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Belangrijkste kenmerken
-Ondersteunde formaten: AVI, DivX, XviD, MOV, MKV, FLV, MPEG-1, MPEG2-, MPEG-4, NSV,
DVR-MS, TIVO, TS, IFO, VOB, ASF, WMV, RealMedia, RM, RMVB, OGM, bestaande bestanden van
digitale camcorders, TV/Sat, capture kaarten, etc. Geen externe codecs nodig.
-Maak DVD menu'
s met de aanwezige templates, mogelijkheid om toe te voegen van achtergrond
video, beeld en geluid, met daarbij hoofdstukken en geluids/ondertitel-menu'
s.
-Omgezet resultaat indicatie, weergave van resultaat snelheid contra kwaliteit.
-Snelle en kwaliteits encoder, algemeen minder dan 1 uur nodig voor het omzetten van een film, met
ondersteuning voor meer-kern processoren!
-Inclusief brand programma met brandsnelheidsinstelling, keuze van SAO of packet writing methode,
ondersteund alle DVD formaten.
-Aangepast en/of automatische hoofdstukken genereren met startpunten en voorvertoon scherm.
-Geavanceerde bestanden samenvoegings-mogelijkheden.
-Ondersteunde geluids formaten (intern en extern): AC3, DTS, PCM, OGG, MP3, WMA en meer...
-Ondersteunde ondertitel bestanden (intern en extern): SRT, .SUB/IDX, .SSA met kleur en lettertype
keuze, en ondersteund tags zoals cursief, vet.
-Video signaal in NTSC/PAL, keuze beeldscherm formaat (Breedbeeld 16:9, volledig scherm 4:3), en
DVD resolution (Full D1, Broadcast D1, Half D1, SIF), of kies voor automatisch instellen.
-Zet zowel om van NTSC naar PAL als ook PAL naar NTSC.
-Video na-bewerkings instellingen zoals video beeldmaat aanpassen (afknippen/zwarte balken) en
de-interlace opties.
-Meertalig.
-Geoptimaliseerd voor Windows 2000 / XP / Vista

Minimale systeem eisen:
Processor

:Intel Pentium III of AMD ATHLON XP (2000+)

Geheugen

:512 Mb RAM bij Windows 2000-XP
:1 Gb RAM bij Windows Vista

Video

:AGP/PCI Video kaart met DirectX 9.0c ondersteuning (of DirectX 10 voor Vista)

Geluid

:PCI 16 bits geluidskaart

Hard disc

:Hard disk drive met minimaal 4.3 Gbytes vrije ruimte

Brander
:DVD Brander met de laatste firmware uitgegeven door de maker.
Operating Systeem : Windows 2000 SP4 of Windows XP SP2 of Windows Vista
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Programma installeren
Mocht op uw PC reeds een oudere versie staan, is het aan te raden om de oude versie eerst te
verwijderen.
Gebruik hiervoor tevens de tool CleanVSO.
Deze is te vinden op : http://download2.vso-software.fr/CleanVSO.exe
Hiermee worden de laatste niet verwijderde onderdelen mee verwijderd.
Je bent nu van een schone installatie verzekerd.

De eerste stap tijdens het installatieproces is , is de keuze van de taal die gebruikt wordt tijdens het
installeren.
Wij kiezen Nederlands.

Klik OK.
Aankondiging welke versie geïnstalleerd gaat worden en enige aanbevelingen.
.

Klik Volgende.
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Kies de map waar je graag het programma ConvertXtoDVD 3 in wilt installeren.
Wij adviseren de installatie in de voorgestelde map.
.

Klik Volgende
Vervolgens dien je het TV systeem te kiezen in welk het programma de DVD zal maken.
Voor ons geldt standaard PAL. Sommige DVD spelers zijn in staat om beide te lezen.
Zie hiervoor uw handleiding van de DVD speler.

Klik Volgende.

6

Kies de map waar de snelkoppeling van het programma geplaatst moet worden.

Klik Volgende.
Vink de opties aan die je extra wilt installeren.
De optie “Allow VSO-Software to….” Zetten we UIT.

Klik Volgende.

7

Een samenvatting van wat er en waar het geïnstalleerd gaat worden.
.

Klik Volgende.
Versie overzicht van het [programma ConvertXtoDVD.
.

Klik Volgende.

8

Nu de installatie voltooid is, kun je kiezen om direct het programma te starten.

Klik Voltooien.
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Werkblad

Figuur 1
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1 Werkblad

(Figuur 1)

1 Projekt

Bij projekt verschijnt een menu waar een aantal andere menu’s geopend kunnen worden.

Bij projekt opent een submenu waar je kunt kiezen:
Nieuw projekt beginnen,(wis eerst alles op werkblad en laadt daarna de standaard instellingen)
Laad bestaand projekt (opgeslagen werkblad projekt) of
Opslaan projekt-gegevens.(gegevens zoals nu in werkblad aanwezig)
Nadere uitleg niet nodig
Toevoegen van bestand(en) (titelset +).
Hier kies je, om vanaf de harde schijf, video-bestanden aan dit projekt toe te voegen (genaamd
e
Titelset xx). Dit wordt dan een 2 titel voor op de DVD met een geheel eigen menu.
Bestand toevoegen
maak tot één titelset. (uitgebreide uitleg blz. 59).
e
Je kunt een 2 bestand vastplakken aan het 1e bestand. De titelset bevat 2 bestanden maar die
worden als 1 titel weergegeven.
Verwijder deze titelset samenstelling.
Hiermee wordt de geselecteerde titelset in zijn geheel verwijderd.
Sluiten (van het programma)

2 Aktie

Hier kun je het omzetten starten. (hetzelfde als de knop Omzetten) rechtsonder.
Zo ook het omzetten pauzeren. Door nogmaals op deze funktie te drukken , gaat het proces weer
verder.
Prioriteit instellen voor het programma.
PC uitschakelen als het programma klaar is met omzetten/branden (afhankelijk van de instelling
bij branden).
Programma afsluiten. De PC blijft gewoon aan.
Programma minimaliseren tot als een taakbalk icoon.
Je kunt de titelset verplaatsen in de lijstvolgorde. Dit met steeds 1 positie (omhoog of omlaag).
Een reeds omgezet bestand nogmaals branden. Zet wel bij brandinstellingen het verwijderen
van het bestand na gelukt branden uit.

3 Standaard instellingen

Standaard instellingen
Uitgelegd in het hoofdstuk Standaard instellingen, bladzijde 12

4 Beeld

Hier kunnen de 2 velden 4A (voorvertoon scherm) en 4B (log weergave) aan- en uit-gezet
worden. Tevens kunnen bij de pijlen 4A en 4B de velden vergroot en verkleind worden.(linkse
muis indrukken en slepen (op lijn gaan staan)).

5 Help

Help wordt uitgelegd in het hoofdstuk help, bladzijde 34
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3 Standaard instellingen
In al deze 11 sub-menu’s kun je de standaard instellingen opgeven, die het programma
laadt tijdens het opstarten van ConvertXtoDVD 3. Jouw voorkeuren dus.
Wijzigingen die hier aangebracht worden tijdens het bewerken van een projekt worden NIET
overgenomen. Wijzigingen in werkblad aanbrengen

Dit vul je “eenmalig (jouw voorkeuren)” in, en bij elk nieuw projekt
gebruik je slechts het werkblad om “kleine” wijzigingen aan te brengen.

