Handleiding muziek op de tablet plaatsen.
Deze handleiding is geschreven voor een tablet met Android maar ook met Windows kan werken.
Werkt je tablet enkel met Android dan moet je alles hierna beschreven op je computer doen.
Plaats een USB stick in de tablet. Maak een map aan met de naam Harvano. En in die map een nieuwe map met de
naam PDF
Zorg dat de tablet (PC) opstart in Windows
Sluit de scanner ofwel draadloos of met de kabel aan de tablet (PC)
1 - Open het programma IrfanView
2 - Klik op Bestand en dan op Selecteer scanner bron. In het venster dat verschijnt klik je op je scanner en dan op
Selecteren (hoeft maar 1 maal te gebeuren)
3 - Klik op Bestand en dan op Scan/Groepsscannen en dan op OK
4 - Wanneer het scherm van de scanner is opgestart klik je op voorbeeldscan (De scanner gaat opwarmen en scannen)
5 - Trek met de je vinger (linkermuisknop ingedrukt) een kader rond het gedeelte dat gescand moet worden. Doe het
nauwkeurig en maak de marges niet te groot.
6 - Klik daarna op Scannen. De scan verschijnt als foto op het scherm van de tablet (PC)
7 - Terug naar het menu Afbeelding en klikken op Grootte/resample aanpassen. Haal het vinkje weg bij Aspectratio
behouden. Kies dan voor Nieuwe grootte - Pixels en zet bij breedte 800 (1600) en bij hoogte 1280 (2560). Dit voor
muziek stukken in portret vorm (Staand). Zijn het liggende (Landscape) muziekwerken dan wordt de breedte 1280
(2560) en de hoogte 800 (1600). Klik daarna op OK
8 - Ga naar Afbeelding en klik op Kleurdiepte verkleinen en op 2 kleuren (Zwart/Wit). Zorg dat 'Converteer naar
grijstinten' niet aangevinkt staat. Daarna op OK klikken
9 - Eventueel nog eens naar Afbeelding en op Verscherpen klikken
10 - Klik op Bestand en kies Opslaan als. In het nieuwe scherm blader je naar de USB-stick in de tablet (PC) en dan naar
de map Harvano. Geef je scan een naam Bv: 171-Melodia d'amore 1. Bestaat het muziekstuk uit meerdere bladzijden
dan kun je de volgende scan 171-Melodia d'amore 2 noemen en zo verder. Klik dan op Opslaan.
De eerste maal wel wat werk maar je wordt er meer en meer bedreven in en bijhouden is telkens maar 1 of 2 nieuwe
stukken.
Open nu het programma JPEG to PDF v3.7. Vink Single PDF-File named: aan en Match Image Size + Margins Zet vinkjes
bij Schrink Over-Sized Images to Page Area en bij Enlarge Small Images to Page Area. Image Position is Centered en
bovenaan kies ik voor mm. Deze bewerkingen moeten maar eenmaal gebeuren en een volgende maal dat je dit
programma op start zal alles zo ingesteld staan.
Nu gaan we van de scans die gemaakt zijn en in de map Harvano staan pdf-bestanden maken voor ons
muziekprogramma MobileSheetPro.
Bij Output Path klikken we helemaal rechts op het rechthoekje met de 3 puntjes. Via Deze PC kunnen we bladeren naar
de usb stick en de map PDF in de map Harvano. Zo zie je in het grotere venster dit verschijnen: E:\Harvano\PDF. De E
kan een andere letter zijn maar de letter die verschijnt mag je niet veranderen. Nu kunnen we beginnen.
1 - Klik op Add Files en blader naar de map Harvano op je USB-stick
2 - Klik op het bestand waarvan je een PDF wilt maken BV: 171-Melodia d'amore 1 en het bestand verschijnt in het grote
witte vak.

Naast Single PDF-File named: vullen we de naam in die we de PDF willen meegeven BV: 171-Melodia d'amore. Daarna
klikken we rechts onderaan op Save PDF. Wanneer je gaat kijken in Harvano\PDF op je USB-stick zul je zien dat er een
pdf-bestand staat met de naam 171-Melodia d'amore. Bestaat het muziekstuk uit meerdere bladzijden moet je via Add
Files de overige gescande pagina's toevoegen. Zie wel dat ze in de goede volgorde staan. Door op een pagina in het
grote witte vak te klikken kun je kiezen om die naar boven (Move Sel Up) of omlaag (Move Sel Down) te verplaatsen.
Met Remove Selected kun je die weer verwijderen.
Alles wat in de map PDF staat kun je kopiëren naar een micro SD-kaartje voor de tablet maar ook naar Dropbox of
OneDrive. Kan de USB-stick in de tablet kun je ook deze gebruiken om de muziek te importeren.
Zo is de muziek klaar om in MobileSheetPro te importeren.

Importeren in MobileSheetPro
Een volledige map importeren
Open het muziekprogramma en klik rechtsboven op IMPORTEREN. Kies voor Groepsimport en haal in het verschijnende
venster alle vinkjes weg behalve bij Automatisch bijsnijden van pagina’s. Daarna klik je op het witte mapje naast
Selecteer map. Kies rechtsboven vanwaar je de bestanden wilt importeren. Lokaal (USB Stick, Micro SD) Dropbox of
OneDrive. Kies je Lokaal kun je links van het scherm bladeren naar de goede map. Root- Storage en dan de SDcard of
USBDisk. Daarna Harvano-PDF, aanklikken en onderaan op OK klikken. Klik dan op het + teken naast Verzamelingen.
Geef de Verzameling een naam en klik op OK en dan rechtsboven op Start. Na een tijdje is de map geïmporteerd. Dat
kun je herhalen voor elke muziekvereniging waar je speelt.
Een muziekstuk toevoegen
Een muziekstuk toevoegen gebeurd op dezelfde manier alleen moet je dan niet op het + teken naast Verzamelingen
klikken maar op de lijn. Daarna kun je kiezen in welke Verzameling het/de muziekstuk(ken) moet(en) geplaatst worden.

Grootte bepalen van de Pdf’s hangt af van de grootte van het scherm van je tablet.
Kies dan voor Nieuwe grootte - Pixels en zet bij breedte 800 (1600) en bij hoogte 1280 (2560). Dit voor muziek stukken
in portret vorm (Staand). Zijn het liggende (Landscape) muziekwerken dan wordt de breedte 1280 (2560) en de hoogte
800 (1600)
Dat is voor de meeste tablets goed maar eerst een proef maken wat voor jou tablet van toepassing is.
Het zou ook kunnen dat je moet kiezen voor breedte 740 en bij hoogte 1280 of breedte 700 en bij hoogte 1280
Succes Raymond

