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Copyright 

De onderhavige documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in 
het bijzonder het recht tot verveelvoudiging en distributie alsook vertaling, 
blijven voorbehouden. 

Geen enkel deel van deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming van 
de auteursrechthebbende in één of andere vorm door fotokopie, microfilm of 
op andere wijze gereproduceerd worden of in enige andere vorm machinaal, in 
het bijzonder via een geautomatiseerd gegevensbestand, in een toepasbare 
taal of databestand worden overgedragen.  

Alle reproductierechten blijven voorbehouden. 

Fouten en inhoudelijke wijzigingen, evenals wijzigingen van de software zijn 
voorbehouden. 

Copyright © MAGIX AG, 2001 - 2010. Alle rechten voorbehouden. 

MAGIX is een gedeponeerd handelsmerk van MAGIX AG. 

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories 

Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.  

© 1992 - 2010 Dolby Laboratories. All rights reserved. 

Alle andere genoemde productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken 
zijn van de betreffende producenten. 

This product uses MAGIX patented technology (USP 6,518,492) and MAGIX 
patent pending technology. 
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Voorwoord 

Gefeliciteerd! U heeft een luxueus uitgeruste en eenvoudig te bedienen 
videostudio aangeschaft, die alle denkbare videofuncties in professionele 
kwaliteit aanbiedt: opname, montage, ondertiteling, geluidsbewerking, 
videomix, overgangen, effectbewerking, optimalisatie, uitvoer, afspeelbare 
cd-roms (S) video-cd's en dvd's, AVCHD-disks en Blu-ray DiscsTM branden. 

De mogelijkheden zijn onbeperkt: van snelle bewerking van vakantievideo's tot 
de compositie van complexe multimedia-kunstwerken. Onder andere: 

• Vakantie-, feest-, familie-, hobby-video's 
• Eigen video-websites 
• Films en slideshows op cd of dvd 
• Webfilms, e-mail-groeten, internet teasers (streaming) 
• Zakelijke presentaties, scholingen  
• Reclamespots, tv-trailers, reportages 
• Muziekvideo's, karaoke-shows, cartoons, grappige clips 

Het gedrukte handboek legt de functies van de beide programmaversies 
MAGIX Video deluxe 17 en MAGIX Video deluxe 17 Plus und Premium uit. 
Extra functies van de Plus/Premium-versie worden als zodanig aangegeven.  

Behalve het handboek is er echter ook een complete documentatie, die bij de 
programma-installatie op de harde schijf wordt gezet. Dit elektronische 
PDF-handboek beschrijft alle programmafuncties in detail. 

Voor een snelle start is het altijd handig om de inleidende hoofdstukken te 
lezen. De daaropvolgende referentiehoofdstukken en de index kunt u ook als 
naslagwerk gebruiken. 

Veel plezier wenst u 

Het MAGIX-team 
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Support 

Neem als u technische problemen met uw software ondervindt, contact op 
met ons supportteam: 

Supportwebsite: http://support.magix.net 

Deze website voert u naar de MAGIX gebruikersservicepagina waar u onder 
andere de volgende gratis diensten aantreft: 

• Tips en trucs: in de meeste gevallen vindt u hier de oplossing voor uw 
probleem. Zo niet, maak dan gebruik van het e-mailsupportformulier: 

• E-mailsupportformulier: via dit speciale formulier informeert u onze 
supportafdeling over uw systeem. Deze informatie wordt gebruikt om uw 
problemen snel en doeltreffend op te lossen. Vul het in en verzend het met 
één muisklik! 

• Supportforum: u bent niet alleen. Misschien hebben andere gebruikers een 
vergelijkbaar probleem gehad en kunnen zij u helpen met de oplossing. Onze 
supportafdeling en co-moderatoren leveren ook regelmatig bijdragen. 

• Downloadsectie: updates, verbeteringen en patches worden ook als gratis 
download aangeboden. Veel problemen die u tegenkomt zijn ons bekend en 
kunnen worden opgelost door het downloaden van de nieuwste patch. Naast 
patches zijn er ook wizards om uw systeem te controleren en te optimaliseren. 

• Links: in de lijst met links vindt u de contactadressen van de belangrijkste 
hardwareproducenten.  
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U kunt ons supportteam ook telefonisch bereiken.  

Internet: http://support.magix.net 
Post:   MAGIX Development Support 
  Postbus 20 09 14 
  D-01194 Dresden 

Hotline   
Nederland:  0900-2356244 (EUR 0,80 /min), 
  werkdagen van 09:00-17:00 uur bereikbaar 
België:  0902-29060 (EUR 0,74 /min) 
  werkdagen van 09:00-17:00 uur bereikbaar 

Zorg dat u de volgende informatie onder handbereik heeft: 

• Programmaversie (deze kunt u onder andere vinden in de menubalk Hulp bij 
"Over MAGIX") 

• Details over uw configuratie (besturingsysteem, processor, werkgeheugen, 
harde schijf...) 

• Configuratie geluidskaart (type, driver) 
• Informatie over andere geïnstalleerde software 
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Voordat u begint 

Inhoud van de verpakking 

Dvd voor installatie & multimedia-content 

Op de installatie-dvd bevindt zich de installatiemanager voor MAGIX Video 
deluxe 17. 

 

Handboek 

Het gedrukte handboek legt alleen de basisfuncties van de beide 
programmaversies MAGIX Video deluxe 17 en MAGIX Video deluxe 17 Plus 
und Premium uit. Extra functies van de Plus/Premium-versie worden als 
zodanig aangegeven. Er staat ook een snelcursus video in met belangrijke tips 
en trucs voor eigen films. 

Let op: behalve het handboek is er echter ook een complete documentatie, die 
bij de programma-installatie op de harde schijf wordt gezet. Dit elektronische 
PDF-handboek beschrijft alle programmafuncties. 
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Serienummer 

Elk product wordt geleverd met een serienummer. Dit serienummer heeft u 
nodig voor de installatie van de software en geeft u de mogelijkheid gebruik te 
maken van verdere diensten. Bewaar het serienummer daarom goed! 

De voordelen van een serienummer 
Met het serienummer wordt uw MAGIX Video deluxe 17 eenduidig aan u 
toegewezen. Hierdoor kunnen wij een betere klantenservice leveren. Door het 
serienummer kan bovendien misbruik van de software worden verhinderd 
waardoor wij u een optimale prijs-kwaliteitverhouding kunnen blijven bieden. 

Hier vindt u het serienummer 
Het serienummer vindt u op de achterkant van uw cd/dvd-hoes. Indien uw 
product bijvoorbeeld in een dvd-box is verpakt, vindt u uw serienummer aan 
de binnenkant van de box. 

Bij de versies die speciaal voor internet zijn geoptimaliseerd (downloadversies) 
sturen wij u uw serienummer voor het activeren van de software meteen na de 
aankoop per e-mail toe. 

Wanneer heeft u het serienummer nodig? 
Het serienummer heeft u nodig wanneer u MAGIX Video deluxe 17 voor de 
eerste keer start resp. wanneer u het registreert. 

Let op: we raden u nadrukkelijk aan om de productregistratie uit te voeren 
omdat u dan pas programma-updates kunt downloaden, de online websites 
van de MAGIX support kunt gebruiken of codecs kunt activeren. 
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Gedrukte en PDF-handleiding 

Het gedrukte handboek bevat een inleiding in de belangrijkste functies van 
MAGIX Video deluxe 17. 

Als u echter nog met vragen blijft zitten, kunt u altijd nog de volledige 
documentatie lezen, die als PDF-bestand in de programma-directory van 
MAGIX Video deluxe 17 staat opgeslagen. Hiervoor heeft u het 
weergaveprogramma Adobe Acrobat Reader nodig. 

Deze handleiding verklaart gedetailleerd alle functies van MAGIX Video deluxe 
17 en de uitgebreide versie MAGIX Video deluxe 17 PLUS. Wanneer er dus 
over "MAGIX Video deluxe 17" wordt gesproken, worden beide versies 
bedoeld. Extra functies in de PLUS-versie worden als zodanig aangegeven. 
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Systeemeisen 

Voor Microsoft® Windows® XP | Vista® | 7 

Minimale systeemeisen  

• Intel® Core™ Duo met 1,83 GHz, AMD® Dual-Core met 2,0 GHz 
• 1 GB werkgeheugen 
• 1 GB vrije ruimte op de harde schijf voor de programma-installatie 
• Meerkanaals geluidskaart aanbevolen voor Surround-geluidsbewerking 

Minimale eisen voor AVCHD/HD-bewerking 

• Intel® Core™ 2 Quad-processor met 2,83 GHz (Intel® CoreTM i7 aanbevolen) 
• 4 GB werkgeheugen 
• DirectX® 9.0c-compatibele grafische kaart, min. 512 MB werkgeheugen op de 

grafische kaart en Pixelshader 2.0 
• ATI X300 en beter, NVIDIA GeForce 6600 en beter 
• Blu-ray-brander voor het maken van Blu-ray Discs™ 

Systeemeisen voor 3D-weergave 

• Voor anaglyphe 3D-weergave is een rood-blauwe bril nodig (inclusief). 
• Voor de weergave met een polarisatiefilter bril is een bijpassende monitor 

nodig. 
• Voor LCD-weergave heeft u een 120Hz-monitor of -beamer zowel als een 

compatibele LCD-bril en grafische kaart nodig. 

Ondersteunde apparaten: 

• IEEE1394/FireWire/DV/i.Link-interface voor gebruik met DV/HDV-camcorders 
• USB-camcorder (dvd/harde schijf/geheugenkaart) en webcams 
• VfW- of DirectShow®-compatibele video-, tv- of grafische kaart met 

video-ingang 
• WDM-compatibele tv-tuner-kaart, DirectX®9 en BDA-driver-compatibele 

DVB-T/S-tuner-kaart  
• Blu-ray-, dvd-r/rw-, dvd+r/rw-, dvd-RAM- of cd-r/rw-brander 
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Bonussoftware 

De volgende programma 's worden extra meegeleverd: 

Classic-versie 

• MAGIX Foto Manager: fotobeheer en sneloptimalisering 
• Mufin player: muziekbeheer en sneloptimalisering 
• proDAD Heroglyph: eenvoudig professionele titels maken 
• MAGIX Videorecorder: timergestuurde TV-opnames 
• Foxit Reader: weergaveprogramma voor pdf-bestanden 

Plus-versie: 

• MAGIX Foto Manager: fotobeheer en sneloptimalisering 
• Mufin player: muziekbeheer en sneloptimalisering 
• proDAD Heroglyph: eenvoudig professionele titels maken 
• MAGIX Videorecorder: timergestuurde TV-opnames 
• Foxit Reader: weergaveprogramma voor pdf-bestanden 
• MAGIX Music Editor: voor de bewerking en restauratie van geluidssporen. 
• MAGIX Xtreme Printcenter: printprogramma voor CD-covers, labels & inlays 
• MAGIX Xtreme Foto Designer 6: professionele beeldbewerking 
• MAGIX Xtreme Printcenter: printprogramma voor CD-covers, labels & inlays 

Premium-versie: 

• MAGIX Foto Manager: fotobeheer en sneloptimalisering 
• Mufin player: muziekbeheer en sneloptimalisering 
• proDAD Heroglyph: eenvoudig professionele titels maken 
• MAGIX Videorecorder: timergestuurde TV-opnames 
• Foxit Reader: weergaveprogramma voor pdf-bestanden 
• MAGIX Music Editor: voor de bewerking en restauratie van geluidssporen. 
• MAGIX Xtreme Printcenter: printprogramma voor CD-covers, labels & inlays 
• MAGIX Xtreme Foto Designer 6: professionele beeldbewerking 
• proDAD Adorage: groots effectenpakket 
• proDAD Mercalli Expert: professionele beeldstabilisatie 
• Foxit Reader: het weergaveprogramma voor de pdf-handleiding. 

Plaats voor het installeren van de bonussoftware de installatie-DVD en kies in 
de starter bij bonussoftware het betreffende programma. De 
proDAD-programma's installeert u in de premium-versie in het startmenu via 
"Video deluxe -> Help -> extra programma's". 
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Meer van MAGIX 

MAGIX Online Wereld 

De perfecte verbinding: producten en Online Services van MAGIX 

Ontdek de mogelijkheden van de MAGIX Online Wereld. Elk MAGIX-product 
biedt naar wens directe comfortabele verbindingen: 

• Presenteer foto's, video's en muziek direct 
met uw eigen Online Album of in 
wereldwijde internet community's. 

• Kies uit duizenden videoclips, geluiden, songs en sjablonen of verkoop eigen 
creaties op de online mediamarktplaats. 

• Maak in enkele stappen uw eigen website met professioneel Flash®-design – 
met foto's, video's, muziek & indrukwekkende animaties.   

• Laat prachtige fotoafdrukken van uw digitale foto's snel, eenvoudig en 
goedkoop thuisbezorgen. 

Ervaar deze en andere Online Services op www.magix.nl 

 

magix.info 

Helpen & geholpen worden: u heeft direct vanuit het programma toegang tot 
magix.info, de nieuwe kennisdatabank van MAGIX (op pagina 17). Hier vindt u 
antwoorden op de meest gestelde vragen over MAGIX-producten en 
multimedia in het algemeen. Vindt u voor uw probleem geen oplossing? Geen 
probleem, stel gewoon zelf een vraag. 

De magix.info bereikt u op internet onder http://www.magix.info. 
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Inleiding 

Wat is MAGIX Video deluxe 17? 

MAGIX Video deluxe 17 is een complete all-in-one videostudio voor uw pc. Met 
MAGIX Video deluxe 17 zet u uw opnamen eenvoudig op uw computer en 
vervolgens opgewaardeerd op dvd, AVCHD-disk of Blu-ray Disc – ideaal voor 
mooie presentaties op beeldschermen, diaschermen of monitoren. 

Video's, foto's en ander audio- en videomateriaal kunnen vanaf de de meest 
uiteenlopende apparaten in de pc worden gezet. Lange video's kunnen 
automatisch in verschillende hoofdstukken ofwel scènes worden 
onderverdeeld. Of omgekeerd: korte afzonderlijke fragmenten kunnen tot één 
video worden gecombineerd. 

Met een muisklik voegt u passende muziek, overgangen, tekst en effecten aan 
uw eigen video's toe. De comfortabele werkvelden, progressieve 
videotechnologie, talrijke automatiseringen en praktische assistenten 
garanderen perfecte resultaten in een handomdraai! 

Wanneer uw video klaar is, kunt u die op vele wijzen verder gebruiken: u kunt 
hem op een videoband zetten of naar een camcorder uitvoeren. Of brand hem 
op een disk en geniet er bijvoorbeeld op tv van. Voor uw vrienden en familie 
kunt u uw video eenvoudig op internet zetten – in uw eigen MAGIX Online 
Album. 
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Wat is nieuw in MAGIX Video deluxe 17? 

Nieuw in de Classic-versie (en vanaf nu in alle versies): 

• AVCHD-ondersteuning 
• ISO-diskimage opslaan 
• Dvd-kopieën maken 
• MPEG-4 HD import & export 
• Muziek-dvd's 
• ProDAD plug-in-ondersteuning 
• Sneltoetsen bewerken 
• Dvd-menulay-outs kunnen worden opgeslagen 
• Eigen overgangen maken exporteren 
• Nieuwe te branden diskformaten: multi-dvd, WMVHD-disk, JPEG-disk, 

tv-showtime-disk 
• Reclamedetectie 

Nieuw in alle versies: 

• Verhoogde performance 
• Geoptimaliseerd geheugenbeheer 
• AVCHD-importassistent met previewfunctie 
• Nieuw vormgegeven gebruikers-interfaces in modern design  
• Exportassistent met meer overzichtelijke selectie 
• Videomonitor-zoom en tracker buiten het beeldbereik 
• Geoptimaliseerd gebruik van het geheugen bij 64-bit-systemen 

 

Bovendien nieuw in de Plus/Premium-versie: 

Uploaden naar facebook 

Naast Youtube® en Vidmeo kunt u de video's in de Plus/Premium-versie nu 
ook direct naar het sociale netwerk Facebook uploaden. 
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Stereo3D 

• Volledige ondersteuning voor stereoscopische opnamen 
• Volledige importfuncties voor bestaande en komende cameramodellen 
• Bewerking van eigen 3D-opnamen, bv. met twee camera's 
• Echte 3D-overgangen en -titels voor uw 3D-videoprojecten 
• Volledige uitvoermogelijkheid in anaglyph-, polarisatiefilter- en shutter-modus - 

op Blu-ray DiscTM, als bestand of op YouTube® 

 

Effectmaskers 

Aan de hand van verschillende objectsjablonen kunnen video-effecten nu 
selectief op geselecteerde fotobestanden worden toegepast. 

