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Voorkeuren foto-naam
Voor het importeren van foto’s is het handig enkele presets te hebben die bij het 
importeren al vaste gegevens meenemen. Zie pagina 6, punt 5.

Naam van de foto wijzigen
Om de foto te voorzien van data en naam doe je het volgende:
 - open Menu - Bibliotheek - Naam van foto wijzigen...
 - een venster verschijnt (afb. 1)
 - selecteer Bestandsnaamgeving - Bewerken...
 - een volgend venster verschijnt (afb. 2)
 - neem de gegevens van het venster over...
 - klik Gereed
 - klik OK

afb. 1

afb. 2

Voordeel van deze preset, bij het importeren hoef je alleen de naam van de foto-serie in 
te vullen en Lightroom doet de rest.
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Voorkeuren metagegevens
Voor het importeren van foto’s is het handig enkele presets te hebben die bij het 
importeren al vaste gegevens meenemen. Zie pagina 6, punt 6.

Naam van de foto wijzigen.
Om de foto te voorzien van data en naam doe je het volgende:
 - open Menu - Metagegevens - Voorinstellingen metagegevens bewerken...
 - een venster verschijnt (afb. 3)
 - toets je eigen voorkeuren in...
 - klik Gereed

afb. 3

 Bij ‘Rechten gebruiksvoorwaarden’ heb ik het volgende staan:
Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op 
alle reproducties en kopieën.
Voor een verzoek tot gebruik van enig deel van deze foto kunt u contact opnemen met 
de fotograaf.
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Importeer foto’s naar de catalogus 1
Lightroom kent een unieke manier om afbeeldingen te importeren en deze te beheren.
Het importeer venster biedt mogelijkeden voor locatie, metadata, trefwoorden, 
ontwikkelinstellingen.

Bij het aansluiten van een geheugenkaart in de computer, of handmatig importeren 
klikken, verschijnt dit venster:

 Kies de bron: geheugenkaart, usb, harde schijf...

 Wat moet er met de foto’s gebeuren?
 - Kopiëren als DNG: converteert foto’s naar het DNG-formaat en kopieert deze naar de 
bij   7   gekozen map en voegt deze toe aan de catalogus.
 - Kopiëren: foto’s naar map kopiëren en aan catalogus toevoegen.
 - Verplaatsten: verplaatst b.v. bestaande foto’s naar nieuwe locatie.
 - Toevoegen: in de catalogus worden verwijzingen gemaakt naar nieuwe locatie.

 Nieuwe locatie van geïmporteerde foto’s.

 Bestandsafhandeling
Voorvertoningen maken: kies standaard of 1:1 voor de beste weergave. 1:1 zijn grote 
bestanden, bij Catalogusinstellingen kan je bij bestandsafhandeling kiezen dat deze b.v. 
na één week worden gewist. Dit scheelt schijfruimte en voorvertoningen worden weer 
opgebouwd als de foto wordt geselecteerd.
 - Slimme voorvertoningen: bij gebruik van een externe schijf worden lokaal 
voorvertoningen aangemaakt voor bewerkingen. Als de externe schijf ontkoppeld wordt 
kan je toch aanpassingen maken en zodra de schijf weer aangesloten is, worden de 
aanpassingen automatisch toegepast op de originele foto’s.
 - Mogelijk dubbele foto’s niet importeren: laat zich raden...
 - Een tweede kopie maken naar: voor een back-up van je foto’s op een externe schijf.

import venster
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Importeer foto’s naar de catalogus 2
Lightroom kent een unieke manier om afbeeldingen te importeren en deze te beheren.
Het importeer venster biedt mogelijkeden voor locatie, metadata, trefwoorden, 
ontwikkelinstellingen.

Bij het aansluiten van een geheugenkaart in de computer, of handmatig importeren 
klikken, verschijnt dit venster:

 Hier komen de instelling voor het wijzigen van de naam van pas (pag. 3).

 Hier worden de ontwikkelinstellingen en metagegevens toegevoegd zoals 
ingesteld bij de voorkeuren (pag. 4). Ontwikkelinstellingen zijn b.v. lenscorrecties 
en camerakallibratie die dan op alle geimporteerde foto’s worden toegepast. De 
metagegevens zijn na het importeren ook per foto afzonderlijk aan te passen. 
Ook het veld voor de trefwoorden vind je hier. Voeg trefwoorden toe aan de foto’s zodat 
je later met een zoekopdracht de betreffende foto’s in de catalogus kunt vinden. Ook 
hier kan je na het importeren op elke foto afzonderlijk trefwoorden toevoegen.
Het geven van een naam en beschrijving aan een foto kan later gebeuren. Deze naam 
is de fototitel zoals die b.v. bij Flickr zichtbaar is en staat los van de bestandsnaam, die 
blijft ongewijzigd.
Ontwikkelinstellingen zijn hier aan te geven zoals b.v. omzetten naar zwart-wit of eigen 
instellingen zoals je die in het Voorinstellingen menu van de ontwikkel modus kunt 
vinden.

  Bij 7 vind je de bestemming voor de geïmporteerde foto’s. Je kunt nieuwe mappen 
aanmaken of de foto’s in bestaande mappen plaatsen.

Foto’s geselecteerd, instellingen gemaakt, locatie bepaald... klik op Importeren.

import venster
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De ontwikkel-/voorinstellingen
Hier krijgen foto’s kleur of worden zwart-wit, worden lens fouten gecorrigeerd... alle 
correcties zijn niet-destructief.

 Voorinstelingen: standaard, downloaden van het web of zelf maken.
 - Momentopname: resultaat bewaren om later op terug te kunnen vallen.
 - Historie: wordt automatisch aangemaakt, ook nadat Lightroom is afgesloten. Hier 
staan de uitgevoerde handelingen die toegepast zijn op de foto.
 - Verzamelingen: zelfde als in de Bibliotheek. Scheelt veel heen-en-weer geklik tussen 
de twee modules.

 Gereedschappen: uitsnede, vlekken verwijderen, rode-ogencorrectie, gegradueerd 
filter, radiaal filter en aanpassingspenseel.

 Aanpassingen

 Na de aanpassingen kan je deze bewaren onder een ‘Voorinstelling’. Deze 
voorinstelling kan je gebruiken bij het importeren van je RAW bestanden. Alle foto’s 
worden nu automatisch aangepast met deze voorinstelling.
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