Commissie Website van FotoVrienden West-Friesland

Thema’s
We hebben in de vergadering van november afgesproken dat per 01-01-2015 alle foto’s ingeleverd gaan worden bij
Ilse Baay. Dat moet gebeuren op mailadres: fvwf.webzaken@gmail.com
Graag inleveren als JPEG bestand met een maximale breedte van 3000 pixels en maximale bestandsgrootte van
3mb. Daarmee krijgen we een uniforme aanlevering voor de foto bespreking en kan Ilse makkelijker bewerken voor
de website.
De procedure voor thema foto’s:
1. Maximaal 2 foto’s (tenzij anders afgesproken)
2. Lange rand minimaal maximaal 3.000 pixels. Bestandsgrootte max 3000 kb.
Je maakt het jezelf gemakkelijk door in Lightroom een export voorinstelling te gebruiken. Die kun je zelf maken
of je kunt hem downloaden van de website. Als je hem downloadt, sla hem dan op in de volgende map:
C:\Users\Gebruiker\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Export Presets\UserPresets
Wil je liever zelf een export voorinstelling maken, dan gaat dat als volgt:
1) Zorg ervoor dat Lightroom in de Bibliotheek module staat (sneltoets G)
2) Kies voor “Exporteren”
3) Kies voor een specifieke map, bijvoorbeeld:

4) Zet alle overige instellingen als volgt:

5) Sla deze instellingen op als een voorinstelling door te klikken op de knop “Toevoegen” links in het
voorinstellingen-schermpje:

Geef de voorinstelling een toepasselijke naam zodat je hem later gemakkelijk kunt terugvinden
en sla hem op.
Vanaf nu hoef je dus niet meer te zoeken naar de manier waarop je de foto’s voor thema’s
moet aanleveren.
Foto’s kun je per foto exporteren of een aantal tegelijk. Selecteer de te exporteren foto’s in de Bibliotheek
module vanuit het raster op de bekende windows-manier. (Een aantal aangesloten foto’s d.m.v. klik op de eerste,
dan Shift ingedrukt houden en op de laatste foto klikken, of niet aangesloten foto’s door Ctrl ingedrukt te
houden.)
Exporteren kun je vervolgens op verschillende manieren doen:
1. Klik op“Exporteren”vanaf deze locatie:

Je krijgt dan een volgend scherm:

Hierin kies je de naam van de gewenste export voorinstelling.
2. Klik op “Bestand/Exporteren met voorinstellingen”en kies dan voor de gewenste voorinstelling.
3. Rechtsklik op een foto of één van de geselecteerde foto’s en kies voor “Exporteren”
en dan de naam van de gewenste voorinstelling.

