Handleiding bestellen fotoalbums gemaakt met Lightroom

Deze handleiding vertelt u hoe u een fotoboek gemaakt met Adobe Lightroom™ kunt bestellen bij
FotoGoed. Wij gaan er in de handleiding vanuit dat u Adobe Lightroom™ 4.0 heeft aangeschaft en
dat u bekend bent met de werking van dit programma. De handleiding richt zich uitsluitend op het
genereren van de PDF file en het uploaden van de bestanden naar FotoGoed. De support door de
klantenservice van FotoGoed zal zich dan ook uitsluitend beperken tot dit gedeelte van de
functionaliteit van Adobe Lightroom™. Heeft u vragen over het maken van een fotoboek of over het
bewerken van uw foto’s in Adobe Lightroom™ dan kunt u de help file van Adobe Lightroom™
raadplegen, of 1 van onze samenwerkende partners benaderen voor een cursus zie de Sales &
Marketing pagina op onze website.

STAP 1
Kies in het boekinstellingen panel bij ‘boek’ voor pdf.

STAP 2
Kies het boekformaat. Vooralsnog is het alleen mogelijk een van de standaard Adobe Lightroom™
formaten te kiezen. Volgens Adobe kunnen er in de toekomst door afdruk centrales zoals FotoGoed
eigen formaten toegevoegd worden.

STAP 3
Kies het type boek. Vooralsnog ondersteund FotoGoed alleen de formaten hardcovers en softcovers
zoals genoemd op onze website. Ook kunt u de hardcovers bestellen met een linnen of kunstlederen
omslag (zonder opdruk), in dat geval kunt u het ontwerp voor het omslag leeg laten, er is wel een
PDF voor de cover nodig om de upload te kunnen voltooien.
LET OP! De FotoGoed producten bestaan uit minimaal 36 pagina’s voor hardcovers en 24 voor
softcovers. Het maximale aantal pagina’s is in de regel 160 en kunt u vinden op de FotoGoed
website, verder dient het aantal pagina’s altijd een viervoud te zijn:

STAP 4
Kies voor JPEG-kwaliteit 100. Zo staat u geen compressie van uw beelden toe.

Kies bij kleurprofiel het profiel dat u ook in uw camera heeft ingesteld. Ongecontroleerde wisselingen
van kleurprofiel kunnen afwijkingen veroorzaken, overigens we geven zelf de voorkeur aan een
Adobe RGB dan wel CMYK profiel.
Stel de bestandsresolutie in op 300dpi.
Het automatisch verscherpen van de beelden tijdens de pdf export geeft doorgaans een goed
resultaat. Het per stuk handmatig verscherpen van uw beelden blijft echter een betere methode.
Kiest u voor het automatisch verscherpen, bekijk dan in de uiteindelijke pdf of de verscherping naar
uw wens is. U kunt dit eenvoudig testen door een proef te maken met verschillende instellingen.
Handig daarbij is dat u de pdf een benaming geeft waaruit u later kunt opmaken wat voor
instellingen er bij de desbetreffende pdf gemaakt zijn.

STAP 5
Als u uw boek af heeft, kiest u voor ‘Boek exporteren naar PDF’. Geef de bestanden een voor u
duidelijke naam en bewaar deze op uw harddisk. Rechtsboven in het Lightroom™ scherm ziet u de
voortgang van de export. Lightroom™ bewaard de cover pdf met de toevoeging ‘cover’.
Zijn de geëxporteerde bestanden klaar, CONTROLEER deze dan in Adobe Acrobat of een
gelijkwaardige pdf viewer.

STAP 6
Nu de bestanden klaar zijn, kunt u ze gaan uploaden naar FotoGoed. Ga hiervoor naar:
http://www.fotogoed.nl/uploadproduct/default
STAP 6a
Kies op de uploadpagina het product dat u gemaakt heeft. Voor de upload dient u in te loggen, of
wanneer u nog geen klant bent even te registreren.
STAP 6b
Klik op de product uploadpagina bij cover voor ‘bladeren’ en kies de door u uit Lightroom™
geëxporteerde cover pdf (Lightroom™ heeft automatisch een toevoeging cover aan uw
bestandsnaam gegeven). Wenst u een linnen / kunstlederen omslag, dan heeft onze PDF Uploader
een PDF nodig ook al wordt deze niet bedrukt, dit mag natuurlijk een lege PDF zijn. Herhaal deze stap
voor het binnenwerk.
STAP 6c
U dient nu enkel de leveringsvoorwaarden te lezen en af te vinken waarna u op ‘uploaden’ kunt
klikken.
De pdf bestanden worden nu naar de server van FotoGoed verzonden. De uploadsnelheid is
afhankelijk van de grootte van de bestanden en van uw internet snelheid.

Als de upload klaar is, wordt u naar uw account van FotoGoed geleid. Uw bestand dient dan een
naam te krijgen (naar uw vrije keuze) en belandt dan in uw “gemaakte producten”, vanuit daar kunt
u het bestand in uw winkelwagentje plaatsen en de gewenste opties kiezen, daarna komen er nog
twee schermen waarin u uw adres kunt nakijken of aanpassen, en tenslotte het scherm waarin u
kunt betalen en een eventuele kortingscode kunt toepassen.

Voor eventuele verdere vragen kunt u zich wenden per email tot klant@fotogoed.nl

