het grijspunt instellen met de grijspuntschuifbalk of 
door rechtstreeks een monster van het beeld te nemen met 
de pipet voor het grijspunt.

Grijspunt-
schuifbalk

Gammawaarde
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Monstername voor het grijspunt
U kunt het grijspunt ook instellen door rechtstreeks een monster 
van het beeld te nemen. Ongeacht het kanaal dat op dat moment 
in het kanaalmenu is geselecteerd, wordt bij monstername tege-
lijkertijd het grijspunt voor het rode, het groene en het blauwe 
kanaal ingesteld, terwijl het grijspunt voor de hoofdcurve onge-
wijzigd blijft.

Om een monstername voor het grijspunt uit te voeren, dient u op 
de  knop te klikken. Wanneer u de cursor over het actieve beeld 
beweegt, verandert hij in een pipet. Verplaats de cursor over het 
beeld om de pixel te zoeken die u wilt gebruiken om het grijspunt 
in te stellen. Houd daarbij de pixelwaarden in het “Information” 
palet in de gaten om te bepalen welke pixels een neutrale invoer-
waarde hebben (zoek pixels die neutraal grijs zouden moeten zijn in 
het uiteindelijke beeld). Plaats de cursor op de doelpixel en klik met 
de muisknop. Het grijspunt voor de verschillende kanalen wordt 
aangepast, waarbij de kleurbalans verandert terwijl het oorspron-
kelijke helderheidsniveau van de bemonsterde pixel gehandhaafd 
blijft (met de opties “Gray point target” in de categorie “Advanced 
Color” van de “Preferences” dialoog;  101) selecteert u het ge-

wicht dat aan ieder kanaal wordt toegekend). Het beeld wordt 
automatisch aangepast aan de nieuwe grijspuntwaarde.

Stap 5 – Rechtstreekse bewerking van curven
U kunt de vorm van de curven veranderen om de helderheid 
en het contrast in specifi eke gedeelten van de toonschaal 
nauwkeurig te wijzigen.

Toevoegen van nieuwe punten aan de curve
Verplaats de cursor naar de gewenste locatie in het curvedi-
agram en klik. Er wordt een nieuw punt op deze positie toe-
gevoegd en de curve wordt automatisch aangepast om door 
dat punt te lopen. U kunt punten verplaatsen door ze naar 
een nieuwe plaats in het curvediagram te slepen. Wanneer 
u een gedeelte van de curve steiler maakt, wordt het con-
trast in dat deel van de toonschaal verhoogd. Als u de curve 
aanpast om de invoer toe te wijzen aan een hoger of lager 
uitvoerniveau, dan worden de tonen in het betreffende deel 
van het toonbereik respectievelijk lichter of donkerder. Het 
beeld in het actieve venster wordt automatisch aangepast 
om wijzigingen in de curve te refl ecteren.

Punten uit de curve verwijderen
U kunt punten uit de curve verwijderen door ze uit het cur-
vevenster te slepen.

Terugzetten van curven naar lineair
De standaard lineaire curve voor het huidige kanaal kan wor-
den teruggezet door op de  knop in het “Curves” palet te 
klikken. Om alle curven op lineair terug te zetten dient u op 
de  knop te klikken.

  “Curves” palet groter of kleiner maken“Curves” palet groter of kleiner maken
U kunt het “Curves” palet groter of kleiner maken door de randen (Win-
dows) of de hendel rechtsonder van het palet (Macintosh) te slepen. De 
grootte van het curvediagram verandert mee met de grootte van het 
palet. Voor extra precisie wordt aanbevolen het palet bij het bewerken 
van curven groter te maken.
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Het curve-instellingenmenu
Wanneer u op de driehoek in de rechter bovenhoek van het “Curves” palet klikt, verschijnt het curve-instellingenmenu.

Optie Beschrijving

Copy to Clipboard
Kopieer de huidige curve-instellingen naar het klembord. U plakt deze instellingen in het “Curves” 
palet voor een ander venster door het venster te activeren en Paste te selecteren in het Edit menu.

Save Curve Settings…
Bewaar de huidige curve-instellingen onder een door u ingevoerde naam. Deze instellingen wor-
den onderaan het curve-instellingenmenu toegevoegd, waar u ze kunt oproepen door ze bij 
naam te selecteren.

Delete Curve Settings…
Verwijder instellingen die u met de optie Save Curve Settings… heeft gecreëerd. Er verschijnt 
een dialoog waarin u de te verwijderen instellingen bij naam kunt selecteren.

Import Curve Settings… Importeer instellingen gecreëerd met de optie Export Curve Settings….

Export Curve Settings…
Exporteer de huidige curve-instellingen naar een bestand op een door u gewenste locatie. Be-
standen met curve-instellingen hebben de extensie “.ncv”.

Reset To Default Curve Settings Zet alle curven terug op lineair. 

Reset To User Curve Settings
Herstel de standaard curve-instellingen die u met de optie Set User Settings in het instellingen-
menu van het scanvenster (  17) heeft gecreëerd.
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Color BalanceColor Balance
Globale kleur, contrast en helderheid wijzigenGlobale kleur, contrast en helderheid wijzigen

Het “Color Balance” palet bevat eenvoudige functies voor de 
aanpassing van de globale helderheid, contrast en kleurbalans 
voor het hele beeld. In tegenstelling tot het “Curves” palet, 
laat het “Color Balance” palet geen wijzigingen toe die slechts 
betrekking hebben op een gedeelte van de toonreeks.

De regelfuncties in het “Color Balance” palet staan hiernaast 
aangegeven. Houd er rekening mee dat wanneer de gese-
lecteerde kleurinstelling "grayscale" is, het “Color Balance” 
palet alleen schuifbalken bevat voor helderheid en contrast.

  Het “Color Balance” paletHet “Color Balance” palet
Het “Color Balance” palet kan zowel in het scanvenster als in beeldven-
sters worden gebruikt.

  De “Apply” knopDe “Apply” knop
Wijzigingen in de kleurbalans worden alleen doorgevoerd wanneer het 
vakje links bovenin het “Color Balance” palet aangevinkt is. Wanneer dit 
vakje aangevinkt is, worden wijzigingen in de kleurbalans zichtbaar in 
het beeld in het actieve venster. Het vakje kan aan- en uitgevinkt wor-
den voor een snelle "vóór en na" vergelijking, zodat u zien kunt of de 
wijzigingen van de instellingen het gewenste effect hebben.

Onderdee Beschrijving

Brightness

De schuifbalk voor helderheid wijzigt de helderheid 
van het hele beeld. Wanneer u de schuifbalk in de rich-
ting van de “+” schuift, wordt het beeld lichter. Wan-
neer u de schuifbalk in de richting van de “–” schuift, 
wordt het beeld donkerder. In het tekstvak rechts van 
de schuifbalk kunt u rechtstreeks een waarde van -100 
tot +100 voor de helderheid invoeren.

Contrast

Wanneer u de schuifbalk voor contrast in de richting van 
de “+” schuift, wordt het verschil tussen de hoge lichten 
en schaduwen in het beeld groter en neemt het contrast 
dus toe. Wanneer u de schuifbalk in de richting van de “–” 
schuift, wordt het verschil tussen de lichte en donkere ge-
deelten van het beeld kleiner en neemt het contrast dus af. 
In het tekstvak rechts van de schuifbalk kunt u rechtstreeks 
een waarde van -100 tot +100 voor het contrast invoeren.

Kleurbalans 
(Red, Green, 

Blue)

Met de schuifbalk voor helderheid wijzigt u de helder-
heid voor het hele beeld; met de drie schuifbalken voor 
kleurbalans kunt u de helderheid van elke kleur afzon-
derlijk veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld de schuif-
balk voor rood in de richting van de “+” schuift, worden 
de rode gedeelten van het beeld helderder, zodat het 
beeld in zijn geheel roder wordt. Wanneer u de schuif-
balk in de richting van de “–” schuift,  wordt het rood in 
het beeld getemperd, waardoor de overige kleuren ster-
ker naar voren komen. U kunt de kleurbalans ook instel-
len door waarden van –100 tot +100 rechtstreeks in de 
tekstvakken rechts van de schuifbalken in te voeren.

Apply knop

Schuifbalken
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Het kleurbalansinstellingenmenu
Wanneer u op de driehoek in de rechter bovenhoek van het “Color Balance” palet klikt, verschijnt het kleurbalansinstellin-
genmenu.

Optie Beschrijving

Copy to Clipboard
Kopieer de huidige kleurbalansinstellingen naar het klembord. U plakt deze instellingen in het 
“Color Balance” palet voor een ander venster door het venster te activeren en Paste te selecteren 
in het Edit menu.

Save Color Balance Settings…
Bewaar de huidige kleurbalansinstellingen onder een door u ingevoerde naam. Deze instellingen 
worden onderaan het kleurbalansinstellingenmenu toegevoegd, waar u ze kunt oproepen door 
ze bij naam te selecteren.

Delete Color Balance Settings…
Verwijder instellingen die u met de optie Save Color Balance Settings… heeft gecreëerd. Er 
verschijnt een dialoog waarin u de te verwijderen instellingen bij naam kunt selecteren.

Import Color Balance Settings… Importeer instellingen gecreëerd met de optie Export Color Balance Settings….

Export Color Balance Settings…
Exporteer de huidige instellingen naar een bestand op een door u gewenste locatie. Bestanden 
met kleurbalansinstellingen hebben de extensie “.nca”.

Reset To Default Color Balance Settings Zet alle schuifbalken terug op ±0.

Reset To User Color Balance Settings
Herstel de standaard kleurbalansinstellingen die u met de optie Set User Settings in het instel-
lingenmenu van het scanvenster  (  17) heeft gecreëerd.
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Unsharp MaskUnsharp Mask
Contouren verscherpenContouren verscherpen

Met Unsharp Mask (onscherp masker) kunt u beelden scher-
per maken door de contouren erin te verduidelijken. Unsharp 
Mask verhoogt het contrast van de randen in het beeld, maar 
laat andere delen ongewijzigd. De mate van scherpte wordt 
bepaald door drie factoren: intensiteit, straal en drempel.

Het “Unsharp Mask” paletHet “Unsharp Mask” palet
Het “Unsharp Mask” palet kan zowel in het scanvenster als in beeldven-
sters worden gebruikt.

  De “Apply” knopDe “Apply” knop
Wijzigingen in Unsharp Mask worden alleen doorgevoerd wanneer het 
vakje links bovenin het “Unsharp Mask” palet aangevinkt is. Wanneer 
dit vakje aangevinkt is, worden wijzigingen in de instellingen zichtbaar 
in het beeld in het actieve venster. Het vakje kan aan- en uitgevinkt 
worden voor een snelle "vóór en na" vergelijking, zodat u zien kunt of 
de wijzigingen van de instellingen het gewenste effect hebben.

Unsharp Mask kan worden toegepast op alle kleuren in het 
beeld of selectief op gedeelten in het beeld waarin rood, 
groen, blauw, cyaan, magenta of geel overheersen, zoals 
bepaald op basis van de kleurwaarde voor elke pixel. De  hel-
derheid (luminantie) van de betreffende pixels wordt aange-
past om de contouren te verscherpen, zonder de kleurbalans 
te wijzigen. Met de regelfuncties in het “Unsharp Mask” 
palet kunt u meerdere maskers maken, één voor elke kleur 
of voor alle kleuren.

  Unsharp MaskUnsharp Mask
Unsharp Mask verscherpt de contouren door de luminantie (helderheid) 
te wijzigen zonder de kleurbalans te veranderen. Het effect is hetzelfde 
als wanneer u onscherp masker toepast met het Luminosity-kanaal ge-
selecteerd in het Adobe Photoshop Lab kleurmodel.

  Beeldgrootte en resolutieBeeldgrootte en resolutie
Hoeveel onscherp masker u nodig heeft hangt af van de omvang en 
resolutie van het uiteindelijke beeld. Hoe meer pixels in het beeld, hoe 
meer onscherp masker u nodig heeft om dezelfde scherpteindruk te 
verkrijgen. Voordat u Unsharp Mask toepast, dient u het beeld op de 
gewenste omvang en resolutie in te stellen.

  Nikon Color Management (Nikon Color Management (  78) 78)
U kunt Unsharp Mask alleen gebruiken wanneer het Nikon Color Ma-
nagement systeem (CMS) aanstaat. Wanneer Nikon CMS uitstaat, zijn 
de tools in het “Unsharp Mask” palet uitgeschakeld.

Apply knop

Intensiteit
Straal

Drempel
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Maken van onscherpe maskers

Stap 1 – Selecteer een kleur
Selecteer een kleur uit het pop-up-kleurenmenu. De ver-
scherping wordt alleen op randen toegepast waar de gese-
lecteerde kleur overheerst. Selecteer All om een masker te 
maken dat op alle kleuren van toepassing is.

Stap 3 – Controleer het resultaat
Om het effect van het Unsharp Mask te vergelijken met het 
ongewijzigde beeld, klikt u op de “Apply” knop in de linker 
bovenhoek van het “Unsharp Mask” palet om het effect van 
het “Unsharp Mask” palet aan of uit te zetten.

Stap 4 – Maak extra maskers
Herhaal stap 1-3 om extra maskers te maken voor verschil-
lende kleuren. Nieuwe maskers worden onderaan de Uns-
harp Mask lijst toegevoegd. Maskers worden toegepast op 
basis van de volgorde in de lijst. Om de volgorde te verande-
ren, dient u een masker in de Unsharp Mask lijst te selecteren 
en op  te klikken om het masker hoger op de lijst te zet-
ten, of  om het lager op de lijst te zetten. Om een masker 
te verwijderen dient u het masker te selecteren en op de  
knop te klikken.

Stap 2 – Stel intensity, halo width en threshold in
Selecteer waarden voor intensiteit, straal en drempel met 
behulp van de schuifbalken, of voer de waarden rechtstreeks 
in in de tekstvakken rechts ervan.

Intensity
De mate waarin het contrast van de contouren wordt 
vergroot.

Halo 
Width

De omvang van het te bewerken gebied. Hoe groter de 
straal, des te breder de randen lijken. Een te hoge waar-
de voor Halo Width geeft een stralenkrans (“halo”) langs 
de contouren in het beeld.

Threshold

De laagste waarde waarbij verscherping toegepast 
wordt. Wanneer de drempel nul is, worden alle contou-
ren in het beeld verscherpt. Verhoging van de drempel 
vergroot het contrast dat aanwezig moet zijn tussen de 
pixels voordat het masker wordt toegepast, zodat alleen 
duidelijkere contouren beïnvloed worden.
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Het instellingenmenu voor Unsharp Mask
Wanneer u op de driehoek in de rechter bovenhoek van het “Unsharp Mask” palet klikt, verschijnt het instellingenmenu 
voor Unsharp Mask.

Optie Beschrijving

Copy to Clipboard
Kopieer de huidige curve-instellingen naar het klembord. Om deze instellingen in het “Unsharp 
Mask” palet voor een ander venster te plakken dient u het venster te activeren en Paste te selec-
teren in het Edit menu.

Save Unsharp Mask Settings…
Bewaar de huidige Unsharp Mask instellingen onder een door u toegekende naam. Deze instel-
lingen worden aan het einde van het instellingenmenu voor Unsharp Mask toegevoegd, waar u 
ze kunt oproepen door de gewenste instellingen bij naam te selecteren.

Delete Unsharp Mask Settings…
Verwijder instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Save Unsharp Mask Settings…. Er 
verschijnt een dialoog waarin u de te verwijderen instellingen bij naam kunt selecteren.

Import Unsharp Mask Settings… Importeer instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Export Unsharp Mask Settings….

Export Unsharp Mask Settings…
Exporteer de huidige instellingen naar een bestand op een door u gewenste locatie. Bestanden 
met Unsharp Mask instellingen hebben de extensie “.num”.

Reset To Default Unsharp Mask Settings Verwijder alle maskers in de Unsharp Mask lijst.

Reset To User Unsharp Mask Settings
Herstel de standaard Unsharp Mask instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Set User Set-
tings in het instellingenmenu van het scanvenster  (  17).
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De LCH EditorDe LCH Editor
Kleuren bewerkenKleuren bewerken

De LCH Editor modelleert de kleur met behulp van drie com-
ponenten: Lightness (helderheid), Chroma (kleurverzadiging 
of intensiteit) en Hue (kleurschakering), elk met zijn eigen 
bewerkingsweergave. De helderheid en kleurverzadiging 
worden weergegeven door curven, die u op dezelfde ma-
nier kunt bewerken als de tooncurven in het “Curves” palet. 
Door de helderheidscurve steiler te maken wordt het verschil 
tussen de lichte en donkere delen van het beeld groter en het 
contrast dus sterker. Door de kleurverzadigingscurve steiler te 
maken neemt de kleurverzadiging toe en worden de kleuren 
intenser. Beide editors zijn voorzien van een histogramweer-
gave, autocontrast en witpunt-, zwartpunt- en grijspunt-
schuifbalken. Er zijn tevens schuifbalken opgenomen voor 
het uitvoerniveau, zodat de maximum en minimumwaarden 
voor de uitvoer bewerkt kunnen worden.

  Het “LCH Editor” paletHet “LCH Editor” palet
Het “LCH Editor” palet kan zowel in het scanvenster als in beeldvensters 
worden gebruikt.

  De “Apply” knopDe “Apply” knop
Wijzigingen in de LCH Editor worden alleen doorgevoerd wanneer het 
vakje links bovenin het “LCH Editor” palet aangevinkt is. Wanneer dit 
vakje aangevinkt is, worden wijzigingen in de instellingen zichtbaar in 
het beeld in het actieve venster. Het vakje kan aan- en uitgevinkt wor-
den voor een snelle "vóór en na" vergelijking, zodat u zien kunt of de 
wijzigingen van de instellingen het gewenste effect hebben.

De editor voor kleurschakering (“hue”) is voorzien van unieke 
regelfuncties die ongeëvenaarde fl exibiliteit bieden bij het 
bewerken van kleuren. Met deze tool kunt u een specifi eke 
invoerkleurenreeks koppelen aan een andere uitvoerkleuren-
reeks, zodat u de rode kleuren in het beeld meer oranje, of 
zelfs groen of blauw kunt maken.

U selecteert de gewenste editor in het menu bovenaan het 
“LCH Editor” palet.

  Nikon Color Management (Nikon Color Management (  78) 78)
De LCH Editor kan alleen gebruikt worden wanneer het Nikon Color 
Management systeem (CMS) aanstaat. Wanneer Nikon CMS uitstaat, 
zijn de tools in het “LCH Editor” palet uitgeschakeld. Om de LCH Editor 
te gebruiken met een kleurruimte die hetzelfde toonwaardenbereik 
(gamut) heeft als niet-gekalibreerde RGB-data die rechtstreeks van de 
scanner is verkregen, dient u CMS aan te zetten en het kleurruimtepro-
fi el Scanner RGB te selecteren.

Editor-menu

Apply knop
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De Luminosity editor
Hoewel het meer invloed heeft op de helderheid dan de kleur, 
heeft het bewerken van de luminantie een effect dat vergelijkbaar 
is met het bewerken van de hoofdcurve in het “Curves” palet. 
Wanneer u de curve steiler maakt, verandert het verschil tussen 
de lichte en donkere delen van het beeld en wordt het contrast 
verhoogd. Wanneer u het grijspunt verplaatst, wordt de helder-
heid van de middentonen gewijzigd, terwijl het detail in de hoge 
lichten en schaduwen behouden blijft.

  Sneltoetsen voor selectie van editorSneltoetsen voor selectie van editor
U kunt de editor ook selecteren met de volgende sneltoetsen:
• Ctrl Shiht 1 (Windows)/  option 1 (Macintosh)

Luminosity editor
• Ctrl Shiht 2 (Windows)/  option 2 (Macintosh)

Chroma editor
• Ctrl Shiht 3 (Windows)/  option 3 (Macintosh)

Hue editor

Onderdeel Beschrijving

Histogram

Toont de verdeling van pixels met verschillende lumi-
nanties in het invoerbeeld. De horizontale as toont 
luminantie (van 0 tot 255), de verticale as het aantal 
pixels.

Schuifbalken 
uitvoerniveau

Kies de maximum en minimum uitvoerwaarde.

Schuifbalk 
zwartpunt

Kies het minimum invoerniveau.

Schuifbalk 
grijspunt

Stel het grijspunt (gammawaarde) in.

Schuifbalk
witpunt

Kies het maximum invoerniveau.

Invoer-/
uitvoerniveaus

Invoer- en uitvoerniveaus voor het punt onder de cur-
sor in het curvediagram.

Klik om de verdeling van pixels met verschillende lu-
minanties in het uiteindelijke beeld te bekijken. Klik 
opnieuw om de luminantieverdeling van het invoer-
beeld te bekijken.

Zet de luminantiecurve terug op lineair.

Zet alle curven in de LCH Editor terug op lineair.

Stel de maximum en minimum invoerwaarden zoda-
nig in dat 0,5% van de lichtste en donkerste pixels in 
de uitsnede worden uitgesloten. Dit percentage kunt 
u wijzigen in de categorie “Advanced Color” van de 
“Preferences” dialoog (  101).

Schuifbalk 
grijspunt

Schuifbalken 
uitvoerniveau

Schuifbalk 
witpunt

Schuifbalk 
zwartpunt

Invoer-/
uitvoerniveau

Histogram



58TOPDe Tool Chest — De LCH Editor

De Chroma Editor
De Chroma editor is een handige tool om de kleurverzadi-
ging te wijzigen. Wanneer u de curve steiler maakt, wordt 
de verzadiging in de betreffende reeks vergroot, waardoor 
de kleuren intenser worden. Afvlakken van de curve leidt tot 
fl etsere, minder sterke kleuren. Het beeld als geheel wordt 
levendiger door het grijspunt naar links te verplaatsen; bij 
verschuiving van het grijspunt naar rechts vervagen de ver-
schillen tussen de kleuren, waardoor het beeld grijzer wordt. 
Om optimaal gebruik te maken van het dynamische bereik 
van de scanner kunt u de curve steiler maken in die gedeel-
ten van het histogram die het grootste aantal pixels bevat-
ten, terwijl u de kleuren die overeenkomen met neutraal grijs 
ongewijzigd laat.