Algemeen (1) (Figuur 2)
1

Hier geef je op waar de map gemaakt moet worden, die de omgezette bestanden bevat van
de projekten. (werkmap)
Ingeven door het pad in te typen (1a) of door te bladeren met knop 1b.

2

Hier kun je kiezen of het pad naar de laatst geopende map onthoud wordt.

3

In sommige gevallen staat de voorvertoning op z’n kop. Door deze aan te vinken zal, na afsluiten en
het opnieuw opstarten van het programma , deze correct weergegeven worden.

4

Hier kies je of er automatisch op updates gecontroleerd moet worden door het programma.
Er wordt geen toestemming door het programma gevraagd om dit te doen.

5

Hier kun je kiezen of er een melding moet worden weergegeven dat er een update beschikbaar is.

6

Hier kun je het uiterlijk van het programma wijzigen, hoe het weergegeven wordt op het
computerscherm. Zoek het gewenste uiterlijk door met de muis de schuif bij 6a te bedienen.
Klik op het gewenste uiterlijk om deze te kiezen.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Algemeen (1)

Figuur 2
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Taal (2) (Figuur 3)
1

Door de schuif te bewegen kun je het gehele overzicht zien van alle beschikbare talen.
In ons geval kiezen we bij 1a de Nederlandse taal en bevestigen dat met knop B.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Taal (2)

Figuur 3
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Hoofdstukken (3) (Figuur 4)
1

Je kunt automatisch het bestand laten opdelen in hoofdstuk(ken).
Door deze aan te vinken, zal elke 5 min. van het bestand een nieuw hoofdstuk gemaakt worden.
Laat je deze uit , dan zal er geen hoofdstukken gemaakt worden.
Wijzigen doe je door op de pijltjes 1a te klikken. Er worden steeds kleine stapjes van xx sec. gemaakt.

2

Indien aangevinkt EN het bestand is langer als 15 min. (bv. 18.00), zullen er 4 hoofdstukken gemaakt
worden.
e
De 1 start op 00:00,
e
de 2 start op 05:.00,
e
de 3 start op 10:00 en
e
de 4 start op15:00.
Je krijgt dus 1 titel met 4 hoofdstukken
Laat je deze uit, dan zal er slechts 1 hoofdstuk gemaakt worden. (Mits 1 aangevinkt)
Wijzigen doe je door op de pijltjes 2a te klikken. Er worden steeds kleine stapjes van xx sec. gemaakt.
Je start de titel op de DVD en je kunt met volgende (next) knop op de afstandsbediening meteen naar
het volgende hoofdstuk gaan (binnen deze titel).

3

Hier geef je in wat voor tekst er in de knop (op het scherm van de TV) komt te staan.
Hier (3a) kunnen ook nog opties aan toegevoegd worden volgens onderstaande tabel.

In het voorbeeld wordt de naam Hoofdstuk # met als volgnummer 1, 2, 3, en 4.
Geef je nu in Hoofdstuk #<c> van #<cc> dan zal de navolgende tekst ontstaan:
Hoofdstuk #1 van #4 voor weergave in de knop. (de tekens < en > zijn niet zichtbaar. Dit is om het
als “commando” weer te geven. De functies die je kan kiezen zijn c, cc, p, pp, fb en lb ).

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Hoofdstukken (3)

Figuur 4
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Menu (4) (Figuur 5)
1

Hier staat met welke template standaard begonnen moet worden.
Het hoeft niet de template te zijn die je definitief kiest voor een projekt.
Dit wijzigen kun je later doen op het werkblad.
Kies uit een reeds gemaakte template 1a of zoek er een elders 1b

2

Hier kun je instellen wat er gedaan moet worden als de tekst in ’n veld/knop te lang is.
Klik bij 2a voor alle mogelijkheden

Kies de gewenste methode.

3

Hier staan de standaard teksten welke reeds voor nederlands in de knoppen verschijnen.
Zoek in de lijst (3a) naar de knop en geef de gewenste tekst in bij 3b.
2 keer links klikken om veld te openen.

4

Hier de optie, als de DVD ingelegd wordt, om direct te beginnen met het afspelen van
Titel 1 van de DVD.

5

Staan er nu meerdere Titels op de DVD, dan kan hier gekozen worden dat zodra Titel 1 klaar is,
meteen verder gegaan wordt met afspelen van Titel 2.

6

e

Optie als de laatste Titel op de DVD klaar is met afspelen, wordt er automatisch weer met 1 Titel
begonnen.

7

Optie om het Root menu over te slaan.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Menu (4)

Figuur 5
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TV scherm (5) (Figuur 6)
1

Hier kies je op wat voor een systeem (speler) de DVD moet gaan afgespeeld worden.
Met 1a openen.

Voor Nederland/Belgie kiezen we PAL

2

Hier weergave resolutie kiezen (met hoeveel beeldpunten horizontaal / vertikaal het DVD-bestand
gemaakt moet worden)
Met 2a openen.

Voor Nederland/Belgie kiezen we :
Full D! of TV uitzending D1.

3

Hier kies je het beeldformaat voor de weergave door de DVD.
Met 3a openen

Advies: laat op automatisch staan.
Indien een van de andere gekozen is zal ALTIJD het weergave beeldformaat in die maat gemaakt
worden.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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TV scherm (5)

Figuur 6
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Branden(6) (Figuur 7)
1

Hier kies je of er werkelijk gebrand moet gaan worden.. Staat deze niet aan zullen de gemaakte
bestanden te vinden zijn in je werkmap . Zie Algemeen (1)
Belangrijk is wel dat je optie 6 aan hebt staan.

2

Hier kies je welke brander je wilt gebruiken, ik het geval van meerdere branders in 1 PC.
Met 2 bladeren.

3

Hier de brandsnelheid instellen door op 3 te drukken en te kiezen.

4

Hier geef je de naam in zoals de schijf weergegeven wordt als je hem in een PC stopt.
Geef tekst in bij 4a.
Geef je nu GEEN tekst in,in dit veld dan zal de schijfnaam de naam zijn van het bronbestand.
Bv. Heet het bestand jan joker.avi , dan zal de schijfnaam jan joker zijn.

5

Optie voegt het originele bestand to aan de DVD. Je hebt zowel het AVI (of wat dan ook) EN de DVD
bestanden op de schijf staan. (een soort back-up en bespaart ruimte op de harde schijf).

6

Verwijderd de map in de folder waar de gemaakte bestanden staan , als er succesvol gebrand is.
Deze uit zetten als je een projekt nogmaals wilt branden.
Later zal beschreven worden hoe dit te doen. Je hoeft het projekt niet opnieuw om te zetten.

7

Stuur de brand statistieken naar VSO. Hiervoor is een internetverbinding noodzakelijk.

8

De branderlade gaat niet open als het branden gereed is. (je kan er dan niet tegenaan stoten).

9

SAO opties

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Branden(6)

Figuur 7
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Ondertitels (7) (Figuur 8)
1

Hier zetten we de standaard ondertitel-taal die we graag op de DVD willen zien.
Bv. We hebben een engelse film en voegen hier later een Nederlandse ondertitel aan toe.
Openen met 1a en kies de gewenste taal. Voor ons als Nederlanders dus Dutch.