 

Prestaties 

Opname 

MAGIX Video deluxe 17 biedt de volgende opnamemogelijkheden: 

• AVCHD-camera 
• HDV-camera: HDV1- en HDV2-camcorders 
• DV-camera: Mini-DV-camcorder of DV-videorecorder 
• Video: analoge tv, video-ingang, VHS-recorder, webcam 
• Audio: microfoon, cassetterecorder, MiniDisc-speler, platenspeler 
• Beeldscherm (Plus/Premium-versie): de pc-monitor. 
• Enkel beeld: enkele of series beelden van webcam, 

videorecorder,videocamera of tv-kaart 

Voor analoge opnamen kunt u alle DirectShow-compatibele capture-kaarten 
gebruiken. DV-opnamen gaan via de OHCI-compatibele IEEE 
1394-hostadapter-interface (FireWire of iLink). Ook tv-kaarten kunnen worden 
ingezet om van videorecorder of direct van tv op te nemen. 
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Import- en exportformaten 

Ondersteunde importformaten:  

Video: AVI, DV-AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MTS, M2TS, MXV, MKV, 
MJPEG, QuickTimeTM, WMV(HD) 

Audio: WAV, MP3, OGG, WMA, MIDI, Dolby®Digital Stereo, Dolby®Digital 5.1 
(Plus/Premium-versie) 

Afbeeldingen: JPEG, BMP, GIF, TIF, TGA (ondersteunt scanners en digitale 
fotocamera's [TWAIN]) 

Ondersteunde exportformaten: 

Video: AVI, DV-AVI, MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, QuickTimeTM, 
WMV(HD) 

Audio: WAV, MP3, Dolby®Digital Stereo, Dolby®Digital 5.1 (alleen 
Plus/Premium-versie) 

Afbeeldingen: JPEG, BMP 

Let op: voor MPEG-4, MPEG-2 en Dolby®Digital is een gratis eenmalige 
activering nodig. Voor MP3-export is de installatie van Windows Media Player 
vanaf versie 10 vereist.  

 

Bewerking 

• Beeldoptimalisatie: kleurverbetering (RGB, verzadiging), scherpte (scherpte- en 
soft-focuseffect), helderheidregeling (helderheid, contrast) en 
antiflikkeringsfilter. 

• Geluidsoptimalisatie: de equalizer biedt toegang tot het frequentiespectrum, 
bijvoorbeeld om hoge tonen te versterken. De compressor is een dynamische 
volumeregelaar. Met de Stereo FX-processor wordt de positie van het geluid in 
het stereopanorama afgestemd. Denoiser en Dehisser bieden professionele 
ruisonderdrukking. 

• Video-effecten: bijvoorbeeld kunstfilter, vervorming, videomix (Chromakey), 
bewegingseffecten (bv. camera-/zoombeweging of rotatie), uitsnedes, 
beeld-in-beeld-collages, ondersteuning van video-effectplug-ins. 

• Automatische scènedetectie 
• Slideshow Maker maakt van uw foto's spectaculaire multimediashows. 
• MAGIX Soundtrack Maker biedt een enorme keus aan passende geluiden voor 

het maken van achtergrondmuziek. 
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Brandbare diskformaten 

• 1:1-kopieën van dvd's en (s)vcd's 
• dvd's 
• Mini-dvd's (op lege cd's) 
• Blu-ray DiscsTM 
• AVCHD-disk (op dvd- of Blu-ray-disk) 
• Projectback-ups en veiligheidskopieën 

 

Multimediaal bewerkbare dvd-menu's 

Er worden veel sjablonen meegeleverd voor dvd-menu's, die later voor de 
keuze van films en hoofdstukken op televisie zorgen, veel daarvoor zijn ook in 
het 16:9-formaat beschikbaar. Ze kunnen eenvoudig bij het branden worden 
geïntegreerd en zorgen voor een professioneel uiterlijk van de dvd. 

Elk menusjabloon kan bovendien worden omgebouwd, bijvoorbeeld met eigen 
foto's, thematische animaties, 3D-beeldondertitels, achtergrondgeluiden, 
introvideo's en veel meer. Schrijf bijvoorbeeld uw titeltekst met bloemen, als 
uw video zich afspeelt in een tuin, of met wolken wanneer het om een vliegreis 
gaat! Een zorgvuldig vormgegeven menu maakt altijd indruk, het is de 
visitekaart van uw dvd. 
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Snelle start 

Dit hoofdstuk laat u kennismaken met de basisfuncties van MAGIX Video 
deluxe 17 aan de hand van een stap-voor-stap handleiding. Een systematische 
beschrijving van de programmafuncties vindt u in de hoofdstukken verder 
achterin en in het uitgebreide PDF-handboek. 

Tip: gebruik ook de inleidende video en de videoworkshop die u kunt 
oproepen via het "Hulp"-menu. 

 

Programmastart 

Wanneer u MAGIX Video deluxe 17 heeft geïnstalleerd start u het programma 
vanuit het Windows®-startmenu. De volgende dialoog verschijnt: 

 

Hier kunt u beslissen of u een reeds bestaand project laadt om deze verder te 
bewerken en te branden, of dat u een nieuw project wilt aanmaken. Onder 
"Opties" kunt u een "Nieuwe projectmap aanleggen". Daarin worden dan alle 
bestanden die bij deze film horen, opgeslagen. 
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Video importeren 

In het volgende gaan wij ervan uit, dat u een DV-opname uit een gewone 
camcorder naar het programma wilt laden.  

Heeft u op dit moment een dergelijke opname niet bij de hand kunt u ook 
videomateriaal van de harde schijf laden, om daarmee de werkwijze van 
MAGIX Video deluxe 17 te leren kennen. Hiervoor zijn de meegeleverde 
demo-projecten van harte aanbevolen.  

• Klik dan in de Mediapool op de knop "Mijn media". 
Hier wordt standaard de map "Projecten" 
geopend.  

• Vervolgens opent u met een dubbelklik de map 
"_Demo" en laadt u één van de 
MVD-filmbestanden (bijv. "_Demo.MVD"), ook met 
een dubbelklik. 

 

DV-opname 

• Verbind het DV-apparaat (DV-camcorder of DV-videorecorder) in 
uitgeschakelde toestand met de pc. Schakel het DV-apparaat nu in de modus 
"Videorecorder" of "Playback". 
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• Klik op de rode knop onderaan de previewmonitor om de 
opname-selectiedialoog te openen. 
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• Klik in de opnameselectiedialoog op "DV-camera". Ongecomprimeerde 
DV-opnamen hebben ongeveer 220 MB per minuut video nodig. Als u uw 
video echter in het ruimtebesparende formaat MPEG wilt opnemen, activeert u 
vooraf de box "DV als MPEG opnemen". 

 

• Hieropvolgend verschijnt de eigenlijke opnamedialoog. Controleer, of er een 
stuurprogramma voor de DV-camera is geselecteerd. 

• Benoem nu de opname. Kies een duidelijke naam waarmee u uw film later op 
de harde schijf wilt terugvinden. 

• Met de knoppen van de "afstandsbediening" kunt u naar het passende 
gedeelte op de band in de camcorder gaan: u kunt er voor- en achteruit 
spoelen en ter controle de weergave starten. Start de opname met de 
opname-knop. Let hierbij op de beschikbare schijfruimte.  

• Sluit de opname af met "Stop" en verlaat de opname-dialoog. U ziet uw 
opname in de filmbalk in het onderste gedeelte van het beeldscherm. 

Tip: in de DV-opnamedialoog kunt u ook gedeelten van de DV-video 
vastleggen, deze worden dan na elkaar opgenomen (Batch capturing). Lees 
daarvoor het gedeelte "Batch-opname" (op pagina 85). 
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Film afspelen 

• Om de opname (of het demo-project) af te spelen, klikt u met de 
muis op de Weergave-knop in de transportbesturing onder de 
preview-monitor. 

 

Tip: nog makkelijker kunt u afspelen en stoppen met de Spatie-balk van uw 
toetsenbord. 

Bij het afspelen loopt een loodrechte lijn over de Arranger: dat is de 
afspeelmarker, die de actuele positie aangeeft. Deze kunt u met een muisklik 
verplaatsen zodat u snel naar bepaalde posities kunt navigeren. 

 

Mediapool 

 

De Mediapool dient voor het aansturen en laden van allerlei soorten 
mediabestanden: video's, foto's, mp3's, audio-cd-tracks, 
RTF-tekstbestanden, overgangen, effecten, internetmedia en nog veel meer. 

• Alle gevonden voorwerpen in de Mediapool hebben een previewfunctie. Om 
deze te bekijken moet u het afspelen van het demofilmpje eerst stoppen (via 
de transportbesturing onder de previewmonitor of de spatiebalk van uw 
toetsenbord). 

• Nu kunt u in de directories op uw computer rondneuzen naar bruikbare media. 
U vindt de navigatieknoppen voor de stations en de directories links 
bovenaan. Klik gewoon eens op een entry in de Mediapool! Video- en 
fotobestanden ziet u op de videomonitor, audiobestanden worden via de 
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geluidskaart afgespeeld. Ook voor de meegeleverde sjablonen en effecten zijn 
er previews zodat u kunt zien hoe het effect werkt. 

• Alle media kunt u met een dubbelklik of met ingedrukte muisknop (drag & 
drop) van lokale stations of direct van internet naar een film laden. Probeer het 
gewoon eens. 

 

Weergavemodi 

Met behulp van de drie schakelaars op de gereedschapabalk in het midden 
kunt u kiezen uit de drie modi "Tijdlijn", "Storyboard" en Scène-overzicht" (in de 
Plus/Premium-versie vindt u hier vier schakelaars en dus vier modi). 

 

De Storyboard-modus (eerste knop) is de 
presetweergave. Deze weergave biedt de 
grootste overzichtelijkheid en de 
eenvoudigste bediening. In de 
Storyboard-modus worden alle scènes van 
uw film achter elkaar geplaatst. Elke scène 
wordt middels een previewbeeld op het 
Storyboard weergegeven. 

In het scène-overzicht (tweede knop) krijgt u 
een, in schaal te verstellen, 
overzichtsweergave van de scènes. Hier kunt 
u ze allemaal op uw gemak bekijken, sorteren 
en, als ze overbodig zijn, verwijderen.  

In de Tijdlijnmodus (derde knop) worden uw 
films als "objecten" op de Tijdlijn 
weergegeven. Dit betekent dat wanneer een 
object langgerekt is, het videofragment 
relatief lang is en vice versa. 

Alle modi kunt u met de knop rechtsboven in de Arranger ook 
beeldschermvullend bekijken. 

De MultiCam-modus (wanneer aanwezig: vierde knop) is een functie van de 
Plus/Premium-versie van MAGIX Video deluxe 17. Met MultiCam-editing kunt u 
comfortabel verschillende opnamen van eenzelfde scène uit verschillende 
cameraposities monteren. 
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Storyboard-modus 

 

In de Storyboard-modus worden de scènes van een film op een storyboard 
weergegeven. Elke scène biedt de volgende bewerkingsopties: 

 
Titels en teksten toevoegen: u kunt elke film eenvoudig van titels en 
teksten voorzien. Klik daarvoor op de knop "T", voer uw tekst direct 
in de programmamonitor in en kies uit de vele verschillende 
animaties, bijv. een beweging van onder naar boven voor een 
klassieke aftiteling. 

 
Volume instellen: het volume van het geluidsspoor van elke scène 
kan via de knop met de luidspreker worden ingesteld. 

 Effectenmenu: via deze schakelaar bereikt u een menu met 
verschillende bewerkingsfuncties als scènedetectie, beeldstabilisatie 
of trimmer-dialogen. De ruis op een geluidsspoor kunt u 
minimaliseren via de optie "Audio Cleaning". 

 
Overgangen: klik op de grote knop tussen de scènes, om de 
Scène-overgang te selecteren. 

 
Beeld roteren (alleen bij fotobestanden): als een afbeelding of foto 
niet rechtop staat, klikt u op deze knop. Hierdoor wordt de foto 90 
graden gedraaid. 
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Modus Tijdlijn 

 

Voor meer uitgebreide bewerkingen raden wij u aan de Tijdlijnmodus te 
gebruiken. Hier worden uw films en scènes in verhouding van tijd 
weergegeven: hoe langer een object op een spoor wordt uitgerekt, des te 
langer is ook de bijbehorende film.   

Afspeelgedeelte: door een klik in de gedeeltebalk boven het eerste spoor kunt 
u de beginmarker vaststellen, die het startpunt van het afspeelgedeelte 
weergeeft. Wanneer u met de rechtermuisknop verder rechts op de balk klikt, 
verschijnt daar de eindmarker, die het eindpunt van het afspeelgedeelte 
weergeeft. De lengte van het afspeelgedeelte wordt in het midden van de 
gedeelteweergave getoond. 

 

• Wanneer de eindmarker is bereikt, springt de weergavemarker terug naar de 
positie van de beginmarker en begint weer af te spelen als loop, dus eindeloos 
herhaald. 



 
 

Snelle start 31  

 

www.magix.nl

• Het afspeelgedeelte kunt u met de muis compleet verschuiven, door in het 
midden van de balk te klikken en te slepen. De begin- en eindmarker kunt u 
met de muis verschuiven: een linkermuisklik plaatst de beginmarker, een 
rechtermuisklik plaatst de eindmarker. Het afspeelgedeelte van het 
arrangement boven het eerste spoor is gekoppeld aan het afspeelgedeelte van 
de preview-monitor: beide kunnen alleen samen worden gewijzigd. 

• Om de begin- en eindmarker snel aan het begin en het einde van de film te 
plaatsen, kiest u in het menu "Venster" de optie "Filmweergave optimaliseren". 

Hendels: u kunt alle objecten met de onderste objecthendels inkorten door 
met de muis naar een van de onderste hoeken van het object te gaan tot de 
muiswijzer een stretchsymbool wordt. Nu kunt u het object inkorten tot de 
gewenste lengte is bereikt. In de beide bovenste hoeken bevinden zich 
fadehendels, die u naar binnen kunt slepen om het object in- of uit te faden. 
Met de hendels boven in het midden kunt u bij audio-objecten het volume 
instellen en bij video-objecten de helderheid. 

 

Selectie: voor meer bewerkingen, bijv. met effecten, moeten de objecten eerst 
worden gemarkeerd. Afzonderlijke objecten kunnen met een muisklik worden 
gemarkeerd. Om te laten zien dat ze zijn geselecteerd, verandert de kleur 
ervan. Meerdere objecten kunnen worden gemarkeerd als u de Shift-toets 
ingedrukt houdt terwijl u de gewenste objecten aanklikt. Als u met de muis 
naast een object op het spoor klikt, kunt u met ingehouden muisknop een 
rechthoek trekken. Alle daarin aanwezige objecten worden dan gemarkeerd. 

Videomix (Chroma Key): u kunt twee video's met de voor- en achtergrond 
vermengen. De video op een onderliggend spoor vormt de achtergrond, een 
video op een daarboven gelegen spoor vormt de voorgrond. Achtergronden 
kunnen bijvoorbeeld landschappen of animaties zijn, voorgronden kunnen 
personen of andere onderwerpen zijn, die voor een éénkleurige achtergrond 
staan. Als u bijvoorbeeld voor de voorgrond een danseres met een blauwe 
achtergrond kiest en als achtergrond een zee, sleept u de zee-achtergrond 
naar een spoor en de danseres-voorgrond er recht onder. Selecteer nu het 
onderste object en open in de Mediapool de tap "Effecten". Onder 



 
 

 32 Snelle start  

www.magix.nl 

"Video-effecten" vindt u de entry "Chroma Key". Daar kiest u de 
achtergrondkleur van uw voorgrondvideo waarna u in de monitor de videomix 
al kunt aanschouwen: de danseres danst op de zee. 

 

Onbruikbare scènes wegknippen 

Eén van de belangrijkste handelingen bij de import van eigen films is het 
verwijderen van onbruikbare scènes uit het materiaal. Hiervoor bestaan twee 
mogelijkheden: 

• Variant 1: u laadt eerst het complete materiaal in uw project en knipt daarna 
de onbruikbare scènes eruit. Deze procedure is bijzonder eenvoudig en 
intuïtief. 

• Variant 2: u knipt het materiaal al in de Mediapool, dus vóór de import, 
vervolgens importeert u de bruikbare scènes. Deze procedure is aan te 
bevelen voor lange films, waarin veel moet gaan worden geknipt en waarbij de 
complete import onnodig veel tijd en opslagcapaciteit vergt.  

We beperken ons hier tot het monteren in het project (variant 1). 

 

Video's in het project monteren 

We gaan er van uit, dat u uw filmmateriaal al in een project heeft geïmporteerd 
en het nu wilt gaan monteren. 

• Speel uw video af, door op de pijltoets naar boven te drukken. 
• Pauzeer het afspelen daar waar de gewenste scène zich bevindt, en wel met 

de pijltoets naar onder. De afspeelmarker blijft nu stilstaan in de buurt van het 
begin van de onbruikbare scène. 

Let op: u kunt ook de spatiebalk of de afspeelknop van de transportbesturing 
gebruiken voor het afspelen. Om echter te bereiken dat de afspeelmarker naar 
de positie verplaatst wordt waar u de weergave stopt, moet u van tevoren in 
de programma-instellingen (Bestand > Instellingen > Programma) in het 
tabblad "Weergave" onder "Werking spatiebalk" de functie "Spatiebalk stopt 
op actuele positie" selecteren. 

Tip: bij lange films, of om sneller te zoeken, kunt u de film ook snel 
doorspoelen, waarbij u de film op het scherm kunt volgen. Hiervoor sleept u de 
afspeelmarker met ingehouden linkermuisknop (niet al te snel!) over de tijdlijn. 
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• Sleep de afspeelmarker met ingehouden muisknop nu precies naar het begin 
van het onbruikbare materiaal. Om een duidelijkere weergave te verkrijgen 
kunt u bij langere films misschien beter gebruik maken van de zoomfunctie (de 
+ en - knop rechts onder in de hoek) om tot het gewenste resultaat te komen. 