Onderdeel Beschrijving

Histogram

Toont de verdeling van pixels met verschillende ma-
ten van kleurverzadiging in het invoerbeeld. De hori-
zontale as toont kleurverzadiging, de verticale as het 
aantal pixels.

Schuifbalken 
uitvoerniveau

Kies de maximum en minimum uitvoerwaarde.

Schuifbalk 
zwartpunt

Kies het minimum invoerniveau.

Schuifbalk 
grijspunt

Stel het grijspunt (gammawaarde) in. 

Schuifbalk wit-
punt

Kies het maximum invoerniveau. 

Invoer-/
uitvoerniveaus

Invoer- en uitvoerniveaus voor het punt onder de cur-
sor in het curvediagram.

Klik om de verdeling van kleurverzadiging in het 
uiteindelijke beeld te bekijken. Klik opnieuw om de 
verdeling van kleurverzadiging in het invoerbeeld te 
bekijken.

Zet de kleurverzadigingscurve terug op lineair. 

Zet alle curven in de LCH Editor terug op lineair.Schuifbalk 
grijspunt

Schuifbalken 
uitvoerniveau

Schuifbalk witpuntSchuifbalk zwartpunt Invoer-/
uitvoerniveau

Histogram
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De Hue Editor
De functies voor de bewerking van de kleurschakering zijn uniek 
en bestaan uit een achtergrond in de kleuren van de regenboog in 
tweeën gedeeld door een horizontale lijn, die de kleurschakerin-
gen (kleuren) in het originele beeld weergeeft. Over deze lijn heen 
wordt een andere horizontale lijn afgebeeld, die de kleuren in het 
beeld na bewerking weergeeft (uitvoerkleuren). Vóór bewerking 
is de invoerlijn gelijk aan de uitvoerlijn, zodat bijvoorbeeld rode 
kleuren in de invoer in het uiteindelijke beeld als rood weergege-
ven worden. Door de vorm van de kleurschakeringcurve te ver-
anderen, kunt u de invoerkleuren over een geselecteerd gedeelte 
van het kleurbereik aan andere uitvoerkleuren koppelen.

Om de kleurschakeringcurve te bewerken klikt u eenmaal in het 
bewerkingsvenster om de Hue Editor te activeren. Klik daarna op 
het punt op de curve dat zich boven de kleurschakering bevindt 
die u wilt bewerken. Sleep dit punt omhoog of omlaag tot het de 
gewenste uitvoerkleur doorkruist.

Om de kleurschakering van een specifi eke pixel te bepalen, 
beweegt u de cursor over het beeld. Het punt dat overeen-
komt met de kleurschakering van de pixel onder de cursor 
wordt op de invoerlijn gemarkeerd.

Onderdeel Beschrijving

Breedteschuif-
balk

Past de breedte van de curve die door het geselec-
teerde punt loopt aan,  waardoor het aantal omlig-
gende kleurschakeringen dat door de verandering 
wordt beïnvloed wordt vergroot of verkleind.

Schaalknop

Klik om de verticale schaal van 60° over een hoek van 
120° naar 180° en terug te veranderen (de graden 
in deze schaal hebben betrekken op een kleurenwiel 
van 360°. Wanneer u de schaal verhoogt wordt het 
weergegeven kleurschakeringbereik vergroot; verla-
ging van de schaal verhoogt de nauwkeurigheid.

Uitvoerschuif-
balk

Voor koppeling van alle invoerkleuren aan verschil-
lende uitvoerkleuren.

Zet de kleurschakeringcurve terug op lineair.

Zet alle curven terug op lineair.

Uitvoerschuif-
balk

SchaalknopBreedte-
schuifbalk
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Het instellingenmenu van de LCH Editor
Wanneer u op de driehoek in de rechter bovenhoek van het “LCH Editor”-palet klikt, verschijnt het instellingenmenu voor 
de LCH Editor.

Optie Beschrijving

Copy to Clipboard
Kopieer de huidige curve-instellingen naar het klembord. Om deze instellingen in het “LCH Editor” 
palet voor een ander venster te plakken dient u het venster te activeren en Paste te selecteren in het 
Edit menu.

Save LCH Curve Settings…
Bewaar de huidige LCH Editor instellingen onder een door u toegekende naam. Deze instellingen 
worden aan het einde van het instellingenmenu voor de LCH Editor toegevoegd, waar u ze kunt op-
roepen door de gewenste instellingen bij naam te selecteren.

Delete LCH Curve Settings…
Verwijder instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Save LCH Curve Settings…. Er verschijnt 
een dialoog waarin u de te verwijderen instellingen bij naam kunt selecteren.

Import LCH Curve Settings… Importeer instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Export LCH Curve Settings….

Export LCH Curve Settings…
Exporteer de huidige instellingen naar een bestand op een door u gewenste locatie. Bestanden met 
LCH Editor instellingen hebben de extensie “.nlv”.

Reset To Default LCH Curve Settings Zet alle curven in de LCH Editor terug op lineair.

Reset To User LCH Curve Settings
Herstel de standaard LCH Editor instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Set User Settings 
in het instellingenmenu van het scanvenster (  17).
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Digital ICEDigital ICE44 Advanced Advanced
Digital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEEDigital ICE, Digital ROC, Digital GEM, Digital DEE

Het “Digital ICE4 Advanced” palet regelt de functies Digital 
DEE (alleen 9000 ED, 5000 ED en COOLSCAN V ED), Digital 
ICE, Digital ROC en Digital GEM die in Nikon scanners zijn 
ingebouwd om het effect van krassen, stof, verbleking, fi lm-
korrel en onderbelichting te verminderen.

  Het “Digital ICEHet “Digital ICE44 Advanced” palet Advanced” palet
Het “Digital ICE4 Advanced” palet kan alleen worden gebruikt wanneer 
het scanvenster actief is.

  Preparaatglaasjes scannenPreparaatglaasjes scannen
Zet Digital ICE4 Advanced uit wanneer u preparaatglaasjes scant in de 
FH-G1 of FH-8G1 medische houders (apart verkrijgbaar).  Het kan zijn 
dat Digital ICE4 Advanced bij preparaatglaasjes niet het gewenste resul-
taat produceert.

De volgende functies zijn beschikbaar:

Functie Beschrijving

Digital ICE
Vermindert het effect van stof en krassen tij-
dens het scannen van het beeld.

 62

Digital ROC
Verwerkt beelden digitaal om verbleekte 
kleuren te herstellen.

 63

Digital GEM
Verwerkt beelden digitaal om het effect van 
fi lmkorrel te verminderen.

 64

Digital DEE

Verduidelijkt het detail in onderbelichte de-
len van onderbelichte of met tegenlicht ge-
maakt foto’s (alleen 9000 ED, 5000 ED en 
COOLSCAN V).

 65
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Digital ICE

Digital ROC
Digital GEM

Digital DEE

Redraw knop
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Digital ICE – Krassen en stof corrigeren
Digital ICE ( Image Correction and Enhancement) vermindert 
het effect van stof en krassen tijdens het scannen van het 
beeld. Om Digital ICE te gebruiken selecteert u Enable Di-
gital ICE en kiest u On(Normal) of On(Fine) in het Digital 
ICE menu.

Om het effect van eventuele wijzigingen in de Digital ICE 
instellingen te bekijken, klikt u op de Preview knop in het 
scanvenster (het preview-beeld kan niet worden ververst 
met de Redraw knop; deze kan alleen bij Digital ROC, Di-
gital GEM en Digital DEE kan worden gebruikt). Het effect 
van Digital ICE wordt weergegeven in zowel het “Natural” 
tabblad als het “Processed” tabblad.

  ScantijdScantijd
Wanneer Digital ICE aanstaat, duurt het scannen langer. Zet Digital ICE 
uit om de scantijd te verkorten.

  Het informatieveldHet informatieveld
Wanneer Digital ICE aanstaat, wordt de optie u geselecteerd heeft in 
het Digital ICE menu getoond in het informatieveld van het scanvenster. 
Er wordt een waarschuwingsicoon ( ) getoond als het preview-beeld 
niet ververst is en de wijzigingen in de Digital ICE instellingen daarom 
niet zichtbaar zijn.

  FilmnegatievenFilmnegatieven
Er kan ruis ontstaan wanneer u Digital ICE gebruikt bij overbelichte beel-
den of beelden die tijdens het ontwikkelingsproces zeer intense kleuren 
hebben gekregen. Het beste resultaat verkrijgt u met goed belichte 
beelden die normaal zijn ontwikkeld.

  Zwart/witfi lmZwart/witfi lm
Digital ICE kan niet worden gebruikt bij zwart/witfi lm, tenzij de fi lm in 
een kleurenbad is ontwikkeld.

  Kodachrome-fi lmKodachrome-fi lm
Digitale ICE wordt niet aangeraden bij het scannen van Kodachrome 
fi lm met de 8000 ED, 4000 ED, of COOLSCAN IV ED. Als u Kodachrome 
fi lm met de 9000 ED, 5000 ED, of COOLSCAN V ED scant, selecteer dan 
Kodachrome in het menu fi lmsoort. Afhankelijk van de gebruikte fi lm, 
kan soms vervaging of verlies van details optreden als Kodachrome fi lm 
gescand wordt met de 5000 ED of COOLSCAN V ED.

Optie Beschrijving

On(Normal)
Het beeld wordt digitaal verwerkt om het effect van 
krassen en stof te verminderen.

On(Fine)
Gebruik deze instelling voor heel dunne krassen of 
stof dat nauwelijks zichtbaar is. De algehele scherpte 
van het beeld kan hierdoor worden verminderd.

De Tool Chest — Digital ICE4 Advanced

Vakje Enable 
Digital ICE
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Digital ROC – verbleekte kleuren herstellen
Digital ROC (Reconstruction of Color) herstelt digitaal kleu-
ren die verloren zijn gegaan door verbleking van de oor-
spronkelijke fi lm. Om Digital ROC te gebruiken selecteert u 
Enable Post Processing en kiest u een waarde voor kleur-
reconstructie door de Digital ROC schuifbalk te verplaatsen 
of een waarde tussen 0 (Digital ROC uit) of 10 (maximum 
effect) in het tekstvak rechts van de balk in te voeren. De 
standaardinstelling is 5.

Om het effect van de nieuwe instellingen in een preview-
beeld te bekijken, klikt u op de Redraw knop. Als het ge-
wenste resultaat niet is bereikt, kunt u de instellingen wijzi-
gen en opnieuw op de Redraw knop klikken.

  Scan- en previewtijdScan- en previewtijd
Scans en previews duren langer wanneer Digital ROC aanstaat. Om de 
scan- en previewtijd te verkorten dient u het vakje bij Enable Post Pro-
cessing uit te zetten.

  Zwart/witfi lm en -scansZwart/witfi lm en -scans
Digital ROC kan kleur toevoegen aan zwart/wit beelden of beelden 
gescand in zwart/wit.

  Digital ROCDigital ROC
De status van Digital ROC wordt in het informatieveld van het scanven-
ster getoond. Er verschijnt een waarschuwingspictogram ( ) als het 
preview-beeld niet ververst is, zodat de wijzigingen in de Digital ROC in-
stellingen niet zichtbaar zijn. Digital ROC is niet beschikbaar wanneer de 
FH-816 of FH-8G1 gebruikt wordt bij de 9000 ED of 8000 ED, of wanneer 
de FH-G1 gebruikt wordt bij de 5000 ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED of 
COOLSCAN IV ED.
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Vakje Enable 
Post Proces-

sing
Schuifbalk 
en tekstvak 
Digital ROC
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Digital GEM – fi lmkorrel verminderen
Digital GEM (Grain Equalization Managament) verwerkt 
beelden digitaal om het effect van fi lmkorrel te verminderen. 
Om Digital GEM te gebruiken selecteert u Enable Post Pro-
cessing en kiest u een waarde voor korrelegalisering door 
de Digital GEM schuifbalk te verplaatsen of een waarde tus-
sen 0 (Digital GEM uit) of 4 (maximum effect) in het tekstvak 
rechts van de balk in te voeren. De standaardinstelling is 3.

Om het effect van de nieuwe instellingen in een preview-
beeld te bekijken, klikt u op de Redraw knop. Als het ge-
wenste resultaat niet is bereikt, kunt u de instellingen wijzi-
gen en opnieuw op de Redraw knop klikken.

  Scan- en previewtijdScan- en previewtijd
Scans en previews duren langer wanneer Digital GEM aanstaat. Om 
de scan- en previewtijd te verkorten dient u het vakje bij Enable Post 
Processing uit te zetten.

  Digital GEMDigital GEM
De status van Digital GEM wordt in het informatieveld van het scanven-
ster getoond. Er verschijnt een waarschuwingspictogram ( ) als het 
preview-beeld niet ververst is, zodat de wijzigingen in de Digital GEM 
instellingen niet zichtbaar zijn. Digital GEM is niet beschikbaar wanneer 
de FH-816 of FH-8G1 gebruikt wordt bij de 9000 ED of 8000 ED, of wan-
neer de FH-G1 gebruikt wordt bij de 5000 ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED 
of COOLSCAN IV ED.
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Vakje Enable 
Post Proces-

sing Schuifbalk 
en tekstvak 
Digital GEM
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Digital DEE – detail in schaduwen en hoge lichten verhogen
Digital DEE (Dynamic Exposure Extender) maakt details 
zichtbaar in schaduwen en hoge lichten door te corrigeren 
voor onderbelichting bij onderwerpen in tegenlicht of delen 
in de schaduw, en voor overbelichting bij helder verlichte 
delen. Digital DEE is alleen beschikbaar bij de fi lmscanners 
9000 ED, 5000 ED en COOLSCAN V ED.

Details in de schaduw verhogen
Om de details in de schaduw te verhogen selecteert u Ena-
ble Digital DEE en wijzigt u de helderheid van de schaduw 
met behulp van de Shadow Adjustment schuifbalk of door 
een waarde van 1 tot 100 in te voeren in het tekstvak rechts 
van de balk. Hoe groter de waarde, des te lichter de schadu-
wen in het beeld. De standaardinstelling is 50.

Om het effect van de nieuwe instellingen in een preview-beeld te 
bekijken, klikt u op de Redraw knop. Als het gewenste resultaat 
niet is bereikt, kunt u de instellingen wijzigen en opnieuw op de 
Redraw knop klikken.

  Een uitsnede selecterenEen uitsnede selecteren
Selecteer bij gebruik van Digital DEE een uitsnede waarbij de randen 
van het beeld en andere niet belichte delen van de fi lm worden weg-
gelaten.

  Monotone schaduwenMonotone schaduwen
Digital DEE heeft geen effect wanneer er helemaal geen doortekening 
in de schaduwen is en de schaduwen dus geheel één kleur zijn.

Na bewerkingVóór bewerking

  Digital DEEDigital DEE
De status van Digital DEE wordt in het informatieveld van het scanvenster getoond. 
Er verschijnt een waarschuwingspictogram ( ) als het preview-beeld niet ververst 
is, zodat de wijzigingen in de Digital DEE instellingen niet zichtbaar zijn. Digital DEE 
is niet beschikbaar wanneer de FH-816 of FH-8G1 gebruikt wordt bij de 9000 ED, 
of wanneer de FH-G1 gebruikt wordt bij de 5000 ED of COOLSCAN V ED.

  Scan- en previewtijdScan- en previewtijd
Scans en previews duren langer wanneer Digital DEE aanstaat. Om de scan- en 

previewtijd te verkorten dient u het vakje bij Enable Digital DEE uit te zetten.

  Middenformaatfi lm (alleen 9000 ED)Middenformaatfi lm (alleen 9000 ED)
Wanneer u Digital DEE gebruikt om middenformaatfi lm te scannen onder 
Windows, stel dan het uitsnedepalet zo in dat de bestandsgrootte 169 MB 
of minder is. Een bestand van 169 MB komt overeen met een beeld op volle 
grootte van een 6×9 fi lm (uitsnedeformaat 6588 × 4482 pixels) op een schaal 
van 100% op 2000 dpi.
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Vakje Enable 
Digital DEE Schuifbalk 

en tekstvak 
Shadow 
AjustmentRedraw 

knop
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Details in hoge lichten verhogen
Digital DEE kan ook worden gebruikt om details in hoge lich-
ten zichtbaar te maken wanneer de achtergrond veel lichter 
is dan het onderwerp of het onderwerp veel lichter is dan de 
achtergrond. Om de details in hoge lichten te verhogen selec-
teert u Enable Digital DEE en klikt u op de More knop.

Om het effect van de nieuwe instellingen in een preview-
beeld te bekijken, klikt u op de Redraw knop. Als het ge-
wenste resultaat niet is bereikt, kunt u de instellingen wijzi-
gen en opnieuw op de Redraw knop klikken.

U wijzigt de hoge lichten met de Highlight Adjustment 
schuifbalk of door een waarde van 1 tot 100 in te voeren in 
het tekstvak rechts van de balk. Wanneer u de waarde bij 
Highlight Adjustment verhoogt, wordt het contrast in de 
hoge lichten vergroot. Het verlagen van de waarde heeft het 
tegenovergestelde effect. De standaardwaarde is 1.

Na bewerkingVóór bewerking

  Monotone hoge lichtenMonotone hoge lichten
Digital DEE heeft geen effect wanneer er helemaal geen doortekening is 
in de hoge lichten en de hoge lichten dus geheel één kleur zijn.

De Tool Chest — Digital ICE4 Advanced

More knop

Schuifbalk 
en tekstvak 
Highlight 
Adjustment

Redraw knop
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“Schaduwen” en “hoge lichten” defi niëren
De Threshold schuifbalk in de detailweergave van het tab-
blad “Digital DEE” bepaalt de grens tussen schaduwen en 
hoge lichten.

Wanneer u de schuifbalk naar rechts verplaatst of een ho-
gere waarde invoert in het Threshold tekstvak, wordt het 
toonbereik dat gewijzigd wordt door de Shadow Ajust-
ment schuifbalk vergroot en het toonbereik dat gewijzigd 
wordt door de Highlight Adjustment schuifbalk verkleind.

Als Shadow Adjustment de schaduwen in het gewenste 
toonbereik niet voldoende lichter maakt, of als Highlight 
Adjustment een te groot gebied lichter maakt, kunt u pro-
beren om de drempelwaarde te verhogen.

Wanneer u de schuifbalk naar links verplaatst of een lagere 
waarde invoert in het Threshold tekstvak, wordt het toon-
bereik dat gewijzigd wordt door de Highlight Adjustment 
schuifbalk vergroot en het toonbereik dat gewijzigd wordt 
door de Shadow Adjustment schuifbalk verkleind.

Als Highlight Adjustment het contrast in het gewenste 
toonbereik niet voldoende verhoogt, of als Shadow Adjust-
ment een te groot gebied lichter maakt, kunt u proberen om 
de drempelwaarde te verlagen.

Schaduwen

Drempel (threshold)

Hoge lichten

Toonbereik gewijzigd door
 Shadow Ajustment

Toonbereik gewijzigd door 
Highlight Adjustment

Schaduwen

Drempel (threshold)

Hoge lichten

Toonbereik gewijzigd 
door Shadow Adjustment

Toonbereik gewijzigd door
Highlight Adjustment

  ThresholdThreshold
Idealiter zou de drempel voor wijziging van de schaduw twintig tot veer-
tig keer groter moeten zijn dan de hoogste van de R en G waarden in 
de helderste schaduwen. De drempel voor wijziging van de hoge lichten 
zou twintig tot veertig keer lager moeten liggen dan de laagste van de R 
en G waarden in de donkerste hoge lichten. Om 
een drempel te kiezen die zowel voor schaduwen 
als hoge lichten kan worden gebruikt, voert u het 
gemiddelde in van de hoogste waarde (R of G) 
in de helderste schaduwen en de laagste waarde 
(R of G) in de donkerste hoge lichten. U kunt de 
kleurwaarden bepalen door de cursor over het 
beeld te verplaatsen en de R en G waarden in het 
informatieveld van het scanvenster af te lezen.

De Tool Chest — Digital ICE4 Advanced

Schuifbalk 
en tekstvak 
Threshold
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Het instellingenmenu voor Digital ICE4 Advanced
Wanneer u op de driehoek in de rechter bovenhoek van het “Digital ICE4 Advanced” palet klikt, verschijnt het instellingen-
menu voor Digital ICE4 Advanced.

Optie Beschrijving

Copy Digital ICE4 Advanced 
Setting to Clipboard

 (alleen Macintosh)

Kopieer de huidige curve-instellingen naar het klembord. Selecteer Paste in het Edit menu om deze instellin-
gen in het “Digital ICE4 Advanced” palet te plakken voor een ander venster.

Save Digital ICE4 Advanced 
Settings…

Bewaar de huidige Digital ICE4 Advanced instellingen onder een door u toegekende naam. Deze instellingen 
worden aan het einde van het instellingenmenu voor Digital ICE4 Advanced toegevoegd, waar u ze kunt op-
roepen door de gewenste instellingen bij naam te selecteren.

Delete Digital ICE4 Advanced 
Settings…

Verwijder instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Save Digital ICE4 Settings…. Er verschijnt een dia-
loog waarin u de te verwijderen instellingen bij naam kunt selecteren.

Import Digital ICE4 Advanced 
Settings…

Importeer instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Export Digital ICE4 Settings….

Export Digital ICE4 Advanced 
Settings…

Exporteer de huidige instellingen naar een bestand op een door u gewenste locatie. Bestanden met Digital ICE4 
Advanced instellingen hebben de extensie “.nla”.

Reset To Default Digital ICE4 
Advanced Settings

Zet alle Digital ICE4 Advanced functies uit en zet alle schuifbalken terug op hun standaardwaarden.

Reset To User Digital ICE4 
Advanced Settings

Herstel de standaard Digital ICE4 Advanced instellingen die u heeft gecreëerd met de optie Set User Settings 
in het instellingenmenu van het scanvenster (  17).

Windows Macintosh

De Tool Chest — Digital ICE4 Advanced
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Analog GainAnalog Gain
Lichtbron van de scanner regelenLichtbron van de scanner regelen

Het “Analog Gain” palet (analoge versterking) wordt ge-
bruikt om de kleur te wijzigen door de belichting voor de 
gekleurde elementen in de lichtbron van de scanner te veran-
deren. De versterking wordt gemeten in LW (Lichtwaarden) 
of het Engelse equivalent EV (Exposure Value). Deze eenheid 
wordt bij veel camera’s ook gebruikt voor het meten van de 
belichtingscorrectie.