2

Hier (2a) ga je naar een submenu waar je de opmaak van de tekst van de ondertitel kan
veranderen. Hier komen we later op terug (zie blz. 57) en zo ziet het eruit..

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Ondertitels (7)

Figuur 8
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Geluid (8) (Figuur 9)
1

Standaard gesproken taal is engels als het bestand engels spreekt. Hebben we echter altijd
nagesynchroniseerde films/bestanden , er wordt dus altijd nederlands gesproken , dan kiezen we
nederlands. (1a)
Gewoon op engels laten staan want we kunnen deze later alsnog wijzigen.

2

Mocht het geluid te zacht zijn , kunnen we dat hier extra versterken.
Inschakelen met 2 en de sterkte regelen door bij 2a of 2b te klikken (links of rechts van de
volumeregelaar).

3

Mochten er nu onderbrekingen in het geluid zitten (komt voor bij TV opnames), dan worden deze
altijd gerepareerd.
Als deze aangevinkt is, zal er niets gerepareerd worden.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Geluid (8)

Figuur 9

27

Omzetten (9) (Figuur 10)
1

Het toestaan van zeer technische berichten in de log omschrijving.

2

Hier kies je wat je wilt . Kwaliteit, een middenweg of snel klaar.
Openen met 2a

3

Hier kies je of je naar een single layer (4.7Gb) of een dual layer (8.5Gb) schijf wilt branden.
Openen met 3a

4

Als je tegelijk met het maken van een DVD ook nog andere taken hebt lopen, kun je voor dit
programma een prioriteit instellen. M.a.w. Wat is de belangrijkheid van dit programma vergeleken met
de andere programma’s. Advies: Laat slechts alleen dit programma lopen.
Openen met 4a en maak je keus. .

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Omzetten (9)

Figuur 10
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Video bewerking (10) (Figuur 11)
1

Dit is een zeer technisch iets, maar om het simpel te zeggen:
Maak van 2 lijnen 1 beeldje. Een TV beeld is opgebouwd uit even en een oneven lijnen.
Het even lijnenbeeld bevat de helft van het hele plaatje en het oneven lijnenbeeld de andere helft.
Deze zijn nl. vertikaal 1 lijn versprongen (even en oneven).
Wat het programma nu doet is ,is het samenvoegen van even met oneven tot 1 beeldje. Er zitten 25
beeldjes in de seconde (voor europa). Je ziet ook fps (frames =beeldjes) per seconde.staan.
In werkelijkheid is een normaal TV beeld in europa 50 halve beeldjes per seconde.
Technisch gezien is niet de-interlacen het beste. Alleen meetbaar te bewijzen.
Zie ook: http://www.doom9.nl/index.html?/video-basics.htm en http://www.100fps.com/
Openen met 1a.

Gewoon op automatisch laten staan, tenzij je weet waar je mee bezig bent.

2

Hier wordt ingesteld hoe de beeldmaat aangepast moet worden om aan jouw ingestelde waarde bij TV
scherm het beste resultaat op te leveren.
Openen met 2a

Het beste is automatisch maar ja wie ben ik.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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Video bewerking (10)

Figuur 11
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“Muziekjes” (11) (Figuur 12)

1

Inschakelen van muziek en gesproken mededelingen als er om een aktie van de gebruiker gevraagd
wordt.
Er zijn 5 verschillende groepen.

2

Als het proces klaar is .
Bij 2a kun je uit een lijst van bestanden kiezen. Er zit geen nederlands tussen dus…..
Mocht je een “muziekje “gekozen hebben , kun je dat afluisteren door op de knop 2b te drukken.
Zet wel het geluid aan.

3

Bij een vraag .
Bij 3a kun je uit een lijst van bestanden kiezen. Er zit geen nederlands tussen dus…..
Mocht je een “muziekje “gekozen hebben , kun je dat afluisteren door op de knop 3b te drukken.
Zet wel het geluid aan.

4

Als er een beschrijfbare schijf nodig is. .
Bij 4a kun je uit een lijst van bestanden kiezen. Er zit geen nederlands tussen dus…..
Mocht je een “muziekje “gekozen hebben , kun je dat afluisteren door op de knop 4b te drukken.
Zet wel het geluid aan.

5

Als er een probleem ontdekt is .
Bij 5a kun je uit een lijst van bestanden kiezen. Er zit geen nederlands tussen dus…..
Mocht je een “muziekje “gekozen hebben , kun je dat afluisteren door op de knop 5b te drukken.
Zet wel het geluid aan.

6

Als er software updates beschikbaar zijn.
Bij 6a kun je uit een lijst van bestanden kiezen. Er zit geen nederlands tussen dus…..
Mocht je een “muziekje “gekozen hebben , kun je dat afluisteren door op de knop 6b te drukken.
Zet wel het geluid aan.

A

Als je op deze knop drukt zullen alle instellingen van alle tabbladen teruggezet worden op de
waarde zoals die ingegeven zijn door VSO.
Dus NIET naar de door jou ingegeven instellingen.

B

Bevestiging van de waardes zoals die nu weergegeven worden. Slaat ook de waarden op van de
andere tabbladen van het menu Standaard instellingen en het programma keert terug naar het
werkblad.

C

De wijzigingen worden niet opgeslagen en het programma keert terug naar het werkblad.
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“Muziekjes” (11)

Figuur 12
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5 Help

1 Bij het klikken op Online help wordt je verbonden met de website va VSO.
(Een internet verbinding is hier voor nodig.)
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2 Hier klikken om het log-bestand te openen.
Hierin staat opgeslagen, de gegevens van het maken van de projekten.
Het einde van het laatste projekt staat bovenaan.
Het eindigt met de regel:******sessie rapport gestopt********
Het begint met de regel: ********report session started********
Tussen deze 2 lijnen bevinden zich de gegevens van 1 omgezet projekt.
Bij problemen kun je hier terug zien wat er tijdens het maken van dit projekt gebeurt is.
Kopieer het gedeelte naar een nieuw tekstbestand en plaats dit dan indien gewenst in het forum voor
analyse.

3 Bij aanklikken wordt er gezocht naar updates voor het programma. .(Een internet verbinding is hier
voor nodig.)
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4 Hier dien je de licentie code in te geven die je ontvangt nadat je het programma gekocht hebt.

5 Bij aanklikken ga je automatisch naar de shop om het programma te kopen. .(Een internet
verbinding is hier voor nodig.)
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6 Hier vindt je de gegeven over het geïnstalleerde programma
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Werkblad (Projekt)
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Werkblad (Projekt)
DVD opties
1 Hier staat de naam van de Titel zoals die op het beeld zal verschijnen.
Ga je met de muis op deze regel staan, dan zie je hoe de lay-out van het menu eruit zal komen te
zien.
Dit is slechts een plaatje wat niet uit dit projekt komt.
2 Hier wordt weergegeven welke template gekozen is voor dit projekt en deze kun je hier wijzigen.

