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Lightroom Beheer

Maatregelen  

- die er toe leiden dat de fotobestanden en de catalog veilig en op de juiste wijze op 
de computer staan.  

- die er voor zorgen dat je weet waar de foto’s en de catalog staan en deze 
gemakkelijk terug kunt vinden. 

- die zorgen voor een goede backup zodat je in geval van calamiteiten (vrijwel) niets 
kwijtraakt. 

Lightroom biedt mogelijkheden om dit goed te doen. 

Wat wordt bedoeld met beheer 1/2
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Wat wordt bedoeld met het beheer 2/2

- Waar zet ik de onderdelen fysiek neer op de computer? 

- Hoe vind ik de onderdelen gemakkelijk terug? 

- Hoe maak ik backups?



Lightroom Beheer
Locatie op de computer

Getallen voorbeeld bij 17k foto’s 
4

Onderdeel Ruimtebeslag op 
computer Waar?

Catalog >8GB Interne Disk

Fotobestanden Veel ruimte nodig 
>250GB

Interne- of externe 
disk. 

Onder 1 Hoofdmap 
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De catalog (of catalogus) is de bibliotheek of database van Lightroom. 

Hierin wordt per foto bijgehouden : 
- waar het originele bestand staat.  
- de metagegevens  
- de bewerkingen die je hebt gedaan op de foto 
- keywords 

Verder: 
- Verzamelingen 
- Presets (voorinstellingen)

Catalog
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- Zet de catalog op een snel medium (interne harde schijf/SSD). Niet op een 
langzame externe schijf of NAS (kans op corrupte catalog). Performance!

- Meerdere catalogi mogelijk, beslist niet noodzakelijk!
De grootte van een catalog is nauwelijks van belang. Ook bij meer dan 100k foto’s is 
het geen probleem.

LET OP:  zet de catalog niet in een map dat wordt gesynchroniseerd (Apple iCloud, 
Windows Onedrive etc.). De catalog is een groot bestand en als je iets wijzigt in LR, 
dan wijzigt de catalog. Je computer blijft dan maar aan synchroniseren met de Cloud. 
Tijdens het werken met Lightroom is catalog geopend. Kans op corrupte backup.

Catalog Fysiek locatie



Lightroom Beheer

- De originele fotobestanden mogen wel op een extern medium.  
  Wel geldt: Hoe sneller hoe beter.

- Veel ruimte nodig.

- Onder 1 hoofdmap.

Fotobestanden Fysiek locatie
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Backups van je foto’s en van de catalog zijn noodzakelijk.

Staat los van Lightroom, dit geldt voor alle belangrijke bestanden op je 
computer.

Hoe en wat je in de backup meeneemt is ook van belang.

Controleer ook af en toe of het terugzetten van de backups goed gaat!

Backups.
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- Lightroom biedt mogelijkheden hiervoor.
- Bij importeren kan een 2e locatie van de fotobestanden worden opgegeven.
- Bij afsluiten van Lightroom kan worden gevraagd of er een backup van de catalog 
moet worden uitgevoerd (instelling).

- Automatische backups via functionaliteit van het OS (MacOS:Time Machine, 
Windows: Backup).

- Firebackups (backups op andere locatie). 
- Reden: brand, diefstal, Virus/Malware/Cryptoware(ransomware). Niet Lightroom 
gerelateerd.
- Frequentie afhankelijk van hoevaak en hoeveel foto’s je importeert en bewerkt, 1x 
per half jaar.
- Bij voorkeur geautomatiseerd.

Backups.
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VRAGEN?


