Hvor skal filerne placeres?
Forslag: ”Hard Drive”
I hvilken folder skal filerne laceres?
Forslag: ”Choose folder later (useful for
presets)”
Når du klikker på Export til sidst i processen,
får du mulighed for at angive, hvilken folder,
der skal anvendes.
Brug de andre felter som vist.
Sæt fluebenet ved ”Rename to” og vælg
”Custom name – Sequence”. Angiv i ”Custom
text”, hvad der skal indgå i alle filnavn. Skriv fx
de første tal i filer til digital konkurrence. Fx for
konkurrence 2 i 2021, medlemsnummer 91:
221-91. Så får filerne navnene 221-91-1, 22191-2 osv. Hvis du i Lightroom har placeret
filerne i en række følge med de monokrome
først, så får de nr. 1 – 3 og farvebillederne får
nr. 4 – 6.
Der skal stå ”1” i feltet ”Start Number”.
Image Format: JPEG
Color Space: sRGB
Limit File Size To: 5000 (det er 5 MB)

Sæt flueben i “Resize to Fit” og vælg “Long
Edge.”
Angiv 1920 pixels
Resolution: 240 pixcels per inch er mere end
rigeligt til visning på fotoklubbens projektor.
Hvis dit billede er mindre end 1920, vil
Lightroom strække det til 1920, men mindre
du sætter flueben i ”Don’t Enlarge”. Sæt
fluebenet, hvis du er i tvivl.

Til digital konkurrence: Undlad af sætte
flueben her.
Her kan du vælge, hvilke metadata
(kameraindstillinger mv.) du vil overføre. Til
digitale konkurrencer det ligegyldigt, hvad du
vælger.
Før du trykker på
Export, så tryk her på
”Add”.
Så får du mulighed for
at give din Exportindstilling et navn.
Næste gang vælger du
blot indstillingen i
listen højere oppe.
Husk, at ændre ”File
Naming” næste gang.

Til digital konkurrence:
Sæt ikke flueben.

Vælg ”Do nothing”
eller Vælg ”Show in
Explorer” og se de
eksporterede billeder i
Stifinder, så snart de
er klar.

Klik her og du er
færdig!
Lightroom bruger lidt
tid på operationen.