Dit selecteren en links klikken om te wijzigen. Klik op pijl “down” om menu te open met alle aanwezige
templates

Maak je keuze.
Bevesting de wijziging door het V teken aan te klikken.
Bij het beginnen van een nieuw projekt wordt hier de de template ingevuld zoals bij standaard
instellingen – Menu (blz. 14) vastgelegd is.
Template alleen wijzigen in het werkblad tenzij je altijd met een andere wilt beginnen.
Dan instelling wijzigen bij Standaard instellingen - menu (blz. 14).

3 Hier kun je kiezen of de speler direct moet beginnen met afspelen na inleggen van de DVD.
Het menu met de menu parameters voor handmatig starten wordt overgeslagen.
4 Hier kun je kiezen dat zodra de DVD klaar is met de laatste titel afspelen, er meteen weer wordt
begonnen met afspelen van de eerste titel van het titelmenu. (1,2,3,4,1,2,..)

5 Hier kies je, dat als de titel klaar is met afspelen, er meteen met de volgende titel verder gegaan
wordt. Springt dus niet terug naar het titelmenu, waar je de volgende titel zelf moet starten. (1,2,3 etc.)
6 Hier kun je kiezen om het root menu over te slaan. (het menu met de keuzes afspelen of naar het
menu te gaan).
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Titel menu parameters

In dit menu worden de mogelijke te wijzigen optie(s) weergegeven.
Welke weergegeven worden is afhankelijk van de, in de template en standaard
instellingen menu ingestelde waarden.
Kies een ander template om te zien wat waar toegestaan is.
7 Deze koptekst wordt op de Titel(s) pagina weergegeven.
Dit is de titelnaam van de algehele DVD.
Wordt opgehaald uit standaard instellingen (zie blz. 18).
Kan hier gewijzigd worden door de tekst te selecteren (a) en een nieuwe in te geven. Past de tekst
dan zal indicator b groen zijn. Indien het niet past, is deze rood. Dit gebeurt met de tekst opmaak
e
profiel (c), weergegeven in het 2 veld. Klik het pijltje “down” om uw tekst opmaak te kiezen.
Het icoon (d) tussen de pijl en de knop (e) “wijzigingen toepassen” geeft toegang tot het titel tekst
weergave opmaak menu.(zie blz. 46)

Na wijziging dit bevestigen met knop e.

8 Hier kun je de achtergrond template voor de Titelpagina wijzigen.

Bij a kun je kiezen uit:
Niet wijzigen
Gebruik een eigen bestand (Video of Foto)
Verwijderen (niets verschijnt er in de achtergrond)
Bij b kun je de startpositie van de video ingeven (startpunt van clip). (pijltje “up” / “down”)
Bij c wordt het pad weergegeven waar het gebruikte bestand staat.
Bij d kun je de doorzichtigheid instellen. (De helderheid (contrast) van het achtergrondbestand zoals
die weergegeven wordt ).(pijltje “up” / “down”)
Bij e kun je bladeren naar een Multimedia bestand.
Bij f bevestig wijzigingen toepassen.

9 Hier kun je het achtergrond geluid voor de Titelpagina wijzigen

Bij a kun je kiezen uit:
-Niet wijzigen
-Gebruik een eigen bestand (Geluid)
-Verwijderen (niets weergeven)
Bij b kun je de startpositie van het geluid ingeven. (pijltje “up” / “down”)
Bij c wordt het pad weergegeven waar het gebruikte bestand staat.
Bij d kun je de “doorzichtigheid” instellen.(Hier bedoeld men hoe hard het geluid moet afspelen)
(pijltje “up” / “down”)
Bij e kun je bladeren naar een Multimedia bestand.
Bij f bevestig wijzigingen toepassen.

10 Hier staat de naam van de DVD schijf zoals die door de computer weergegeven wordt.
Klik links op naam om te wijzigen.
Na wijziging dit bevestigen met knop “wijzigingen toepassen”.
11 Hier ga je naar het titel tekst weergave opmaak menu (dubbelklik links)
Uitleg over dit in het hoofdstuk Titel tekst weergave opmaak (blz. 50).
e

Dit zijn de instellingen voor de 1 pagina die de DVD zal weergeven (Titel(s) en de schijfnaam.
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Titelset nr. .. (samenstelling) speelduur … en Titel…….
12 Geeft aan welke titelset dit is, geschatte speelduur en de naam van deze titel..
Klik links om dit menu verder te openen, en rechts voor meer… (functies)
Rechts geklikt dat kun je de volgende functies doen:
-Voorvertoningsscherm aan en uit zetten op het beeldscherm.
-Bestanden toe- en samenvoegen. Een nieuw menu opent.
-Verwijder deze titel-samenstelling.
-Titelset 1 positie omhoog (1 plaats naar voren in het menu (afspeelvolgorde)).
-Titelset 1 positie omlaag (1 plaats naar achteren in het menu (afspeelvolgorde)).
Klik links om de titelset te openen.
In het video voorvertoon scherm wordt de titelset weergegeven met zijn hoofdstukken.
Voor de functies in dit scherm zie : Hoofdstukken verschuiven,.. (zie blz. 61)

Menu/knop-tekst, Geluids, Ondertitel en Hoofdstukken parameters
In deze menu’s worden de mogelijke te wijzigen optie(s) weergegeven.
Welke weergegeven worden is afhankelijk van de, in de template (nog niet
wijzigbaar) en standaard instellingen menu ingegeven waarden.
Kies een ander template om te zien wat waar toegestaan is.
13 Weergave van de titeltekst op de pagina van het Titel(s) menu.
Klik links om tekst in in de titel te wijzigen.
Bij a kan de tekst gewijzigd worden.
Bij b is er een indicatie dat de tekst past in het veld. Groen is OK, rood is tekst te lang
Bij c kan het opmaak profiel gekozen worden voor deze tekst.
Bij d opent het tekst weergave opmaak menu. (zie blz. 50)
Bij e bevestig wijzigingen toepassen.

14 Video clip die in de miniatuurweergave afgespeeld wordt.
Klik links om te wijzigen.

Bij a kun je kiezen uit:
-Niet wijzigen
-Gebruik een eigen bestand (Video of Foto)
-Verwijderen (niets weergeven)
Bij b kun je de startpositie van de video ingeven. (pijltje “up” / “down”)
Bij c wordt het pad weergegeven waar het gebruikte bestand staat.
Bij d kun je de doorzichtigheid (hoe goed de achtergrond van de video/foto zichtbaar is in de
miniatuurweergave) instellen. (pijltje “up” / “down”)
Bij e kun je bladeren naar een Multimedia bestand.
Bij f bevestig wijzigingen toepassen.

15 Weergave van de titelkop (tekst) op de pagina van het Root menu.
Klik links om tekst van de titel te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).
16 Weergave van de titelkop (tekst) op de pagina Geluids / Ondertitel instellingen.
Klik links om tekst van de titel te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).

17 Weergave van de titelkop (tekst) op de pagina Hoofdstukken .
Klik links om tekst van de titel te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).
41

18 Weergave van de knoptekst in de knop “Afspelen zonder ondertitel” in het Geluids/Ondertitel

menu.
Met deze knop kies je voor de functie video afspelen zonder ondertitel van de DVD.
Klik links om tekst in de knop te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).