 

• Druk nu op de T-toets van uw toetsenbord. Daardoor wordt de scène op de 
positie van de afspeelmarker in twee delen geknipt. 

• Herhaal deze stappen nu ook voor het einde van de onbruikbare scène. Dat 
betekent: zoek het einde ervan, plaats de afspeelmarker precies op het 
eindpunt en druk op de T-toets van uw toetsenbord. 

 

• Nu heeft u de onbruikbare scène "geïsoleerd" en kunt u hem eenvoudig met 
de Del-toets op uw toetsenbord verwijderen. Vooraf moet de scène middels 
een enkelvoudige klik nog worden gemarkeerd. 
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• Wanneer u bij het knippen niet al te precies heeft gewerkt is dat niet erg: met 
de objecthendels onder aan de zijkanten van de objecten kunt u de objecten 
nog altijd verlengen, waarbij u bijvoorbeeld ook eerder verwijderd materiaal 
weer tevoorschijn kunt halen of kunt inkorten, zodat u resten van het 
onbruikbare materiaal nog kunt wegwerken. 

 

• Na het wissen ontstaat een lege plek waar eerst het onbruikbare materiaal 
stond. Hoe krijgt u deze lege plek uit de film? Heel eenvoudig: door de scènes 
die erna komen naar voren te schuiven tot het einde van de voorgaande scène 
is bereikt. Let er daarbij op, dat u ook alle daarna geplaatste objecten 
"meeneemt", anders geeft u slechts de lege plek naar achteren door. Gebruik 
bij het naar voor schuiven van de achterliggende objecten de "intelligente 
muismodus", die alle direct aangrenzende en daarachter liggende objecten 
"meeneemt". 

 

Let op: wanneer uw project naast het beeldspoor ook een geluidsspoor heeft 
is het meestal noodzakelijk om het geluids- en beeldspoor synchroon te 
monteren. Na de import zijn beide sporen meestal automatisch met elkaar 
verbonden, d.w.z.: alle knip- en schuifacties hebben automatisch betrekking 
op beide sporen. Wanneer u een audiospoor heeft aangelegd dat nog niet is 
verbonden aan een videospoor, kunt u deze alsnog groeperen voor u gaat 
knippen. Hiervoor markeert u zowel het video- als het audio-object middels 
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Ctrl+klik en kiest u in het menu "Bewerken" de optie "Groeperen", of u klikt op 
het Groeperen-gereedschap. 

Experimenteert u gerust naar hartelust met de montagefuncties – er kan niets 
fout gaan omdat alle montage-acties in MAGIX Video deluxe 17 non-destructief 
zijn. Dat betekent dat al het originele materiaal op uw harde schijf ongewijzigd 
blijft. 

 

Afzonderlijke scènes uit langere video's importeren 

Wanneer u een langere video als bestand op de harde schijf heeft opgeslagen 
en alleen een gedeelte ervan voor uw project wilt gebruiken, doet u het 
volgende: 

• Markeer het bestand in de Mediapool. 
• Schakel de transportbesturing met de knop geheel links op "Mediapool".  

 

• Nu kunt u het geselecteerde bestand uit de Mediapool met behulp van de 
transportbesturing afspelen. Zoek het gedeelte dat u wilt importeren. Plaats de 
afspeelmarker boven de transportbesturing op de beginpositie van het 
gewenste gedeelte en klik op de knop "Inpunt plaatsen". 

 

• Plaats vervolgens de afspeelmarker aan het einde van het gedeelte en klik op 
de knop "Uitpunt plaatsen". 
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• Nu ziet u het actueel geselecteerde gedeelte als blauwe balk in de 
gedeelteweergave. U kunt dit gedeelte met de knop "Gedeelteweergave" 
afzonderlijk afspelen.  

 

• U kunt de gedeeltegrenzen met ingehouden muisknop verschuiven. Wanneer 
u er tevreden mee bent en het gedeelte wilt importeren, klikt u op het 
preview-beeld op de monitor en sleept u het met ingehouden muisknop naar 
een spoor. Daar verschijnt een object dat overeenkomt met het gekozen 
gedeelte. 

 

Scènes hergroeperen 

Het zal vaak voorkomen dat u bepaalde scènes of hele scènegroepen naar een 
andere positie in de film wilt verschuiven. Dat functioneert heel intuïtief: 
afzonderlijke scènes kunt u in elke weergave (Tijdlijn-, Storyboard- en 
Overzichtsmodus) met een muisklik markeren en met ingehouden muisknop 
naar de gewenste positie verschuiven. In de modi Tijdlijn en Overzicht kunt u 
ook scènegroepen maken en in hun geheel verplaatsen: met Ctrl+muisklik 
selecteert u meerdere scènes, Shift+muisklik selecteert ook de tussenliggende 
scènes. 

Tenslotte nog drie tips voor uitgebreidere arrangementen: 

• Met de "Intelligente muismodus", die beschikbaar is in de Tijdlijnmodus, 
verplaatst u niet alleen de gemarkeerde scène maar ook alle direct 
aangrenzende elementen (de overgangen en scènes direct achter de 
geselecteerde scène en de verbonden overgangen en scènes op 
aangrenzende sporen). 

• Met de bevelen "Groeperen" (op pagina 332) en "Degroeperen" (op pagina 
332) kunnen in de Tijdlijnmodus scènes in groepen worden samengevoegd, 
die dan samen als blok kunnen worden verschoven. 

• Wanneer uw project door alle knip- en schuifacties wat onoverzichtelijk wordt, 
kunt u ook omgekeerd werken en de scènes, die u wilt gebruiken, naar de 
"Takes"-directory in de Mediapool schuiven en daar tijdelijk opslaan. Dit 
betekent dat u de scènes verzamelt, die u wilt gebruiken, deze verplaatst naar 
de "Takes"-directory in de Mediapool, een tweede project aanlegt en 
vervolgens de scènes weer uit de "Takes"-directory in de gewenste volgorde 
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naar de Tijdlijn van het tweede project sleept. U vindt de Takes-directory in de 
Mediapool via de knop "Import". 

 

Dvd's met interactieve menu's branden 

Wanneer u tevreden bent met uw films gaat u weer naar het "Branden"-veld 
om ze met een interactief dvd-menu op een disk te branden. 

• Als u eenvoudig en snel een dvd wilt branden klikt u op 
de knop om een dvd te branden. 

Bij meerdere films die ook nog in losse scènes of hoofdstukken zijn 
onderverdeeld, wordt het dvd-menu belangrijker. In dit geval heeft u op uw 
disk namelijk een overzichtelijke navigatie nodig om doelgericht naar alle films 
en scènes te kunnen gaan. 
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Het werkveld "Branden" heeft twee weergaven: "Preview" en "Bewerken". Via 
de knoppen linksboven schakelt u over tussen de weergaven. 

In beide weergaven ziet u in het midden een preview van het dvd-menu. Alle 
films verschijnen als bovenste entry's de afzonderlijke scènes eronder. 

Via de afstandsbediening links kunt u het gedrag van het menu testen zoals 
het bij een echte dvd-speler moet gaan. 

In de weergave "Bewerken" bereikt u via "Navigatie" de structuur van het 
keuzemenu. Hier kunt u alle overbodige hoofdstukken uitschakelen door de 
betreffende vinkjes weg te halen. Hiermee verwijdert u alleen een entry uit het 
menu maar niet de bijbehorende scène uit de film! 

Om de film in zinnige hoofdstukken te verdelen moet iedere film in het 
"Bewerken"-venster voorzien worden van hoofdstukmarkers. Wanneer u de 
huidige scène-indeling wilt veranderen, moet u terug gaan naar het 
"Bewerken"-venster en de film uitkiezen waarvan u de hoofdstukken anders 
wilt indelen. Vervolgens plaatst u de weergavemarker op de plaats waar een 
nieuw hoofdstuk moet beginnen, en selecteert u in het menu "Bewerken" de 
optie "Hoofdstukmarker plaatsen" (sneltoets: Shift + Enter). Met de optie 
"Hoofdstukmarkers automatisch plaatsen" wordt aan het begin van iedere 
gemonteerde scène automatisch een hoofdstukmarker geplaatst. Overbodige 
hoofdstukmarkers kunt u eenvoudig aanklikken en wissen. 

Wanneer u tevreden bent met de indeling in films en hoofdstukken (scènes), 
kunt u zich bezig houden met de vormgeving van het keuzemenu.  

Onderaan het beeldscherm ziet u een reeks kant en klare menusjablonen. 
Gebruik de scrollbalken om alle sjablonen te bekijken. U heeft meerdere 
mogelijkheden: 

• Wanneer u een sjabloon compleet wilt overnemen, selecteer dan de sjabloon 
van uw keuze met een dubbelklik. Zo wordt de gehele sjabloon gebruikt. 

• U kunt ook, in de weergave "Bewerken", verschillende elementen van 
verschillende sjablonen met elkaar combineren. Kies, als u bijvoorbeeld het 
lettertype van een sjabloon met de achtergrond van een andere lay-out wilt 
combineren, eerst "Tekst" en klik dan dubbel op het sjabloon met de 
gewenste tekst. Vervolgens kiest u "Ordening" en klikt u dubbel op uw 
favoriete ordening. De preview in het midden toont u meteen het resultaat. 

• Met een dubbelklik op een previewbeeld of een menu-entry opent u een editor 
waarmee u de film- of hoofdstuknamen kunt wijzigen en een ander 
previewbeeld kunt uitkiezen. 

Wanneer alle films en hoofdstukken zinvol zijn gearrangeerd en ook het 
keuzemenu er goed uitziet staat niets het branden meer in de weg. 
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Werkvelden 

Werkveld Bewerken 

 

 

1 Bovenste gereedschapsbalk: hier vindt u knoppen voor snelle toegang 
tot belangrijke opgaven. 

2 Menubalk: via de menu's bereikt u de meeste functies van MAGIX Video 
deluxe 17. 

3 Programmamonitor: hier worden de video- en foto-objecten getoond 
evenals de previews van bestanden in de Mediapool. 

4 Sjablonen: hier vindt u de mappen voor overgangen, titels, effecten en 
bewegingen. Klik op een sjabloon om een preview te bekijken. "Catooh" 
maakt direct verbinding met internet om de online mediacatalogus 
Catooh te openen. 

5 Mediapool: hier laadt u uw films en andere media. Met de 
navigatieknoppen links boven bereikt u alle mappen van uw pc. 
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6 Modi:  

• De Storyboard-modus toont alle scènes van de actuele video aan de 
hand van kleine preview-beelden op een balk en is handig om de scènes 
snel te arrangeren.  

• De Tijdlijnmodus toont alle objecten op sporen en biedt mogelijkheden 
om scènes snel te sorteren.  

• De Overzichtsmodus toont alle objecten van het eerste spoor en geeft 
de mogelijkheid scènes snel te sorteren.  

• De rechter knop activeert in de Plus/Premium-versie de 
MultiCam-modus. 

7 Onderste gereedschapsbalk: hier kunt u in de Tijdlijnmodus verschillende 
gereedschappen en muismodi voor verschillende bewerkingen selecteren. 

8 Tijdlineaal met gedeeltemarkers: hier legt u het afspeelgedeelte vast. 
Deze is met een tijdscala uitgerust. 

9 Arranger: alle bestanden kunt u uit de Mediapool middels drag & drop 
naar sporen slepen, positioneren en bewerken. 

10 Scrolbalken: de scrolbalk onderaan kan met de muis uit elkaar getrokken 
en samen worden geschoven. Met de rechter scrolrand zoomt u verticaal 
in of uit op de sporen. Klik aan de rand van de scrolbalk, om met 
ingehouden muisknop het zichtbare gedeelte in het arrangementvenster 
te wijzigen. 
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Werkveld Branden 

 

1 Menu-preview: hier ziet u een preview van uw keuzemenu. Lees hiervoor 
ook het hoofdstuk "Menu (op pagina 267)". 

2 Weergave wisselen: hier schakelt u tussen de preview- en de 
bewerken-weergave. 

3 Afstandsbediening: hiermee kunt u controleren hoe uw disk reageert als 
u op de toetsen van de afstandsbediening van uw speler drukt. 

4 Uitvoer: kies hier tussen het branden van het project, een voor de pc 
geoptimaliseerde show of een webshow. 

5 Preview afspelen: hier speelt u de menu-preview af die u met de 
afstandsbediening kunt testen. 

6 Sjablonencategorie: hier kunt u kiezen uit verschillende categorieën 
sjablonen voor het menu. 

7 Menusjablonen: hier kunt u een sjabloon voor de menuvormgeving 
kiezen. 

8 Sjablonen toepassen: hier selecteert u, of een sjabloon aan een pagina, 
aan het menu of aan alle menu's van de disk moet worden toegewezen. 
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Gereedschapsbalken 

Bovenste gereedschapsbalk 

 

De bovenste gereedschapsbalk bevindt zich linksboven aan de monitor. De 
volgende opties worden er geboden: 

 

Nieuw project 

 
Er wordt een nieuw MAGIX Video deluxe 17-project aangemaakt. 
Hiervoor verschijnt een dialoog met de instellingen voor een nieuw project 
of een nieuwe film. 

Sneltoets: Ctrl + N 

 

Project laden 

 
Met deze optie laadt u een project of een mediabestand. Houd er bij 
het laden van een project rekening mee dat ook de daarbij behorende 
mediabestanden beschikbaar moeten zijn. MAGIX Video deluxe 17 
zoekt de gebruikte geluiden en video's via het pad waar ze zich bij de 
laatste opslag van de film bevonden. 

Sneltoets: Ctrl + O 

 

Project opslaan 

 
Het huidige project wordt onder de aanwezige naam opgeslagen. Indien u 
nog geen naam heeft gekozen verschijnt er een dialoog waarin u het pad 
en de naam kunt aangeven. 

Sneltoets: Ctrl + S 

 

Programma-instellingen 

 
De programma-instellingen (op pagina 66) worden geopend. 

Sneltoets:  Y 
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Modus Contexthulp 

 
In deze modus verschijnt, door een klik in een willekeurig gebied op het 
scherm, het bijbehorende hoofdstuk uit de online hulp op het scherm. 

 

MAGIX News Center 

 
Via het MAGIX News Center krijgt u actuele informatie zoals bijvoorbeeld 
links naar actuele online workshops en tips en trucs voor bepaalde of 
toepassingen.  

Bovendien wordt u geïnformeerd over de beschikbaarheid van de allernieuwste 
updates en patches voor uw programma en op de hoogte gehouden van 
acties, prijsvragen en enquêtes. "News"-inhouden worden middels kleuren 
onderverdeeld:  

• Handige tips & trucs voor uw software zijn groen 
• Informatie over de beschikbaarheid van nieuwe patches en updates zijn geel 
• Acties, prijsvragen en enquêtes zijn rood 

Wanneer er geen nieuw bericht is, is de knop grijs. Zodra u op MAGIX News 
Center klikt ziet u alle beschikbare informatie. Wanneer u op een bericht klikt 
wordt u naar de betreffende website geleid. 

 

Onderste gereedschapsbalk 

 

De volgende knoppen worden (in de Overzichts- en de Tijdlijn-modus) 
aangeboden: 

 

Film voor bewerking selecteren 

 
Via het uitklapmenu kunt u de verschillende films in uw project 
aansturen. 
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Ongedaan maken 

 

Hiermee kunt u de laatste bewerkingen ongedaan maken. Het is 
daarom geen probleem om kritische operaties gewoon eens uit te 
proberen. Wanneer het resultaat u niet bevalt maakt u het 
eenvoudigweg weer ongedaan door op de knop "Ongedaan maken" te 
klikken. 

Een klik op de pijl naast de knop opent een lijst van de tot nu toe ongedaan 
gemaakte wijzigingen, zodat u ook meerdere na elkaar gegeven commando's 
Ongedaan maken hersteld kunnen worden. 

Let op: de lengte van de lijst kunt u instellen in de Programma-instellingen (op 
pagina 66) zoals u dat wilt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk: hoe langer de 
lijst, hoe meer werkgeheugen in beslag wordt genomen. 

Sneltoets: Ctrl + Z 

 

Herstellen 

 

Met dit bevel maakt u een zojuist uitgevoerde opdracht Ongedaan 
maken, weer ongedaan. 

Een klik op de pijl naast de knop opent een lijst van de tot nu toe ongedaan 
gemaakte wijzigingen, zodat u ook meerdere na elkaar gegeven commando's 
Ongedaan maken hersteld kunnen worden. 

Let op: de lengte van de lijst kunt u instellen in de Programma-instellingen (op 
pagina 66) zoals u dat wilt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk: hoe langer de 
lijst, hoe meer werkgeheugen in beslag wordt genomen. 

Sneltoets: Ctrl + Y 

 

Verwijderen 

 

De gemarkeerde objecten worden uit het actuele project verwijderd. 

 

Titeleditor 

 
Opent de Titeleditor voor het geselecteerde foto-, video- of titelobject. 

Sneltoets:  Ctrl + T 
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Mute knop 

 
Deze knop dempt het volume. 

 

Mixer 

 
Met deze opdracht kunt u de realtime mixer zichtbaar maken of 
verbergen.  

