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Download: http://www.macupdate.com/app/mac/21516/namechanger
Ga naar ‘Options’ en duid daar naar ‘Hide Extensions’. Zo voorkom je dat het
programma de extensie wijzigt en het bestandsformaat gewist wordt. Door ‘Ignore
Case’ aan te duiden houdt het programma geen rekening met hoofdletters.
Daarnaast kan je desgewenst ook aanduiden dat het programma unieke namen moet
genereren. Bij eenzelfde bestandsnaam zal het programma zelf een cijfer toevoegen
om de bestandsnamen uniek te maken.

Afbeelding 1: 20160407_handleiding_01_opties_extensie

Vervolgens kan je met de knop ‘Add’ de gewenste bestanden invoegen:

Afbeelding 2: 20160407_handleiding_02_add

Replace First Occurrence With: Dit zal de eerste keer dat de het karakter (letter,
cijfer, tekens) of de reeks van karakters verschijnt veranderen. In dit voorbeeld heb
ik ervoor gekozen dat de eerste keer dat de eerste ‘e’ vervangen moet worden door
een ‘a’.

Afbeelding 3: 20160407_handleiding_03_first-occurrence

Replace All Occurrences With: dit vervangt alle verschijningen van een of een reeks
van tekens door een ander teken of reeks tekens.

Afbeelding 4: 20160407_handleiding_05_all-occurrences

Append: Voeg een suffix toe aan de bestandsnaam

Afbeelding 5: 20160407_handleiding_06_append

Prepend: Voeg een prefix toe

Afbeelding 6: 20160407_handleiding_07_prepend

Remove Characters: Verwijder een aantal tekens. Je kan ofwel een range aanduiden
(bv. verwijder tekens 5 tot en met teken 10) of een aantal tekens vanaf het einde
verwijderen (bv. verwijder de laatste 5 tekens). In dit voorbeeld werd voor de
laatste optie gekozen.

Afbeelding 7: 20160407_handleiding_08_remove
Het programma toont 10 waarschuwen omdat de bestanden nu identiek dezelfde namen zouden krijgen.

Change Case: wijzig het hoofdlettergebruik. Je kan kiezen uit ‘Title Case’ (eerste
letter krijgt een hoofdletter), Lowercase (alleen maar kleine letters) en Uppercase
(enkel hoofdletters).

Afbeelding 8: 20160407_handleiding_09_case

Sequence: deze optie zorgt ervoor dat je bestanden een doorlopende nummering
krijgen. Je kan kiezen om alle bestanden door dit nummer te vervangen, of om dit
als prefix of suffix toe te voegen. Je kan ook kiezen om een teken voor de cijfers toe
te voegen. In dit voorbeeld werd ervoor gekozen om een reeks cijfers als prefix toe
te voegen en door een underscore (_) als scheidingsteken te gebruiken.

Afbeelding 9: 20160407_handleiding_10_sequence

Date: Voeg een datum toe. Ook hier kan je een scheidingsteken toevoegen. Er werd
voor een underscore (_) gekozen.

Afbeelding 10: 20160407_handleiding_11_date

Met deze opties kan je in bulk bestandsnamen van bestanden wijzigen. Let op!
Wanneer je methodes wil combineren (bv. Sequence en Date) dan kun je dit niet op
in een actie doen. Je moet eerst de eerste methode toevoegen, op ‘Rename’ klikken,
dan de tweede methode uitvoeren en dan weer op ‘Rename’ klikken.
Zorg steeds dat er een back-up is voordat je deze operatie uitvoert, zodat bestanden
niet verloren zijn bij fouten.

Afbeelding 11: 20160407_handleiding_12_bulk_start

Afbeelding 12: 20160407_handleiding_13_bulk_einde

Afbeelding 13: 20160407_handleiding_14_klaar