  Het “Analog Gain” paletHet “Analog Gain” palet
Het “Analog Gain” palet is alleen beschikbaar wanneer het scanvenster 
actief is.

  LichtwaardenLichtwaarden
Lichtwaarden dienen voor het meten van de lichthoeveelheid op het 
scanelement (Charge- Coupled Device of CCD). Bij +1 LW wordt de 
CCD aan twee keer de normale hoeveelheid licht blootgesteld, terwijl 
bij -1 LW de normale hoeveelheid licht gehalveerd is. LW’s worden soms 
ook “stappen” genoemd.

  Uitlopen van het beeldUitlopen van het beeld
Bij een te hoge lichtwaarde kan het gescande beeld “uitlopen” of an-
dere afwijkingen vertonen.

  Analog GainAnalog Gain
De status van Analog Gain wordt in het informatieveld van het scanven-
ster getoond. Er verschijnt een waarschuwingspictogram ( ) als het 
preview-beeld niet ververst is, zodat de wijzigingen in de analoge ver-
sterking niet zichtbaar zijn.

Het “Analog Gain” palet bevat de onderstaande onderdelen:

Onderdeel Beschrijving

Master
Wijzig de belichting voor alle elementen door de 
schuifbalk te verplaatsen of een waarde van -2.00 tot 
+2.00 in te voeren in het tekstvak rechts van de balk.

Red, Green, 
Blue

Wijzig de belichting voor de rode, groene en blauwe 
elementen door de schuifbalken te verplaatsen of 
een waarde van -2.00 tot +2.00 in te voeren in het 
tekstvak rechts van een balk.

Redraw
Ververs het preview-beeld zodat wijzigingen in de 
analoge versterking worden weergegeven.

Reset Zet alle Analog Gain schuifbalken terug op ±0.

Schuifbalken 
en tekstvakken 
Analog Gain

Redraw 
knop Reset knop
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Scan Image Enhancer (alleen 9000 ED, 5000 ED, COOLSCAN V ED)Scan Image Enhancer (alleen 9000 ED, 5000 ED, COOLSCAN V ED)
Automatisch kleur, helderheid en contrast regelenAutomatisch kleur, helderheid en contrast regelen

De Scan Image Enhancer wijzigt tijdens het scanproces au-
tomatisch de helderheid en kleurverzadiging om een beeld 
met optimaal contrast te produceren. Deze functie is al-
leen beschikbaar bij de fi lmscanners 9000 ED, 5000 ED en 
COOLSCAN V ED.

Om de Scan Image Enhancer te gebruiken, selecteert u Scan 
Image Enhancer in het “Scan Image Enhancer” palet.

Klik op de Redraw knop om het effect van de Scan Image 
Enhancer in een preview-beeld te bekijken.

  Het “Scan Image Enhancer” paletHet “Scan Image Enhancer” palet
Het “Scan Image Enhancer” palet is alleen beschikbaar wanneer het 
scanvenster actief is.

  Scan Image EnhancerScan Image Enhancer
De status van de Scan Image Enhancer  wordt in het informatieveld van 
het scanvenster getoond. Er verschijnt een waarschuwingspictogram 
( ) als het preview-beeld niet ververst is, zodat de wijzigingen in de 
Scan Image Enhancer niet zichtbaar zijn.

  ScantijdScantijd
Scantijden kunnen iets toenemen wanneer de Scan Image Enhancer 
wordt gebruikt.

  Donkere beeldenDonkere beelden
Als het beeld donker is, kan het zijn dat de Scan Image Enhancer geen 
effect heeft of het gescande beeld alleen maar donkerder maakt. Zet de 
Scan Image Enhancer uit als het gewenste resultaat uitblijft.

Vakje Enable 
Scan Image 

Enhancer
Redraw 
knop
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Scanner ExtrasScanner Extras
Scannerinstellingen regelenScannerinstellingen regelen

De opties in het “Scanner Extras” palet variëren afhankelijk van het model scanner dat aangesloten is en de gebruikte fi lm-
houder of -adapter.

  Het “Scanner Extras” paletHet “Scanner Extras” palet
Het “Scanner Extras” palet is alleen beschikbaar wanneer het scanvenster actief is.

“Scanner Extras” palet voor de 9000 ED 
met FH-835S fi lmhouder

“Scanner Extras” palet voor de 5000 ED 
met SA-21 fi lmadapter
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Het “Scanner Extras” palet bevat de volgende opties:

Scanner Onderdeel Beschrijving

Alle (alleen SA-21, SA-30, 
FH-869S, FH-869G)

Strip fi lm offset Pas fi lmpositie aan scanpositie aan.

Alle

Manual focus
adjustment

Stel scanner handmatig scherp via schuifbalk of rechtstreekse tekstinvoer.

Perform
autofocus when 
fi lm is inserted

Voer automatische scherpstelling uit bij plaatsing van dia in MA-21/MA-20 (S) (5000 ED, 4000 ED, 
COOLSCAN V ED, COOLSCAN IV ED). Wanneer houder in 9000 ED of 8000 ED geplaatst is, wordt 
het eerste beeld automatisch scherpgesteld (FH-869S, FH-869G, FH-869GR uitgezonderd).

Calibration Kalibreer scanner opnieuw wanneer fi lm langere tijd in apparaat is gelaten.

Pixel data size Regel hoeveelheid kleurinformatie verkregen voor elke pixel (scanbitdiepte).

5000 ED, 4000 ED, 
COOLSCAN V ED, 
COOLSCAN IV ED 
(alleen IA-20 (S))

Crop choices Stel uitsnede-instellingen af op diverse APS (IX-240) openingsinstellingen.

9000 ED, 8000 ED, 
5000 ED, 4000 ED

Multi-sample 
scanning

Verhoog nauwkeurigheid door het aantal scangangen over het beeld te verhogen.

9000 ED, 8000 ED CCD scan mode
Selecteer Super Fine Scan om een scan met één lijn uit te voeren in plaats van de normale 
drielijnsscan.

5000 ED, 4000 ED
(alleen SF-210/SF-200 (S))

Slide feeder scan Kies het aantal dia’s dat gescand wordt bij het klikken op de Scan knop.
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Strip Film Offset
Deze optie wordt gebruikt 
om de fi lm te laten samen-
vallen met de scanope-
ning. Deze optie is alleen 
beschikbaar bij de SA-21, 
FH-869S en de optionele 
SA-30 en FH-869G.

Om deze optie te kunnen gebruiken moet de thumbnail-lade 
open zijn en moeten thumbnails worden weergegeven. Se-
lecteer de gewenste thumbnail en pas de positie ervan aan 
met de Boundary Offset schuifbalk of door een waarde in 
te voeren in het tekstvak rechts van de balk. Als de rechter 
rand van de thumbnail afgesneden is, dient u de schuifbalk 
naar rechts te schuiven of een hogere waarde in te voeren 
om de thumbnail op de goede plaats te krijgen; als de linker 
rand afgesneden is, verplaats de schuifbalk dan naar links of 
voer een lagere waarde in. Houd er rekening mee dat de wij-
zigingsrichting verandert wanneer u de thumbnail omkeert 
of roteert.

Om het effect van Boundary Offset wijzigingen te bekij-
ken, klikt u op de Reload Thumbnail knop en controleert 
u het resultaat in de thumbnail-lade. De wijzigingen worden 
pas in het preview-veld weergegeven wanneer u op de Pre-
view knop klikt.

Manual Focus Adjustment
Gebruik Manual Focus Adjust-
ment wanneer u met autofocus 
niet het gewenste resultaat be-
reikt. Pas de scherpstelling aan 
met de Position schuifbalk of 
door een waarde in het tekstvak rechts van de balk in te voeren. 
Klik vervolgens op de Preview knop in het scanvenster om de 
scanner opnieuw scherp te stellen. De nieuwe scherpstelpositie 
wordt gebruikt totdat u een nieuwe fi lm invoert of Nikon Scan 
opnieuw start. Om de scanner automatisch te laten scherpstellen, 
klikt u op de autofocusknop in het instelveld van het scanvenster.

  Strip Film OffsetStrip Film Offset
Hieronder worden de numerieke bereiken voor Boundary Offset weer-
gegeven.

5000 ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED, COOLSCAN IV ED

Eerste beeld Volgende beelden

0–144 -144 – 144

Middenformaatfi lm (9000 ED, 8000 ED)

Beeldgrootte Eerste beeld* Volgende beelden

6 × 4.5 0–69 -69 – 69

6 × 6 0–93 -93 – 93

6 × 7 0–114 -114 – 114

6 × 8 0–127 -127 – 127

6 × 9 0–137 -137 – 137

* Kleine negatieve waarden zijn soms mogelijk bij het eerste beeld van 
middenformaatfi lm.
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Perform Autofocus When Film Is Inserted
Wanneer deze optie geselecteerd 
is bij gebruik van de MA-21/MA-
20 (S) dia-adapter bij de 5000 
ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED, of COOLSCAN IV ED, dan 
stelt de scanner automatisch scherp bij het invoeren van een 
dia.

Wanneer deze optie geselecteerd 
is en de 9000 ED of 8000 ED is 
aangesloten, dan stelt de scan-
ner automatisch scherp op het eerste beeld wanneer er een 
fi lmhouder in de scanner wordt geplaatst (de scanner stelt 
niet automatisch scherp wanneer de FH-869S, FH-869G of 
GH-869GR in de scanner wordt geplaatst).

Calibration
Als de scanner langere tijd aanstaat, kan de 
temperatuur binnenin de scanner oplopen 
en kan het nodig zijn om hem opnieuw te 
kalibreren. Klik op Calibrate om de scanner 
opnieuw te kalibreren.

Als de MA-21 of MA-20 (S) in de scanner is geplaatst. ver-
wijder dan alle dia’s uit de adapter voordat u de scanner op-
nieuw kalibreert. Wanneer u de IA-20 (S) gebruikt, verschijnt 
er voordat het kalibreerproces begint een bericht dat de fi lm 
moet worden teruggespoeld. Voordat het kalibreerproces 
begint wordt eventuele fi lm automatisch uit de SA-21, SA-
30, 9000 ED of 8000 ED geworpen. Als het kalibreren vol-
tooid is, wordt de fi lm automatisch weer ingevoerd.

  De status LEDDe status LED
De status LED van de scanner knippert wanneer de scanner opnieuw 
wordt gekalibreerd. Voer geen andere handelingen uit in Nikon Scan tot 
de status LED is opgehouden met knipperen.
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Pixel Data Size
De optie die u selecteert in het Scan 
Bit Depth menu bepaalt het aantal 
bits dat per kleurkanaal voor elke 
pixel in het beeld verkregen wordt. Welke opties beschikbaar 
zijn hangt af van de scanner die u gebruikt:
• 9000 ED, 5000 ED: 16 bits, 8 bits
• COOLSCAN V ED, 8000 ED, 4000 ED: 14 bits, 8 bits
• COOLSCAN IV ED: 12 bits, 8 bits

  Bitdiepte, kleur en bestandsgrootteBitdiepte, kleur en bestandsgrootte
Het scannen op een bitdiepte van acht bits levert 256 tinten per pixel 
op voor elk kanaal van het huidige kleurmodel (als het beeld driekleuren 
RGB is, levert dit 24-bits kleur op, waarmee circa 16,7 miljoen verschil-
lende kleurwaarden kunnen worden weergegeven). De maximum bit-
diepte hangt af van de scanner die is aangesloten:
• 9000 ED, 5000 ED: 16 bits (65.536 tinten per kanaal)
• COOLSCAN V ED, 8000 ED, 4000 ED: 14 bits (16.348 tinten per ka-

naal) 1

• COOLSCAN IV ED: 12 bits (4.096 tinten per kanaal)1

Scannen op maximum bitdiepte resulteert in grotere bestanden, maar 
verhoogt de nauwkeurigheid.

1 Beelden gescand bij twaalf en veertien bits worden geconverteerd 
naar zestien bits wanneer ze in de host-applicatie worden geopend.

IX240 Crop Choices
De volgende uitsnede-opties zijn beschik-
baar wanneer de optionele IA-20 (S) APS 
(IX-240) fi lmadapter in de 5000 ED, 4000 
ED, COOLSCAN V ED of COOLSCAN IV ED 
is geplaatst.

Uitsnede-optie Beschrijving

Classic

De grootte van de eerste uitsnede wordt aangepast 
aan de “C”-instelling (“classic”) voor APS-camera’s, 
met een breedte-hoogte verhouding die overeen-
komt met die van kleinbeeldfi lm (3:2).

Wide
De grootte van de eerste uitsnede wordt aangepast 
aan de “H”-instelling (“HDTV”) voor APS-camera’s, 
met een breedte-hoogte verhouding van 16:9.

Panorama
De grootte van de eerste uitsnede wordt aangepast 
aan de “P”-instelling (“panorama”) voor APS-came-
ra’s, met een breedte-hoogte verhouding van 3:1.
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  ScantijdScantijd
Wanneer meer scangangen worden uitgevoerd, neemt de scantijd ver-
houdingsgewijs toe.

CCD Scan Mode
Deze optie is alleen beschikbaar bij de 
fi lmscanners 9000 ED en 8000 ED. Om 
het scannen sneller te laten verlopen, 
maken deze scanners gebruik van een 
drielijns-CCD. Hoewel de scanner automatisch kleine uit-
voerverschillen tussen de lijnen compenseert, kunnen de 
resterende kleine verschillen leiden tot een vermindering van 
de beeldkwaliteit, bijvoorbeeld wanneer u de curven voor 
het beeld veel steiler maakt om het contrast te vergroten. Dit 
kunt u voorkomen door Super Fine Scan te selecteren om 
het beeld met een enkele lijn te scannen (de scantijd wordt 
hierdoor echter wel drie keer zo lang). Super Fine Scan 
levert geen merkbare verbetering op bij het scannen van 
beelden met een standaard tooncurve.

Slide Feeder Scan
Deze optie is beschikbaar wanneer u 
een optionele SF-210 of SF-200 (S) dia-
adapter gebruikt bij de 5000 ED of 4000 
ED. Voer het aantal te scannen dia’s in 
het tekstvak Feed Images in. Dit is het aantal dia’s dat ach-
ter elkaar wordt gescand wanneer u op de Scan knop klikt. 
Om alle dia’s in het invoerapparaat te scannen, dient u een 
hoge waarde (de maximum waarde is 99) in te voeren.

Multi-Sample Scanning
Bij “Multi-Sample Scanning” (alleen 
beschikbaar bij de 9000 ED, 8000 
ED, 5000 ED en 4000 ED) maakt de 
scanner meerdere scangangen over het beeld en worden ge-
middelde waarden gebruikt om het effect van elektronische 
“ruis” te verminderen om zo betere resultaten te verkrijgen 
met subtielere toonwaardenovergangen.

Om Multi-Sample Scanning te gebruiken selecteert u de ge-
wenste instelling in het Mode menu:

Mode
Aantal 
gangen

Beschrijving

Normal (1×) 1 Multi-Sample Scanning uit.

Good (2×) 2
Verhoogt de nauwkeurigheid met het 
equivalent van één bit per kanaal.

Fine (4×) 4
Verhoogt de nauwkeurigheid met het 
equivalent van twee bits per kanaal.

More Fine (8×) 8
Verhoogt de nauwkeurigheid met het 
equivalent van drie bits per kanaal.

Super Fine (16×) 16
Verhoogt de nauwkeurigheid met het 
equivalent van vier bits per kanaal.
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  Nikon Scan menu’sNikon Scan menu’s
Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, kunt u de “Preferences” dialoog ook openen door Preferences... te selecteren in het 
Edit menu (in Mac OS X dient u Preferences... te selecteren in het Nikon Scan applicatiemenu).

Voorkeuren
Fijnregelen van Nikon Scan

Met de instellingen in de “Preferences” (voorkeuren) dialoog kunt u de functies in het scanvenster nauwkeurig regelen. Om 
de “Preferences” dialoog te openen, klikt u op de Prefs knop in het instelveld van het scanvenster.

De instellingen in de “Preferences” dialoog zijn onderverdeeld in de onderstaande categorieën. Klik op de links voor meer 
informatie.

Categorieën

Prefs knop

Nikon Color Management (  78) *

Gamma (  82)

Color Management (  84)

File Locations (  94)

Single Scan (  95)

Batch Scan (  96)

File Saving (  99)

Automatic Actions (  100)

Advanced Color (  101)

Preview Settings (  103)

Grid Settings (  105)

* Lees het onderdeel “Nikon Color Management” 
voordat u “Gamma” en “Color Management” 
leest.
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Nikon Color ManagementNikon Color Management
Kleuren goed houdenKleuren goed houden

Het Nikon Color Management System, of Nikon CMS, zorgt 
ervoor dat de beeldinformatie van uw Nikon scanner conse-
quent en juist op monitors en printers wordt weergegeven. 
Deze krachtige tool kan gebruikt worden om kleuren om te 
zetten naar een gekalibreerde RGB-kleurruimte, voordat de 
beeldinformatie naar de host-applicatie wordt doorgegeven. 
Profi elen die de kleurkenmerken van de gekozen kleurruimte 
en het uitvoerapparaat (monitor of printer) beschrijven, 
zorgen ervoor dat de kleuren in vrijwel elke werkomgeving 
nauwkeurig worden gereproduceerd.

Nikon CMS maakt gebruik van twee voorkeurscategorieën: 
het tabblad Gamma voor gebruik wanneer Nikon CMS uit 
staat en het tabblad Color Management voor gebruik wan-
neer Nikon CMS aan staat. In het tabblad Gamma stelt u in 
hoe gegevens van de scanner gemodifi ceerd worden voor 
weergave op uw monitor. Omdat monitorprofi elen niet ge-
bruikt kunnen worden wanneer Nikon CMS uit staat, moet u 
deze aanpassing met de hand uitvoeren. In het tabblad Color 
Management zet u Nikon CMS aan en uit en selecteert u de 
profi elen voor gebruik bij uw monitor en de kleurinstellingen 
CMYK en gekalibreerde RGB wanneer CMS aan staat.

  Nikon CMS uitzettenNikon CMS uitzetten
Over het algemeen kunt u veel betere resultaten verwachten wanneer 
Nikon CMS is ingeschakeld. Het kan echter wenselijk zijn om Color Ma-
nagement uit te schakelen om:

• de verwerking sneller te laten verlopen
Wanneer uw computer een trage processor heeft, kan het scannen 
door het kleurverwerkingsproces langer duren. Zet Nikon CMS uit om 
de scantijd te verkorten.

• gegevens van de scanner rechtstreeks te bewerken
Vergevorderde gebruikers kunnen er de voorkeur aan geven om 
Nikon CMS uit te zetten om niet-gekalibreerde RGB-gegevens van de 
scanner zelf te bewerken.

  CMYKCMYK
Beelden kunnen niet in CMYK worden gescand. Indien u CMYK-gege-
vens nodig heeft, dient u de beelden naar CMYK te converteren voordat 
u ze op de harde schijf opslaat. Beelden kunnen alleen in CMYK worden 
opgeslagen wanneer Nikon CMS aanstaat (Nikon CMS staat standaard 
aan).
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Hoe Nikon CMS werkt 
Kleurruimteprofi elen
Er zijn aparte profi elen beschikbaar voor de kleurinstellingen 
RGB en CMYK. Nikon Scan wordt geleverd met een selectie 
aan profi elen voor de RGB-kleurinstelling, terwijl CMYK-
profi elen voor kleurenprinters gewoonlijk door de fabrikant 
geleverd worden. Kleurruimteprofi elen worden gebruikt 
wanneer beelden bewerkt worden in het scanvenster en 
wanneer de uiteindelijke scan wordt gemaakt.

Monitorprofi elen
Monitorprofi elen worden gewoonlijk door de beeldscherm-
fabrikant geleverd, hoewel profi elen voor sommige gewone 
monitors deel uit kunnen maken van uw besturingssysteem. 
Monitorprofi elen worden toegepast wanneer beelden weer-
gegeven worden op een monitor, bijvoorbeeld wanneer een 
afbeelding weergegeven wordt in het preview-veld of in een 
beeldvenster.

  Monitorprofi elen makenMonitorprofi elen maken
Indien gewenst kunt u Adobe Photoshop gebruiken om een monitor-
profi el te maken dat aansluit bij een specifi eke werkomgeving. Dit pro-
fi el kunt u dan in Nikon Scan gebruiken. Raadpleeg de documentatie 
geleverd bij Adobe Photoshop voor informatie over het maken van mo-
nitorprofi elen. Deze optie is niet beschikbaar in Adobe Photoshop LE.

Wanneer beeldinformatie van een invoerapparaat, zoals een 
scanner, wordt doorgegeven naar een uitvoerapparaat, zo-
als een monitor of printer, zorgt Nikon CMS ervoor dat het 
weergegeven beeld op het uitvoerapparaat er net zo uitziet 
als het origineel. Om deze taak uit te kunnen voeren, moet 
Nikon CMS informatie hebben over de kleurkenmerken van 
zowel de invoer- als uitvoerapparaten, alsmede de kleurruim-
te die gebruikt wordt voor de bewerking. De bestanden die 
deze informatie bevatten, worden ICC-profi elen genoemd. 
Nikon Scan gebruikt de volgende drie profi eltypen :

Invoerprofi elen
Invoerprofi elen leveren informatie over het invoerapparaat, 
zoals uw Nikon scanner. Nikon Scan wordt geleverd met 
vaste profi elen waarin de kleurkenmerken van de onder-
steunde Nikon scanners zijn verwerkt. Een invoerprofi el 
wordt automatisch geselecteerd op basis van het gebruikte 
scannermodel en het mediatype (positief of negatief) dat 
gescand wordt.
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Het scanproces
De onderstaande illustratie toont de rol die Nikon CMS speelt 
in het scanproces. CMS-profi elen zijn in blauw weergege-
ven, handelingen van de gebruiker in rood.