Toets:   M 

 

Montage-knop 

Via het drop down-menu bereikt u de volgende opties. 

 

Splitsen 

 
Dit bevel splitst een geselecteerd object op de positie van de 
beginmarker. Zo ontstaan er twee onafhankelijke objecten. 

Sneltoets:   T 

 

Begin verwijderen 

 
Deze functie splitst een geselecteerd object op de positie van de 
afspeelmarker en verwijdert gelijktijdig het gedeelte ervóór. 

Sneltoets:   K 
 

Einde verwijderen 

 
Deze functie splitst een geselecteerd object op de positie van de 
afspeelmarker en verwijdert gelijktijdig het gedeelte erna. 

Sneltoets:  U 

Opmerking: Als u de opdrachten "Splitsen" en "Begin/einde verwijderen" 
toepast zonder een selectie te maken, worden alle objecten op de positie van 
de afspeelmarker geknipt. 
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Scène verwijderen 

 
Met deze opdracht kunt u geselecteerde scènes verwijderen. De erop 
volgende scènes worden dan automatisch naar het einde van de laatste 
niet-verwijderde scène verplaatst. 

Sneltoets:  Ctrl + Del 

 

Film splitsen 

 
Dit commando splitst de film op de plaats van de afspeelmarker in 
twee zelfstandige films. In de Arranger blijft het gedeelte staan, dat 
voor de afspeelmaker staat.  

Het achterste gedeelte wordt uit de Arranger verwijderd en als nieuwe film 
aangelegd, die u bereikt via het menu "Venster". 

Sneltoets:   Alt + T 

 

Invoeg-modi 

MAGIX Video deluxe 17 biedt verschillende mogelijkheden om een object 
vanuit de Mediapool in het project te plaatsen. 

 

Automatisch toevoegen 

 
Plaats een in de Mediapool geselecteerd bestand in de Arranger. 
Video- en foto-objecten worden altijd na het laatste object op het eerste 
spoor geplaatst, audio- en tekstobjecten belanden op andere sporen. 

 

Intelligente Ripple 

 
Plaatst een object vanuit de Mediapool op de positie van de 
afspeelmarker en verplaatst de daarachter liggende objecten.  

• In tegenstelling tot automatisch toevoegen worden alle objecten op de positie 
van de afspeelmarker toegevoegd.  

• Video's en afbeeldingen belanden zoals gewoonlijk op het eerste spoor. Als 
zich op de positie van de afspeelmarker een ander object bevindt, wordt dit 
geknipt en aan het einde van het ingevoegde object voortgezet, zodat het 
begin van het nieuwe object direct op de actuele positie van de afspeelmarker 
kan beginnen. 
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• De erachter liggende objecten op het spoor worden naar achteren 
verschoven.  

• Ook de objecten op andere samenhangende sporen (d.w.z. alle objecten tot 
het eerste volledig lege spoor) worden naar achteren verschoven. D.w.z. 
geluidsspoor, overgangen en titels worden bij het verschuiven "meegenomen", 
zodat verder naar achteren niets in de war raakt. Daarbij worden alle objecten 
verschoven, waarvan het begin op gelijke hoogte of achter de afspeelmarker 
ligt. 

Let op: voorwaarde voor een zinvolle Ripple is, dat vooral het geluidsspoor op 
de positie van de afspeelmarker is geknipt. Anders zouden de beeldelementen 
naar achteren verschuiven, terwijl het geluidsspoor op dezelfde positie blijft en 
zouden het beeld en geluid dus asynchroon t.o.v. elkaar gaan lopen. Als u een 
intelligente Ripple wilt uitvoeren, controleer dan dus eerst of de beginpunten 
van alle objecten die moeten worden verschoven, op de gelijke hoogte of 
achter de afspeelmarker staan. Is dit niet het geval, klik dan op de knop 
Knippen om de betreffende objecten op de positie van de afspeelmarker te 
knippen. 

 

Enkelspoor Ripple 

 
Plaatst een object vanuit de Mediapool op de positie van de 
afspeelmarker en verplaats de daarachter liggende objecten.  

• De enkelspoor Ripple lijkt veel op de intelligente Ripple, met het verschil dat 
alleen de objecten op het doelspoor worden verschoven. Aangrenzende 
sporen ondergaan geen invloed. 

• In tegenstelling tot automatisch toevoegen worden alle objecten op de positie 
van de afspeelmarker toegevoegd.  

• Video's en afbeeldingen belanden zoals gewoonlijk op het eerste spoor. Als 
zich op de positie van de afspeelmarker een ander object bevindt, wordt dit 
geknipt en aan het einde van het ingevoegde object voortgezet, zodat het 
begin van het nieuwe object direct op de actuele positie van de afspeelmarker 
kan beginnen. 

• De erachter liggende objecten op het spoor worden naar achteren 
verschoven.  

 



 
 

 48 Werkvelden  

www.magix.nl 

Meersporen Ripple 

 
Het in de Mediapool geselecteerde object wordt op het doelspoor op 
de positie van de afspeelmarker geplaatst. Alle objecten, die zich ter 
hoogte van de afspeelmarker bevinden, worden gesplitst en verplaatst 
over de lengte van het geplaatste object. Alle volgende objecten op het 
spoor worden ook verschoven. 

• De meersporen Ripple lijkt veel op de intelligente Ripple, met het verschil dat 
alle objecten op alle sporen vanaf de positie van de afspeelmarker worden 
verschoven. 

• In tegenstelling tot automatisch toevoegen worden alle objecten op de positie 
van de afspeelmarker toegevoegd. 

• Video's en afbeeldingen belanden zoals gewoonlijk op het eerste spoor. Als 
zich op de positie van de afspeelmarker een ander object bevindt, wordt dit 
geknipt en aan het einde van het ingevoegde object voortgezet, zodat het 
begin van het nieuwe object direct op de actuele positie van de afspeelmarker 
kan beginnen. 

• Als er zich op andere sporen op de positie van de afspeelmarker andere 
objecten bevinden, worden ook deze gesplitst en naar achteren verschoven. 

• De erachter liggende objecten op alle sporen worden naar achter verschoven. 

 

Verwisselen 

 
Verwisselt het gemarkeerde object met het in de Mediapool 
geselecteerde object. 

 

Vervangen 

 
Vervangt de objecten in het doelspoor op de positie van de startmarker 
door het in de Mediapool geselecteerde object. 

Aanwijzing: in tegenstelling tot bij verwisselen, wordt hier de lengte niet 
aangepast. Terwijl "Verwisselen" dus de objecten erachter verschuift, worden 
met "Vervangen" de erna volgende objecten (eventueel ook deels) 
overschreven, al naar gelang de lengte van het ingevoegde object in 
verhouding tot het vervangen object. 
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Extra functies in de Tijdlijn-modus 

 

De volgende knoppen worden alleen in de Tijdlijn-modus aangeboden: 

 

Hoofdstukmarker aanmaken 

 
Maakt een hoofdstukmarker aan op de positie van de beginmarker.  

 

Objectraster 

 
Met deze knop schakelt u het objectraster in of uit. Bij ingeschakeld 
objectraster worden de objecten tegen elkaar uitgelijnd zodat er geen 
ongewenste openingen ontstaan. 

 

Groeperen 

 
Alle geselecteerde objecten worden aan een groep toegewezen.  

Zodra een object wordt geselecteerd dat tot een bepaalde groep behoort, 
worden alle objecten in deze groep geselecteerd zodat ze samen kunnen 
worden bewerkt. 

 

Degroeperen 

 
Alle gegroepeerde objecten worden weer onafhankelijke objecten.  

 

Muismodi 

 
MAGIX Video deluxe 17 biedt speciale muismodi voor verschillende 
toepassingen. U kunt ze oproepen met de keine pijl naast de knop. 

. 
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Alles verschuiven 

 
Deze muismodus werkt in principe net zo als de "Muismodus voor 
afzonderlijke objecten". Alle objecten die een later of identiek startpunt 
hebben als het geselecteerde object worden echter mee verplaatst. 

Dit is vooral nuttig als in het midden van het arrangement iets moet worden 
ingevoegd, maar er niet voldoende plaats is en alle inhoud vanaf een bepaald 
punt naar achteren moet worden verplaatst om ruimte te maken. 

Sneltoets:  Alt + 2 

 

Alles op spoor verschuiven 

 
Deze muismodus gedraagt zich in principe als de "Muismodus voor 
afzonderlijke objecten", maar bij het verschuiven worden alle objecten op 
het betreffende spoor die zich achter het geselecteerde object bevinden 
mee verschoven. 

Dit is zeer praktisch wanneer in het vooraan gelegen deel van het spoor nog 
ruimte nodig is, maar de objecten verderop op het spoor onderling niet 
verschoven mogen worden. 

Sneltoets:  Alt + 6 

 

Muismodus voor afzonderlijke objecten 

 
Dit is de vooringestelde muismodus, waarmee het meeste werk kan 
worden gedaan. 

Met een klik op de linkermuisknop selecteert u objecten. Met ingehouden 
linkermuisknop kan een geselecteerd object worden verplaatst. 

Sneltoets:  Alt + 1 
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Curven-muismodus 

 
Deze muismodus is er speciaal om effectcurven te tekenen. 

Effectcurven sturen de intensiteit van het effect: hoe hoger het punt op de 
curve, des te intensiever het betreffende effect op die plaats. Deze kunnen 
zowel voor video- als beeldobjecten van beeldsporen worden gebruikt, maar 
ook voor audio-objecten van geluidssporen. 

Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Objecten animeren", 
paragraaf "Werken met de curve-muismodus". 

Sneltoets:  Alt + 3 

 

Stretch-muismodus 

 
Deze speciale modus dient voor het aanpassen van de lengte van 
objecten. 

Audio-objecten kunnen met de hendels eronder uitgerekt of ingedikt worden, 
dit gebeurt dan met Timestretching. Daarbij wordt het audiomateriaal in tijd 
uitgerekt, zonder dat daarbij veranderingen in toonhoogte optreden. 
Video-objecten worden met behulp van de hendels versneld of vertraagd 
afgespeeld. 

Let op! Wanneer de uit te rekken of in te korten gedeelten met effectcurven 
worden geanimeerd, moet voor de effectcurven de optie "Lengte van de curve 
met de objectlengte verbinden" (op pagina 184) worden ingesteld. 

Sneltoets: Alt + 4 

 

Voorbeluisteren 

 
In deze modus kunt u alle audio-objecten voorbeluisteren, zolang de 
muisknop ingedrukt blijft. 

Objecten kunnen in deze modus niet worden verplaatst of gewijzigd. 

Sneltoets:  Alt + 5 
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Mediapool 

De structuur en de werkwijze van de Mediapool komen sterk overeen met die 
van de Windows Verkenner. U kunt er alle soorten multimediabestanden 
zoeken en laden: videobestanden, audiobestanden, overgangen, effecten en 
zelfs hele projecten. Bovendien is dit het werkvenster voor verschillende taken. 

 

Import 

Navigatieknoppen 

De navigatieknoppen dienen voor het navigeren door de directories en stations 
van uw computer.  

Verder/terug Met de knop Terug komt u in de directory, 
waarin u voorheen als laatste was.  

 

Omhoog 
 

De "Omhoog"-knop is er om naar de 
bovenliggende map te gaan. 

Directory-structuur
 

Hier kunt u een directory-structuur voor de 
navigatie door uw computersysteem activeren. 

 

Zoeken 
 

Met de zoekfunctie kunt u snel naar bepaalde 
bestanden zoeken. Bovendien kunt u aangeven 
naar welk type bestand, welke datum en in welke 
map moet worden gezocht. 

 

Browse 
history-lijst en 
padinvoer 

Bovenaan in het midden bevindt zich 
de padweergave van de actuele 
directory.  

 

 Met de pijlknop opent u een menu waarin u de laatst 
bezochte mappen weer kunt openen. 

 

Opties 
 
Alle functies van het contextmenu 
(bestanden hernoemen of wissen etc.) 
kunt u ook via de knop Opties bereiken. 

 

Weergave-opties 
 

Hier kunt u instellen, hoe gedetailleerd de entry's in 
de lijst verschijnen. 
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Zoeken 

De Mediapool bevat een gemakkelijke zoekfunctie voor het opzoeken van 
bestanden op de computer. Deze kunt u met de afgebeelde knop activeren en 
deactiveren. 

 
 

Bestandsnaam: voer hier de gezochte bestandsnaam of een deel van de 
bestandsnaam in. Het X-symbool verwijdert de invoer weer. Een "?" kan als 
plaatsvervanger voor een afzonderlijk teken worden gebruikt, een "*" voor 
meerdere tekens. 

 

Bestandstype: hier wordt de bestandsextensie ingevoerd. Meerdere 
invoerelementen worden met een puntkomma van elkaar gescheiden. Onder 
het invoerveld kunt u ook verschillende presets voor vaak gebruikte 
bestandsextensies selecteren. 

 

Datum:  hier kunt u het zoeken van bestanden afbakenen binnen een bepaald 
tijdvak. Selecteer een entry uit de lijst. 

 

Map: wanneer u niet op de totale computer wilt zoeken, maar alleen op een 
bepaald opslagmedium of binnen een bepaalde map, kunt u hier het gewenste 
zoekpad instellen. 

 

Zoekdiepte: hier staan u verschillende opties ter beschikking die bepalen of 
nog verdere locaties als die die aangegeven zijn, moeten worden doorzocht. 

• Aangegeven locaties en de geselecteerde mappen doorzoeken 
• Aangegeven locaties, de geselecteerde mappen en Eigen Bestanden 

doorzoeken 
• Aangegeven locaties, de geselecteerde mappen, Eigen Bestanden en de 

projectmap doorzoeken 

"Aangegeven locaties" zijn mappen die door de indexdienst in Windows 
worden doorzocht en gecatalogiseerd. Wanneer de indexdienst geactiveerd is 
worden alle ingestelde mappen aangegeven terwijl de computer niet actief is, 
zodat de zoekopdracht van de gebruiker sneller wordt doorgevoerd. 
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Let op: in Microsoft Windows XP™ is de indexdienst standaard gedeactiveerd. 
De zoekfuncties van Windows Vista™, kunt u met de actuele versie van 
"Windows Search" naderhand installeren. Daarmee kunt u mappen eenvoudig 
aan de indexdienst toevoegen. Let a.u.b. ook op de installatie-aanwijzingen 
van Microsoft. 

 

Computer 

Met de koppelingsknop "Computer" krijgt u de stationsweergave te zien in de 
Mediapool. Alle stations worden getoond met hun stationsletters en kunnen 
met een dubbelklik worden geopend. 

 

Gebruikers-directory 

Met de tweede koppelingsknop – met de naam van de gebruiker – wordt de 
persoonlijke map van de gebruiker in de Mediapool getoond. 

 

Mijn media 

Via de knop "Mijn media" kunt u de koppelingen "Projecten", "Mijn video's", 
"Mijn afbeeldingen" en "Opnamen" openen. 

 

Projecten: hier gaat u naar de map waarin uw projecten en films standaard 
worden opgeslagen. 

 

Mijn video's: toont alle bruikbare bestanden in de map "Mijn bestanden/Mijn 
video's". 

 

Mijn muziek: toont de inhoud van de map "Mijn bestanden/Mijn muziek". De 
MAGIX Music Manager stelt deze map voor om uw muziekverzameling in de 
databank te registreren. 

 

Mijn foto's: voert naar de map "Mijn bestanden/Mijn foto's". Deze map wordt 
bijvoorbeeld gebruikt door digitale camera's en scanners die daar standaard 
de overgedragen foto's opslaan. Ook het meegeleverde programma MAGIX 
Foto Manager gebruikt deze map bijvoorbeeld bij het importeren van foto's. 

 

Opnamen: hier slaat MAGIX Video deluxe 17 alle opnamen op. Zo heeft u 
pijlsnel toegang tot al uw opnamen. 
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MAGIX gereedschappen 

Met de koppeling "MAGIX gereedschappen" kunt u de koppelingen 
"Downloads", "Databank", "Online Album" en "Internetmedia" kiezen. 

Downloads: via deze knop heeft u toegang tot alle mediabestanden die u met 
Catooh heeft gedownload. 

Databank: met deze knop gaat u naar de programma-overstijgende 
databankweergave. Met een klik met de rechtermuisknop op de knop opent u 
de zoekfunctie van de databank. De databank moet vooraf met een ander 
MAGIX-programma of met de meegeleverde extra programma's MAGIX Foto 
Manager of MAGIX Music Manager worden aangemaakt. 

Online Album: via deze knop komt u direct in het MAGIX Online Album. Zo 
kunt u zonder omwegen bestanden uploaden en wissen. Hiervoor moet u wel 
zijn aangemeld bij MAGIX Online Album.  

Er zijn meerdere mogelijkheden om bestanden te uploaden: 

1. Selecteer de te uploaden bestanden in de Mediapool (met behulp van de 
ingehouden Ctrl-toets) en kies in het contextmenu (klik met de 
rechtermuisknop) de entry "Kopiëren". Ga vervolgens naar het MAGIX 
Online Album, navigeer daar naar de gewenste map en kies in het 
contextmenu de optie "Plakken". 

2. Klik in de Mediapool op "Online Album" en navigeer naar het gewenste doel. 
Open nu de Windows Verkenner, selecteer de gewenste bestanden met 
ingehouden Ctrl-toets en sleep ze naar de Mediapool. 