19 Weergave van de knoptekst in de knop “Vervolg afspelen” in het Root menu.
Met deze knop kies je voor de functie ga verder met afspelen van de DVD.
Klik links om tekst in de knop te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).
20 Weergave van de knoptekst in de knop “Terug (omhoog)” in het Root menu.
Met deze knop kies je voor de functie ga 1 menu terug (Titel(s) menu) van de DVD.
Klik links om tekst in de knop te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).

21 Weergave van de knoptekst in de knop “Hoofdstukken(menu)” in het Root menu.
Met deze knop kies je voor de functie ga naar Hoofdstukken menu van de DVD.
Klik links om tekst in de knop te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).
22 Weergave van de knoptekst in de knop “Geluid/ondertitel menu” in het Root menu.

Met deze knop kies je voor de functie ga naar Geluids/Ondertitel instellingen menu van de DVD.
Klik links om tekst in de knop te wijzigen.
(zie 13 voor uitleg hoe te wijzigen).

23 Achtergrond video’s bij diverse pagina’s parameters

In dit menu wordt de mogelijke te wijzigen optie(s) weergegeven.
Welke weergegeven worden is afhankelijk van de, in de template (nog niet
wijzigbaar) en standaard instellingen menu ingegeven waarden.
Kies een ander template om te zien wat waar toegestaan is.
24 Hier kies je wat als achtergrond weergegeven moet worden in het Root menu.
Klik links om te wijzigen.

Bij a kun je kiezen uit:
-Gebruik een opname uit de omzetting
-Gebruik een eigen bestand (Video of Foto)
-Verwijderen (niets weergeven)
-Niet wijzigen
Bij b kun je de startpositie van de video ingeven. (pijltje “up” / “down”)
Bij c wordt het pad weergegeven waar het gebruikte bestand staat.
Bij d kun je de doorzichtigheid (hoe goed de achtergrond van de video/foto zichtbaar is) instellen.
(pijltje “up” / “down”)
Bij e kun je bladeren naar een Multimedia bestand.
Bij f bevestig wijzigingen toepassen.

25 Hier kies je wat als achtergrond weergegeven moet worden in het Geluids/Ondertitel menu.

Klik links om te wijzigen.
(zie 24 voor uitleg hoe te wijzigen).
26 Hier kies je wat als achtergrond weergegeven moet worden in het Hoofdstukken menu.
Klik links om te wijzigen.
(zie 24 voor uitleg hoe te wijzigen).
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27 Achtergrond geluiden bij diverse pagina’s parameters

In dit menu wordt de mogelijke te wijzigen optie(s) weergegeven.
Welke weergegeven worden is afhankelijk van de, in de template (nog niet
wijzigbaar) en standaard instellingen menu ingegeven waarden.
Kies een ander template om te zien wat waar toegestaan is.
28 Hier kies je welk geluid in de achtergrond afgespeeld moet worden in het Root menu.
Klik links om te wijzigen.

Bij a kun je kiezen uit:
-Gebruik een opname uit de omzetting
-Gebruik een eigen bestand (Geluid)
-Verwijderen (niets weergeven)
-Niet wijzigen
Bij b kun je de startpositie van de video ingeven. (pijltje “up” / “down”)
Bij c wordt het pad weergegeven waar het gebruikte bestand staat.
Bij d kun je de “doorzichtigheid” (geluidssterkte) instellen. (pijltje “up” / “down”)
Bij e kun je bladeren naar een Multimedia bestand.
Bij f bevestig wijzigingen toepassen.

29 Hier kies je welk geluid in de achtergrond afgespeeld moet worden in het Geluids/Ondertitel
menu.
Klik links om te wijzigen.
(zie 28 voor uitleg hoe te wijzigen).
30 Hier kies je welk geluid in de achtergrond afgespeeld moet worden in het Hoofdstukken

menu.
Klik links om te wijzigen.
(zie 28 voor uitleg hoe te wijzigen).

31 In dit menu wordt weergegeven hoeveel en welke geluids-bestanden in dit projekt aanwezig
zijn.
Klik rechts voor meer opties:
-geluid toevoegen.
-verwijderen geluids-bestand.
Klik links om te wijzigen.

32 Hier wordt weergegeven:
Kies de taal die gesproken wordt in dit data-bestand (a)
Klik links (a) om te wijzigen.
Maak uw keuze.
De tekst die in de knop verschijnen moet voor dit data-bestand(b)
Klik links (b) om te wijzigen.
Geef de tekst in zoals u die weergegeven wilt hebben.
Bij c kunt u kiezen om deze als standaard vast te leggen.
Als de DVD afgespeeld wordt, wordt deze taal als standaard afgespeeld (indien er meerdere talen
aanwezig zijn in dit menu)
Bij d bevestigen wijzigingen toepassen.

33 In dit menu wordt weergegeven hoeveel Ondertitels in dit projekt aanwezig zijn.
Klik rechts voor meer opties:
-Ondertitel-bestand toevoegen.
-verwijder dit ondertitel-bestand verwijderen .
Klik links om te wijzigen.
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34 Hier wordt weergegeven: De tekst die in de knop verschijnen moet voor dit data-bestand(b)
Kies de taal die gesproken wordt in dit data-bestand (a)
Klik links (a) om te wijzigen.
Maak uw keuze.
Klik links (b) om te wijzigen.
Geef de tekst in zoals u die weergegeven wilt hebben in de knop.
Bij c kunt u kiezen om deze als standaard vast te leggen.
Als de DVD afgespeeld wordt, wordt deze taal als standaard afgespeeld (als er meerdere talen
aanwezig zijn in dit menu)
Bij d bevestig wijzigingen toepassen

35 In dit menu wordt weergegeven hoeveel Hoofdstukken er in dit projekt aanwezig zijn.
Klik rechts voor meer opties:
-Hoofdstuk toevoegen.
-Hoofdstuk verwijderen .
Klik links om te openen.

36 Hier wordt de knoptekst voor hoofdstuk #xx weergegeven:
Bij a kan de tekst gewijzigd worden..
Bij b is er een indicatie dat de tekst past in het veld. Groen is OK, rood is tekst te lang
Bij c kan het opmaak profiel gekozen worden voor de tekst.(zie blz. 50)
Bij d opent de tekst opmaak menu.(zie blz. 50)
Bij e bevestig wijzigingen toepassen.
Indien er meer hoofdstukken zijn, kunnen deze allemaal apart bewerkt worden.

37 Opname die in de miniatuurweergave afgespeeld wordt.
Klik links om te wijzigen.

Bij a kun je kiezen uit:
-Niet wijzigen
-Gebruik een eigen bestand (Video of Foto)
-Verwijderen (niets weergeven)
Bij b kun je de startpositie van de video ingeven. (pijltje “up” / “down”)
Bij c wordt het pad weergegeven waar het gebruikte bestand staat.
Bij d kun je de doorzichtigheid (hoe goed de achtergrond van de video/foto zichtbaar is in de
miniatuurweergave) instellen. (pijltje “up” / “down”)
Bij e kun je bladeren naar een Multimedia bestand.
Bij f bevestig wijzigingen toepassen.

38 In dit menu worden de Video parameters weergegeven.
Klik rechts om naar het menu aanpassen beeldmaat te gaan. (zie blz. 58).
Klik links om het menu te openen.
39 Weergave van uw Video Resolutie instelling.
Klik links om te wijzigen.

