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Overzicht videobanden fam. Voorbeeld.

Hierbij bevestigen wij u de ontvangst van onderstaande videobanden :

Band nr. : Type : Tijdcode: Start datum + onderwerp : SP of Opm. Speelduur Uur

  ( is slechts een greep uit alle onderwerpen ) LP : nr. : in minuten: ber.:

19010101 L500-Betam 00:00 14-04-1984 - Vakantie Spanje - deel 1 SP 1 30 0,5

00:30 Einde band.

19010102 L750-Betam 00:00 20-04-1984 - Vakantie Spanje - deel 2 SP 1 105 2,0

01:45 Einde band.

19010103 L750-Betam 00:00 30-05-1984 - Super8 film bruiloft SP 2 88 1,5

01:28 Einde band.

19010104 Digital8-60 00:00 Vakantie 1986 deel 1 SP 55 1,0

00:55 Einde band.

19010105 Video8-60 00:00 Vakantie 1986 deel 2 SP 55 1,0

00:55 Einde band.

19010106 Hi8-60 00:00 Vakantie 1986 deel 3 SP 30 0,5

00:30 Einde band.

19010107 VHS-180 00:00 Om TV-programma's op te nemen. LP 3 0 0,0

00:00 Deze band komt te vervallen.
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Aantal minuten speelduur : 363

Aantal uur waarover het digitaliseren wordt berekend : 6,5

Opmerking : ( Wordt per half uur naar boven afgerond. )

1 - De kwaliteit van deze band is bijzonder slecht. Misschien nog iets te verbeteren.

2 - Deze band is zonder geluid.

3 - Deze band komt te vervallen. Alleen maar TV-serie's e.d.

Algemeen : - Speelduur kan nog iets afnemen als er mislukte scène's moeten worden weggesneden.

- Pas na het bewerken is de exacte speelduur bekend.
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U heeft aangegeven dat er niet naar DVD maar naar een USB-stick of drive moet worden weggeschreven.

Voor iedere band wordt er een video-file op de stick of drive gezet met hetzelfde nummer als van de videoband.

Menu's en hoofdstukken doorstappen is met een USB-stick of drive niet mogelijk. Snel door- en terugspoelen wel.

U dient zelf voor het maken van een back-up te zorgen.

- Digitaliseren naar een USB-stick of drive kan in 3 formaten :

- 1.  Ruwe beelden 1 : 1 naar het DV-AVI-formaat.  Alleen maar geschikt om zelf mee te gaan monteren.

       Benodigde vrije diskruimte voor uw videobanden collectie is 6,5 uur x 13,5 = 87,75 GB

       De kosten voor het digitaliseren bedragen 5,- Euro per uur.

- 2.  Bewerkte beelden naar het MPEG2-formaat. Universeel en geschikt voor afspelen via computers en TV's.

       Benodigde vrije diskruimte voor uw videobanden collectie is 6,5 uur x 2,3 = 14,95 GB

       De kosten voor het digitaliseren bedragen 10,- Euro per uur.

- 3.  Bewerkte beelden naar het (moderne) MP4-formaat. (720p25 - 6Mb/sec.).

       Geschikt voor de meeste TV's en iedere PC of MAC. Geeft soms problemen bij de al wat oudere TV's.

       (Kijk even of uw TV aan de achterkant of zijkant een USB-aansluiting heeft.)

       Benodigde vrije diskruimte voor uw videobanden collectie is 6,5 uur x 2,8 = 18,2 GB

       De kosten voor het digitaliseren bedragen 10,- Euro per uur.

U heeft aangegeven, dat uw voorkeur uit gaat naar het MP4-formaat enU heeft aangegeven, dat uw voorkeur uit gaat naar het MP4-formaat en

dat wij de Kingston 32GB USB3-stick gaan leveren.

Het kostenplaatje ziet er dan als volgt uit:

6,5 uur x € 10,- = 65,00

1x 32GB USB3-stick 10,00 +

Totaal : 75,00 Euro.

====================================================================================

Hopelijk heeft u zo voldoende informatie om de juiste keuze te kunnen maken.

Met vriendelijke groet,

Arie & Coby van Rossum

Videoservice Proostdij - Mijdrecht

Alle prijzen zijn strikt netto.

Videoservice Proostdij.  Steven van Rumelaerstraat 49    3641CK Mijdrecht.

0297-28 33 49               www.proostdij.com                     info@proostdij.com               KvK Utrecht, nr.30129723
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