Via beide varianten worden de betreffende bestanden naar uw MAGIX Online 
Album geüpload. 

Let op: voor deze functie heeft u een internetverbinding nodig. Houd voor de 
toegang bovendien uw aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) 
klaar. 

Internetmedia: hier opent u de geïntegreerde browser (op pagina 365) van 
MAGIX Video deluxe 17. Deze geeft u de mogelijkheid om direct media van 
internet te halen die u bijvoorbeeld voor uw actuele film kunt gebruiken. 
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Overgangen 

Hier vindt u alle overgangen, ingedeeld in verschillende categorieën. Als u op 
een categorie klikt kunt u alle overgangen daarin bekijken. 

Om een overgang te laden klikt u erop en sleept u het naar het object 
waarnaar u wilt overfaden. Een andere mogelijkheid is dat u het object 
waarnaar u wilt overfaden eerst markeert en vervolgens dubbelklikt op de 
overgang in de Mediapool. 

Tip: alle overgangen worden in het menu tussen twee objecten getoond; u 
kunt deze daar uitkiezen. 

 

Titels 

Hier vindt u de titelpresets en de titel-editor. De presets zijn ingedeeld in 
verschillende categorieën en u kunt ze met een dubbklik of via drag & drop 
laden. U vindt hier ook 3D-titelsjablonen. De tekst van titelobjecten kunt u 
direct in de programmamonitor wijzigen door erop te dubbelklikken. 

 

Effecten 

Hier vindt u effecten onder andere knoppen "Video-effecten", 
"Bewegingseffecten", "Audio-effecten" en "Design-elementen". 

 

Video-effecten 

Hier vindt u effecten die geschikt zijn voor video's en stilstaande beelden. De 
effecten kunnen na de selectie van een object in het dialoogvenster van het 
betreffende effect worden ingesteld. Meer informatie hierover vindt u in het 
hoofdstuk "Effecten en titels" onder "Video-effecten in de Mediapool (op 
pagina 156)". 

 

Bewegingseffecten 

Hier vindt u de bewegingseffecten, waarmee u het beeld met bijvoorbeeld 
zooms of camerabewegingen kunt animeren. Meer informatie hierover vindt u 
in het hoofdstuk "Effecten en titels" in het gedeelte Bewegingseffecten in de 
Mediapool (op pagina 165). 
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Audio-effecten 

Naast de vele audio-effectpresets (voor Echo, Reverb, Equalizer, Compressor 
etc.) vindt u hier ook de meegeleverde synthesizers. Alle synthesizers kunnen 
als multimediabestanden middels drag & drop naar de Arranger worden 
gesleept. Daar worden ze als synth-objecten weergegeven. Met de 
bijbehorende bedieningspanelen kunnen de synth-geluiden en melodieën 
worden bewerkt. Een bedieningspaneel verschijnt automatisch wanneer een 
synthesizer voor de eerste keer naar het arrangement wordt gesleept. Later 
kan het paneel met een dubbelklik op het synth-object voor verdere bewerking 
worden geopend. 

 

Design-elementen 

Multi beeld-in-beeld: hier vindt u verschillende effect-presets voor 
beeld-in-beeld-effecten. 

Collages: werken ongeveer zoals normale beeld-in-beeld-effecten met het 
verschil dat hiervoor meerdere objecten worden gebruikt. Afhankelijk van de 
collage arrangeert u de gewenste objecten na elkaar en sleept u de collage 
naar het eerste object. 

Afbeeldingsobjecten: hier vindt u verschillende objecten zoals bijv. zwarte 
balken, tekstballonnen voor cartoons etc. 

Intro's/outro's: hier vindt u begin- en eind-scènes voor uw films. 

Visuals: geven afgespeelde tonen grafisch weer. Ze kunnen worden 
gecombineerd met ander videomateriaal. 

 

Verschillende weergaven van de bestandenlijst 

In de bestandenlijst worden alle ondersteunde multimediabestanden en de 
subdirectories van de op dat moment geselecteerde directory weergegeven. 
De verschillende weergaven (lijsten, details, grote symbolen) zijn met een klik 
op de rechtermuisknop in de opties of het Mediapool- contextmenu in te 
stellen.   

 

Lijst: de bestanden worden alleen 
met hun namen weergegeven. Deze 
weergave toont de meeste 
bestanden in een venster. 
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Details: voor elk mediabestand 
wordt naast de naam het type, de 
grootte en de wijzigingsdatum 
weergeven, de lijst kunt u met een 
klik op deze gegevens laten 
sorteren.  

 

Grote symbolen hebben het voordeel, dat voor elk video 
of beeldbestand een previewframe in de bestandenlijst 
wordt getoond. Zo kunt u zien om wat voor soort 
materiaal het gaat. Het inlezen van de bestandenlijst kost 
op deze manier wel meer tijd.  

 

Preview-functie 

Voor alle entries in de Mediapool zijn er preview-functies, die middels drag & 
drop naar de videomonitor of via de afspeelknop kunnen worden gestart. 

Ook voor effecten zijn er previews, die de werking ervan verduidelijken. 

Met de transportbesturingsfuncties onder de videomonitor kunt u ook 
gedeelten uit een langer videobestand in de Mediapool selecteren en laden. 
Meer hierover kunt u lezen in de hoofdstuk Objecten aan het project 
toevoegen. 

 

Arranger 

 

MAGIX Video deluxe 17 heeft een bewerkingsinterface voor vergaande 
bewerkingen: sorteren, geluidsbewerking, professionele montage, nauwkeurig 
ingestelde overgangen en gerichte effectbewerkingen.  
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Voor de verschillende toepassingen zijn er overeenkomstige 
weergavemodi: Storyboardmodus, scène-overzicht en 
Tijdlijnmodus. 

 

Sporen 

Het Arrangerveld is onderverdeeld in sporen waarop u het multimediamateriaal 
kunt positioneren en bewerken. Het aantal weergegeven sporen kunt u in het 
menu "Bestand" > "Filminstellingen" vastleggen. 

In principe kunnen op alle sporen alle soorten objecten worden geplaatst. Ook 
op één spoor kunnen bijvoorbeeld video- en bitmap-objecten met MIDI- en 
audio-objecten worden gecombineerd. De maximale lengte van een film is 
beperkt tot zes uur. 

Aan het begin van elk spoor bevindt zich een 
spoorbox, waarop elk spoor kan worden gedempt 
(Mute) of als Solo kan worden ingeschakeld.  

Met het slot-symbool kunnen bewerkingen van alle objecten op een spoor 
worden tegengehouden. De spoornaam kan met een dubbelklik op de tekst 
boven de knoppen worden bewerkt. 

 

Zoomen 

Met de verticale zoomfunctie wordt het aantal in het venster zichtbare sporen 
ingesteld. Bij veel sporen is het vergroten van de weergave (zoomen) zinvol om 
gericht een spoor of een object in grote weergave te kunnen bewerken.  

Met de horizontale zoomfunctie kan de zichtbare selectie van het arrangement 
op de tijdas worden ingesteld. 

 

 Objecten vergroten: verticale en horizontale zoomfactor wordt zo 
vergroot dat alle geselecteerde objecten op maximale grootte worden 
weergegeven. 

Bij het uitschakelen van de functie wordt de vorige zoomfactor hersteld. 
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Werkveld aanpassen 

De programmamonitor, de Arranger en de Mediapool kunt u vrij positioneren of 
ook uitschakelen. Eigen instellingen worden met het sluiten van MAGIX Video 
deluxe 17 automatisch opgeslagen en blijven behouden voor de volgende 
keer. 

Onder Programma-instellingen > Weergavepresets zijn zinvolle 
voorinstellingen voor de beeldschermweergave als presets samengevoegd. Op 
systemen met maar één aangesloten monitor zijn eigenlijk alleen de eerste 
twee presets zinnig. Aan de rechterkant van de dialoog worden de presets 
uitgelegd. Alle venstereigenschappen van de Arranger, videomonitor etc. 
kunnen na de toepassing van een preset nog verder worden gewijzigd. 

Bij grotere arrangementen kunt u de programmamonitor gebruiken om een 
overzichtsweergave van de Arranger te tonen (Menu Venster > Filmoverzicht 
(op pagina 345)). 

Let op: mocht u een keer het overzicht kwijtraken, dan kunt u de weergave via 
het menu "Venster" > "Reset vensterordening" of de sneltoets F9 weer 
terugbrengen naar de basisinstellingen. 
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Instellingen 

Alle insteldialogen kunnen worden geopend via het menu "Bestand > 
Instellingen". 

 

Film- en projectinstellingen 

In deze driedelige dialoog worden de instellingen vastgelegd die voor elke film 
of elk project afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd. 

Let op: een project kan meerdere films bevatten. 

 

Filminstellingen 

 

Naam: hier kunt u de naam van de actuele film vastleggen. 

Pad: hier wordt het pad van de directory op de harde schijf, waarin de film 
wordt opgeslagen, vastgelegd. 
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Film in loop-modus afspelen: de film wordt eindeloos herhaald afgespeeld, de 
weergave wordt hierbij na het bereiken van de eindmarker herhaald vanaf de 
positie van de beginmarker. 

Instellingen als preset voor nieuwe films gebruiken: de in de dialoog gegeven 
instellingen gelden als standaardinstelling voor nieuw aan te leggen projecten. 

Nieuwe foto's automatisch aanpassen tot volledig beeld (randen verdwijnen): 
deze optie is in het bijzonder geschikt voor foto's die in het arrangement 
verwerkt moeten worden maar een ander formaat hebben. Als de optie actief 
is krijgt u geen storende zwarte balken, maar het kan betekenen dat randen 
van de foto wegvallen.  

Aantal sporen: hier kan het sporenaantal worden omgeschakeld. 

Audio-samplerate: de standaard ingestelde samplerate bedraagt 48 kHz. Deze 
samplerate wordt bij alle opnamen gebruikt en is ook voor het geluidsspoor 
van dvd's voorgeschreven. Met deze instelling wordt een optimale 
geluidskwaliteit gegarandeerd. Audiomateriaal met een andere samplerate 
(bijvoorbeeld cd-audio met 44 kHz) wordt bij het laden automatisch aangepast 
(resampling). Wijzig deze waarde alleen, als u per se geluidsmateriaal met een 
afwijkende samplerate wilt gebruiken of als uw geluidskaart deze samplerate 
niet ondersteunt.  

Video-instellingen: u kunt uit standaard-instellingen voor het beeldformaat en 
de framerate voor PAL of NTSC kiezen of zelf een eigen formaat vastleggen. 
Bedenk hierbij, dat voor MPEG-encoding de breedte/hoogte-verhouding een 
veelvoud van 8 moet bedragen. 
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Filminformatie 

Via deze optie komt u bij een informatievenster. 

 

Naam: hier staat de naam van de actuele film. 

Pad: hier staat het pad van de directory op de harde schijf, waarin de film 
wordt opgeslagen. 

Gemaakt op: hier staat het tijdstip, waarop de film werd gemaakt. 

Laatste wijziging: hier staat het tijdstip van de laatste keer opslaan. 

Aantal gebruikte objecten: hier staat het aantal objecten in de film. 

Gebruikte bestanden: alle in de film gebruikte bestanden staan hier in een lijst. 

Sneltoets:  E 
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Projectinstellingen 

Hier kunt u de instellingen voor de het project bepalen. Een project kan 
bestaan uit meerdere films en wordt in een eigen bestandstype - mvp - 
opgeslagen. 

 

Beschrijving: hier kunt u een korte, krachtige beschrijving van uw project 
invoeren, bv. een paar belangrijke punten betreffende de toestand van de 
bewerking. Het is een soort notitie. 

Datum: hier kunt u uw project een bepaalde datum meegeven. Mogelijk zijn 
zowel alleen een datum - bv. "24-12-2009" - als ook een geschreven begrip - 
bv. "Kerst 2009". 

Preview: hier wordt alleen de preview in een bestandsmanager zoals Windows 
Verkenner bedoeld, een niet zo belangrijke instelling. U kunt hier in plaats van 
de automatische selectie, een bepaalde foto of een beeld uit een film van het 
project selecteren. 

 

Previewafbeelding automatisch selecteren 

MAGIX Video deluxe 17 gebruikt een automatisch geselecteerde 
previewafbeelding 

 



 
 

Instellingen 65  

 

www.magix.nl

Fotobestand gebruiken 

Met een muisklik op de mapknop opent u een dialoog voor het laden van 
fotobestanden. Ga in deze dialoog naar de directory waarin u het fotobestand 
heeft opgeslagen en selecteer deze met een dubbelklik. 

 

Previewbeeld uit de film gebruiken 

Met de schuifregelaar kiest u een frame uit de betreffende film uit. 
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Programma-instellingen 

  
In deze dialoog worden alle basisinstellingen voor MAGIX Video deluxe 
17 vastgelegd. 

Sneltoets:  P 

 

Weergave 

Audioweergave 

Stuurprogrammaselectie:  Wave / DirectSound: hier kunt u aangeven of u het 
Windows-stuurprogramma voor de geluidskaart of het 
DirectSound-stuurprogramma wilt gebruiken voor de muziekweergave. 
DirectSound is een bestanddeel van DirectX en wordt, wanneer nodig, samen 
met MAGIX Video deluxe 17 geïnstalleerd. DirectSound biedt het voordeel, dat 
de geluidsuitvoer (bij alle moderen geluidskaarten of onboard geluids-chips) 
ook door andere, tegelijkertijd geopende programma's kan worden gebruikt. 
Wave stuurprogramma's zijn aan te bevelen bij hogere rekenbelasting, daar 
door de grotere buffer belasting-extremen (die anders kraken veroorzaken) 
beter worden verwerkt. 

Uitvoer-apparaat: deze optie bepaalt, welke geluidskaart de 
Wave-audio-objecten weergeeft. Dit is bijzonder belangrijk wanneer u 
meerdere geluidskaarten, bijvoorbeeld een onboard-kaart en een extra 
geluidskaart, in uw computer heeft geïnstalleerd.  

Audiobuffer: om complexe arrangementen makkelijk af te kunnen spelen, 
creëert MAGIX Video deluxe 17 een gegevensbuffer in het werkgeheugen, 
waarin de huidige gegevensgebieden van tevoren worden geladen. Het totale 
arrangement wordt dus niet met alle spoor- en effectinstellingen vooruit 
berekend: de berekening vindt stap voor stap plaats. 

Meer-sporen audiobuffer/Preview-audiobuffer: hier kunt u de grootte van de 
buffer vastleggen, die voor het afspelen van het gehele arrangement, of de 
preview van Wavebestanden, in de bestandsmanager moet worden gebruikt. 

Bufferaantal: hier bepaalt u, hoeveel buffers er zullen worden gebruikt. Meer 
buffers verhogen de zekerheid dat het afspelen zonder gekraak verloopt, 
echter ook het geheugengebruik. Als het afspelen met DirectSound gebeurt 
(zie instelling in de "Afspeelparameters"-dialoog), wordt er automatisch maar 
één buffer gebruikt. 
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Het volgende is een vuistregel: als de wacht- en laadtijden te lang zijn, moet 
de buffergrootte en het aantal buffers worden verkleind; de buffergrootte moet 
worden opgevoerd als het afspelen niet correct of met onderbrekingen 
plaatsvindt. Omdat een foutloze weergave meestal belangrijker is dan een 
snelle reactietijd, kan de buffergrootte bij kraakgeluiden het beste worden 
verhoogd tot 16384 of 32768. Het mogelijke aantal gebruikte 
bufferactualiseringen ligt tussen 2 en 10. 

Schrijf realtime-audio in Wave-bestand: als deze optie geactiveerd is, kan het 
volledige geluidsspoor live worden gemixt en gelijktijdig worden opgenomen. 
Bij het afspelen kunnen ook bijv. mixerfades en effecten live worden geregeld 
– alle realtime-activiteiten worden opgenomen en in een apart Wave-bestand 
geschreven. 

MIDI-weergave 

Hier bepaalt u, welke geluidskaart of welke MIDI-interface de MIDI-objecten 
weergeeft. 

Videoweergave 

Grootte videocache: de videocache zorgt voor een vloeiende 
beeldschermweergave, doordat data van de harde schijf worden voorgeladen 
en de effectbewerkingen worden voorberekend. De optimale instelling hang af 
van uw systeem, probeer uit, welke bij u de beste afspeelprestatie levert. 

Aantal sporen voor parallelspooroptimalisatie: Hier gaat het om de optie die 
alleen bij projecten met zeer veel sporen wordt toegepast, als er zich 
geheugenproblemen ("Te weinig geheugen") voordoen. Stel hier bij fouten 
eerst de waarde "2" in. Als er nog steeds foutmeldingen verschijnen, stel de 
waarde dan in op "1". 

Deze optie beïnvloedt de werking van het programma alleen als MPEG- en 
AVCHD-materiaal wordt verwerkt. De prestaties worden minder als de 
instellingen ten gunste van het geheugen worden verhoogd. 