Klik bij a om te kiezen uit de mogelijkheden. (zie blz. 20)
Bij b bevestig wijzigingen toepassen.
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40 Weergave van uw TV systeem instelling.
Klik links om te wijzigen.
Klik bij a om te kiezen uit de mogelijkheden. (zie blz. 20)
Bij b bevestig wijzigingen toepassen.

41 Weergave van uw TV beeldformaat instelling.
Klik links om te wijzigen.
Klik bij a om te kiezen uit de mogelijkheden. (zie blz. 20)
Bij b bevestig wijzigingen toepassen.

42 Hier wordt weergegeven hoe het originele ‘video beeldmaat aanpassen’ veranderd kan worden in
het geval dat het origineel niet overeenkomt met het door u gewenste formaat.
Klik bij a om te kiezen uit de mogelijkheden. (zie blz. 30)
Klik bij b om naar het menu aanpassen beeldmaat te gaan. (zie blz. 58).
Bij c bevestig wijzigingen toepassen.

43 Hier kun je zien of de optie de-interlace ingeschakeld is.
44 Hier kun je zien of de optie de-interlace ingeschakeld is voor het bronbestand.
45 In dit menu worden de bestand samenstellings-gegevens weergegeven.

Klik links om het menu te openen.
Weergave diversen. Alleen info.

46 Hier kun je ingeven of het video-gedeelte van het bestand vertraagd gestart moet worden.( in

het geval als het video beeld voor loopt op het geluid.
Aanvinken box om video-bestand in deze titelset op te nemen (toevoegen aan/op DVD).
Klik links op deze tekst voor ingave hoeveel deze vertraagd gestart moet worden .
Klik met muis op pijltje “up” / “down” om waarde te wijzigen (stappen van 100ms of geef via het
toetsenbord een waarde in)
Bevestig wijziging met <enter>

47 Hier kun je ingeven of het geluids-gedeelte van het bestand vertraagd gestart moet worden.( in
het geval als het geluid voor loopt op het video.
Aanvinken box om geluids-bestand in deze titelset op te nemen (toevoegen aan/op DVD).
Klik links op deze tekst voor ingave hoeveel deze vertraagd gestart moet worden .
Klik met muis op pijltje “up” / “down” om waarde te wijzigen (stappen van 100ms of geef via het
toetsenbord een waarde in)
Bevestig wijziging met <enter>
48 Hier ga je naar het ondertitel tekst weergave opmaak menu (klik links)

Uitleg over dit in het hoofdstuk Ondertitel tekst opmaak menu.( zie blz. 56)

49 Hier kun je ingeven of het ondertitel-bestand vertraagd gestart moet worden.( in het geval als
de ondertitel voor loopt op het video/geluid).
Aanvinken box om ondertitel-bestand in deze titelset op te nemen (toevoegen aan/op DVD).
Klik links op deze tekst voor ingave hoeveel deze vertraagd gestart moet worden .
Klik met muis op pijltje “up” / “down” om waarde te wijzigen (stappen van 100ms of geef via het
toetsenbord een waarde in)
Bevestig wijziging met <enter>
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Punt 12 t/m 49 zijn de instellingen voor de 1e titelset (samenstelling).
Moeten er nu meerdere titels op de DVD komen staan, voeg dan een nieuw bestand toe.
Er verschijnt nu een 2e titelset (samenstelling) in de lijst op het werkblad.
e
Herhaal de stappen 12 t/m 49 voor deze 2 titelset (samenstelling).

48

Bewust leeg gelaten
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Titel / Knop tekst weergave opmaak
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Titel / Knop tekst weergave opmaak
In deze sectie kun je de weergave van je titel aanpassen naar je eigen wensen.

1 Hier kies je voor welk opmaak profiel je kiest. Bevat alle instellingen onder deze naam.

Je kunt de opmaak naam zelf ingeven.
Klik op 3 en de standaard opmaak verschijnt: Copy of title.(oid)
Wijzigen van naam door hier op te klikken en geef uw gewenste naam in.
Opslaan van dit opmaak profiel door op 100 te drukken.
Gegevens worden opgeslagen en het menu wordt verlaten.
Open het menu opnieuw .
Kies nu bij 1 de zojuist ingegeven opmaaknaam en vervolg met het ingeven van de vele
mogelijkheden voor de weergave van de titel die later op het scherm verschijnt (DVD speler oid)

2 Terugzetten van alle waarden naar standaard opmaak profiel (VSO).
3 Toevoegen van nieuw profiel (zie 1)
4 Verwijderen van een bestaand profiel.
Kies het profiel en druk op 100

5 Keuze van het lettertype wat gebruikt moet gaan worden.

Druk op het pijltje en voila daar verschijnen alle mogelijke lettertypes.
Maak uw keuze.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

6 Hoe groot (punten) het lettertype (van 5) weergegeven moet worden.
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7 Hier wordt weergegeven wat er met de letter gedaan kan worden

Verschillende van deze instellingen vind je ook elder op dit scherm (dubbel).
Instellingen spreken voor zichzelf , lijken gewoon op tekstverwerkingsprogramma’s.
Wordt niet nader uitgelegd.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

8 Code page. Voor ons (ANSI – LatijnI)
9 Hier kun je zoeken naar een extern lettertype.
10 Lettertype wordt vet weergegeven.

In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

11 Lettertype wordt cursief weergegeven.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.
12 Lettertype wordt onderstreept weergegeven.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.
13 Lettertype wordt doorgestreept weergegeven.

In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

14 Kies de kleur / contrast voor de letter uit het kleurenpallette dat opent(18).

Het getal bij doorzicht bepaald hoe goed de achtergrond zichtbaar is door de letter heen.
Klik op 14 (gebruik pijltje “up”/”down”). 0 = doorzichtig en 100 is niet doorlatend (blokkeren). (0-100)
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde.

15 Kies de kleur voor de letteromtrek uit het kleurenpallette dat opent(18).
Breedte van de kleur instellen bij 32.
Het getal bij doorzicht bepaald hoe goed de achtergrond zichtbaar is door de letteromtrek heen.
Klik op 15 (gebruik pijltje “up”/”down”) 0 = doorzichtig en 100 is niet doorlatend (blokkeren). (0-100)
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde.
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16 Kies de kleur voor de schaduwletter uit het kleurenpallette dat opent(18).
Het getal bij doorzicht bepaald hoe goed de achtergrond zichtbaar is door de schaduwletter heen.
Klik op 16 (gebruik pijltje “up”/”down”). 0 = doorzichtig en 100 is niet doorlatend (blokkeren). (0-100)
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde.
17 Kies de kleur voor de tekst achtergrondveld uit het kleurenpallette dat opent(18).

Het getal bij doorzicht bepaald hoe goed het achtergrondveld zichtbaar is door de letter heen.
Klik op 17 (gebruik pijltje “up”/”down”). 0 = doorzichtig en 100 is niet doorlatend (blokkeren). (0-100)
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde.

18 Kleurenpallette voor 14 t/m 17.

Maak uw keuze.

19 Hoe de regel inge-/ver-deeld moet worden bij weergave.

Hier zijn diverse mogelijkheden

Maak uw keuze.