Wanneer Nikon CMS ingeschakeld is, wordt niet-gekalibreerde 
RGB-informatie van de scanner geconverteerd naar zwart/wit of 
gekalibreerde RGB, afhankelijk van de in het scanvenster geselec-
teerde kleurinstelling. RGB-informatie wordt verwerkt op basis 
van het profi el dat is geselecteerd voor de gekalibreerde RGB 
kleurruimte. Deze informatie wordt in het geheugen opgesla-
gen, zodat de kleurinstelling gewijzigd kan worden zonder een 
nieuwe preview uit te voeren. Wijzigingen die u aanbrengt met 
de kleurverbeteringsfuncties en Unsharp Mask zijn eveneens op 
deze informatie van toepassing. Wanneer het beeld weergegeven 
wordt in het preview-venster, wordt het monitorprofi el gebruikt 
om ervoor te zorgen dat het preview-beeld zoveel mogelijk over-
eenkomt   met de beeldinformatie in het werkgeheugen.

Wanneer u op de Scan knop klikt om de uiteindelijke scan 
uit te voeren, wordt de scaninformatie verwerkt op basis van 
het geselecteerde kleurruimteprofi el en eventuele wijzigingen 
aangebracht in het scanvenster met de kleurverbeterings-
functies en Unsharp Mask. De informatie wordt vervolgens 
overgebracht naar de host-applicatie. Indien mogelijk wordt 
het kleurruimteprofi el samen met de beeldinformatie overge-
bracht naar de host-applicatie. De TWAIN-interface die in Win-
dows gebruikt wordt, laat echter niet toe dat profi elen over-
gedragen worden naar een andere applicatie, met als gevolg 
dat in Windows het profi el alleen naar de host wordt overge-
dragen wanneer Nikon Scan gebruikt wordt als zelfstandige 
applicatie (NB: de profi elinformatie gaat verloren wanneer het 
beeld wordt bewaard in bijvoorbeeld BMP-formaat, waarin 
geen profi elen kunnen worden vastgelegd). Wanneer beelden 
in beeldvensters in Nikon Scan worden weergegeven, wordt 
het monitorprofi el gebruikt om ervoor te zorgen dat het beeld 
op het scherm het origineel zo dicht mogelijk benadert.
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Scannen met Nikon CMS uitgeschakeld
Als Use Nikon Color Management System in de categorie 
“Color Management” niet geselecteerd is, kunt u geen pro-
fi elen gebruiken om te zorgen dat informatie van de scanner 
nauwkeurig wordt gereproduceerd bij overdracht naar een 
andere applicatie of weergave op een monitor. Omdat de 
kleurprofi elen benodigd voor een gekalibreerde RGB kleur-
ruimte niet beschikbaar zijn wanneer Nikon CMS uitstaat, 
kunt u alleen beelden scannen als niet-gekalibreerde RGB of 
zwart/wit. Doordat er geen monitorprofi el kan worden ge-
bruikt, dient u gammawijziging toe te passen om het beeld 
te corrigeren voor weergave op uw monitor of bewerking 
in een andere applicatie. Gamma-wijzigingen maakt u in de 
categorie “Gamma” van de “Preferences” dialoog.

De onderstaande illustratie toont hoe het scanproces ver-
loopt wanneer Nikon CMS uitstaat. Het beeld in het pre-
view-venster wordt aangepast voor monitorweergave op ba-
sis van de waarde die u gekozen heeft voor preview-gamma 
in de categorie “Gamma”. Wanneer u op de Scan knop klikt, 
worden de primaire scangamma en eventuele wijzigingen in 
de curven en kleurbalans doorgegeven aan de scanner, die 
ze verwerkt in de scangegevens voordat het beeld wordt 
overgedragen aan de host-applicatie (als Nikon Scan als zelf-
standige applicatie wordt gebruikt, wordt de waarde voor 
preview-gamma aan de scanner doorgegeven in plaats van 
de primaire scangamma). De tools LCH Editor en Unsharp 
Mask kunnen niet worden gebruikt wanneer Nikon CMS 
uitstaat.
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Gamma
Wanneer de optie Use Nikon Color Management System 
in de categorie “Color Management” (  84) uitstaat, wor-
den de regelfuncties in de categorie “Gamma” gebruikt om 
informatie van de scanner aan te passen, zodat deze juist 
wordt weergegeven in een preview op uw monitor of bij 
opening in een andere applicatie.

Preview gamma
Preview-gamma is van toepassing op het beeld dat in het 
preview-veld van het scanvenster wordt weergegeven. Over 
het algemeen wordt preview-gamma alleen gebruikt voor 
weergave in het preview-veld, en niet voor beeldinformatie 
die wordt doorgegeven aan de host-applicatie wanneer u 
op de Scan knop klikt. Er zijn echter twee uitzonderingen op 
deze regel. De eerste geldt wanneer Nikon Scan als zelfstan-
dige applicatie wordt gebruikt, de tweede wanneer u Use 
preview gamma heeft geselecteerd als primaire scangam-
ma-optie. In deze gevallen wordt preview-gamma toegepast 
bij overdracht van beeldinformatie naar de host-applicatie.

Preview-gamma heeft een standaardwaarde van 1,8 op Ma-
cintosh- en 2,2 op Windows-computers. Om een instelling 
te kiezen die geschikt is voor uw monitor, past u de waarde 
aan zodat de patronen van grijze lijnen en punten boven de 
schuifbalk qua dichtheid overeenkomen. U kunt gamma in-
stellen door de schuifbalk te verplaatsen of door rechtstreeks 
een waarde in te voeren in het tekstvak rechts van de balk. 
Bij het maken van deze aanpassing dient u de resolutie van 
uw monitor op een lage waarde te zetten, bijvoorbeeld 
640 × 480, en zo ver mogelijk van de monitor af te zitten. 
Om de standaardinstelling voor uw platform terug te stellen, 
klikt u op de Reset knop.
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Main scan gamma
De opties voor primaire scangamma 
zijn alleen zichtbaar wanneer u 
Nikon Scan gebruikt als TWAIN-
bron of acquire plug-in voor een 
ander programma (wanneer u Nikon 
Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, wordt preview 
gamma automatisch voor zowel het preview-beeld als de 
uiteindelijke scan gebruikt.). Beeldinformatie doorgegeven 
aan de host-applicatie wordt gewijzigd op basis van de hier 
gekozen optie. Er zijn drie opties:

Use preview gamma
De gammawaarde die voor preview gamma wordt gekozen 
wordt toegepast voordat de informatie aan de host-appli-
catie wordt doorgegeven. Gebruik deze instelling wanneer 
de host-applicatie geen onafhankelijke gamma-instellingen 
ondersteunt en u het uiteindelijke beeld wilt aanpassen voor 
weergave op uw monitor.

Use application gamma
In sommige omgevingen kan de waarde voor gamma wor-
den gekozen in de host-applicatie en doorgegeven aan de 
Nikon Scan plug-in. Wanneer u Use application gamma 
heeft geselecteerd, wordt deze waarde toegepast op de pri-
maire scaninformatie voordat deze wordt doorgegeven aan 
de host-applicatie.

Deze optie heeft alleen effect indien aan twee voorwaar-
den wordt voldaan. Ten eerste moet de interface tussen de 
applicatie en Nikon Scan toelaten dat de gammawaarde 
wordt doorgegeven aan de Nikon Scan plug-in. De TWAIN 
interface die onder Windows wordt gebruikt laat echter niet 
toe dat de gammawaarde aan de TWAIN-bron (in dit geval 
Nikon Scan) wordt doorgegeven. Daarom wordt bij de Win-
dows-versie van Nikon Scan een standaardwaarde van 2,2 
gebruikt voor primaire scangamma wanneer u Use appli-
cation gamma selecteert. Als u Use application gamma 
selecteert bij een Macintosh-applicatie die deze functie niet 
ondersteunt, dan wordt het Macintosh-systeemgamma (1,8) 
gebruikt.

Use custom gamma
Wanneer u deze optie heeft geselecteerd, kunt u een waarde 
voor primaire scangamma invoeren in het tekstvak.
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Color Management
De profi elen die door het Nikon Color Management systeem 
worden gebruikt staan vermeld in de categorie “Color Ma-
nagement”.

Use Nikon Color Management System
Met deze optie zet u het Nikon Color Management systeem 
aan en uit. Wijzigingen in deze instelling zijn pas van kracht 
nadat u Nikon Scan heeft verlaten en opnieuw gestart.

Wanneer Nikon CMS aanstaat...
...worden beelden verwerkt om te zorgen dat ze consequent 
worden weergegeven, zoals beschreven in “Hoe Nikon CMS 
werkt” (  79). Omdat Color Management profi elen stan-
daard hun eigen gamma-instellingen bevatten, zijn de func-
ties in het tabblad Gamma grijs en niet actief.

Wanneer Nikon CMS uitstaat...
...worden de monitor- en kleurruimteprofi elen niet gebruikt 
en zijn de functies in het tabblad Color Management grijs 
en niet actief. De enige beschikbare tool om ervoor te zor-
gen dat kleuren van de scanner nauwkeurig op de monitor 
worden weergegeven is de categorie “Gamma” (  82). De 
enige wijzigingen aan het beeld voordat het aan de host-ap-
plicatie wordt overgedragen, zijn de gamma-aanpassing en 
wijzigingen van de curven en kleurbalans uitgevoerd in het 
scanvenster.
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Het tabblad “Monitor”
Het tabblad “Monitor” gebruikt u om het profi el te selecte-
ren dat wordt gebruikt wanneer u beelden weergeeft op uw 
monitor, hetzij in het preview-veld van het scanvenster, hetzij 
in een Nikon Scan beeldvenster. Monitorprofi elen bevatten 
informatie over de kleur- en gamma-eigenschappen van uw 
monitor, zodat beelden kunnen worden aangepast voor een 
getrouwere kleurenreproductie.

Use factory default monitor profi le (standaardinstelling)
Nikon Scan wordt geleverd met standaard monitorprofi elen 
voor wanneer er geen ander profi el beschikbaar is (zie hier-
onder). Selecteer Use factory default monitor profi le om 
het standaardprofi el voor uw platform te gebruiken.

Standaard Windows monitorprofi el (Gamma 2,2)
Het standaard Windows monitorprofi el (“NkMonitor_Win.icm”) 
is identiek aan het sRGB profi el.

Standaard Macintosh monitorprofi el (Gamma 1,8)
Het  standaard  Macintosh  monitorprofi el (“NkMonitorMac.icm”) 
is identiek aan het profi el dat wordt gebruikt voor 17” Apple-
monitors met een D50 witpunt.

Use custom monitor profi le
Gebruik deze optie om een profi el te selecteren dat geleverd 
is door de fabrikant van uw monitor. Wanneer u deze optie 
selecteert, wordt de knop Choose Custom Profi le... geac-
tiveerd. Wanneer u op deze knop klikt, wordt een standaard 
dialoogvenster voor het openen van bestanden weergege-
ven, waarin u naar de schijf en map kunt navigeren die het 
profi el van de fabrikant bevat. Het pad naar het geselecteer-
de profi el verschijnt in het tekstvak onder het keuzerondje 
Use custom monitor profi le.
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Het tabblad “RGB”
In het tabblad “RGB” kunt u een kleurruimteprofi el selecte-
ren voor de gekalibreerde RGB-kleurinstelling. U kiest het te 
gebruiken profi el in het menu Color Space.

Elk van de profi elen op de lijst kan ingedeeld worden naar 
gammawaarde en kleurbereik (gamut). Gamma is een fun-
damentele eigenschap van beeldbewerkingssystemen die 
de intensiteit van het uitvoersignaal bepaalt in relatie tot de 
invoer. Gamma regelt vanuit menselijk oogpunt de subjec-
tieve helderheid van beelden door het uitvoerniveau van de 
middentonen te wijzigen. Windows- en Macintosh-syste-
men verwerken videosignalen op verschillende wijze en deze 
verschillen komen tot uiting in het verschil tussen de stan-
daard gammawaarden voor deze platformen. De standaard 
systeemgamma voor Macintosh-computers is 1,8, terwijl de 
feitelijke standaard voor Windows-systemen 2,2 is. Nikon 
CMS bevat acht RGB profi elen met een Windows-gamma 
van 2,2 (sRGB, Bruce RGB, NTSC [1953], Adobe RGB [1988], 
CIE RGB, Wide Gamut RGB, compensated Wide Gamut RGB 
en Scanner RGB), en drie profi elen met een gammawaarde 
van 1,8 (Apple RGB, ColorMatch RGB en compensated Ap-
ple RGB) voor gebruik op de Macintosh. Kies bij het scannen 
van beelden een profi el met een gammawaarde die geschikt 
is voor het systeem waarop het beeld wordt bewerkt.
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Het tabblad “CMYK”
Het tabblad “CMYK” wordt gebruikt om een profi el te selec-
teren voor gebruik bij de CMYK kleurinstelling.

Use factory default CMYK Profi le(standaardinstelling)
Nikon Scan wordt geleverd met een standaard CMYK-pro-
fi el (de SWOP-kleurenbibliotheek) voor gebruik wanneer er 
geen ander profi el beschikbaar is. Dit profi el wordt gebruikt 
wanneer u Use factory default CMYK Profi le selecteert.

Use custom profi le
Gebruik deze optie om een profi el te selecteren dat geleverd 
wordt door de fabrikant van uw printer. Wanneer deze optie 
geselecteerd is, is de knop Choose Custom Profi le… actief. 
Wanneer u op deze knop klikt, wordt een standaard dia-
loogvenster voor het openen van bestanden weergegeven, 
waarin u naar de schijf en map kunt navigeren die het pro-
fi el van de fabrikant bevat. Het pad naar het geselecteerde 
profi el verschijnt in het tekstvak onder het keuzerondje Use 
custom CMYK profi le.

  CMYKCMYK
Beelden kunnen niet in CMYK worden gescand. Indien u CMYK-gege-
vens nodig heeft, dient u de beelden naar CMYK te converteren voordat 
u ze op de harde schijf opslaat. Beelden kunnen alleen in CMYK worden 
opgeslagen wanneer Nikon CMS aanstaat (Nikon CMS staat standaard 
aan).
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RGB profi elen geleverd bij Nikon Scan

Windows-profi elen (gamma 2,2)
sRGB
Dit RGB-profi el wordt gebruikt bij de meeste Windows-moni-
tors. Het lijkt sterk op de RGB die doorgaans gebruikt wordt 
voor kleurentelevisies en wordt ook toegepast bij het digitale 
televisieomroepsysteem dat in de Verenigde Staten hard op weg 
is om de industrienorm te worden. Fabrikanten van hardware en 
software gebruiken dit als standaardkleurprofi el en garanderen 
een goede werking. Ook lijkt dit profi el de norm te gaan worden 
voor beelden op het Internet. sRGB is geschikt voor gebruikers 
die hun digitale beelden willen gebruiken zoals ze zijn, zonder 
ze verder te bewerken of af te drukken. Het profi el heeft echter 
het nadeel van een klein kleurbereik met een beperkt gedeelte 
dat beschikbaar is voor de reproductie van blauwe kleuren. De 
overeenkomstige RGB-instelling in Photoshop 5.0 is “sRGB”.

Bruce RGB
Dit kleurprofi el probeert het ColorMatch RGB kleurbereik uit 
te breiden door de   voor G te defi niëren als liggende tussen 
de waarde voor G in het kleurruimteprofi el Adobe RGB en het 
kleurruimteprofi el ColorMatch. Het profi el werd voorgesteld 
door Bruce Fraser, die beweert dat het de meeste kleuren van 
het SWOP CMYK kleurbereik bevat. Het profi el is niet opge-
nomen in de standaardinstallatie van Photoshop  5.0, maar 
kan worden geselecteerd als het RGB kleurruimteprofi el voor 
Photoshop door het profi el “NkBruce.icm” te importeren.

NTSC (1953)
Dit is de kleurruimte voor video zoals die is gedefi nieerd door 
de National Television Standards Committee (NTSC) in 1953. 
Deze kleurruimte werd gebruikt bij de eerste kleurentelevi-
sies en wordt nog altijd toegepast door sommige kranten en 
drukkerijen in het Verre Oosten. De overeenkomstige RGB-
instelling in Photoshop 5.0 is “NTSC (1953)”.

Adobe RGB (1988)
Dit betreft een kleurruimteprofi el gedefi nieerd in Photoshop 
5.0 dat een groter kleurbereik heeft dan sRGB en de kleuren 
bevat die men aantreft in de meeste CMYK-kleurbereiken, zo-
dat het geschikt is voor DTP-doeleinden. De overeenkomstige 
RGB-instelling in Photoshop 5.0 is “Adobe RGB (1988)”.

CIE RGB
Dit betreft een videokleurruimte die is ingesteld door de 
CIE. Hoewel het kleurbereik vrij breed is, heeft het profi el als 
nadeel dat er slechts een relatief kleine ruimte gereserveerd 
is voor de reproductie van cyaan. De overeenkomstige RGB-
instelling in Photoshop 5.0 is “CIE RGB”.

Wide Gamut RGB
Dit kleurruimteprofi el, opgezet door Adobe, bevat het 
merendeel van de zichtbare kleuren. Het gevolg hiervan is 
echter dat de meeste kleuren die uitgedrukt kunnen worden 
niet kunnen worden weergegeven op standaard monitors en 
printers. De overeenkomstige RGB-instelling in Photoshop 
5.0 is “Wide Gamut RGB”.
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Wide Gamut RGB (compensated)
Nikon scanners kunnen sommige kleuren scannen die niet 
met het kleurprofi el Wide Gamut RGB kunnen worden 
uitgedrukt. Het gecompenseerde Wide Gamut RGB profi el 
herdefi nieert Wide Gamut RGB voor opname van alle kleu-
ren die de scanner kan uitvoeren. Omdat veel van de kleuren 
die niet in Wide Gamut RGB uitgedrukt kunnen worden 
thuishoren in het blauwe gedeelte van het kleurbereik, is het 
detail in het blauwe gedeelte aanzienlijk verhoogd (omdat 
het kleurbereik is uitgebreid op een niet-lineaire manier om 
alleen die kleuren op te nemen die anders niet konden wor-
den uitgedrukt, kan het kleurprofi el niet worden weergeven 
in chromaticiteitsschema’s die een standaard RGB-driehoek 
gebruiken). Evenals bij Wide Gamut RGB kunnen de meeste 
kleuren die in dit profi el gedefi nieerd worden niet op moni-
tors en printers worden gereproduceerd. Het wordt uitge-
voerd naar de host-applicatie als Wide Gamut RGB. Wan-
neer u beelden naar Photoshop 5.0 scant met dit profi el, stel 
het Photoshop RGB-profi el dan in  op “Wide Gamut RGB”.

Scanner RGB
Dit profi el reproduceert de kleurruimte die verkregen wordt 
wanneer u scant terwijl Nikon CMS uitstaat. Hierdoor wordt 
het mogelijk om de door de scanner geproduceerde kleu-
ren te bewerken met de tools LCH Editor en Unsharp Mask, 
die niet beschikbaar zijn wanneer Nikon CMS uitstaat. Om 
hetzelfde effect te krijgen dat verkregen wordt wanneer 
Nikon CMS uit staat, wordt het monitorprofi el niet gebruikt 
en wordt er ook geen ICC-profi el opgenomen bij het beeld 
wanneer het in de host-applicatie wordt geopend.
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Macintosh Profi les (Gamma 1,8)
Apple RGB
Dit profi el, dat wordt gebruikt bij desktop publishing applica-
ties en Adobe Photoshop versie 4.0 of eerder, is het standaard 
RGB-profi el voor Macintosh-monitors. De overeenkomstige 
RGB-instelling in Photoshop 5.0 is “Apple RGB”. Dit profi el is 
geschikt voor het werken met beelden die op een Macintosh 
worden weergegeven.

ColorMatch RGB
Het ColorMatch profi el is afkomstig van Radius PressView 
monitors en heeft een groter kleurbereik dan Apple RGB, 
met een bijzonder groot gedeelte dat gereserveerd is voor de 
reproductie van blauwe kleuren. De overeenkomstige RGB-
instelling in Photoshop 5.0 is “Color Match RGB”.

Apple RGB (compensated)
Dit profi el defi nieert tristimulus (rood, groen en blauw) 
chromaticiteit als het snijpunt van de curve die de grenzen 
aangeeft van het zichtbare kleurbereik met lijnen getrok-
ken vanaf het Apple RGB witpunt die door de punten lopen 
die tristimulus chromaticiteit defi niëren in het Apple RGB 
kleurruimteprofi el. Het unieke van dit profi el is dat de ei-
genschappen van Apple RGB behouden blijven, terwijl meer 
verzadigde kleuren mogelijk zijn. Dit profi el behoort niet tot 
de standaardinstallatie van Photoshop 5.0 maar kan als RGB 
kleurruimteprofi el voor Photoshop geselecteerd worden 
door het profi el “NKApple_CPS.icm” te importeren.
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Kleurbereik (Gamut)
Profi elen kunnen niet alleen worden ingedeeld op basis van 
gamma, maar ook op basis van hun kleurbereik (“gamut”), 
oftewel de reeks kleuren die met het profi el kan worden uit-
gedrukt. “Gamut” wordt doorgaans uitgedrukt door middel 
van chromaticiteit, een maatstaf van kleur die is ontwikkeld 
door de Commission Internationale de l’Éclairage (CIE). Het 
CIE-systeem dat gemodelleerd is op de menselijke waarne-
ming van kleuren, koppelt de fysieke lichtgolfl engten aan 
drie coördinaten (bekend als CIE X, Y en Z) die het volledige 
bereik aan kleurverschillen dat door de mens kan worden 
waargenomen op een unieke numerieke manier uitdrukken. 
Chromaticiteit is een kleurgrootheid waar helderheden niet 
in voorkomen, zodat een systeem met twee coördinaten 
ontstaat.

In het chromaticiteitsschema rechts staat het hele kleurbe-
reik dat voor de mens waarneembaar is binnen het door de 
groene lijn afgebakende gebied. Het gebogen gedeelte van 
de lijn geeft de chromaticiteit van “pure” ongemengde kleu-
ren met golfl engten in het zichtbare spectrum van 380-780 
nm. Het blauwe uiteinde van het spectrum (380 nm) bevindt 
zich in de linker onderhoek, het rode uiteinde (780 nm) in de 
rechter onderhoek. De rechte diagonaal die deze twee pun-
ten verbindt geeft de verschillende tinten paars die ontstaan 
door rood en blauw licht te mengen. De kleuren in het door 
deze lijnen afgebakende gebied worden gecreëerd door licht 
van verschillende golfl engten te mengen.