Arranger 

Autoscroll tijdens het afspelen: als autoscroll is geactiveerd, scrolt de 
beeldschermweergave automatisch mee zodra de cursor bij de weergave het 
rechtereinde bereikt. Dit is vooral praktisch bij de bewerking van langere 
arrangementen. Voor de grootte van de scroll-sprongen kunt u kiezen tussen 
"Snel" (hele pagina's) of "Langzaam" (halve pagina's).  
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Let op: dit scrollen vraagt veel rekenkracht van uw computer bij het steeds 
opnieuw berekenen van de beeldschermweergave, al naar gelang uw syteem 
kan dit tot storingen en zelfs onderbrekingen leiden. Wanneer dat het geval is, 
kunt u wellicht beter "Autoscroll" deactiveren.  

Weergave: de weergave van objecten in de tijdlijn-modus kan door 
prestatieverhoging eenvoudiger worden gemaakt. Er kan worden vastgelegd of 
bij video-objecten preview-beelden over de gehele lengte van de objecten, of 
alleen voor het eerste en laatste frame, moeten worden weergegeven. Bij 
audio-objecten kan de golfweergave worden uitgeschakeld. Dit is vooral 
aanbevelingswaardig voor MPEG-gegevensstromen. 

Actualiseren op de achtergrond: de actualisatie van de objectweergave na 
verplaats- en zoomacties in de arranger geschiedt op de achtergrond, om een 
vloeiende werking te garanderen.  

Weergave van beeldmateriaal 

Grootte-wijziging van beeldmateriaal in hoge kwaliteit: hiermee kan de 
kwaliteit van de beeldgroottewijzigingen worden verbeterd. In het bijzonder 
verkleiningen van meer dan de helft van de originele grootte, zoals ze bij 
beeld-in-beeld weergaven optreden. Dit vraagt wel om meer rekenkracht. 

 

Directories 

Hier kunt u de paden instellen,  

• waarin projecten worden opgeslagen (Projecten) 
• waarin u de geëxporteerde (Export) of geïmporteerde (Import) bestanden en 

de opnamen (Opnamen) en videorecorder-opnamen (TV-opnamen) wilt 
bewaren 

• waarin de tijdelijke bestanden (die u voor uw werkzaamheden nodig heeft) 
worden bewaard (Tijdelijk). 

• waarin zich de EXE-bestanden voor de externe audio- en foto-editors 
bevinden, die u via het context- of effectenmenu kunt starten (alleen 
Plus/Premium-versie) 
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Video/audio 

In deze tab vindt u alle instellingenopties, die video- en audiobestanden 
betreffen. 

 

Videostandaard 

In Europa wordt PAL gebruikt, in de VS en Japan NTSC. 

Filmweergave 

De resoluties, die u hier kunt instellen gelden alleen voor de beeldweergave in 
de Arranger. Wanneer deze weergave begint te storen kunt u beter een lagere 
waarde nemen. De kwaliteit van geëxporteerde video's wordt hierdoor niet 
beïnvloed. 

Automatische interlace-verwerking: MAGIX Video deluxe 17 herkent normaal 
gesproken automatisch of de geladen videobestanden in interlace- of 
progressive-modus zijn opgenomen, bij interlaced video's wordt ook de 
halfbeeld-volgorde herkend. Als de automatische herkenning mislukt, kunt u 
deze hier uitschakelen en in de Objecteigenschappen (op pagina 352) van 
video-objecten de juiste verwerking instellen. 
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Video-opties 

Geluid uit video extraheren: als deze optie is geactiveerd, wordt bij een 
videobestand dat zowel video- als audiogegevens bevat, ook het 
audio-aandeel van de video geïmporteerd. Deze verschijnt in het arrangement 
als audio-object direct onder het video-object. Beide worden automatisch tot 
één groep gevormd. Als het audiospoor achteraf moet worden bewerkt of 
vervangen, moet u eerst deze groepering opheffen ("Degroeperen"-knop in de 
gereedschappenlijst of via het "Bewerken"-menu). 

Gebruikersgedefinieerde namen voor uit VOBs geëxtraheerd geluid toelaten: 
hiermee wordt vastgelegd, of bij de VOB-import (VTS_01_1.vob) een venster 
voor elk geïmporteerd bestand verschijnt, waarin u uw film kunt benoemen 
(checkbox aan) of dat er automatisch een naam wordt gegenereerd (checkbox 
uit). 

Geëxporteerd materiaal automatisch naar het klembord kopiëren: deze optie 
is in combinatie met andere programma's, zoals Microsoft Powerpoint, 
bijzonder handig. Als deze is ingeschakeld, is een zojuist gemaakt 
multimediabestand meteen op het Windows klembord beschikbaar voor 
andere programma's. Van daaruit kan het met "Ctrl+V" bijvoorbeeld aan een 
geopende MS Powerpoint Template worden toegevoegd. 

Bitmaps in de beeldverhouding 4:3 op beeldscherm aanpassen: deze optie 
past foto's, die (bijna) in de verhouding 4:3 bestaan, automatisch aan op het 
4:3 televisiebeeld. De foto's worden dus licht uitgerekt of ingedikt. Zo ontstaan 
lichte vertekeningen in de foto. Als deze optie wordt gedeactiveerd, worden er 
zwarte balken aan de randen weergegeven. 

Automatische preview van geëxporteerde clips: deze optie start de clip, ter 
controle, direct na de export. 

Bij foto's effecten uit JPX-bestand automatisch laden/opslaan: als foto's met 
andere MAGIX programma's (bijvoorbeeld MAGIX Digital Foto Maker) zijn 
bewerkt, worden daarbij bij de fotobestanden jpx-beschrijvingsbestanden 
aangelegd, die bepaalde effectbewerkingen en foto-ondertitels bevatten. Met 
deze opties worden deze effecten in de bewerking betrokken. 

Foto-effecten bij de export naar MAGIX onlinediensten gebruiken: als deze 
optie is ingeschakeld, worden alle foto-effecten in het verstuurde bestand 
meeberekend. 

Hardwareversnelling voor 3D-effecten: hier (de)activeert u de 
hardwareversnelling van uw grafische kaart voor 3D-effecten. Meer informatie 
hierover vindt u in het hoofdstuk 3D-overgangen (op pagina 132). 
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Frametable bij import automatisch aanmaken: Soms is het maken van een 
frametable nuttig om problemen met bepaalde MPEG-bestanden te 
verwijderen. Deze kan bijvoorbeeld tonen of navigatie (positionering van de 
afspeelmarker, spoelen) hortend of helemaal niet functioneert. 
Normaal gesproken wordt bij het laden van een MPEG-video geen frametable 
gemaakt, het laadproces wordt daardoor versneld. Wanneer u deze toch 
maakt, zijn MPEG-bestanden normaal gesproken veel sneller en beter te 
bewerken. 

Bitmapresolutie voor preview reduceren: tijden het afspelen van 
fotobestanden worden hun resoluties gereduceerd, zodat er minder geheugen 
nodig is. Dit belast de computer minder dan de weergave in volledige resolutie, 
bij de export wordt altijd de volledige resolutie berekend. 

 

Systeem 

Aanwijzingsdialogen: in net geïnstalleerde toestand toont MAGIX Video deluxe 
17 op verschillende plaatsen in het programma een aantal veiligheidsvragen. 
Deze zijn allemaal afzonderlijk uit te schakelen door het vierkantje naast de 
tekst "Deze melding niet meer weergeven." aan te vinken. Om deze 
waarschuwingsmeldingen weer te laten weergeven kiest u de optie 
Aanwijzingendialogen reactiveren. 

Ongedaan maken/herstellen: Hier stelt u het maximaal aantal opdrachten in 
dat ongedaan gemaakt kan worden. Hoe hoger deze waarde, des te meer 
werkgeheugen vereist is. 

Importformaten: bestandsformaten, die u niet gebruikt, kunt u hier 
deselecteren, ze worden dan niet meer geïmporteerd. Let er ook op, dat voor 
sommige bestandstypen (AVI, WMA) meerdere passende importmodules 
bestaan, MAGIX Video deluxe 17 gebruikt dan telkens de snelste. Wanneer u 
problemen ondervindt bij de import van bepaalde bestanden, kunt u 
afzonderlijke importmodules deactiveren en het programma dwingen, een 
langzamere maar beter compatibele importmodule te gebruiken. 

Bestandspreview direct starten voor ...: hier kunt u het automatisch starten 
van de bestandspreview voor Mediapool-bestanden voor bepaalde 
bestandstypen uitschakelen. 

Standaardbeeldlengte: hier kunt u vastleggen, hoe lang een stilstaand beeld 
bij de import van een BMP- of JPEG-bestand standaard wordt getoond. Voor 
de import van enkelbeeld-sequensen selecteert u hier de lengte van 1 frame. 
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Automatisch opslaan: in Auto-Save-projecten wordt volgens het hier 
aangegeven interval regelmatig automatisch opgeslagen. 

Automatische preview bij de wissel van overgangen: als u deze optie heeft 
geactiveerd wordt een overgang tussen twee objecten na selectie ervan direct 
kort afgespeeld. 

Titeleditor standaard in hoge resolutie gebruiken: de titeleditor wordt 
standaard in hoge resolutie gebruikt. De weergavekwaliteit wordt daardoor 
duidelijk beter maar verhoogt ook de laadtijd van films met titels. 

 

Weergavesjablonen 

 

Hier zijn zinnige voorinstellingen voor de beeldschermweergave als presets 
samengevoegd. Op systemen met maar één aangesloten monitor zijn eigenlijk 
alleen de eerste twee presets zinvol. Aan de rechterkant van de dialoog 
worden de presets uitgelegd. Alle venstereigenschappen van de Arranger, 
programmamonitor etc. kunnen na de toepassing van een preset nog worden 
gemanipuleerd. 
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Weergave-opties 

 
 

Video-uitvoer naar DV-apparaat 

Met deze optie kunt u de weergave in de Arranger op uw DV-camera en 
daarmee op een daaraan aangesloten beeldscherm laten weergeven. Dit is 
handig wanneer uw grafische kaart niet over een TV-uitgang beschikt. Omdat 
de PC daarbij naast de berekening van de realtime-effecten ook nog het 
videosignaal in realtime moet comprimeren naar het DV-AVI-formaat, heeft u 
voor een storingvrije weergave een zeer krachtige computer nodig! Echter, 
wanneer uw computer dit niet redt is deze functie nog nuttig, om de werking 
van uw videobeeld op de televisie te kunnen beoordelen, dit omdat het 
analoge video-uitgangssignaal van een goede DV-camera hoogwaardiger is 
dan dat van een TV-uitgang van een gemiddelde grafische kaart. 

 

Weergave in de Arranger / Preview en weergave in de videorecorder 

U kunt de weergavemodus gescheiden voor de Arranger (inclusief alle 
preview-vensters in de effectdialogen) enerzijds en de preview-monitoren bij de 
opname en in de videorecorder anderzijds, instellen. 
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Videomodus 

Let op: wijzig de videomodi alleen als u problemen heeft met de presets, 
bijvoorbeeld als het beeld hapert of er voortdurend storing van het beeld 
optreedt. 

Compatibiliteitsmodus (Video for Windows): dit is de (bewezen) 
standaardmodus die op alle systemen werkt. 

Hardwareversnelling (Direct 3D): deze modus biedt extreme 
snelheidsvoordelen omdat het mixen, een aantal effecten en diverse 
overgangen direct op de grafische kaart worden berekend. Afhankelijk van het 
soort grafische kaart kan hiermee de prestatie met 300 % worden verbeterd. 
Bij de export wordt de grafische kaart niet gebruikt. 

Let op! Voor het gebruik van deze modus moet de grafische kaart minstens 
128 MB eigen geheugen hebben. Er moet minstens Direct 3D 9 zijn 
geïnstalleerd en het stuurprogramma van de grafische kaart moet "High Level 
Pixel Shader Language 2.0" ondersteunen. MAGIX Video deluxe 17 controleert 
de betreffende eigenschappen wanneer u deze modus inschakelt en schakelt 
hem desnoods weer uit wanneer er niet wordt voldaan aan de 
bovengenoemde voorwaarden.  

Standaardmodus (Overlay Mixer): in deze modus kunt u een hardware 
de-interlacing voor de weergave op de PC of progressieve scan-compatibele 
beamers gebruiken waardoor de weergavekwaliteit van met interlace 
opgenomen analoge video duidelijk beter wordt. 

Alternatieve modus (Video Mixing Renderer 9): deze modus gebruikt de 
hardware de-interlacing van moderne grafische kaarten in verbinding met 
DirectX 9. Zorg ervoor dat u de nieuwste driver (stuurprogramma) voor uw 
grafische kaart heeft geïnstalleerd die compatibel moet zijn met DirectX 9. 
Deze modus is slechts voor enkele grafische kaarten beter dan de Overlay 
Mixer-modus!  

Standaard renderer: hier wordt de standaard renderer van DirectShow voor de 
weergave gebruikt. 

 

Beeldopbouw in Vertical Blank Interval (VBI) 

De beeldopbouw geschiedt tijdens de intervallen tussen het schrijven van de 
beeldlijnen van het monitorsignaal resp. op de aangesloten televisie. Zo 
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worden beeldstroken vermeden. Let op: dit kost extra rekentijd vanwege 
noodzakelijke wachttijd op de volgende VBI! 

Bij digitale displays als TFT-monitors kunt u de optie uitgeschakeld laten. In de 
overlay-modi geschiedt de beeldopbouw in principe in VBI. 

 

De-interlacing 

In de DirectShow-modi "Overlay Mixer" en "Video Mixing Renderer 9" kunt u 
een hardware de-interlacing door de grafische kaart activeren. Lees voor 
algemene informatie over de-interlacing en de opties "Top/Bottom field first" 
het betreffende gedeelte De-interlacing (op pagina 408). 
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Opname 

Opnamemethode kiezen 

 
Om een opname te starten klikt u op de rode knop "Opname" onder de 
preview-monitor.  
 

In het volgende dialoogvenster heeft u de keuze uit: 

 

• AVCHD voor AVCHD-camera's.  
• HDV-camera voor HDV1- en HDV2-camera's 
• DV-camera: voor Mini-DV-camcorders en DV-videorecorders 
• Video voor analoge videocamera's, analoge tv, of VHS-recorders 

(video-ingang); webcams, etc. 
• Audio voor microfoons, cassetterecorders, MiniDisc-spelers, platenspelers 

e.a. 
• Beeldscherm: neemt direct op vanaf het computerbeeldscherm. 
• Enkel beeld voor snapshots of series beelden van analoge videocamera's, 

analoge tv, VHS-recorders (video-ingang), webcams e.d. 
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AVCHD-opname 

AVCHD-camera aansluiten 

AVCHD-camera's zijn er in drie varianten: 

• Camera's met geheugenkaart als verwisselbare datadrager: de camera 
biedt plaats voor een geheugenkaart. Uw computer dient te beschikken over 
een kaartenlezer voor de betreffende geheugenkaart, die u gewoon uit de 
camera kunt halen en in de kaartenlezer kunt steken. Verschillende 
cameramodellen kunnen ook via USB worden aangesloten. 

• Camera's die direct dvd's branden, vaak van kleinere afmeting (80 mm in 
plaats van de gebruikelijke 120 mm): de dvd kan gewoon uit de camera 
genomen worden en in het dvd-station van de computer worden geplaatst. 
Als u een zogenaamd Slot-in-dvd-station heeft moet u eerst in het handboek 
kijken of het met 80 mm dvd's (ook 3"-dvd of Mini-dvd genoemd) kan 
omgaan. 

Let op: onder Windows XP moet een speciaal UDF-stuurprogramma 
geïnstalleerd worden (wordt normaal met de camera meegeleverd). 

• Camera's met ingebouwde harde schijf: de camera meldt zich aan als 
station, zodra deze via USB is aangesloten aan de computer. Dit nieuwe 
station is dan te zien in de Mediapool. Een aparte UDF-driver hoeft normaal 
gesproken niet te worden geïnstalleerd. 

Let op: de hier genoemde varianten en procedures komen voort uit onze 
ervaringen. We raden u echter aan om de handleiding van de camera erop na 
te slaan om de precieze procedure na te lezen en in geval van twijfel contact 
op te nemen met de fabrikant. 

 

AVCHD-import 

De AVCHD-opname is geen opname in ware zin maar slechts een overdracht 
van de reeds aangemaakte videobestanden en hun import naar het bestaande 
project.  

Op oudere systemen kan het onder omstandigheden handig zijn, de 
AVCHD-bestanden bij de import in MPEG-2-formaat om te zetten. Dit wordt u 
ook gevraagd bij het importeren van dit soort bestanden. 
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Let op: bij AVCHD-import is het noodzakelijk de MPEG-4-codec en de Dolby 
Digital Stereo-codec te activeren (op pagina 368). Dit wordt door MAGIX Video 
deluxe 17 automatisch aangeboden zodra de codec nodig is.  

Na de selectie van de AVCHD-opname wordt de volgende dialoog geopend. 

 

Videobron: hier gaat u naar het station dat de aangesloten AVCHD-camera 
vertegenwoordigt.  

Opslaan in volgende map: hier kunt u de directory selecteren, waarin de te 
importeren bestanden moeten worden opgeslagen. 

Geavanceerde instellingen: hier kunt u verschillende instellingen met 
betrekking tot de naam en datum van de aan te maken bestanden vastleggen. 

Previewmonitor + transportbesturing: hier kunt u clips in de bestandenlijst 
vooraf bekijken en spoelen. 