20 Hoe de tekst in een regel weergegeven moet worden.

Klik op 20 (gebruik pijltje “up”/”down”) en kies hoe groot de onderlinge afstand tussen de onderlinge
letters moet zijn.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde.

21 Hoeveel afstand er tussen 2 regels moet zitten.
Klik op 21 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde. (0-255)
22 Tot hoeveel letterposities er in 1 regels weergegeven mogen worden.

Klik op 22 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen waarde. (0-255)

23 24 25 Hoe de tekstweergave uitgelijnd moet worden op de pagina.

Hier zijn 9 mogelijkheden die voor zichzelf spreken. (Als voorbeeld 3 aangegeven.)
Maak uw keuze.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen uitlijning.
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26 Hoeveel ruimte er vrij gelaten moet worden aan de linkerkant van het scherm alvorens met de
tekst te beginnen.

Klik op 26 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

27 Hetzelfde als 26 maar dan aan de rechterkant.
Klik op 27 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
28 Hetzelfde als 26 maar dan voor boven en onder.
Klik op 28 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
29 30 31 Kies hier in welke richting de schaduwletter moet bewegen.

Hier zijn 9 mogelijkheden die voor zichzelf spreken. (Als voorbeeld 3 aangegeven.)
Maak uw keuze.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

32 Hier de breedte van de kleuromtrek (voorgrondletter 15) instellen.

Klik op 32 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

33 Hoeveel beeldpunten de schaduwletter moet verschuiven in richting gekozen in 29-30-31.
Klik op 33 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.
34 Afronden van de schaduwletter.

Klik op 34 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.
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35 Uitsmeren van de schaduwletter.

Klik op 35 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen. (0-???).
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

36 Er kan een “doorzichtige box” achter de tekst weergegeven worden.
Letterschaduwkleur (17) wordt dan vervangen door een box.

37 De tekst wordt onder een hoek weergegeven (draairichting is tegen de klok in)

Klik op 37 (gebruik pijltje “up”/”down”) om deze te wijzigen.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

38 Anti-aliasing.

Lettervorm verbeteren.
Info over dit kan later bijgevoegd worden.

39 Kies hier de gewenste achtergrond in het voorvertoonscherm (A).
Een menu opent, waar u naar de gewenste afbeelding kunt zoeken.
In het voorvertoon scherm (A) zie je wat er gebeurt bij wijzigen.

40

Kleur van het achtergrondveld in het voorvertoon scherm (A).

41

Hier kun je tekst ingeven die direct zichtbaar is, met alle instellingen, in het voorvertoon scherm(A) .

42

Niets opslaan. Alle wijzigingen gaan verloren.

100

OPSLAAN van de instellingen onder de naam bij 1.
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Ondertitel tekst weergave opmaak
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Ondertitel tekst weergave opmaak
Dit is bijna hetzelfde als voor de titel- en de knop-opmaak
(zie blz.50), echter er zijn nog 3 extra opties (een paar andere
zijn vervallen).
43

Hier kun je de buitenkant van de letter “verbeteren”. Er worden meer pixels rondom de letter geplaatst
bij toepassen van letteromtrek. Dit is dan ook direct zichtbaar op het scherm.

Zonder vierkante omtrek

met vierkante omtrek

44

Hier kun je kiezen, dat tijdens het opmaken van de ondertitel, het beeldformaat in de voorvertoning of
4:3 of 16:9 is.

45

Indien aan wordt er een wit kader weergegeven. Dit is het gegarandeerde zichtveld.
Door bij de andere instellingen de waarden te wijzigen, zie je dan meteen of de tekst van de
ondertiteling zichtbaar is.

Lijst van SRT Tags die ondersteund worden.
<BR> Break
De rest van de tags werken paar-gewijs met een begin en een eind:
Example: Here is text with applied tagtext without applied tag
Tags zijn onzichtbaar als ze juist toegepast worden in de ondertitel tekst.
<i>Italic</i> (Cursief)
<B>Bold</B> (vet)
<U>Underline</U> (onderstreept)
<S>Strikethrough</S> (doorhalen)
<Font Size = “xx”>Font Size</font>(vervang xx met gewenste lettergrootte)
<Font color = “xxx”>Font color</font> (Font color is een nummer in html color code. Voor een meer
complete omschrijving zie: http://en.wikipedia.org/wiki/HTML_color_codes)
Meerdere tags kunnen gelijktijdig toegepast worden.
Bij gebruik van deze tags, let op voor correcte nesting. Als je tag A opent en daarna tag B , moet je bij
het sluiten eerst tag B en daarna pas tag A toepassen.
Lijst van SSA tags ondersteuning.
1= apply
0 = don'
t apply
{\b1} Bold
{\i1} Italic
{\u1} Underline
{\s1} Strikethrough
{\fn} Font name (ex {\fnArial} )
{\fs} Font size (ex {\fs33} )
No color tag is currently available for SSA subtitles
Multiple tags can be applied at once:
{\fs33}Type {\u1}{\i1} your subs {\u0} here{\i0} and more
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Beeldmaat aanpassen 42b
1 Hier kies je wat het weergave formaat moet worden (door de DVD afgespeeld).
2 Hier kun je uit diverse mogelijkheden kiezen. (zie blz. 20).
Maak uw keuze.

3 Hier worden zwarte balken aan het beeld toegevoegd.

Hier kun je zelf de hoeveelheid aanpassen door de betreffende “schuif” naar rechts te bewegen.
Er zijn “schuiven” voor: Links, rechts, boven en onder.

4 Hier worden er stukken aan de zijkant afgeknipt.

Hier kun je zelf de hoeveelheid aanpassen door de betreffende “schuif” naar rechts te bewegen.
Er zijn “schuiven” voor: Links, rechts, boven en onder.

5 Schuif om tijdpunt in het videobestand te kiezen.
6 Weergave van het pad naar het videobestand.
7 Hier kun je een wit kader inschakelen wat het gegarandeerde zichtveld weergeeft.
8 Alle wijzigen/ instellingen bevestigen met OK
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Bestand toevoegen

maak als één titelset

(blz. 11)

Bestand toevoegen aan titelset en deze dan “vastmaken” aan het
voorgaande bestand in deze titelset.
Dit wordt dan als één geheel (titel) weergegeven.

(alle bestanden tesamen niet langer als 4 uur speelduur per DVD-5 , anders lijdt
de kwaliteit hieronder).
1

e

In dit veld wordt weergegeven wat zich allemaal in het 1 bestand vindt van de gekozen titelset.

2

e

Hier klikken voor het gewenste soort bestand wat aan het 1 bestand toegevoegd dient te worden

3

e

Bij de rode kruizen kun je een deel van het 1 bestand verwijderen.
De bovenste video/geluid en de onderste ondertitel.

4

e

Hier klikken om een 2 bestand (video/geluid) toe te voegen .

5

e

Hier klikken om een 2 bestand (ondertitel) toe te voegen .

6

Aanvinken om de breedte van de kolommen automatisch te laten aanpassen.
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Hoofdstukken veschuiven ,toevoegen en verwijderen
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Hoofdstukken veschuiven ,toevoegen en verwijderen
Indien er een bestand (Titelset) geladen is, en je klikt links op titelset (12), dan zal het bestand in het
video voorvertonings-scherm geopend worden.
Maak het scherm breder door het scherm open te slepen met de muis.
Er zal een gelijksoortig beeld weergegeven worden .