Geen enkel kleurprofi el is in staat om het volledige kleurbe-
reik uit te drukken dat door het menselijk oog kan worden 
waargenomen. In het onderstaande schema wordt het kleur-
bereik dat zichtbaar is voor het menselijk oog vergeleken met 
de kleuren die kunnen worden uitgedrukt in elk van de in 
Nikon CMS beschikbare RGB-kleurprofi elen. Het kleurbereik 
voor elk profi el bevindt zich in de driehoek die gedefi nieerd 
is door de drie punten die de extremen voor rood, groen en 
blauw aanduiden voor het betreffende profi el (rood in de 
rechter onderhoek, groen in de bovenste hoek en blauw in 
de linker onderhoek). Het witpunt voor elk profi el wordt aan-
gegeven door het symbool in het midden van de driehoek.
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NTSC (1953)

Bruce RGB

Adobe RGB (1988)

CIE RGB

Wide Gamut RGB

Human

1

1

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

0.5

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0
x

y

Color Match RGB

Apple RGB

sRGB

NTSC (1953)

Bruce RGB

Adobe RGB (1988)

CIE RGB

Wide Gamut RGB

Human
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De onderstaande tabel toont de gammawaarden voor de profi elen die in Nikon CMS zijn opgenomen, samen met de chro-
maticiteitswaarden voor het witpunt en voor rood, groen en blauw.

Standaard
Windows Monitor

Standaard
Macintosh Monitor

6500K (D65)

5000K (D50 )

2,2

1,8

HDTV (CCIR 709)

Trinitron
0,625

0,64

0,33

0,34

0,3

0,28

0,6

0,595

0,15

0,155

0,06

0,07

0,3127159

0,34570291

0,3290015

0,3585386

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

HDTV (CCIR 709)

NTSC (1953)

Bruce RGB

Adobe RGB 
(1988)

CIE RGB

sRGB

NTSC (1953)

Bruce RGB

Adobe RGB (1988)

CIE RGB

Wide Gamut RGB

6500K (D65)

Std Illuminant C

6500K (D65)

6500K (D65)

Std Illuminant E

5000K (D50 )

0,3127159
2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

0,3290015

0,3101

0,3162

0,3127159

0,3290015

0,3127159

0,3290015

0,3333333

0,3333333

0,3457029

0,3585386
700/525/450nm

0,64

0,33

0,67

0,33

0,64

0,33

0,64

0,33

0,735

0,265

0,7347

0,2653

0,3

0,6

0,21

0,71

0,28

0,65

0,21

0,71

0,274

x

x

y

x

x

y

x

x

y

y

x

y

x

y

y

x

y

x

y

x

y

x

y

y

x

y

x

y

x

y

x

y

y

x

y

x

0,717

0,1152

0,8264

x

y

x

y

x

y

0,15

x

y

x

y

x

y

0,06

0,14

0,08

0,15

0,06

0,15

0,06

0,167

0,009

0,1566

0,0177

0,295 0,1550,3457029

0,3585386

0,3290015

0,3127159

0,3290015

0,3127159x

y

x

y

x

y

5000K (D50 )

6500K (D65)

6500K (D65)

P22-EBU
x 0,63

0,34

0,34

x x

y

y

x

y

x

y

y

x

y

x

0,65

0,341

0,625

y

y

x

y

x
Trinitron

Custom

0,077

0,14

0,0454

0,155

0,07

0,605

0,265

0,717

0,28

0,595

1,8

1,8

1,8

Apple RGB

ColorMatch RGB

Apple RGB (Com pen sat ed)

Witpunt

Naam Waarde Naam

Chromaticiteit (x, y)

R G BProfi el
Gamma 
Waarde



93TOPVoorkeuren— Nikon Color Management

  Kleur behouden in andere applicatiesKleur behouden in andere applicaties
Wordt een beeld gescand in de Nikon Scan TWAIN-bron of acquire plug-
in en geopend in een andere applicatie, of wordt een beeld dat bewaard 
is met Nikon Scan in een andere applicatie geopend, dan wordt het beeld 
voordat het op de monitor wordt weergegeven verwerkt op basis van de 
kleurruimte en monitorprofi elen die in de applicatie gekozen zijn. Stemmen 
de profi elen die in de applicatie gebruikt worden niet overeen met die van 
Nikon Scan, dan kunnen de kleuren afwijken van die in het originele beeld.

RGB-kleurinstelling
Kies een monitorprofi el dat overeenkomt met dat geselecteerd in het 
tabblad “Monitor” en een kleurruimteprofi el dat overeenkomt met dat 
geselecteerd in het tabblad “RGB” (de Photoshop-profi elen die over-
eenkomen met die welke gebruikt worden in Nikon Scan staan op de 
voorgaande pagina’s aangegeven). Indien geen passend RGB-profi el be-
staat, kunt u de Nikon Scan profi elen gebruiken in het pad Program Files\
Common Files\Nikon\Profi les (Windows) of System Folder : Preferences : 
Nikon MAID : Profi les (Macintosh). De bestanden met de profi elen die op 
het tabblad “RGB” staan vermeld, staan hieronder aangegeven.

Profi el Bestandsnaam

sRGB NKsRGB.icm

Bruce RGB NKBruce.icm

NTSC (1953) NKNTSC.icm

Adobe RGB (1998) NKAdobe.icm

CIE RGB NKCIE.icm

Wide Gamut RGB NKWide.icm

Apple RGB NKApple.icm

Color Match RGB NKMatch.icm

Apple RGB (compensated) NKApple_CPS.icm

* Gebruik het profi el “Scanner RGB” niet wanneer u beelden scant voor 
gebruik in een andere applicatie.

Wanneer Nikon Scan gebruikt wordt als een acquire plug-in voor de 
Macintosh-versie van Adobe Photoshop 5 of later (volledige versie), 
wordt het RGB-profi el bij het scannen van het beeld automatisch aan 
Photoshop doorgegeven. U hoeft er alleen voor te zorgen dat het mo-
nitorprofi el overeenkomt met het profi el gebruikt in Photoshop, door 
het Photoshop monitorprofi el in het tabblad “Monitor” van het tabblad 
“Color Management” van Nikon Scan te selecteren.

CMYK-kleurinstelling
Kies een monitorprofi el dat overeenkomt met dat gekozen in het tab-
blad “Monitor” en een kleurruimteprofi el dat overeenkomt met dat ge-
selecteerd in het tabblad “CMYK”. Wanneer Nikon Scan gebruikt wordt 
als een acquire plug-in voor de Macintosh-versie van Adobe Photoshop 
5 of later (volledige versie), wordt het CMYK-profi el bij het scannen van 
het beeld automatisch aan Photoshop doorgegeven.
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Macintosh
Het volume dat voor tijdelijke opslag wordt gebruikt kiest 
u in het menu Scratch disk. De hoeveelheid beschikbare 
ruimte op de geselecteerde schijf wordt onder het menu 
getoond.

File Locations/Scratch DisksFile Locations/Scratch Disks
Een locatie voor tijdelijke opslag kiezenEen locatie voor tijdelijke opslag kiezen

Met behulp van de categorie “File Locations” (Windows) of 
“Scratch Disks” (Macintosh) kunt u de map of het volume (de 
schijf) kiezen die als tijdelijke opslag of “virtueel geheugen” 
wordt gebruikt terwijl Nikon Scan draait. Aanbevolen wordt 
alleen schijven met een hoge gegevensoverdrachtsnelheid 
– zoals uw harde schijf – voor tijdelijke opslag te selecteren.

Windows
Onder Folder for Temporary Data wordt de map getoond 
die op dat moment voor tijdelijke opslag is geselecteerd. Om 
een andere locatie te kiezen klikt u op Change Location… 
en navigeert u naar het gewenste station en de gewenste 
map.

  Wijzigingen in de “File Locations”/”Scratch Disks” instellingenWijzigingen in de “File Locations”/”Scratch Disks” instellingen
Wijzigingen in de “File Locations”/”Scratch Disks” instellingen worden 
pas van kracht nadat u Nikon Scan heeft verlaten en opnieuw gestart.
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Single ScanSingle Scan
Scaninstellingen voor enkele scansScaninstellingen voor enkele scans

In de categorie “Single Scan” geeft u op welke taken vóór en 
na het uitvoeren van losse (enkele) scans automatisch moe-
ten worden verricht.

  “Before Scan”“Before Scan”
Als de optie Perform auto focus when fi lm is inserted geselecteerd is 
in het “Scanner Extras” palet, wordt het beeld automatisch scherpgesteld 
wanneer er een dia in de dia-adapter wordt gevoerd (5000 ED, 4000 ED, 
COOLSCAN V ED, COOLSCAN IV ED) of wanneer er een andere houder 
dan de FH-869S of de FH- 869G in de 9000 ED of 8000 ED wordt ge-
plaatst. Als gevolg hiervan wordt het beeld vóór het scannen niet nogmaals 
automatisch scherpgesteld, zelfs niet wanneer de optie Auto focus gese-
lecteerd is onder “Before scan”. Bij de 9000 ED en 8000 ED geldt dit alleen 
voor het eerste beeld in de houder, zodat er vóór het scannen van alle daar-
op volgende beelden weer normaal automatisch wordt scherpgesteld.

After scan

Optie Beschrijving

Save to 
disk

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is en Nikon Scan wordt als 
zelfstandige applicatie gebruikt, dan wordt het beeld dat ge-
maakt wordt door op de Scan knop te klikken niet geopend 
in een beeldvenster maar opgeslagen op de harde schijf. Wan-
neer u op de Scan knop klikt, verschijnt er een dialoogvenster 
voor het bewaren van bestanden: geef een naam, locatie en be-
standstype op voor het beeld. Deze optie heeft geen effect wan-
neer Nikon Scan als plug-in of TWAIN-bron voor een andere ap-
plicatie wordt gebruikt. Deze instelling staat standaard uit.

Close
window 

and 
eject 
fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is, sluit het scanvenster 
na het scannen automatisch. Bij de 9000 ED/8000 ED wor-
den houders automatisch uitgevoerd en bij de SA-21, IA-20 
(S), SA-30 (5000 ED/4000 ED) en SF-210/SF200 (S) (5000 
ED/4000 ED) wordt de fi lm wordt automatisch uitgevoerd. 
Deze instelling staat standaard uit.

Before scan

Optie Beschrijving

Auto focus
Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de stan-
daardinstelling), wordt vóór het maken van een 
scan waar nodig automatisch scherpgesteld.

Auto  ex po sure 
for pos i tive fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de stan-
daardinstelling) vindt vóór het scannen van dia’s 
waar nodig automatische belichtingsregeling 
plaats.

Auto  ex po sure 
for negative fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de stan-
daardinstelling) vindt vóór het scannen van 
negatieven waar nodig automatische belichtings-
regeling plaats.
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Batch ScanBatch Scan
Scaninstellingen voor batch scansScaninstellingen voor batch scans

In de categorie “Batch Scan” geeft u op welke taken auto-
matisch uitgevoerd moeten worden vóór, tijdens en na het 
maken van batch (serie)  scans.

  “Before Each Image”“Before Each Image”
Als de optie Perform auto focus when fi lm is inserted geselecteerd is 
in het “Scanner Extras” palet, wordt het beeld automatisch scherpgesteld 
wanneer er een dia in de dia-adapter wordt gevoerd (5000 ED, 4000 ED, 
COOLSCAN V ED, COOLSCAN IV ED) of wanneer er een andere houder dan 
de FH-869S of de FH- 869G in de 9000 ED of 8000 ED wordt geplaatst. Als 
gevolg hiervan wordt het beeld vóór het scannen niet nogmaals automa-
tisch scherpgesteld, zelfs niet wanneer de optie Auto focus geselecteerd is 
onder “Before each image”. Bij de 9000 ED en 8000 ED geldt dit alleen voor 
het eerste beeld in de houder, zodat er vóór het scannen van alle daarop 
volgende beelden weer normaal automatisch wordt scherpgesteld.

Before batch scan

Optie Beschrijving

Prompt
for this

information

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de standaardin-
stelling), verschijnt er bij de start van elke batch scan 
een dialoog met dezelfde opties als de categorie 
“Batch Scan”.

Create scan 
log

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de standaardin-
stelling), wordt er in het tabblad “Log” van het voort-
gangsvenster een lijst getoond met handelingen die 
tijdens de batch scan zijn uitgevoerd en fouten die zich 
hebben voorgedaan. Wanneer Save to disk is gese-
lecteerd onder “After each image”, wordt deze lijst 
bewaard in dezelfde map als de gescande beelden.

Before each image

Optie Beschrijving

Auto focus
Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de stan-
daardinstelling), wordt vóór het maken van elke 
scan waar nodig automatisch scherpgesteld.

Auto  ex po sure 
for pos i tive fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de stan-
daardinstelling) vindt vóór het scannen van dia’s 
waar nodig automatische belichtingsregeling plaats.

Auto  ex po sure 
for negative fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de stan-
daardinstelling) vindt vóór het scannen van nega-
tieven waar nodig automatische belichtingsrege-
ling plaats.
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De dialoog “File Saving Options”
Wanneer Save to disk geselecteerd is in de categorie 
“Batch Scan” en Nikon Scan wordt als zelfstandige applicatie 
gebruikt, dan verschijnt de dialoog “File Saving Options” aan 
het begin van een batch scan.

After each image

Optie Beschrijving

Save to 
disk

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de standaardinstel-
ling) en Nikon Scan wordt als zelfstandige applicatie ge-
bruikt, dan worden gescande beelden niet geopend in 
beeldvensters maar opgeslagen op de harde schijf. Wan-
neer u op de Scan knop klikt, verschijnt er een dialoogven-
ster waarin u een locatie en bestandstype kunt opgeven en 
de bestanden een naam kunt geven. Deze optie heeft geen 
effect wanneer Nikon Scan als plug-in of TWAIN-bron voor 
een andere applicatie wordt gebruikt.

Stop on
errors

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (de standaardin-
stelling), stopt het scannen wanneer er zich kleine fou-
ten voordoen. Als dit onderdeel niet aangevinkt is, stopt 
het scannen alleen wanneer alle geselecteerde beelden 
gescand zijn, de fi lm vastraakt in de scanner of zich een 
hardwareprobleem voordoet.

After batch scan

Optie Beschrijving

Close
window 
and eject 

fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is, sluit het scanven-
ster na het scannen automatisch. Bij de 9000 ED/8000 ED 
worden houders automatisch uitgevoerd en bij de SA-21, 
IA-20 (S), SA-30 (5000 ED/4000 ED) en SF-210/SF200 (S) 
(5000 ED/4000 ED) wordt de fi lm wordt automatisch uit-
gevoerd. Deze instelling staat standaard op uit.
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File Saving

Optie Beschrijving

…
Klik op deze knop om een map te kiezen om de beel-
den in te bewaren en naar de betreffende map te 
navigeren.

File Format
Selecteer het formaat uit NEF, TIFF, TIFF (CMYK), JPEG, 
BMP (alleen Windows) en PICT (alleen Macintosh)

Compression 
Level

Indien het geselecteerde bestandsformaat compres-
sie ondersteunt, kunt u in dit menu de hoeveelheid 
compressie selecteren.

  Conventies met betrekking tot bestandsnamenConventies met betrekking tot bestandsnamen

Windows
Indien lange namen ondersteund worden bedraagt de maximum 
lengte 255 tekens. Bestandsnamen mogen geen aanhalingstekens of
de volgende tekens bevatten: “\\” “/” “:” “,” “;” “*” “<” “>” en “|”.

In omgevingen waar het gebruik van lange bestandsnamen niet 
ondersteund wordt bedraagt de maximum lengte 8 tekens. Bestands-
namen mogen geen spaties, aanhalingstekens of de volgende tekens 
bevatten: “\\” “/” “:” “,” “;” “*” “?” “<” “>” en “|”.

Macintosh
De maximum lengte voor Macintosh-bestandsnamen is 31 tekens. Het 
gebruik van de dubbelepunt (“:”) is niet toegestaan.

De dialoog “File Saving Options” bevat de volgende onder-
delen:

File Naming
Bestanden bewaard tijdens een batch scan krijgen namen 
die bestaan uit een voorvoegsel, een bestandsnummer be-
staande uit 1 tot 6 cijfers, toegekend in volgorde van grootte 
vanaf een door de gebruiker gespecifi ceerd startpunt, en een 
achtervoegsel. Via de opties in het veld “File Naming” kiest u 
het voorvoegsel, bestandsnummer en achtervoegsel.

Optie Beschrijving

Prefi x Voer een voorvoegsel van maximaal 65 tekens in.

Suffi x Voer een achtervoegsel van maximaal 65 tekens in.

Number 
of Digits

Geef het aantal cijfers in het bestandsnummer op.

Starting
Index

Bestandsnummers worden toegekend in volgorde van 
grootte, te beginnen met dit nummer.

Sample
Toont een voorbeeld van de bestandsnamen die zullen 
worden toegekend.
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File SavingFile Saving
Standaard bestandsformaat en “creator” kiezenStandaard bestandsformaat en “creator” kiezen

In de categorie “File Saving” kiest u het standaard bestands-
formaat waarin beelden worden bewaard wanneer u Nikon 
Scan als zelfstandige applicatie gebruikt. De Macintosh-
versie heeft bovendien een optie voor het kiezen van de 
“creator” applicatie, dat wil zeggen de applicatie die start 
wanneer u dubbelklikt op bestanden die zijn bewaard vanuit 
Nikon Scan.

Windows

Macintosh

Optie Beschrijving

Default fi le 
format

Selecteer het standaard formaat uit NEF, TIFF, TIFF 
(CMYK), JPEG, BMP (alleen Windows) en PICT (alleen 
Macintosh). Selecteer Last used om het formaat te 
kiezen dat u het laatst voor het bewaren van beelden 
heeft gebruikt toen u Nikon Scan als zelfstandige ap-
plicatie gebruikte.

Compression 
level

Indien het geselecteerde bestandsformaat compres-
sie ondersteunt, kunt u in dit menu de hoeveelheid 
compressie selecteren.

Use alternate 
creator code
 (alleen Macin-

tosh)

Als deze optie geselecteerd is, kunt u een nieuwe 
“creator” applicatie kiezen door op de Choose Ap-
plication... knop te klikken en naar de gewenste ap-
plicatie te navigeren. Deze optie is niet beschikbaar in 
de Windows-versie van Nikon Scan.
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Automatic ActionsAutomatic Actions
Opties van het preview-veldOpties van het preview-veld

In de categorie “Automatic Actions” regelt u welke hande-
lingen worden uitgevoerd bij het invoeren van media in de 
scanner en bij het wijzigen van het scherpstelpunt met het 
scherpstel-tool in het “Layout Tools” palet.

Optie Beschrijving

Preview
when fi lm is 

inserted

Wanneer Single image adapter geselecteerd is, 
voert de scanner automatisch een preview uit wanneer 
u een dia in de MA-21/MA-20 (S) dia-adapter of het 
optionele SF-210/SF200 (S) dia-invoerapparaat plaatst. 
Als Multiple image adapter aangevinkt is, voert de 
scanner automatisch een preview uit op basis van de 
door u ingestelde standaard waarden wanneer u een 
fi lm in een multi-frame adapter plaatst (indien u geen 
standaard waarden heeft gedefi nieerd, worden de 
standaard waarden van de fabrikant gebruikt). Deze 
optie is niet beschikbaar wanneer de 9000 ED of 8000 
ED zijn aangesloten.

Thumbnail 
when fi lm is 

inserted

Wanneer Ten or fewer thumbnails geselecteerd is, 
produceert de scanner automatisch thumbnails wanneer 
u APS-fi lm of fi lmstroken met tien of minder beelden in 
een multi-frame adapter voert. Indien More than ten 
thumbnails aangevinkt is, produceert de scanner auto-
matisch thumbnails wanneer u een fi lm in de SA-30 of 
IA-20 (S) plaatst. Deze optie is niet beschikbaar wanneer 
de 9000 ED of 8000 ED zijn aangesloten.

Perform 
auto focus 
when focus 

point is 
moved

Wanneer deze optie geselecteerd is, stelt de scanner 
automatisch scherp wanneer het scherpstelpunt gewij-
zigd wordt met behulp van het scherpstel-tool in het 
“Layout Tools” palet. Als deze optie niet aangevinkt 
is, stelt de scanner alleen automatisch scherp wanneer 
u op de  knop in het instelveld van het scanvenster 
klikt.
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Advanced ColorAdvanced Color
Witpunt, grijspunt, zwartpunt en automatisch contrastWitpunt, grijspunt, zwartpunt en automatisch contrast

In de categorie “Advanced Color” kunt u de uitvoerkleuren 
voor het witpunt, grijspunt en zwartpunt instellen en kunt 
u de omvang wijzigen van het gebied dat met de pipetten 
in het “Curves” palet bemonsterd wordt. Ook regelt u hier 
welk percentage van het toonbereik wordt uitgesloten bij 
automatische contrastregeling.

Streefwaarden voor witpunt, grijspunt en zwartpunt
De streefwaarden (“targets”) in de tabbladen “RGB” en 
“Grayscale” bepalen de standaard uitvoerwaarden voor het 
witpunt, grijspunt en zwartpunt in elke kleurinstelling. De 
door de fabrikant ingestelde standaard waarde voor witpunt 
is 255 voor elk kanaal, wat op de meeste computermonitors 
als wit wordt weergegeven. De fabrieksinstelling voor het 
grijspunt is 128, wat een neutraal grijs oplevert. De standaard 
waarde voor het zwartpunt is nul voor elk kanaal, wat als vol 
zwart wordt weergegeven. Om de fabrieksinstellingen voor 
de kleurinstelling in het geselecteerde tabblad terug te stel-
len klikt u op Reset.