Medium/algemeen: rechts naast de previewmonitor vindt u informatie over de 
bestanden. 
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Bestandenlijst: hier wordt alle inhoud van het geselecteerde station getoond. 
Met de weergavefilters kunt u de getoonde bestandstypen reduceren. Met het 
kleine selectievakje kunt u elk bestand apart selecteren, om ze later te 
importeren. Rechtsboven in de lijst vindt u de weergave-opties voor de 
bestanden. 

Selecteren: biedt duidelijke opties voor het selecteren van bestanden ("Alle", 
"Alleen nieuwe" of "Geen"). 

Aan de tijdlijn toevoegen: als deze optie actief is worden de media direct als 
objecten in de tijdlijn van MAGIX Video deluxe 17 ingevoegd. Is de optie niet 
actief, dan worden ze enkel naar de doeldirectory gekopieerd en kunnen 
daarna te allen tijde via de Mediapool worden aangestuurd. 

Alle media na import van de camera wissen: met deze optie wist u na import 
alle geselecteerde media van de camera. 

Importeren: start het importproces voor de geselecteerde bestanden naar de 
doeldirectory. 

Annuleren: sluit de dialoog zonder te importeren. 

Tip: in principe is de AVCHD-importdialoog een universele importdialoog, die 
ook geschikt is voor externe harde schijven en foto- of filmcamera's, waarop 
bruikbare bestanden te vinden zijn. Wanneer u dus bv. de weergavefilters ook 
nuttig vindt voor uw fototoestel, is er niets op tegen om het fototoestel op de 
computer aan te sluiten en daarna in MAGIX Video deluxe 17 de 
AVCHD-opname te activeren. 

 



 
 

 80 Opname  

www.magix.nl 

HDV-camera 

Met deze optie opent u de opnamedialoog voor de HDV-camcorder. Hiervoor 
moet een ingeschakelde HDV1- of HDV2-camcorder zijn aangesloten. 

 

De opties in deze dialoog worden later uitgelegd bij DV-opnamen. 

 

DV-camera 

DV- of HDV-camera aansluiten 

MAGIX Video deluxe 17 ondersteunt de algemene bewerking van DV(digital 
video)-gegevens. Voorwaarde is een DV-recorder of DV-camera met 
IEEE-1394-interface (ook iLink of FireWire genoemd), bovendien een 
OHCI-conforme IEEE-1394 hostadapter voor de pc. Bovendien moet er op uw 
pc Microsofts "DirectX 8a" of hoger geïnstalleerd zijn. 

• Verbind de digitale uitgang van de uitgeschakelde camera met de DV-interface 
van de computer (IEEE-1394, FireWire of iLink genoemd). 

• Plaats de DV-cassette resp. de datadrager in de camera. 
• Schakel de camera in de stand "Videorecorder" of "Playback". 

De camera is nu klaar om video over te spelen naar uw computer. 
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Let op: onder omstandigheden gebruikt u een HDV-camera in DV-modus om 
bijvoorbeeld opnamen naar het oude DV-formaat te kopiëren. Wij hebben bij 
veel camera's problemen met deze modus vastgesteld, daarom raden wij aan 
eveneens de Opnamemodus van de camera op "DV" om te zetten en de 
camera vervolgens aan en uit te zetten. 

 

Opname van DV-videorecorders of -camera's 

 
Om een opname te starten klikt u op de knop "Opname". 

• Klik in de opnameselectiedialoog op "DV-camera". Ongecomprimeerde 
DV-opnamen hebben ongeveer 220 MB per minuut video nodig. Als u uw 
video echter in het ruimtebesparende formaat MPEG wilt opnemen, activeert u 
vooraf de box "DV als MPEG opnemen". 

 

• Hieropvolgend verschijnt de eigenlijke opnamedialoog. Controleer, of er een 
stuurprogramma voor de DV-camera is geselecteerd. 

• Benoem nu de opname. Kies een duidelijke naam waarmee u uw film later op  
de harde schijf wilt terug vinden. 

• Met de knoppen van de "afstandsbediening" kunt u naar het passende 
gedeelte op de band in de camcorder gaan: u kunt er voor- en achteruit 
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spoelen en ter controle de weergave starten. Start de opname met de 
opname-knop. Let hierbij op de beschikbare schijfruimte. 

• Sluit de opname af met "Stop" en verlaat de opname-dialoog. U ziet uw 
opname in de filmbalk in het onderste gedeelte van het beeldscherm. 

Tip: in de DV-opnamedialoog kunt u ook gedeelten van de DV-video 
vastleggen, deze worden dan na elkaar opgenomen (Batch capturing). Lees 
hiervoor het thema "Batch capturing (op pagina 85)". 

 

Opnamedialoog "DV-opname" 

 

Aanwijzing: let erop, dat u voor elke opname nog genoeg ruimte op uw harde 
schijf heeft. DV-opnamen gebruiken circa 220 MB per minuut video. 

 

DV-apparaatstuurprogramma selecteren 

Hier zou het apparaatstuurprogramma voor uw DV-apparaat te zien moeten 
zijn. Als "Audio opnemen" gedeactiveerd wordt, wordt alleen de video zonder 
geluid opgenomen. "Audiovoorbeeld" activeert de audio-output van de 
opname. 

 

Videobestand opslaan als / Opslaan in map 

Hier geeft u de titel van de op te nemen film op. Bovendien kunt u de map 
uitkiezen waarin u uw videobestand wilt opslaan. Van tevoren is de 
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standaardmap voor opnamen ingesteld, deze kunt u echter wijzigen in de 
Padinstellingen (op pagina 68) onder menu "Bestand" > 
"Programma-instellingen" > "Directory's". 

 

Bewerking na de opname 

Hier komt u terecht bij de automatische bewerkingsmogelijkheden. 

 

Apparaat automatisch starten 

Met deze optie wordt het afspeelapparaat (DV-camera of recorder) gestart op 
het moment dat er op de opnameknop wordt geklikt. Dit functioneert echter 
niet met alle digitale kaarten/videoapparaten! 

 

Videovoorbeeld 

Op de voorbeeldmonitor ziet u uw video als voorbeeld. 

 

Originele grootte 

Het voorbeeld wordt in de originele grootte weergegeven, dus eventueel 
beeldvullend. Druk op de Esc-toets om weer naar de dialoog te gaan. 

 

Automatische opname 

Hier kunt u start- en eindpunten voor de opname instellen. U kunt dus eerst op 
de videoband alle te gebruiken video-opnamen uitzoeken en zo een lijst van 
geplande opnamen samenstellen. Deze wordt dan na de opnamestart (rode 
knop) in die volgorde afgewerkt, d.w.z. automatisch opgenomen. U hoeft dus 
niet elke scène apart op te nemen. U legt alleen de opnametijdstippen vast, de 
computer doet de rest. Om de start- en eindpunten nauwkeurig in te stellen, 
klikt u op de knop "Start-/eindpunt invoeren " (op pagina 85). 

 

Opnamelijst: via deze knop kunt u de beschikbare lijst van reeds opgenomen 
video's en geplande opnamen oproepen. Alle entry's uit de lijst kunt u 
selecteren en wissen. 

 

Opname: start het opnameproces. Bevat bovendien de opnamelijst met 
geplande opnamen. Deze worden stap voor stap afgewerkt (Batch-opname). 

 

Stop 

Stopt het opnameproces. 
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Snapshot! 

Met Snapshot! maakt u een afbeelding van een stilstaand beeld direct uit de 
previewmonitor. Start daarvoor de camcorder en let op het previewvenster. 
Wanneer het gewenste beeld verschijnt klikt u op "Snapshot". Of u navigeert 
met de afstandsbediening naar de gewenste plek op de band en stopt daar in 
Pauze-modus. (Bij een volledige stop levert de DV-camera geen beeld.) De 
beelden worden als grafische bestanden in de door u aangegeven resolutie in 
de opnamemap opgeslagen. 

 

Afstandsbediening: digitale camcorders kunnen comfortabel door MAGIX 
Video deluxe 17 worden aangestuurd. Dit functioneert echter niet met alle 
digitale kaarten/videoapparaten. Als uw hardware de afstandsbediening niet 
ondersteunt, kunnen de knoppen niet worden bediend. 

De daarvoor benodigde transportknoppen vindt u in de DV- resp. 
HDV-opnamedialoog. 

 
 

Naam tape 

Benoem hier uw videoband. MAGIX Video deluxe 17 heeft deze naam nodig 
voor de DV Logging-functie. 

 

Opnamegegevens: toont u verschillende gegevens over uw opnamen. 
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Start-/eindpunt invoeren: hier kunt u exact het start- en eindpunt, of de 
opnamelengte voor een scène invoeren. 

Beide waarden kunnen in ATN 
(Absolute Track Number) of als 
Timecode in 
Uren:Minuten:Seconden:Frames 
worden ingevoerd. 

 
 

DV als MPEG 

Met deze optie in de opname-selectiedialoog kunt u DV-opnamen direct in het 
plaatsbesparende MPEG-formaat naar de harde schijf over te brengen. 

In het "DV als MPEG"-dialoogvenster komt u via 
"Geavanceerd" bij de instellingsopties van de 
MPEG-encoder. 
Bovendien heeft u de mogelijkheid uw DV-materiaal 
zonder tussenstap direct op een nieuwe disk te 
branden. 

 

Batch-opname: 

Hier kunt u start- en eindpunten voor de opname instellen. U kunt dus eerst op 
de videoband alle te gebruiken video-opnamen uitzoeken en zo een lijst van 
geplande opnamen samenstellen. Deze wordt dan na de opnamestart (rode 
knop) in die volgorde afgewerkt, d.w.z. automatisch opgenomen. U hoeft dus 
niet elke scène apart op te nemen. U legt alleen de opnametijdstippen vast, de 
computer doet de rest. Om de start- en eindpunten nauwkeurig in te stellen, 
klikt u op de knop "Start-/eindpunt invoeren " (op pagina 85) 
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Opnamelijst: via deze knop kunt u de 
beschikbare lijst van reeds opgenomen video's 
en geplande opnamen oproepen. Alle entry's 
uit de lijst kunt u selecteren en wissen. 

Elke batchopname wordt automatisch gelogd. 
Omgekeerd belandt elke "handmatige" DV- en 
HDV-opname in de opnamelijst, om eventueel 
verloren gegane opnamen zonder veel moeite 
te kunnen herstellen. 

 

Logging 

Logging betekent dat MAGIX Video deluxe 17 het oorspronkelijke opslagpad, 
positie en overige gegevens (metagegevens, bijv. scène, take, beoordeling, 
opmerkingen etc.) van DV-video's en audiobestanden mee opslaat. 

Alles wat via DV-opname, DV naar MPEG-opname en HDV-opname wordt 
gekopieerd, komt automatisch in de opnamelijst van de betreffende 
opnamedialoog terecht. Zo verschijnen opnamen als "gepland", als hiervan het 
bijbehorende videomateriaal op de harde schijf ontbreekt. 

Wanneer Video deluxe bij het laden van een film de bijbehorende DV- en 
Wave-bestanden niet vindt, wordt u automatisch gevraagd, de betreffende 
DV-band in de camcorder te plaatsen, vervolgens leest het programma 
automatische de betreffende scènes van de DV-band weer in. 

U kunt er dus op vertrouwen dat (soms zeer grote) DV-AVI- en audiobestanden 
bewaard blijven. Wanneer u later nog eens aan een film wilt werken maar in de 
tussentijd de ruimte op uw harde schijf ook nodig heeft, wist u gewoon de 
DV-AVI- en Wave-bestanden. 
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Analoge video-opname 

Analoge videobron aansluiten 

Verbind de video-uitgang van de videocamera, de dvd-speler of de 
videorecorder met de video-ingang (tv, video of VideoIn grafische kaart) van uw 
pc en de audio-uitgang met de Line In-ingang van uw geluidskaart. 

Omdat de beschikbare apparaatconfiguraties zeer verschillend kunnen zijn, is 
moeilijk te zeggen, wat voor kabels precies voor uw specifieke apparaat 
moeten worden gebruikt. Het handboek van uw apparaat of uw tv-, video-, of 
grafische kaart kan hier bij twijfel uitkomst bieden. 

Voorbeeld: veel videorecorders bieden een scart, dvd-spelers vaak drie 
cinch-uitgangen: twee voor de audiosporen en één voor het videospoor. In een 
dergelijk geval heeft u een scart naar cinch-kabel nodig, met aan het ene einde 
dus drie cinch-stekkers en aan het andere einde een scart-stekker, of een 
kabel met aan beide kanten drie cinch-stekkers. 

   

Scart/cinch-adapter Scart/cinch-adapter met 
drie cinchkabels 

Stereo-cinch/ 
mini-jack-adapter 

In de meeste geluidskaartingangen bevinden zich stereo mini-jacks. Om de 
audio-uitgang van de VHS-recorder met de audio-ingang van de geluidskaart 
te verbinden heeft u dus een "stereo-cinch naar mini-jack"-adapter nodig. 

U moet dus een kabel met drie cinch-stekkers én een stereo-cinch naar 
mini-jack-adapter kopen. 
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Analoge video-opname 

 

Video/audiostuurprogramma hier kunt u de videokaart of de geluidskaart voor 
de opname instellen. In praktisch alle gevallen is de installatie van de bij de 
hardware meegeleverde stuurprogramma's aan te bevelen. 

Opmerking: Bij "Videostuurprogramma's" kan in de Plus/Premium-versie ook 
de entry "Beeldschermopname" worden gekozen. Hoe dit precies werkt leest u 
in het hoofdstuk "Beeldscherminhoud opnemen (Plus/Premium-versie)" (op 
pagina 97). 

Ingang/tunerinstellingen als uw video-opnamekaart meerdere bronnen 
ondersteunt, bijvoorbeeld als er op de kaart ook een TV-ontvanger zit of 
meerdere ingangen (SVHS, composite ...), kunt u hier de juiste opnamebron en 
het op te nemen televisiekanaal selecteren. 

Videobestand opslaan als / Opslaan in map: Hier voert u de titel van de op te 
nemen film in. Bovendien kunt u de map uitkiezen waarin u uw videobestand 
wilt opslaan. Er is een standaardmap ingesteld. Deze kunt u in de 
Padinstellingen (op pagina 68) in het menu "Bestand > Programma-instellingen 
> Directories" wijzigen. 

Bewerking na de opname: hier komt u terecht bij de automatische 
bewerkingsmogelijkheden. 
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Opnamekwaliteit: in de lijstbox kunt u verschillende voorgedefinieerde 
opnamekwaliteiten selecteren, afhankelijk van de toepassing van het 
beeldmateriaal en de rekenprestaties van uw computer. Ze zijn op 
beeldkwaliteit geordend. Met Configuratie kunt u de kwaliteit voor de 
geselecteerde preset nog verfijnen. 

De met MPEG aangegeven presets nemen op in het MPEG-formaat. 

Tip: gebruik deze MPEG-presets vooral, wanneer u de opnamen meteen wilt 
branden. Op deze manier kan middels Smart Encoding het omslachtige 
encoderen worden omzeild. 

Geavanceerd ...: opent de instellingendialoog van het videostuurprogramma 
(op pagina 89). 

Opnamebesturing: hier bevinden zich de rode opnameknop en de stopknop. 
Hiermee start en stopt u de opname. 

Timeropname actief/tijdslimiet: Hier kunt u een opnamestarttijd en -lengte 
instellen, waarmee de computer een volwaardige videorecorder wordt. 

Snapshot!: met de Snapshot-knop maakt u een afbeelding van een stilstaand 
beeld in de previewmonitor. De beelden worden als grafische bestanden in de 
door u aangegeven resolutie in de opnamedirectory opgeslagen. 

Opname-informatie: hier worden statistische meldingen gemaakt over de 
opnametijd, de beschikbare ruimte op de harde schijf, de opgenomen frames 
(losse beelden) en de zogenaamde "dropped frames". Dropped frames zijn 
"weggevallen" beelden die ontstaan wanneer de computer te langzaam was 
voor het gekozen beeldformaat en de ingestelde opnamekwaliteit waardoor 
niet alle binnenkomende frames konden worden verwerkt. 

Preview: bij veel grafische kaarten kunt u de systeembelasting reduceren door 
de videopreview uit te schakelen. Wanneer u een "echo" hoort, kunt u de 
audiopreview beter deactiveren. 

 

Geavanceerde instellingen in de video-opnamedialoog 

Hier kunnen verschillende instellingen van het stuurprogramma voor 
video-opname worden gekozen. 

Deze dialogen, zogenaamde "Property Sheets" worden beschikbaar gesteld 
door de makers van het stuurprogramma van de videokaart. De prestaties zijn 
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afhankelijk van het stuurprogramma, en kunnen al naar gelang de videokaart 
van elkaar afwijken. Daarnaast hebben wij slechts beperkte invloed op de 
werking van deze stuurprogramma's. Mochten problemen zich voordoen, 
neemt u dan a.u.b. contact op met de maker van uw videokaart voor updates 
van het stuurprogramma. 

Ingang: stelt de zgn. "Crossbar" (wissel) van de videokaart in. 

Daarmee wordt vastgelegd van welk video- en audioingangssignaal wordt 
opgenomen. De wissel is in de eigenlijk video-opnamechip voorgeschakeld. In 
het veld "Output" is de videouitgang (de wissel) dus de ingang van de 
opnamechip (video of audio decoder In) van de videokaart in te stellen. In het 
veld "Input" kiest u de signaalbron die de videokaart dient te gebruiken om van 
op te nemen. Sommige videokaarten hebben voor audio en video gescheiden 
wissels. Wanneer er problemen optreden kunt u het beste verschillende 
instellingen proberen tot het juiste geluid bij het juiste beeld doorkomt. 