Verschuiven

Onder het beeld wordt met behulp van ‘pinnen” het startpunt van elk hoofdstuk weergegeven.
Als je nu met de linkse muisknop de pin pakt, kun je die verschuiven in het veld tussen de 2
naastliggende pinnen. Bv. Pin 5 kun je verplaatsen naar elke positie tussen pin 4 en 6.
Dit wordt nu het nieuwe startpunt van het hoofdstuk.

Toevoegen

Met de cursor (onder de hoofdstuk markeringen balk) kan een hoofdstuk toegevoegd worden.
Plaats de cursor (muis slepen) op het te maken tijdstip. Klik rechts en kies toevoegen hoofdstuk.

Verwijderen

Met de cursor (onder de hoofdstuk markeringen balk) kan een hoofdstuk verwijderd worden.
Plaats de cursor (met de muis) voorbij (rechts) van de te verwijderen pin (markering). Hoeft niet
nauwkeurig want de aktie zal ALTIJD uitgevoerd worden op de links van de cursor bevindende pin
(markering). Klik rechts en kies verwijder hoofdstuk.
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Starten met het omzetten van het projekt
Het proces wordt gestart door op de knop Omzetten (1) te klikken.
Voortgangsindicatie in het rode vak (1).

Tijdens het omzetten proces kun je met de rechtse muisknop een menu 2 openen
Bij 3 kun je de prioriteit van het omzetten instellen.
Bij 4 kun je het omzet proces onderbreken.
Indien het voorvertoonscherm zwart is, kun je hier 5 opnieuw initialiseren.
Bij 6 wordt het programma geminimaliseerd tot de taakbalk.
Als het omzetten (van video/geluid/ondertitel) klaar is verschijnt onderstaande beeld (1).
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Hierna gaat het programma de lay-out van het scherm maken. Gaat vanzelf, geen ingrijpen nodig.
Begint eerst met het indelen van het Root menu.
Voortgangsindicatie (geel) in het rode vak.

Hierna is het indelen van het Titel menu aan de beurt.
Voortgangsindicatie (geel) in het rode vak.
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Als alles voorbereid is komt de vraag om te branden.
Doe wat gevraagd wordt.

Als de schijf NIET leeg is vraagt hij of deze overschreven mag worden.

64

Nu begint het werkelijke branden.
Voortgangsindicatie (blauw) in het rode vak.

Als alles gelukt is zal dit als laatste verschijnen.

Hiermee is het maken van een DVD gereed.

!! Controleer de log omschrijving nog even op onregelmatigheden !!

65

Wat komt waar vandaan en waar gaat het naar toe.

66

67

Brand een reeds omgezet bestand nogmaals.
Om meervoudige kopieen te maken van een projekt dien je eerst, voordat je de allereerste schijf
brand, de optie: map verwijderen na gelukt branden uit te zetten (zie blz. 22).

Anders vindt je geen map meer als je de volgende schijf/schijven wilt branden.
-Kies op werkblad Aktie – brand een reeds omgezet bestand.

-Klik op brand een reeds omgezet bestand.
-Ga naar de map (met de naam van het projekt) in de werkmap (zie blz. 12) die je nogmaals wilt
branden.

-Kies de gewenste map.
Klik OK knop.
Hierna gaat het proces verder zoals uitgelegd op blz. 64 en 65.
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Automatisch ondertitel/geluids bestand(en) mee laden
Het is mogelijk om gelijktijdig met het laden van het video-bestand de ondertitel/audio mee te laden.
Hierbij dient het begin van de naam gelijk te zijn aan die van het video-bestand.
Bv.
Naam video:
Naam ondertitel1:
Naam ondertitel2:
Naam audio:

bestand.avi
bestandNL.srt
bestandENG.srt
bestandDoeMaar.mp3

De tekst vóór de .extensie moet identiek terug te vinden zijn in de andere bestanden.
In dit geval bestand. Wat er verder achter staat doet er niet meer toe.
Deze extra bestanden moeten in dezelfde map staan als het video-bestand.
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Frequently Asked Questions
What does audio discrepancy mean?
This may appear in the log file during conversion. It is simply a note that the encoding engine makes to
itself so that it can treat the file appropriately. It does not me that you with have audio synchronization
problems. Let the conversion finish and watch it on your computer before burning if you want to be
sure the file is fine before burning it to DVD.
How come I do not see my subtitles?
When watching your DVD on your living room DVD player hit the "subtitle" button on your remote
control for your subtitles to appear.
What does unsupported encoder for output stream mean?
It means that in this version there is no support for the file format that you have added. Future versions
of ConvertXtoDVD may support that file format. Check regularly for version updates or contact VSO to
inquire about the file format.
Can my computer be shutdown automatically after the conversion has finished?
Yes, open ConvertXtoDVD go to main menu: Action and check Shutdown when finished.
Why does nothing show up in the preview window?
If the preview window is not functioning properly, make sure you have the latest version of Microsoft
DirectX® installed on your computer. Run Windows Update to obtain latest version of DirectX®. Also,
if you have 2 versions of ConvertXtoDVD installed you may need to uninstall both of them, reboot, and
then just install the one you prefer.
How do I burn several copies of the same project?
First, go into SettingsBurning and disable Delete folder after successful burn. This will leave your
converted project files on your hard disk so you can burn additional copies. Please refer to page 25 to
learn how to burn an already converted project.
I want to add more videos to my project. How do I make them fit?
Normally, ConvertXtoDVD uses the best quality to encode your videos. To fit more content on a disc,
you can lower the encoding resolution for titles in your project. See "Title Options" (page 3), or
"Settings - Encoding" (page 34) if you want to change the resolution in general.
Why does my burned disc not work in my DVD player?
Please make sure your DVD player is able to read the used disc format (+R, -R, +RW, -RW), not all
players are able to read all formats. Try if the burned disc works in your computer. Sometimes
changing the recordable brand and/or disc format helps.
How do I remove the trial watermark once I bought a license?
The watermark inserted by the trial version cannot be removed from the DVD. To have your DVD
without the watermark, you need to convert your project again, so do not delete your source files once
converted by the trial!
Why is my system crashing/freezing during conversion?
The conversion is a very CPU intensive process. If not sufficiently cooled, the processor can overheat,
which makes the computer crash. If you experience crashes regularly when converting with
ConvertXtoDVD, please check the insides of your computer and remove any dust or dirt that may
impede proper cooling.
I have a question not answered here. Where do I get help?
First, please visit our forum community, where others share their knowledge and tips. Often you will be
able to find your answer there quickly: http://forums.vso-software.fr
If you could not get help from the forums, or need to contact us directly, please visit the support
section of our website: http://www.vso-software.fr/support.php
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For info on media quality use the following sites:
http://www.digitalfaq.com/media/dvdmedia.htm
http://www.videohelp.com/dvdmedia

Copyright
ConvertXtoDVD © Copyright 2005-2008 VSO Software SARL, France. All rights reserved.
All trademarks, logos, brand names, pictures etc. are the rightful properties of their respective owners.
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