  Het hoofdkanaalHet hoofdkanaal
Om het witpunt en het zwartpunt voor het hoofdkanaal in de RGB-
kleurinstelling in te stellen, selecteert u RGB in het menu van het “Cur-
ves” palet. Klik vervolgens op de pipet voor het witpunt of zwartpunt 
terwijl u de Ctrl (Windows) of Option (Macintosh) toets indrukt en neem 
een monster van het beeld .

  UitvoerwaardenUitvoerwaarden
Hoewel de uitvoerwaarden in het “Advanced Color” palet lopen van 0 
tot 255, worden de berekeningen uitgevoerd met een nauwkeurigheid 
van 16 bits.
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Sample Point Size
Deze instelling bepaalt de grootte van het gebied dat bemon-
sterd wordt voor de kleurwaardeweergave en de pipetten 
voor het witpunt, grijspunt en zwartpunt. De grootte van het 
monstergebied kan worden ingesteld op 1 × 1, 3 × 3, of 5 × 5 
pixel. Wanneer u de grootte instelt op 3 × 3 of 5 × 5 neemt 
Nikon Scan de gemiddelde waarde van de pixels. Wanneer u 
een groter gebied kiest, is het resultaat minder nauwkeurig, 
maar wordt het effect van ruis verkleind; het kiezen van een 
klein gebied heeft een tegenovergestelde werking.

  Digital DEEDigital DEE
Bij het controleren van de kleurwaarden om de drempel voor Digital 
DEE te bepalen dient u de grootte van het monster op 5 × 5 pixel in te 
stellen. Wanneer u een pipet selecteert, worden de kleurwaarden in het 
“Information” palet en het informatieveld getoond; zorg dat u niet op 
het beeld klikt terwijl u de drempel voor Digital DEE bepaalt. Wanneer u 
een pipetcursor heeft geselecteerd, kan de actieve curve worden gewij-
zigd wanneer u op het beeld klikt.

Auto Contrast Calculations
Met de optie Auto contrast calculations regelt u hoe 
de invoerwaarden voor het witpunt en zwartpunt worden 
berekend voor de automatische contrastinstelling in het 
“Curves” palet en het “LCH Editor” palet. Standaard wordt 
het witpunt ingesteld op een waarde waarbij 0,5% van de 
lichtste pixels in de huidige uitsnede worden uitgesloten, en 
het zwartpunt op een waarde waarbij 0,5% van de don-
kerste pixels in de uitsnede worden uitgesloten. Dit levert 
een optimaal dynamisch bereik op, waarbij zo veel mogelijk 
doortekening in de schaduwen en hoge lichten behouden 
blijft. Voor meer doortekening –  ten koste van het dyna-
misch bereik – verlaagt u het uitgesloten percentage voor 
automatische contrastinstelling (een waarde van nul stelt het 
zwartpunt en het witpunt in op respectievelijk de donkerste 
en lichtste pixel in de uitsnede). Om het dynamisch bereik 
te verhogen ten koste van de doortekening, verhoogt u het 
uitgesloten percentage.
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Preview SettingsPreview Settings
Preview-instellingen automatiserenPreview-instellingen automatiseren

In de categorie “Preview Settings” bepaalt u welke handelingen automatisch worden uitgevoerd wanneer u op de Preview 
knop klikt.
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  Automatische scherpstelling/belichtingAutomatische scherpstelling/belichting
Als het huidige beeld al automatisch is scherpgesteld of belicht, wordt 
deze handeling vóór het maken van een preview of scan niet automa-
tisch herhaald. Met de knoppen voor automatische scherpstelling en 
automatische belichting in het scanvenster kunt u dit indien gewenst 
handmatig doen. Als de optie Perform auto focus when fi lm is in-
serted geselecteerd is in het “Scanner Extras” palet, wordt het beeld 
automatisch scherpgesteld wanneer er een dia in de dia-adapter wordt 
gevoerd (5000 ED, 4000 ED, COOLSCAN V ED, COOLSCAN IV ED) of 
wanneer er een andere houder dan de FH-869S of de FH- 869G in de 
9000 ED of 8000 ED wordt geplaatst. Als gevolg hiervan wordt het 
beeld vóór het scannen niet nogmaals automatisch scherpgesteld, zelfs 
niet wanneer de optie Auto focus geselecteerd is onder “Preview Set-
tings”. Bij de 9000 ED en 8000 ED geldt dit alleen voor het eerste beeld 
in de houder, zodat er vóór het scannen van alle daarop volgende beel-
den wel weer automatisch wordt scherpgesteld.

Optie Beschrijving

Auto focus
Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (standaard in-
stelling), stelt de scanner indien nodig automatisch 
scherp wanneer u op de Preview knop klikt.

Auto 
ex po sure for
pos i tive fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (standaard in-
stelling) voert de scanner indien nodig automatische 
belichtingsregeling uit vóór de preview van dia’s.

Auto 
ex po sure for
negative fi lm

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (standaard instel-
ling) voert de scanner indien nodig automatisch belich-
tingsregeling uit vóór de preview van fi lmnegatieven.

Multi
sampling

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is wordt tijdens de pre-
view een multi-sample scan uitgevoerd (alleen 9000 ED, 
8000 ED, 5000 ED, 4000 ED). Er wordt geen multi-sample 
scan uitgevoerd wanneer Normal (1×) geselecteerd is in 
het “Scanner Extras” palet. Door het selecteren van deze 
optie duurt het maken van een preview langer, terwijl het 
effect van multi-sample scannen mogelijk niet zichtbaar is 
in het preview-veld bij de normale zoomverhouding.

Digital ICE

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (standaard in-
stelling) wordt het beeld tijdens de preview verwerkt 
om het effect van stof en krassen te verminderen. 
Deze optie wordt alleen uitgevoerd als Enable Digi-
tal ICE geselecteerd is in het “Digital ICE4 Advanced” 
palet. Door het selecteren van deze optie duurt het 
maken vzan een preview langer.

Cache
preview

image for 
single image 

adapter

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is (standaard instel-
ling) slaat Nikon Scan de laatste preview op die met de 
MA-21/MA-20 (S) dia-adapter gemaakt is. Deze preview 
wordt getoond de volgende keer dat u het scanvenster 
opent of de MA-21/MA-20 (S) in de scanner plaatst.
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Grid SettingsGrid Settings
Layout-raster instellenLayout-raster instellen

In de categorie “Grid Settings” stelt u de kleur en maat in 
van het raster dat over het beeld in het actieve venster wordt 
geplaatst wanneer u Show grid heeft geselecteerd in het 
“Layout Tools” palet.

Optie Beschrijving

Color Kies de kleur van het raster.

Display grid 
line every

Voer de tussenafstand voor het layout-raster in. De 
eenheden selecteert u in het menu rechts van het 
tekstvak.

Display n 
subdivisions 

per line

Voer het aantal onderverdelingen per rastercel in. Het 
hoofdraster wordt weergegeven door een ononder-
broken lijn, de onderverdelingen door een stippellijn.

Show grid for 
new

windows

Wanneer dit onderdeel aangevinkt is, wordt automa-
tisch een layout-raster in het preview-veld getoond. 
Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie ge-
bruikt, wordt er ook een layout-raster getoond wan-
neer u beelden in beeldvensters opent.
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  Andere applicatiesAndere applicaties
Wanneer u Nikon Scan als TWAIN-bron of acquire plug-in gebruikt voor een andere beeldbewerkingsapplicatie, zoals bijvoorbeeld Adobe Pho-
toshop, dan worden de beelden na het scannen in die andere applicatie geopend. Raadpleeg de documentatie bij de applicatie voor informatie 
over de handelingen die u kunt uitvoeren.

Beeldvensters
Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruiken

In dit hoofdstuk leest u welke handelingen u in beeldvensters kunt uitvoeren wanneer u Nikon Scan als zelfstandige appli-
catie gebruikt. Klik op de links voor meer informatie.

Windows Macintosh

De Nikon Scan Applicatie (  107)

Beeldvensters (  108)

Beelden bewaren (  109)

Beeldinformatie (  111)

Beelden roteren en omkeren (  112)

Zoom (  112)

Bitdiepte en kleurinstelling wijzigen (  113)

Beelden afdrukken (  113)

Beelden bewerken (  114)

De werkbalk (  115)

De statusbalk (alleen Windows) (  117)

Menuopdrachten (  118)

Menubalk Werkbalk

Statusbalk

Beeldvenster
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Klik op OK om het bericht te sluiten. Wilt u een eerder be-
waard beeld openen om te bekijken, af te drukken of be-
werken, selecteer dan Open... in het File menu van Nikon 
Scan.

Windows

De Nikon Scan ApplicatieDe Nikon Scan Applicatie
Om te beginnenOm te beginnen

Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, 
kunt u beelden bewaren, bekijken en afdrukken in beeld-
vensters die u opent in de Nikon Scan Applicatie. Met de 
Tool Chest kunt u ook eenvoudige beeldbewerkingstaken 
uitvoeren.

Wanneer u Nikon Scan als TWAIN-bron of acquire plug-
in voor een andere applicatie gebruikt, zoals bijvoorbeeld 
Adobe Photoshop, dan worden de beelden na het scannen 
niet in de Nikon Scan Applicatie, maar in de andere applicatie 
geopend, waar u ze kunt bekijken, bewerken, afdrukken en 
bewaren met de opties die in die applicatie beschikbaar zijn.

De Nikon Scan Applicatie starten
Zie voor informatie over het starten van de Nikon Scan Ap-
plicatie Nikon Scan als zelfstandige applicatie starten (  9).  
Als er geen scanner is aangesloten, verschijnt het volgende 
bericht wanneer u Nikon Scan start:

  Beelden openen vanaf de werkbalk (alleen Windows)Beelden openen vanaf de werkbalk (alleen Windows)
U kunt beeldbestanden ook openen door op de  knop in de werkbalk 
(alleen Windows) te klikken.

Macintosh

Beeldvensters—De Nikon Scan Applicatie
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BeeldvenstersBeeldvensters
Beelden bekijkenBeelden bekijken

Wanneer u Nikon Scan als zelfstandige applicatie gebruikt, 
worden de beelden na het scannen in beeldvensters ge-
opend (behalve wanneer u Save to disk in de “Preferen-
ces” dialoog heeft geselecteerd  77) of wanneer u een 
bestand selecteert met behulp van de optie Open… in het 
File menu.

  Layout-rasterLayout-raster
Wanneer u Show grid heeft geselecteerd in het “Layout Tools” palet, 
wordt er een layout-raster over het beeld in het actieve venster heen 
gelegd. U kunt het raster ook weergeven door Show Grid te selecteren 
in het View menu.

  Het actieve venster selecterenHet actieve venster selecteren
Wanneer er meer dan één venster in de Nikon Scan Applicatie geopend 
is, kunt u een venster activeren en naar voren halen door op het venster 
te klikken of door het te kiezen in de lijst met vensters onderaan in het 
Window menu.

  De Tool ChestDe Tool Chest
Veel van de tools in de Tool Chest kunnen worden toegepast op beel-
den in beeldvensters. Wanneer er meer dan één beeld geopend is in 
beeldvensters in de Nikon Scan Applicatie, kunt u de instellingen per 
beeld wijzigen en bewaren. Met uitzondering van beelden bewaard in 
NEF-formaat, worden de instellingen in elk tool-palet teruggesteld op 
de standaard waarden wanneer u een beeld opent. Wanneer u een 
beeld dat bewaard is in NEF-formaat opent, worden de instellingen in 
elk tool-palet teruggesteld op de waarden die van kracht waren toen 
het beeld werd bewaard.

MacintoshWindows

Beeldvensters – Beeldvensters
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Beelden bewarenBeelden bewaren
Ondersteunde bestandsformatenOndersteunde bestandsformaten

Om het beeld in het actieve beeldvenster onder een nieuwe 
naam te bewaren, kiest u Save as... in het File menu. Er 
verschijnt een “Save As” dialoog; navigeer hierin naar de ge-
wenste locatie, voer een naam in en kies een bestandstype. 
Klik op Save om het beeld te bewaren.

Bestandstype kiezen
Nikon Scan ondersteunt de volgende formaten:

Formaat Beschrijving

NEF

Wijzigingen in de instellingen in de Tool Chest worden niet 
direct toegepast op beelden bewaard in NEF (Nikon Elec-
tronic Image Format). In plaats daarvan wordt informatie 
over de instellingen apart bewaard in hetzelfde bestand 
als waarin het beeld is opgeslagen. Wanneer u het beeld 
opnieuw opent in Nikon Scan, worden deze instellingen in 
de Tool Chest geladen en toegepast op het beeld. Op deze 
manier kunt u de instellingen wijzigen zonder dat dit van 
invloed is op het oorspronkelijke beeld (het “oorspronke-
lijke beeld” is het beeld dat verkregen is van de scanner, 
gewijzigd op basis van de instellingen die van kracht waren 
in het scanvenster toen het beeld werd gescand). Let erop 
dat Nikon Capture ondersteunt geen NEF beelden die zijn 
gecreëerd in Nikon Scan.

Format Description

JPEG

JPEG is een goede keus voor beelden die zullen worden uitge-
voerd bij een lage resolutie of verspreid in elektronische vorm. 
Beelden kunnen worden gecomprimeerd, zodat er meer beel-
den kunnen worden bewaard in dezelfde hoeveelheid ruimte 
op de harde schijf. JPEG-compressie leidt echter wel tot infor-
matieverlies, dat naderhand niet hersteld kan worden. Dit for-
maat is niet beschikbaar bij het bewaren van CMYK-beelden of 
beelden met een bitdiepte van zestien bits per kanaal.

TIFF

Gebruik TIFF voor het bewaren van beelden die u wilt be-
werken of uitvoeren op hoge kwaliteit. Beelden die zijn 
gescand op een bitdiepte van 12 of meer (12, 14 of 16 bits) 
worden bewaard als 16 bits TIFF, beelden gescand op een 
bitdiepte van 8 bits worden bewaard als 8-bits TIFF. Door-
dat geen compressie plaatsvindt, worden de bestanden 
groter; hierdoor wordt een hoge beeldkwaliteit gehand-
haafd. TIFF wordt ondersteund door een groot aantal ap-
plicaties op zowel Windows- als Macintosh-platformen.

TIFF 
(CMYK)

Zoals hierboven, behalve dat het beeld bij het bewaren 
naar CMYK wordt geconverteerd. Deze optie is alleen be-
schikbaar wanneer Nikon CMS aanstaat (Nikon CMS staat 
standaard aan).

BMP
(alleen

Windows)

De meeste Windows-gebruikers zijn in staat dit type be-
standen weer te geven. Dit formaat is niet beschikbaar in 
de Macintosh-versie van Nikon Scan en ondersteunt geen 
CMYK, 16-bits zwart/wit of 16-bits RGB.

PICT
(alleen

Macintosh)

PICT kan op de meeste Macintosh-computers worden weer-
gegeven en ondersteunt JPEG-compressie. Dit formaat is 
niet beschikbaar in de Windows-versie van Nikon Scan en 
ondersteunt geen CMYK, 16-bits zwart/wit of 16-bits RGB.

Beeldvensters – Beelden bewaren
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  Een compressieverhouding kiezenEen compressieverhouding kiezen

JPEG en PICT beelden kunnen met behulp van JPEG-compressie worden gecomprimeerd. Hierbij worden beelden verdeeld in blokken van acht bij 
acht pixels, waarin het detail selectief wordt verminderd. Hoewel door verhogen van de compressie de bestandsgrootte afneemt, wordt ook het 
blokpatroon duidelijker zichtbaar en kan merkbaar detailverlies optreden (het feitelijke effect hangt af van de uitvoergrootte en het soort onder-
werp). Aanbevolen wordt om beelden bij de laagst mogelijke compressieverhouding te bewaren; zo nodig kunt u het beeld altijd weer openen en 
bewaren bij een hogere compressieverhouding.

U kiest de compressieverhouding in een menu in de “Save As” dialoog. Er zijn vijf opties, van Excellent Quality voor de laagste compressiever-
houding en hoogste beeldkwaliteit, tot High Compression voor de hoogste compressieverhouding en laagste beeldkwaliteit.

Beeldvensters – Beelden bewaren
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BeeldinformatieBeeldinformatie
Beeldinformatie bekijkenBeeldinformatie bekijken

Om informatie over een beeld in een beeldvenster te bekijken klikt u op de Settings Section driehoek of selecteert u Set-
tings Section in het View menu

In het veld Settings Section wordt informatie gegeven over de tijd en datum dat het beeld werd gemaakt, het fi lmtype, de 
scanbitdiepte, analoge versterking, Digital ICE4 en multi-sample scannen.

Klik om beeldinfor-
matie te bekijken

Windows
Klik om 

beeldinfor-
matie te 

verbergen

Beeldinfor-
matie

Beeldinformatie weergegeven

Beeldinformatie verborgen

Macintosh
Klik om 

beeldinfor-
matie te 

verbergen

Beeldinfor-
matie

Beeldinformatie weergegeven

Beeldvensters – Beeldinformatie
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Beelden roteren en omkerenBeelden roteren en omkeren
Beeldoriëntatie wijzigenBeeldoriëntatie wijzigen

Er zijn drie manieren om het beeld in het actieve venster om 
te keren of te roteren:
• Gebruik de omkeer- of roteerknoppen in het “Layout 

Tools” palet.

• Klik op de  (met klok mee roteren) of  (tegen klok in 
roteren) knop in de werkbalk.

• Gebruik de opties in het Image > Transform submenu.

ZoomZoom
Beelden in- en uitzoomenBeelden in- en uitzoomen

U kunt het actieve venster in- en uitzoomen met behulp van 
de zoomcursor of de zoomopties in het View menu.

De zoomcursor
Er zijn drie manieren om de zoomcursor te selecteren:
• Klik op de  knop in het “Layout Tools” palet.
• Selecteer Zoom Cursor in het View menu.
• Klik op de  knop in de werkbalk.

Klik op een willekeurige plaats in het beeldvenster om in te 
zoomen op het geselecteerde punt. Om uit te zoomen klikt 
u op het beeld terwijl u de Alt-toets (Windows) of Option-
toets (Macintosh) indrukt.

Het View menu
Open het View menu en selecteer Zoom In om in te zoo-
men op het midden van het beeld in het actieve venster. 
Selecteer Zoom Out om uit te zoomen.

Om door het beeld te scrollen gebruikt u de scroll-balken in 
het beeldvenster; in plaats daarvan kunt u het beeld ook sle-
pen met de handcursor. Om het hele beeld bij de maximale 
zoomverhouding te bekijken, selecteert u Fit to Screen in 
het Window menu. Om het beeld bij een zoomverhou-
ding van 1 : 1 te bekijken, selecteert u Actual Size in het 
Window menu.

Beeldvensters—Beelden roteren en omkeren/Zoom

Roteerknoppen

Omkeerknoppen

“Layout Tools” palet
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Bitdiepte en kleurinstelling wijzigenBitdiepte en kleurinstelling wijzigen
Een nieuwe kleurinstelling en andere bitdiepte selecterenEen nieuwe kleurinstelling en andere bitdiepte selecteren
Om het beeld in het actieve venster te converteren naar een 
nieuwe kleurinstelling en andere bitdiepte, selecteert u één 
van de onderstaande opties in het Image > Color Space 
submenu.

Optie Beschrijving

8-bit Grayscale
Converteert het beeld naar 8-bits zwart/wit met 
256 grijstinten.

16-bit Grayscale
Converteert het beeld naar 16-bits zwart/wit met 
65.536 grijstinten.

24-bit RGB
Converteert het beeld naar RGB met een bitdiepte 
van 8 bits per kanaal (24-bits RGB).

48-bit RGB
Converteert het beeld naar RGB met een bitdiepte 
van 16 bits per kanaal (48-bits RGB).

Beelden afdrukkenBeelden afdrukken
Het beeld in het actieve venster afdrukkenHet beeld in het actieve venster afdrukken

Om het beeld in het actieve venster af te drukken, selecteert 
u Print… in het File menu. In de Windows-versie van Nikon 
Scan kunt u beelden ook afdrukken door op de  knop in 
de werkbalk te klikken.

  Kleurenbeelden naar zwart/wit converterenKleurenbeelden naar zwart/wit converteren
Wanneer u een kleurenbeeld naar zwart/wit converteert en daarna 
bewaart, kan de verloren gegane kleurinformatie niet meer worden 
teruggehaald.

  Print Preview (alleen Windows)Print Preview (alleen Windows)
Om een voorbeeld te bekijken van het af te drukken beeld, selecteert u 
Print Preview… in het File menu (alleen Windows).

Beeldvensters— Bitdiepte en kleurinstelling wijzigen/Beelden afdrukken
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  Instellingen van de tool-palettenInstellingen van de tool-paletten
Wanneer u op de Scan knop klikt, worden de instellingen die van kracht zijn in het scanvenster toegepast op de informatie van de scanner. Wij-
zigingen die u daarna in beeldvensters maakt zijn van toepassing op de gemodifi ceerde gescande informatie. Om dit te refl ecteren worden de 
instellingen van de toolpaletten teruggesteld op hun standaardwaarden wanneer u de beelden in beeldvensters opent.

Beelden bewerkenBeelden bewerken
Beelden na het scannen bewerkenBeelden na het scannen bewerken

U kunt het beeld in het actieve venster bewerken met de onderstaande paletten in de Tool Chest:

Palet Handeling

Layout Tools (  33)
Omkeren en roteren van beelden, scrollen door beelden, in- en uitzoomen van beelden, selecteren van een gebied 
om naar het klembord te kopiëren en weergeven of verbergen van het layout-raster.

Information (  35)
Bekijken van informatie over de kleur van het punt onder de cursor en de grootte en locatie van de huidige selec-
tie.

Curves (  41)
Wijzigen van contrast en kleurbalans in geselecteerde delen van het toonbereik (schaduwen, middentonen of hoge 
lichten).

Color Balance (  51) Wijzigen van contrast en kleurbalans voor het hele beeld.

Unsharp Mask (  53) Verscherpen van contouren, in het hele beeld of in delen waar een bepaalde kleur overheerst.

LCH Editor (  56) Wijzigen van helderheid, kleurverzadiging en kleurschakering.

Beeldvensters— Beelden bewerken
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De werkbalkDe werkbalk
Snelle toegang tot opdrachtenSnelle toegang tot opdrachten

In de werkbalk kunt u een groot aantal veelgebruikte op-
drachten met één klik gebruiken. De Windows- en Macin-
tosh-versie van Nikon Scan hebben verschillende werkbal-
ken.

Windows
Om de werkbalk te tonen of verbergen, selecteert u Toolbar 
in het View menu. Wanneer de werkbalk wordt getoond, 
kunt u hem uit de menubalk naar een willekeurige plaats in 
het Nikon Scan applicatievenster slepen, waar hij in een apart 
venster “zweeft”.

De werkbalk bevat de volgende knoppen:

Knop Beschrijving

Open
Open een beeld in Nikon Scan.

Save
Bewaar het beeld in het actieve venster.

Copy
Kopieer de huidige selectie naar het klembord.

Print
Druk het beeld in het actieve venster af.

Knop Beschrijving

Hand Cursor

Selecteer de handcursor om door beelden te 
scrollen.

Selection Cursor

Kies de selectiecursor om een gebied in het ac-
tieve venster te selecteren.

Zoom Cursor

Selecteer de zoomcursor om beelden in en uit te 
zoomen.

Rotate 90 º CCW

Roteer het beeld in het actieve venster tegen de 
klok in.

Rotate 90 º CW

Roteer het beeld in het actieve venster met de 
klok mee.

Help
Open de Nikon Scan hulpfunctie.

Open Twain 
Source

Open het scanvenster.

Beeldvensters— De werkbalk
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Macintosh
In de Macintosh-versie van Nikon Scan heeft elk beeldven-
ster een aparte werkbalk.

De werkbalk bevat de volgende knoppen:

Knop Beschrijving

Image orientation

Toont de oriëntatie van het beeld, inclusief even-
tuele rotatie of omkering.

Zoom In
Zoom het beeld in.

Zoom Out
Zoom het beeld uit.

Rotate 90 º CCW
Roteer het beeld tegen de klok in.

Rotate 90 º CW
Roteer het beeld met de klok mee.

Knop Beschrijving

Selection Cursor

Kies de selectiecursor om een gebied in het ven-
ster te selecteren.

Zoom Cursor

Selecteer de zoomcursor om het beeld in en uit 
te zoomen.

Hand Cursor

Selecteer de handcursor om door het beeld te 
scrollen.

Copy Settings

Geef een dialoog weer waarin u geselecteerde 
Tool Chest instellingen naar het klembord kunt 
kopiëren.

Paste settings

Plak instellingen gekopieerd met de  knop in de 
Tool Chest voor het huidige beeld.

Beeldvensters— De werkbalk
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De statusbalk (alleen Windows)De statusbalk (alleen Windows)
Tool-tipsTool-tips

Wanneer u de cursor boven een knop of menu houdt, ver-
schijnt er een korte toelichting op de functie van de knop of 
het menu in de statusbalk onderaan het applicatievenster.

U kunt de statusbalk verbergen of weergeven door Status 
Bar te selecteren in het View menu.

Beeldvensters— De statusbalk (alleen Windows)

Toelichting in de statusbalk voor de Save knop
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MenuopdrachtenMenuopdrachten
Index voor de menuoptiesIndex voor de menuopties

Windows

File

Open Twain Source
Open het scanvenster.

Open…
Open een beeldbestand.

Close
Sluit het actieve venster.

Save
Bewaar het beeld in het actieve 
venster.

Save As…
Bewaar het beeld in het actieve 
venster onder een nieuwe naam.

Print…
Druk het beeld in het actieve ven-
ster af.

Print Preview
Bekijk een preview van het af te 
drukken beeld.

Print Setup…
Wijzig de printerinstellingen.

Recent fi les
Recente bestanden worden ge-
toond in de volgorde waarin ze 
zijn geopend. Kies een bestand 
om het in een beeldvenster te 
openen.

Exit
Verlaat Nikon Scan.

Edit

Undo
Maak de vorige handeling onge-
daan.

Cut
U kunt de sneltoets Ctrl-X in dia-
logen gebruiken om geselecteerde 
tekst te knippen en op het klem-
bord te zetten. De menuopdracht 
zelf kan niet worden gebruikt.

Copy
U kunt de sneltoets Ctrl-C in dia-
logen gebruiken om geselecteerde 
tekst naar het klembord te kopi-
eren. De menuopdracht zelf kan 
niet worden gebruikt.

Copy Settings…
Kopieer geselecteerde Tool Chest 
instellingen voor het beeld in het 
actieve venster naar het klembord. 
Er verschijnt een dialoog waarin 
u de gewenste instellingen kunt 
selecteren.

Copy All Settings
Kopieer alle Tool Chest instellin-
gen voor het beeld in het actieve 
venster naar het klembord.

Paste
Plak de inhoud van het klembord 
in de Tool Chest. U kunt de snel-
toets Ctrl-V gebruiken om tekst in 
een dialoog te plakken.

Clear
Verwijder de inhoud van het hui-
dige tekstvak.

Preferences…
Geef de “Preferences” dialoog 
weer.

Beeldvensters—Menuopdrachten
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Color Space

Converteer het beeld in het ac-
tieve venster naar een nieuwe 
kleurinstelling en bitdiepte.

Transform

Roteer het beeld in het actieve 
venster of keer het om.

Image

Zoom In
Zoom in op het beeld in het ac-
tieve venster.

Zoom Out
Zoom het beeld in het actieve ven-
ster uit.

Selection Cursor
Selecteer de uitsnede-cursor.

Zoom Cursor
Selecteer de zoomcursor.

Hand Cursor
Selecteer de handcursor.

Show Grid
Toon of verberg het layout-raster 
in het actieve venster.

Windows

View

Toolbar
Toon of verberg de werkbalk.

Status Bar
Toon of verberg de statusbalk.

Tool palettes
Aan het einde van het View menu 
wordt een lijst met Tool Chests 
getoond. Selecteer deze optie om 
de Tool Chests weer te geven of te 
verbergen.

Progress Window
Selecteer deze optie om het 
voortgangsvenster te tonen of 
verbergen.

Settings

Selecteer deze optie om instel-
lingen voor alle tool-paletten of 
alleen geselecteerde tool-paletten 
te kopiëren, bewaren, laden, ver-
wijderen of terug te zetten.

Settings Section
Geef het veld Settings Section 
weer voor het actieve venster.

Beeldvensters— Menuopdrachten
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Show Nikon Browser
Open het Nikon Browser onderdeel 
van Nikon View.

Scanner/Firmware Version/Port
Open het scanvenster voor de ge-
selecteerde scanner.

Film Type

Selecteer het fi lmtype dat u wilt 
scannen.

Scan Color Space

Kies de kleurinstelling voor de scan.

Bit Depth

Kies de scanbitdiepte.

Transform

Roteer het beeld in het preview-
veld of keer het om.

Windows

Scanner (alleen getoond wanneer scanvenster actief is)

Settings

Selecteer deze optie om instel-
lingen voor alle tool-paletten of 
alleen geselecteerde tool-palet-
ten te kopiëren, bewaren, laden, 
verwijderen of terug te zetten.

Eject
Voer de fi lm of houder uit de 
scanner.

Slide Feeder…
Kies het aantal dia’s dat wordt 
gescand wanneer er een dia-in-
voerapparaat in de scanner wordt 
geplaatst.

Show Natural Pane /
Show Processed Pane
Schakel heen en weer tussen de 
tabbladen “Natural” en “Proces-
sed” in het preview-veld.

Tools

Window 

Fit To Sreen
Stem de grootte van het actieve 
venster af op het scherm.

Actual Size
Bekijk het beeld in het actieve ven-
ster bij 100%.

Cascade
Laat beeldvensters elkaar overlap-
pen.

Window (vervolg)

Tile
Laat beeldvenster elkaar niet over-
lappen.

Arrange Icons
Schik verkleinde beeldvensters 
langs de onderkant van het Nikon 
Scan applicatievenster.

Open windows
Een lijst met op dat moment ge-
opende beelden wordt aan het 
einde van het Window menu 
getoond.

Help

Help Topics
Open de hulpfunctie van Nikon 
Scan.

About Nikon Scan…
Geef informatie over de versie van 
Nikon Scan weer.

Beeldvensters— Menuopdrachten
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Close
Sluit het actieve venster.

Save
Bewaar het beeld in het actieve 
venster.

Save As…
Bewaar het beeld in het actieve 
venster onder een nieuwe naam.

Revert
Deze opdracht kan niet worden 
gebruikt.

Page Setup…
Wijzig de printerinstellingen.

Print…
Druk het beeld in het actieve ven-
ster af.

Macintosh (Mac OS X)

Application menu

About Nikon Scan…
Geef informatie over de versie van 
Nikon Scan weer.

Preferences…
Geef de “Preferences” dialoog weer.

Quit Nikon Scan 4
Verlaat Nikon Scan.

File

New
Deze opdracht kan niet worden 
gebruikt.

Open…
Open een beeldbestand.

File (vervolg) Edit

Undo
Maak de vorige handeling onge-
daan.

Cut
Bij het invoeren van tekst in een dia-
loog: knip de geselecteerde tekst 
en plaats deze op het klembord.

Copy
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: kopieer de geselecteerde 
tekst naar het klembord.

Copy Settings…
Kopieer geselecteerde Tool Chest 
instellingen voor het beeld in het 
actieve venster naar het klembord. 
Er verschijnt een dialoog waarin 
u de gewenste instellingen kunt 
selecteren.

Copy All Settings
Kopieer alle Tool Chest instellin-
gen voor het beeld in het actieve 
venster naar het klembord.

Paste
Plak de inhoud van het klembord.

Clear
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: verwijder de inhoud van 
het huidige tekstvak.

Select All
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: selecteer alle tekst in het 
huidige tekstvak. Wanneer het 
scanvenster actief is: selecteer alle 
thumbnails in de thumbnail-lade.
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Macintosh (Mac OS X)

Zoom In
Zoom in op het beeld in het ac-
tieve venster.

Zoom Out
Zoom het beeld in het actieve ven-
ster uit.

Hand Cursor
Selecteer de handcursor.

Selection Cursor
Selecteer de uitsnede-cursor.

Zoom Cursor
Selecteer de zoomcursor.

Focus Cursor
Selecteer de cursor die wordt 
gebruikt om het scherpstelpunt 
te kiezen.

View

Show Grid
Toon of verberg het layout-raster 
in het actieve venster.

Progress Monitor
Toon de scanvoortgangsdialoog.

Tool palettes
Aan het einde van het View menu 
wordt een lijst met Tool Chests 
getoond. Selecteer deze optie om 
de Tool Chests weer te geven of te 
verbergen.

Color Space

Converteer het beeld in het ac-
tieve venster naar een nieuwe 
kleurinstelling en bitdiepte.

Transform

Roteer het beeld in het actieve 
venster of keer het om.

Image

Settings

Selecteer deze optie om instel-
lingen voor alle tool-paletten of 
alleen geselecteerde tool-paletten 
te kopiëren, bewaren, laden, ver-
wijderen of terug te zetten.

Settings Section
Geef het veld Settings Section 
weer voor het actieve venster.
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Macintosh (Mac OS X)

Film Type

Selecteer het fi lmtype dat u wilt 
scannen.

Color Space

Kies de kleurinstelling voor de scan.

Bit Depth

Kies de scanbitdiepte.

Transform

Roteer het beeld in het preview-
veld of keer het om.

Scanner (alleen getoond wanneer scanvenster actief is)

Settings

Selecteer deze optie om instel-
lingen voor alle tool-paletten of 
alleen geselecteerde tool-paletten 
te kopiëren, bewaren, laden, ver-
wijderen of terug te zetten.

Eject
Voer de fi lm of houder uit de scan-
ner.

Slide Feeder…
Kies het aantal dia’s dat wordt 
gescand wanneer er een dia-in-
voerapparaat in de scanner wordt 
geplaatst.

Show Natural Pane /
Show Processed Pane
Schakel heen en weer tussen de 
tabbladen “Natural” en “Proces-
sed” in het preview-veld.

Show Nikon Browser
Open het Nikon Browser onder-
deel van Nikon View.

Scanner/Firmware Version/Port
Open het scanvenster voor de ge-
selecteerde scanner.

Window (alleen getoond wan-
neer beeldvenster actief is)

Fit To Screen
Stem de grootte van het actieve 
venster af op het scherm.

Actual Size
Bekijk het beeld in het actieve ven-
ster bij 100%.

Open windows
Een lijst met op dat moment ge-
opende beelden wordt aan het 
einde van het Window menu 
getoond.

Tools Help

Nikon Scan Help
Open de hulpfunctie van Nikon 
Scan.
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Macintosh (Mac OS 9)

Save As…
Bewaar het beeld in het actieve 
venster onder een nieuwe naam.

Revert
Deze opdracht kan niet worden 
gebruikt.

Page Setup…
Wijzig de printerinstellingen.

Print…
Druk het beeld in het actieve ven-
ster af.

Quit
Verlaat Nikon Scan.

Apple menu

About Nikon Scan…
Geef informatie over de versie van 
Nikon Scan weer.

File

New
Deze opdracht kan niet worden 
gebruikt.

Open…
Open een beeldbestand.

Close
Sluit het actieve venster.

Save
Bewaar het beeld in het actieve 
venster.

File (vervolg) Edit

Undo
Maak de vorige handeling onge-
daan.

Cut
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: knip de geselecteerde 
tekst en plaats deze op het klem-
bord.

Copy
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: kopieer de geselecteerde 
tekst naar het klembord.

Copy Settings…
Kopieer geselecteerde Tool Chest 
instellingen voor het beeld in het 
actieve venster naar het klembord. 
Er verschijnt een dialoog waarin 
u de gewenste instellingen kunt 
selecteren.

Copy All Settings
Kopieer alle Tool Chest instellin-
gen voor het beeld in het actieve 
venster naar het klembord.

Paste
Plak de inhoud van het klembord.

Clear
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: verwijder de inhoud van 
het huidige tekstvak.

Select All
Bij het invoeren van tekst in een 
dialoog: selecteer alle tekst in het 
huidige tekstvak. Wanneer het 
scanvenster actief is: selecteer alle 
thumbnails in de thumbnail-lade.

Preferences…
Geef de “Preferences” dialoog 
weer.
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Macintosh (Mac OS 9)

Zoom In
Zoom in op het beeld in het ac-
tieve venster.

Zoom Out
Zoom het beeld in het actieve ven-
ster uit.

Hand Cursor
Selecteer de handcursor.

Selection Cursor
Selecteer de uitsnede-cursor.

Zoom Cursor
Selecteer de zoomcursor.

Focus Cursor
Selecteer de cursor die wordt 
gebruikt om het scherpstelpunt 
te kiezen.

View

Show Grid
Toon of verberg het layout-raster 
in het actieve venster.

Progress Monitor
Toon de scanvoortgangsdialoog.

Tool palettes
Aan het einde van het View menu 
wordt een lijst met Tool Chests 
getoond. Selecteer deze optie om 
de Tool Chests weer te geven of te 
verbergen.

Color Space

Converteer het beeld in het ac-
tieve venster naar een nieuwe 
kleurinstelling en bitdiepte.

Transform

Roteer het beeld in het actieve 
venster of keer het om.

Image

Settings

Selecteer deze optie om instel-
lingen voor alle tool-paletten of 
alleen geselecteerde tool-paletten 
te kopiëren, bewaren, laden, ver-
wijderen of terug te zetten.

Settings Section
Geef het veld Settings Section 
weer voor het actieve venster.
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Macintosh (Mac OS 9)

Film Type

Selecteer het fi lmtype dat u wilt 
scannen.

Color Space

Kies de kleurinstelling voor de scan.

Bit Depth

Kies de scanbitdiepte.

Transform

Roteer het beeld in het preview-
veld of keer het om.

Scanner (alleen getoond wanneer scanvenster actief is)

Settings

Selecteer deze optie om instel-
lingen voor alle tool-paletten of 
alleen geselecteerde tool-paletten 
te kopiëren, bewaren, laden, ver-
wijderen of terug te zetten.

Eject
Voer de fi lm of houder uit de scan-
ner.

Slide Feeder
Kies het aantal dia’s dat wordt 
gescand wanneer er een dia-in-
voerapparaat in de scanner wordt 
geplaatst.

Show Natural Pane /
Show Processed Pane
Schakel heen en weer tussen de 
tabbladen “Natural” en “Proces-
sed” in het preview-veld.

Show Nikon Browser
Open het Nikon Browser onder-
deel van Nikon View.

Scanner/Firmware Version/Port
Open het scanvenster voor de ge-
selecteerde scanner.

Tools

Window (alleen getoond wan-
neer beeldvenster actief is)

Fit to Screen
Stem de grootte van het actieve 
venster af op het scherm.

Actual Size

Bekijk het beeld in het actieve 
venster bij 100%.

Open windows
Een lijst met op dat moment geopen-
de beelden wordt aan het einde van 
het Window menu getoond.

Nikon Scan Help
Open de hulpfunctie van Nikon 
Scan.

Help
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De optie Show Nikon Browser kan alleen worden gebruikt 
wanneer Nikon View 6 geïnstalleerd is vanaf de meegele-
verde Nikon View 6 cd-rom. Wanneer er een eerdere versie 
van Nikon View op de computer geïnstalleerd is, dient u te 
upgraden naar Nikon View 6.

Wanneer u Show Nikon Browser selecteert in het Tools 
menu van Nikon Scan, wordt het Nikon Browser onderdeel 
van Nikon View geopend. Hierin kunt u beeldbestanden die 
u op uw harde schijf heeft bewaard doorbladeren en gese-
lecteerde beelden bekijken, bewerken en afdrukken. Raad-
pleeg voor meer informatie de Nikon View Naslaggids of de 
online hulpfunctie voor Nikon View.

Nikon View
Beelden doorbladeren

  Doorbladeren van beelden gecreëerd met Nikon ScanDoorbladeren van beelden gecreëerd met Nikon Scan
Sommige functies kunnen niet worden gebruikt wanneer u beelden 
gecreëerd met Nikon Scan doorbladert. Nikon View ondersteunt geen 
BMP (Windows) of PICT (Macintosh). Bewaar bestanden in TIFF of JPEG 
wanneer u Nikon View gebruikt. Het kan zijn dat grote bestanden die u 
heeft gecreëerd met Nikon Scan bij diashows niet worden vertoond.

  KleurbeheerKleurbeheer
Voor een getrouwe reproductie van de kleuren dient u in Nikon Scan en 
Nikon View hetzelfde kleurruimteprofi el te kiezen.

  ProductregistratieProductregistratie
U kunt Nikon View 6 of later online registreren. Raadpleeg voor meer 
informatie de Nikon View Naslaggids.
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Scan index
Index voor de scanopties

Hieronder staan de meest voorkomende scanhandelingen vermeld. Klik op de links om naar de bijbehorende onderdelen in 
deze handleiding te gaan.

Veelgebruikte handelingen

Handeling

Het scanvenster openen Nikon Scan starten (  8)

Het fi lmtype opgeven Het fi lmtypemenu (  19)

Een kleurinstelling kiezen Het kleurinstellingenmenu (  20)

Een opnameformaat kiezen (alleen 9000 ED/8000 ED) Het opnameformaatmenu (  20)

Beelden selecteren voor scannen De thumbnail-lade (  23)

Preview van beeld bekijken vóór het scannen
De Preview knop (  26)
Het preview-veld (  27)

Beelden scannen De Scan knop (  28)

Beelden bewaren na het scannen Beeldvensters – Beelden bewaren (  109)

Beelden roteren Layout Tools (  33)

Beelden in- en uitzoomen
Layout Tools (  33)
Het scanvenster – De zoomknoppen (  16)
Beeldvensters – Zoom (  112)

Gebied selecteren om te scannen (uitsnede selecteren) Layout Tools (  33)

Informatie over een selectie bekijken Information (  35)

De scanner scherpstellen De autofocusknop (  15)

De belichting wijzigen De automatische belichtingsknop (  16)
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Beeldgrootte en resolutie

Handeling

De beeldgrootte en uitvoerresolutie instellen Crop (  36)

Beeldverbetering

Handeling

De helderheid en kleurverzadiging automatisch wijzigen voor hoog contrast Scan Image Enhancer (  70)

Het effect van stof en krassen verminderen Digital ICE4  Advanced—Digital ICE (  62)

Verbleekte kleuren herstellen Digital ICE4  Advanced—Digital ROC (  63)

Het effect van fi lmkorrel verminderen Digital ICE4  Advanced—Digital GEM (  64)

Doortekening in de hoge lichten en schaduwen zichtbaar maken Digital ICE4  Advanced—Digital DEE (  65)

Het contrast in de hoge lichten, middentonen of schaduwen wijzigen Curves (  41)

De kleurbalans in de hoge lichten, middentonen of schaduwen wijzigen Curves (  41)

Helderheid, contrast en kleurbalans voor het hele toonbereik wijzigen Color Balance (  51)

Contouren verscherpen Unsharp Mask (  53)

Helderheid, kleurverzadiging en kleurschakering wijzigen LCH Editor (  56)

Kleurbalans wijzigen door selectieve belichtingswijziging tijdens het scannen Analog Gain (  69)

Een scanbitdiepte kiezen (hoeveelheid kleurinformatie per pixel) Scanner Extras—Pixel Data Size (  75)

Positie van thumbnails corrigeren Scanner Extras—Strip Film Offset (  73)

De scannerinstellingen wijzigen Scanner Extras (  71)

Ruis verminderen (alleen 9000 ED, 8000 ED, 5000 ED, 4000 ED) Scanner Extras—Multi-Sample Scanning (  76)
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Batch scannen, automatische bewerkingen en scanvensterinstellingen

Handeling

Scanvensterinstellingen opnieuw gebruiken Het instellingenmenu (  17)

Handelingen opgeven om vóór en na een enkele scan uit te voeren Voorkeuren—Single Scan (  95)

Handelingen opgeven om vóór, tijdens en na een batch scan uit te voeren Voorkeuren—Batch Scan (  96)

Het standaard bestandsformaat kiezen Voorkeuren—File Saving (  99)

Handelingen opgeven om bij het invoeren van een fi lm uit te voeren Voorkeuren—Automatic Actions (  100)

Handelingen opgeven om bij het maken van een preview uit te voeren Voorkeuren—Preview Settings (  103)

Het aantal dia’s in een batch scan kiezen (SF-210/SF-200 (S))
Batch scans (  29)
Scanner Extras—Slide Feeder Scan (  76)

Miscellaneous

Handeling

Uitvoer wijzigen voor weergave op de huidige computermonitor Voorkeuren—Gamma (  82)

Een kleurprofi el voor getrouwe kleurreproductie kiezen Voorkeuren—Color Management (  84)

Kiezen waar Nikon Scan tijdelijke bestanden bewaard Voorkeuren—File Locations/Scratch Disks (  94)

Streefwaarden instellen voor uitvoerniveaus van witpunt, grijspunt en zwartpunt Voorkeuren—Advanced Color (  101)

Kleur en maat voor het layout-raster kiezen Voorkeuren—Grid Settings (  105)

Zorgen dat kleuren getrouw worden gereproduceerd op de monitor, tussen applica-
ties en op verschillende uitvoerapparaten

Voorkeuren—Nikon Color Management (  78)
Voorkeuren—Gamma (  82)
Voorkeuren—Color Management (  84)
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Bijlagen
Problemen oplossen, begrippenlijst en geheugenvereisten

Bijlage B: Begrippenlijst .........................................................  134–137

Bijlage A: Problemen oplossen ..............................................  132–133

Bijlage C: Geheugenvereisten (alleen Mac OS 9) ................  138–139
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Bijlage ABijlage A
Problemen oplossenProblemen oplossen

Mochten zich problemen voordoen bij het gebruik van Nikon Scan, kijk dan eerst op de onderstaande lijst voordat u de 
Nikon vertegenwoordiging raadpleegt.

Probleem Mogelijke oorzaak

Nikon Scan toont de foutmelding 
“Nikon Scan was unable to fi nd any 

active devices” (Nikon Scan kon geen 
actief apparaat vinden).

• De scanner staat uit of is niet aangesloten. Sluit de scanner aan zoals beschreven in de ge-
bruikshandleiding bij de scanner.

—

• De USB of IEEE 1394 (Firewire) interface is niet juist geïnstalleerd, of de stuurprogramma’s 
ontbreken of zijn verminkt. Raadpleeg de handleiding van de fabrikant voor meer informa-
tie.

—

• De stuurprogramma’s van de scanner zijn niet juist geïnstalleerd (alleen Windows). Raad-
pleeg de hardwarehandleiding bij de scanner voor meer informatie.

—

• Uw computer voldoet niet aan de specifi caties die vermeld zijn in de systeemvereisten.  4

• Nikon Scan is niet juist geïnstalleerd. Installeer Nikon Scan opnieuw zoals beschreven in de 
gebruikshandleiding bij de scanner.

—

De host-applicatie herkent de Nikon 
Scan plug-in niet (Macintosh).

• De plug-in is niet naar de plug-ins map van de applicatie gekopieerd. —

• De applicatie ondersteunt geen Adobe Photoshop 5.0 plug-ins. Gebruik een andere host-
applicatie.

—

De fi lm zit vast in de scanner.
Raadpleeg de gebruikshandleiding bij de scanner voor meer informatie over vastgeraakte 
fi lm.

—

Het gescande beeld is niet scherp.
• Het beeld is vóór het scannen niet automatisch scherpgesteld.  15

• Het scherpstelpunt moet worden bijgesteld.  15
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Probleem Mogelijke oorzaak

De kleuren stemmen niet overeen met 
die van het origineel.

• Het monitorprofi el dat gekozen is in de categorie “Color Management” van de “Preferen-
ces” dialoog is niet geschikt voor uw monitor.

 85

• Het CMYK-profi el dat gekozen is in de categorie “Color Management” van de “Preferences” 
dialoog is niet geschikt voor de printer.

 87

• Het RGB-kleurruimteprofi el dat gekozen is in de categorie “Color Management” van de 
“Preferences” dialoog heeft een te beperkt kleurbereik (kleuren te intens) of een te breed 
kleurbereik (te weinig contrast).

 86

• De curven- (  41), kleurbalans- (  51), of LCH-instellingen (  56) zijn niet juist. —
• U heeft negatieffi lm gescand zonder automatische belichting uit te voeren.  16
• De monitorinstellingen moeten worden gewijzigd. —

De beelden zijn te donker.

• Het monitorprofi el dat gekozen is in de categorie “Color Management” van de “Preferen-
ces” dialoog is niet geschikt voor uw monitor.

 85

• Het CMYK-profi el dat gekozen is in de categorie “Color Management” van de “Preferences” 
dialoog is niet geschikt voor de printer.

 87

• Het RGB-kleurruimteprofi el dat gekozen is in de categorie “Color Management” van de 
“Preferences” dialoog heeft de verkeerde gammawaarde voor uw platform.

 86

• U dient de gammawaarde gekozen in de categorie “Gamma” van de “Preferences” dialoog 
in te stellen voor gebruik wanneer Nikon CMS uitstaat.

 82

• De helderheid van uw monitor is niet goed ingesteld. —

Het gescande beeld ziet er ruw en 
gekarteld uit.

• De resolutie-instelling in het “Crop” palet is niet geschikt voor het uitvoerapparaat.  36

• De straal (“halo width”) of intensiteit in het “Unsharp Mask” palet zijn te hoog ingesteld.  53

Het bestand is te groot. De waarde voor resolutie in het “Crop” palet is te hoog.  36

De afdrukgrootte is te groot of te 
klein.

De instellingen in het “Crop” palet moeten worden aangepast.  36
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Bijlage BBijlage B
BegrippenlijstBegrippenlijst

In de onderstaande begrippenlijst treft u defi nities aan voor een aantal termen die in deze handleiding voorkomen.

Term Defi nitie

Bitdiepte

Het aantal bits dat is gebruikt om kleur weer te geven, ook wel kleurdiepte genoemd. De bitdiepte bepaalt de hoeveelheid kleurinfor-
matie in een beeld. Hoe groter de bitdiepte, des te groter het aantal kleuren en nuanceringen dat kan worden uitgedrukt. Bitdiepte 
kan zowel betrekking hebben op het aantal bits per kanaal als op de totale bitdiepte voor alle kanalen; een beeld met een bitdiepte 
van 8 bits per kanaal heeft dus een bitdiepte van 24 bits voor de 3 kanalen tezamen (R,G,B). Een beeld met een bitdiepte van één bit 
heeft maar twee kleuren, doorgaans zwart en wit, en geen nuancering. Zie ook Kanaal.

CMS Zie Color management system.

CMYK
Een refl ectieve (subtractieve) kleurinstelling die veel gebruikt wordt bij vierkleurendruk, waarbij kleur wordt gemodelleerd door de 
drie secundaire kleuren gebruikt in drukinkt (cyaan, magenta en geel ofwel Cyan, Magenta en Yellow) te combineren. Omdat geen 
van deze combinaties echt zwart oplevert, wordt ook zwarte (blacK) inkt gebruikt.

Color 
management 

system

Een methode die dient om te zorgen dat de kleurreproductie op apparaten als scanners, monitors en printers en op verschillende plat-
formen consistent is. In het kleurmanagementsysteem dat in Nikon Capture 3 wordt gebruikt, wordt een getrouwe kleurreproductie 
gewaarborgd door profi elen te gebruiken die informatie verschaffen over de eigenschappen van de monitor of printer en de kleur-
ruimte die voor bewerking wordt gebruikt. Zie ook ICC, Profi el.

Compressie

Een methode om de bestandsgrootte te verminderen voor opslag of overdracht. Compressie-algoritmen kunnen worden onderver-
deeld in “verliesloze” algoritmen, zoals LZW, waarbij geen informatie verloren gaat wanneer de oorspronkelijke bestandgrootte wordt 
hersteld ten behoeve van weergave of bewerking, en “verlieshebbende” algoritmen, zoals JPEG, waarbij wel enige informatie verloren 
gaat wanneer de bestandgrootte wordt hersteld. Zie ook JPEG, TIFF.

Crop Zie Uitsnede

dpi Dots per inch, een maat voor resolutie. Hoe meer dots per inch, des te hoger de resolutie. Zie ook ppi, Resolutie.

Drempel
De waarde waarboven Unsharp Mask wordt toegepast. Hoewel over het algemeen geldt dat hoe lager de drempel is, des te meer 
verscherping plaatsvindt, hangt het precieze effect af van de andere instellingen in Unsharp Mask, zoals de straal. Zie ook Straal, 
Onscherp masker.

Firewire Term die Apple gebruikt voor de IEEE 1394 interface. Zie IEEE 1394.

Gamma

Gamma (ook geschreven als “γ”) is een fundamentele eigenschap van videosystemen die de intensiteit van het uitvoersignaal in relatie 
tot het invoersignaal bepaalt. Voor de berekening van de gamma wordt aan de maximale invoerintensiteit een waarde van één toege-
wezen, terwijl de minimale intensiteit (geen invoer) een waarde van nul krijgt. De uitvoer wordt berekend door de invoer te verheffen 
tot de macht 1/ γ (uitvoer = invoer (1/γ)).
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Gamut Zie Kleurbereik

Grayscale Zie Zwart/Wit

Grijspunt Regelt het uitvoerniveau voor de middentonen in het originele beeld. Zie ook Toon, Tooncurve.

Halo width Zie Straal

Histogram

Een staafdiagram dat de verdeling van tonen of kleurverzadiging in een beeld weergeeft. De horizontale as toont het toonniveau 
(helderheid) of de kleurverzadiging, de verticale as het aantal pixels. De staven in het diagram geven het aantal pixels van een be-
paalde helderheid of kleurverzadiging in het beeld weer. De histogrammen in de paletten “Curves” en “LCH Editor” geven de verde-
ling voor het geselecteerde kanaal weer en kunnen ter ondersteuning worden gebruikt bij het bewerken van curven. Zie ook Toon, 
Tooncurve.

ICC

Het International Color Consortium, een internationale organisatie voor de ontwikkeling van normen voor kleurmanagment en kleur-
managementprofi elen. Er zijn ICC-profi elen ontwikkeld voor de conversie van kleurruimteinformatie tussen apparaten; deze lijken 
wereldwijd de industrienorm te worden. Er is voorgesteld om ICC-profi elen als ISO (International Organization for Standardization) 
norm in te stellen. Zie ook Profi el.

IEEE 1394 Een zeer snel overdrachtsprotocol ontwikkeld door het Institute of Electrical and Electronics Engineers voor de kabelaansluiting van 
randapparatuur als harde schijven, MO-stations en digitale camera’s op een computer.

JPEG

Een standaard grafi sch formaat ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Beelden worden gecomprimeerd met behulp 
van discrete cosinus transformatie, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de eigenschappen van het menselijk gezichtsvermogen, dat 
gevoeliger is voor licht van lagere golfl engten, om zo de quantisatie bij lagere frequenties te verhogen. JPEG-compressie is “verlies-
hebbend”,  dat wil zeggen dat er informatie verloren gaat bij het comprimeren van beelden, wat tot verlies van beeldkwaliteit leidt. 
Bij sommige implementaties wordt ook verliesloze compressie ondersteund. JPEG-beelden kunnen maar liefst 100:1 worden gecom-
primeerd, hoewel dit de kwaliteit aanzienlijk aantast. Bij een compressieverhouding van 20:1 gaat de beeldkwaliteit niet merkbaar 
achteruit.

Kanaal Eén van de kleuren waaruit een bepaalde kleurruimte is opgebouwd. De RGB-kleurruimte is opgebouwd uit een rood, groen en 
blauw kanaal en een hoofdkanaal dat een combinatie van die drie vormt. Zie ook Kleurruimte.

Kleurbereik

Het kleurenscala dat met een bepaald invoerapparaat (bijvoorbeeld een scanner of digitale camera), uitvoerapparaat (monitor of printer) of 
kleurprofi el kunnen worden uitgedrukt. Geen enkel kleurbereik kan alle kleuren die het menselijk oog kan waarnemen uitdrukken. Het kleur-
bereik van lichtdoorlatende weergaven waarbij de primaire kleuren rood, groen en blauw (RGB) worden gemengd (dia’s en kleurenmonitor) 
is zeer verschillend van en complementair aan het kleurbereik van refl ecterende weergaven (gedrukte materialen) die tot stand komen door 
de secundaire kleuren cyaan, magenta en geel te mengen en zwart toe te voegen (CMYK). Zie ook CMYK, Profi el, RGB.

Kleurruimte Een algemene term die zowel betrekking heeft op de instelling die wordt gebruikt om kleur te defi niëren (bijvoorbeeld CMYK of 
RGB) als het kleurbereik (of “gamut”) dat bij een bepaalde kleurruimte kan worden uitgedrukt. Zie ook CMYK, Gamut, RGB.
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NEF

Nikon Electronic Image Format, een beeldbestandformaat ontwikkeld door Nikon om beeldinformatie met een hoge resolutie te ondersteu-
nen. In Windows hebben NEF-bestanden de extensie “.nef”. Het voordeel van NEF is dat gebruikersinstellingen als curves en kleurbalans 
wel worden bewaard, maar niet op de originele beeldinformatie worden toegepast. NEF-beelden kunnen daardoor herhaaldelijk worden 
bewerkt en bewaard, zonder dat dit nadelig effect heeft op het originele beeld.

Onscherp mas-
ker

Een fi lter voor het verhogen van de schijnbare scherpte van bitmapafbeeldingen. Soms afgekort tot “USM”. Onscherpe maskers benadruk-
ken het verschil tussen de kleur en helderheid van randen (contouren) en de rest van het beeld. Zie ook Straal, Drempel.

Plug-in Een softwaremodule die functionaliteit toevoegt aan een andere applicatie.

ppi pixels per inch, een maat voor resolutie. Hoe meer pixels per inch, des te hoger de resolutie. Zie ook ppcm, Resolutie.

ppcm pixels per centimeter, een maat voor resolutie. Hoe meer pixels per centimeter, des te hoger de resolutie. Zie ook ppi, Resolutie.

Preferences Zie Voorkeuren.

Profi el

Een bestand dat de kleureigenschappen van een invoerapparaat (bijvoorbeeld een scanner of digitale camera), een uitvoerapparaat (bijvoor-
beeld een printer of monitor) of de kleurruimte waarin beelden worden bewerkt defi nieert. Profi elen worden gebruikt in kleurmanagement-
systemen om te zorgen voor consistente kleurreproductie. Het Nikon Color Management System gebruikt in Nikon Scan past ICC-profi elen 
toe. Zie ook Kleurruimte, ICC.

Resolutie

De dichtheid van de punten (dots) of pixels waaruit een beeld bestaat, gemeten in dots per inch (dpi) of pixels per inch (ppi); de resolutie van Win-
dows-monitors is bijvoorbeeld 96 ppi. Hoe hoger de dichtheid van de dots of pixels, des te hoger de resolutie en des te meer detail kan worden 
uitgedrukt. Resolutie is daarom het digitale equivalent van het oplossend vermogen van fi lm. Computermonitors hebben standaard een resolutie 
van 72 ppi, 90 ppi of 96 ppi, terwijl printers een resolutie van 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi of 2400 dpi kunnen hebben. Zie ook ppcm, ppi.

RGB
Een additieve kleurruimte standaard gebruikt bij monitors, waarbij licht in de drie primaire kleuren (Rood, Groen en Blauw) wordt gemengd 
zodat een scala van andere kleuren ontstaat. Wit ontstaat door 100% van alle drie de kleuren te mengen.

Ruis
Digitale “artefacten” ofwel informatie in een beeldbestand die geen deel uitmaakt van het originele beeld. De aanwezigheid van ruis leidt 
tot een verlies aan beeldkwaliteit.

Schaal
De uitvoergrootte van een beeld als percentage van de invoergrootte. Bij een schaal van 50% worden beelden op de helft van hun originele 
grootte uitgevoerd.

Straal
De hoeveelheid pixels rondom een geselecteerde pixel die gewijzigd worden wanneer Unsharp Mask wordt toegepast. Ook wel “ra-
dius” genoemd. Hoe groter de straal, des te breder de randen lijken. Een te hoge waarde voor Unsharp Mask geeft een ongewenste stralen-
krans (“halo”) langs de contouren in het beeld. Zie ook Onscherp masker.
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Threshold Zie Drempel

Thumbnail
Een kleine preview-beeld, het digitale equivalent van een contactafdruk van een fotorolletje. Als de huidige adapter in staat is meerdere 
beelden te lezen, worden de thumbnails in de thumbnail-lade van het scanvenster getoond.

TIFF

Tagged Image File Format, een beeldbestandformaat voor kleuren- of zwart/witbeelden, geschikt voor het bewaren van bitmapafbeeldin-
gen zoals digitale foto’s. Bij sommige implementaties ondersteunt TIFF “verliesloze” LZW en packbit-compressie (bij “verliesloze” compres-
siemethoden gaat geen informatie verloren bij het comprimeren van het beeld, in tegenstelling tot bij “verlieshebbende” compressiemetho-
den zoals JPEG, waarbij de compressie wordt vergroot ten koste van het detail). Beelden die in Nikon Scan worden bewaard in TIFF-formaat 
worden niet gecomprimeerd. Zie ook Compressie, JPEG.

Toon
De helderheid van de pixels, gemeten als de totale intensiteit voor rood, groen en blauw of de intensiteit van elke van deze kleuren (kanalen) 
afzonderlijk. Het aantal tonen dat kan worden uitgedrukt hangt af van de bitdiepte van het beeld. De toonverdeling in het beeld kan worden 
bekeken in het histogram in het “Curves” palet. Zie ook Bitdiepte.

Tooncurve
Een visuele tool voor het bewerken van tonen, waarmee de helderheid en het contrast in een geselecteerd deel van het toonbereik kan wor-
den gewijzigd. Wanneer u de vorm van de tooncurve verandert, wordt de koppeling tussen de invoer (de tonen in het originele beeld) en de 
uitvoer (de tonen in het bewerkte beeld) gewijzigd. Het digitale equivalent van een densitometrische curve. Zie ook Toon.

TWAIN
Een norm voor invoerapparaten zoals scanners en digitale camera’s. Applicaties die TWAIN ondersteunen kunnen gegevens aangeleverd 
krijgen door TWAIN-ondersteunende apparaten.

Uitsnede Het geselecteerde deel van een beeld.

Unsharp Mask Zie Onscherp masker.

USB
Universal Serial Bus. Een norm voor seriële computerinterfaces die zorgt voor automatische “plug-and-play” herkenning van het de randap-
paratuur, en “hot-plug”-aansluiting van randapparatuur mogelijk maakt (aansluiten terwijl de computer of het apparaat aanstaat).

Voorkeuren Door de gebruiker te wijzigen instellingen waarmee basishandelingen uitgevoerd door een bepaald programma worden geregeld.

Witpunt
De invoerwaarde waarboven alle invoertonen aan de maximum uitvoerwaarde  worden gekoppeld (de standaardinstelling voor het hoofd-
kanaal is wit). Eventuele details die lichter zijn dan het witpunt gaan verloren. Zie ook Toon, Tooncurve.

Zwart/wit
Deze kleurinstelling reproduceert beeldinformatie in grijstinten. 8-bits zwart/wit ondersteunt 256 tinten, 16-bits zwart/wit 65.526 tinten. 
Zie ook Bitdiepte.

Zwartpunt De invoerwaarde waaronder alle invoertonen aan de minimum uitvoerwaarde (standaard geen kleur ofwel zwart) worden gekop-
peld. Eventuele details die donkerder zijn dan het zwartpunt gaan verloren. Zie ook Toon, Tooncurve.
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Geheugenvereisten (alleen Mac OS 9)Geheugenvereisten (alleen Mac OS 9)

Onder Mac OS 9 is de hoeveelheid geheugen benodigd voor de host-applicatie afhankelijk van de scanner die wordt ge-
bruikt. De volgende tabel vermeldt de aanbevolen hoeveelheid geheugen van uw systeem welke nodig is voor een volledig 
gebruik van alle scannerfuncties, samen met de aanbevolen hoeveelheid geheugen die u aan Nikon Scan (gebruikt als zelf-
standige applicatie) dient toe te kennen. Deze waarden dienen als richtlijn voor het invoeren van de gewenste hoeveelheid 
geheugen voor de host-applicatie (  139).

Scanner Systeemgeheugen
Geheugentoewijzing

(aanbevolen hoeveelheid geheugen)

9000 ED/8000 ED* 1,5 GB of meer 800 MB

5000 ED / COOLSCAN V ED† 1 GB of meer 450 MB

4000 ED / COOLSCAN IV ED† 768 MB of meer 450 MB

* Benodigde hoeveelheid geheugen bij het op volle grootte scannen van 6x9 middenformaatfi lm met een FH-869S fi lmhouder, terwijl Digital DEE 
(alleen 9000 ED), Digital ICE, Digital ROC en Digital GEM aan staan.

† Benodigde hoeveelheid geheugen bij het scannen van veertig beelden met de optionele IA-20 (S) of SA-30 adapter (5000 ED, 4000 ED) of zes 
beelden met de SA-21 (COOLSCAN V ED,COOLSCAN IV ED), terwijl Digital ICE, Digital ROC en Digital GEM aan staan. Aangenomen wordt dat 
alle beelden op volle grootte worden gepreviewd en gescand.

Zet virtual memory (virtueel geheugen) uit wanneer Nikon Scan draait. Om virtual memory uit te zetten: sluit alle vensters, 
open het regelpaneel Memory, selecteer Off bij “Virtual Memory” en herstart de computer.
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Geheugen toewijzen aan de host-applicatie

1. Controleer of de host-applicatie niet draait, open de applicatiemap en klik eenmaal op het pictogram van de host-applica-
tie om de applicatie te selecteren. Om meer geheugen aan Nikon Scan toe te wijzen wanneer Nikon Scan als zelfstandige 
applicatie wordt gebruikt, opent u de “Nikon Software:Nikon Scan 4” map in de installatielocatie (de standaard instal-
latiemap is de “Applications” map op de opstartschijf). Klik vervolgens op het Nikon Scan pictogram.

2. Selecteer Get Info (  I) in het File menu van de Finder. Het informatieven-
ster van de applicatie verschijnt.

3. Selecteer Memory in het Show menu.

4. Raadpleeg de tabel op de vorige bladzijde en voer de juiste waarde in bij 
“Preferred size.”
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