Composite In = de normale video-ingang (cinch-plug) 
S-Video = S-Video-ingang (mini-din-plug) 
S-VHS In = S-VHS-ingang (speciale kabel) 
Tuner In = TV-signaal van de ingebouwde tuner 

Beeldinstelling 

Videodecoder: mocht het beeld alleen zwart-wit zijn of flikkeren, dan kan het 
zijn dat de videostandaard verkeerd ingesteld is. In Nederland wordt PAL_B 
gebruikt. 

VideoProcAmp: fijninstellingen voor kleuren, helderheid, contrast etc. Het 
verdient aanbeveling deze instellingen niet te wijzigen. 

Format: verander dit a.u.b. niet. Instellingen voor het Captureformat kunt 
wijzigen in de video-opnamedialoog onder "Opnamekwaliteit". 

Zenderkeuze 

Alleen beschikbaar wanneer de videokaart een geïntegreerde TV-tuner heeft. 
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Audio 

Met de audio-opname kunt u eigen geluiden als zang, spraak, 
achtergrondgeluid of muziekinstrumenten opnemen. Als opnamebron kunt u 
een aangesloten microfoon of andere audio-apparaten, zoals een 
stereo-installatie gebruiken. 

 

Aansluiten van de opnamebronnen 

Eerst moet de opnamebron op de geluidskaart worden aangesloten. Hiervoor 
zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw apparatuur.  

• Wanneer u muziek van een stereo-installatie wilt overdragen, gebruik dan de 
Line in-ingang van uw geluidskaart. Wanneer de versterker van uw 
stereo-installatie een aparte Line Out of Aux Out heeft, moet u deze uitgang 
voor opname gebruiken. Deze moet u dan op de Line in-ingang van de 
geluidskaart aansluiten (meestal blauw). Meestal heeft de hifi-versterker 
cinch-ingangen en de geluidskaart stereo mini-jack-ingangen. U heeft dan een 
kabel nodig met twee cinch-pluggen en een stereo mini-jack.  

• Als de versterker geen aparte uitgangen heeft (behalve die van de 
luidsprekers) kunt u de hoofdtelefoonaansluiting gebruiken voor de opname. 
Hiervoor heeft u (in de regel) een kabel nodig met stereo-jacks resp. 
stereo-mini-jacks. Deze aansluiting heeft het voordeel dat het niveau met een 
aparte volumeregelaar ingesteld kan worden. Hoofdtelefoonaansluitingen zijn 
echter niet zeer hoogwaardig. Daarom moet u, wanneer mogelijk, eigenlijk de 
Line out-uitgangen gebruiken.  

• Bij het overdragen van muziekcassettes uit een tape-deck kunt u de Line 
out-aansluitingen van het tape-deck direct op de Line in-ingang van de 
geluidskaart aansluiten. 

• Bij het overdragen van platen moet u uitgangen van een platenspeler niet 
direct op de geluidskaart aansluiten omdat het signaal van de platenspeler 
eerst moet worden voorversterkt. Hier is dan meestal de enige oplossing het 
gebruik van de hoofdtelefoonaansluiting of een externe voorversterker. 

• Wanneer u microfoonopnamen wilt maken, verbindt u de microfoon met de 
microfooningang van de geluidskaart (meestal rood).  
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Niveauregeling van het signaal en de opname 

Ook voor een digitale opname via de geluidskaart is niveauregeling een 
vereiste om een optimale geluidskwaliteit te behalen. 

Open zodra alles goed is aangesloten de opnamedialoog met de opnameknop 
en start de bron die moet worden opgenomen. 

U kunt het opnameniveau met de led-keten in de opnamedialoog controleren. 
Hiervoor moet u "Niveauregeling weergeven" activeren.   

Wanneer deze te hoog is, zodat er vervorming optreedt, moet u het inkomende 
signaal reduceren. Als u de geluidsbron via de line-out van de versterker of het 
cassettedeck met de geluidskaart heeft verbonden, gaat het signaal over het 
mixervenster van uw geluidskaart. U bereikt de mixer direct vanuit de 
opnamedialoog via de knop "Geluidsmix". 

Wanneer u de ingangssterkte met de schuifregelaar reduceert, reduceert u 
tegelijkertijd de nauwkeurigheid van de resolutie waarmee het analoge 
materiaal wordt gedigitaliseerd. Daarom moeten deze regelaars zo luid 
mogelijk worden ingesteld, zolang er geen storingen optreden! 

Maatstaf voor de optimale regeling van het opnameniveau is natuurlijk het 
luidste gedeelte van het materiaal. Deze moet maximaal worden ingesteld. De 
eigenlijke opname begint pas, wanneer de knop "Opnemen" in het venster 
"Audio-opname" wordt aangeklikt.  Aan het einde van de opname, uiterlijk bij 
het bereiken van de eindmarker krijgt u de vraag of u de opname wilt 
gebruiken. Het nieuwe opgenomen materiaal wordt op het eerstvolgende vrije 
spoor geplaatst op de actuele positie van de beginmarker in het arrangement. 
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Dialoog "Audio-opname" 

 

Normaliseren na de opname: met deze optie wordt het materiaal na de 
opname op het maximale volume ingesteld. Voor de beste geluidsresultaten 
kunt u echter beter proberen, de geluidsbron vóór de opname zo luid mogelijk 
in te stellen, zonder dat er vervormingen optreden. Hierbij biedt de 
piekmeter-weergave in de opnamedialoog hulp. 

Audiostuurprogramma: hier kunt u de geluidskaart voor de opname 
selecteren. 

Audiobestand opslaan als.../In de volgende map opslaan: hier geeft u de titel 
van het op te nemen audiobestand op. Bovendien kunt u de directory kiezen, 
waarin het bestand moet worden opgeslagen. 

Opnamekwaliteit: hier stelt u de geluidskwaliteit in. In het presetmenu kunt u 
kiezen tussen AM radio, FM radio, CD audio en DAT (Digital Audio Tape). 

Niveauregeling weergeven (monitor): met de audiomixweergave (piekmeter) 
kunt u de sterkte van het ingangssignaal in de gaten houden. Lees hiervoor 
ook de paragraaf met thema Niveauregeling (op pagina 91). 



 
 

 94 Opname  

www.magix.nl 

Opname: deze knop start de eigenlijke opname. 

Stop: deze knop stopt de opname. 

Afspelen tijdens de opname: deze optie is bijzonder belangrijk voor 
bijvoorbeeld voice-overs en dergelijke. Wanneer deze is geactiveerd, wordt de 
geselecteerde film of scène tijdens de opname afgespeeld. U kunt zich dan 
oriënteren aan de hand van de film. 

Geavanceerd: via deze knop bereikt u een venster waarin u uit drie speciale 
functies kunt kiezen. 

 

Geavanceerde instellingen audio-opname 

• "Mono" maakt een mono-opname, waarvoor de helft aan opslagruimte op 
disk nodig is. 

• Samplefrequentie realtime aanpassen past de samplerate van het nieuwe 
bestand automatisch aan die van de soundtrack van de huidig gekozen film 
aan. 

• "Ducking" (het geluidsvolume reduceren): indien u commentaar of ander 
geluidsmateriaal wilt toevoegen aan een video waarin het geluidsvolume reeds 
is afgesteld, dan activeert u de optie "Automatische reductie van 
geluidsvolume resterende audiotracks". Hiermee reduceert u tijdens de 
opnamesessie automatisch het volume van audio-objecten in de Arranger 
(ducking). Het proces kan worden gestuurd met een volumecurve. Met de 
curve kunt u in- en uitfaden en voor een consistent totaalvolume zorgen. 

 

Enkel beeld 

Met de enkel beeldopname kunt u afzonderlijke frames vanaf een videobron 
opnemen. Hiervoor heeft u een DirectShow-compatibele video-opname- of 
tv-kaart dan wel een dergelijk USB-apparaat nodig, bijv. een webcam. 

Met de tijdbesturing kan de snapshot-opname ook geautomatiseerd worden. 
Het kan worden ingezet voor bijvoorbeeld: 

• fotostories uit videomateriaal 
• animatiefilms (stop-motion-animatie) 
• videobewaking 
• quick motion-opnamen 
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Alle opgenomen beelden worden toegevoegd aan het geopende arrangement. 

 

Videobron: hier kunt u de videokaart voor de opname instellen. 

Naam voor het opgenomen JPEG-bestand: hier voert u de titels in voor de op 
te nemen snapshots. Ze worden dan met deze naam en oplopende nummers 
opgeslagen. Bovendien kunt u hier de doelmap instellen. 

Resolutie: hier stelt u de resolutie van de opname in. De resolutie richt zich op 
de door de camera beschikbaar gestelde resoluties. U kunt met de 
schuifregelaar de gewenste beeldwaliteit instellen. Hoe hoger de kwaliteit, des 
te groter wordt de bestandsgrootte van de opnamen. Met "Reset" zet u de 
beeldkwaliteit terug op de standaardwaarde. 

Geavanceerd ... opent de instellingendialoog van het videostuurprogramma. 

Camerageluid bij de opname: voor de akoestische controle kan bij elke 
genomen snapshot een fotoklik worden afgespeeld. 

Opname: met de rode opnameknop wordt de opname gemaakt of wordt bij 
tijdbesturing de opnameserie gestart. 
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Tijdsprogrammering 

Fotolengte in frames: geeft aan met welke lengte de foto in de slideshow moet 
worden ingevoegd.  

Interval: wanneer dit actief is, wordt na het starten van een opname een serie 
beelden opgenomen. Na het verstrijken van het ingestelde interval wordt er 
dan steeds automatisch een snapshot opgeslagen met een hoger nummer.  

Als u bijvoorbeeld een interval van 2 seconden gebruikt en de snapshots 
steeds een lengte van 5 frames geeft, ontstaat een tienvoudig vertraagde 
opname.  

 

Geavanceerde instellingen in de dialoog Enkel beeld opname 

Hier kunnen verschillende instellingen voor het video-opnamestuurprogramma 
worden gemaakt.  

De inhoud van deze dialoog is afhankelijk van videostuurprogramma van de 
videokaart. De functies kunnen binnen bepaalde grenzen afwijken. Ook heeft 
MAGIX maar beperkt invloed op de werking van het stuurprogramma! Neem in 
geval van problemen in ieder geval ook contact op met de producent van uw 
videokaart en informeer naar updates voor het stuurprogramma.  

Ingang: stelt de zogenaamde Crossbar (kruisbalk) van de videokaart in. {bmr 
crossbar.bmp} Hiermee wordt ingesteld welk video- en audioingangssignaal 
wordt opgenomen. Deze crossbar is voor de eigenlijke videopnamechip 
geplaatst. In het veld Uitgang is de video-uitgang (de crossbar) ook de ingang 
van de opnamechip (video en audiodecoder in) van de geluidskaart. In het veld 
Ingang kiest u de signaalbron die door de videokaart voor opname moet 
worden gebruikt.  

Composite In= de normale video-ingang (cinch-aansluiting) 
S-VHS In= S-VHS-ingang (speciale kabel) 
Tuner In= tv-signaal van de ingebouwde tuner. 

Videodecoder: indien u alleen zwart-wit beeld krijgt of het beeld flikkert, is het 
mogelijk dat de videostandaard foutief is ingesteld. In Europa wordt PAL-(B) 
gebruikt.  

VideoProcAmp: fijninstelling voor kleur, helderheid, contrast etc. Geadviseerd 
wordt de fabrieksinstellingen niet te wijzigen.  
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Formaat: hier niets wijzigen! Formaatinstellingen voor vastleggen worden in de 
opnamedialoog bij Resolutie gemaakt.  

 

Beeldschermopname (Plus/Premium-versie) 

Met de beeldscherm-opname kunt u alles opnemen wat zich op uw monitor 
beweegt. Dit proces wordt ook wel "Screen Capturing" genoemd. 

• Onder "Opnamekwaliteit" vindt u een 
aantal presets  voor verschillende 
doelen. U kunt óf de complete 
monitor opnemen ("fullscreen"), óf een 
kader in verschillende grootten kiezen 
om bijv. de monitor van de Windows 
Media Player of een andere 
videospeler op te nemen. Klik op 
"Configuratie", om eigen instellingen in 
te voeren. 

Let op: omdat veel videospelers met 
overlay werken is het 
aanbevelenswaardig, de speler op te 
roepen voordat u de opname start! 
Alleen zo kan de overgang naar de 
overlay-modus worden voorkomen. 

• In de opname-selectiedialoog selecteert u "Beeldscherm".  

Er verschijnt nu nog een dialoog met een rode opnameknop en een zwarte 
stopknop, buiten het kader met gestippelde omranding.  

• Activeer de optie "Muiscursor opnemen" om ook de bewegingen van de 
cursor op te nemen. 
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• Selecteer nu het op te nemen gedeelte van het beeldscherm, bijvoorbeeld de 
monitor van de videospeler waarin de video wordt afgespeeld. Schuif daarvoor 
het kader over het op te nemen gedeelte en pas eventueel de grootte ervan 
aan door aan de hoeken te slepen. 

Opmerking: Als eerst een beeldvullende preset is gekozen of in de dialoog de 
knop "Beeldvullend" is aangeklikt, bevindt het kader zich buiten het zichtbare 
bereik. 

• De eigenlijke opname start u met de rode opnameknop. De opname begint en 
er verschijnt in het informatiegedeelte van de taakbalk (tray) een 
opnamesymbool. 

• Wanneer u klaar bent, klikt u op het opnamesymbool of de stopknop om de 
opname te stoppen. De opname wordt beëindigd en de opnamedialoog wordt 
weer zichtbaar. 
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Bewerking na de opname 

De dialoog "Bewerking na de 
opname" kunt u vanuit alle 
opnamedialogen openen. 

U kunt alle bewerkingsstappen, van 
de opname via het coderen tot aan 
het branden, automatisch en 
zonder in te grijpen laten lopen. 

In de dialoog "Bewerken na de opname" kunt u: 

• Automatisch reclame zoeken en verwijderen: lees daarvoor het gedeelte 
"Reclame zoeken en verwijderen" (op pagina 246). 

• Automatische scèneherkenning: het materiaal in scènes verdelen. Lees 
daarvoor het gedeelte "Automatische scènedetectie" (op pagina 245). 

• Automatisch hoofdstukmarkers plaatsen: lees hiervoor a.u.b. het gedeelte 
"Automatisch hoofdstukmarkers plaatsen" in het hoofdstuk "Menu Bewerken" 
van het PDF-handboek of de hulp (F1-toets). 

Project meteen na de opname op disk branden: met deze optie kunt u in één 
keer opnemen en branden. Selecteer gewoon het formaat dat u wilt branden, 
plaats een passende disk in de brander en activeer de opname.  

Let op: controleer of de preset van de opnamekwaliteit overeenkomt met het 
disktype (bij dvd's bijvoorbeeld de preset: MPEG: dvd)! 

Wanneer u eigen instellingen op MPEG-encoding toepast (bijv. halve 
schermresolutie voor long play dvd's), controleer dan, of deze voor de opname 
en voor het branden dezelfde zijn, zodat er niet nogmaals gecodeerd hoeft te 
worden (Smart Encoding). 
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Na de opname wordt er automatisch naar het Branden-scherm omgeschakeld, 
de branddialoog wordt geopend en er wordt gebrand. Als menulay-out voor de 
dvd wordt telkens de laatst gebruikte lay-out gebruikt. 

Tip: deze functie is bijzonder geschikt om grote diskprojecten in één keer 's 
nachts te voltooien: u start 's avonds de opname en heeft de volgende morgen 
een voltooide dvd. 

Voor mobiel apparaat exporteren: de opgenomen film wordt meteen in het 
formaat van het geselecteerde apparaat omgezet en ernaartoe overgedragen. 
In de lijst staat als preset het apparaat, dat in de dialoog Video/audio uitvoeren 
(op pagina 313) is geselecteerd. 

Instellingen: opent de dialoog Exportinstellingen (op pagina 305) voor het 
geselecteerde doelapparaat. 

Let op: als u in de exportdialoog een bestandsnaam en een pad aangeeft, 
wordt het pad gebruikt maar de bestandsnaam genegeerd: bij EPG-gestuurde 
tv-opnamen wordt in plaats daarvan de naam van de uitzending gebruikt. 
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MAGIX TV/Videorecorder 

MAGIX Video deluxe 17 biedt een PC-televisie met videorecorder. Voor het 
gebruik van MAGIX TV/Videorecorder heeft u een werkende TV-kaart, 
TV-tunerbox, DVB-S- of -T-kaart nodig. 

 

Televisie of andere weergaveapparatuur aansluiten 

Met het MAGIX TV/Videorecorder en een geschikte TV-kaart of TV-tunerbox 
maakt u van uw computer een televisie. U kunt uw televisieprogramma 
bekijken op verschillende apparaten, zoals een PC-monitor, een videoprojector 
(beamer) of een televisie. Sluit hiervoor gewoon het gewenste apparaat op de 
VGA-uitgang (met het beeldschermsymbool) van uw grafische kaart aan. 

Tip: bij de aansluiting van videoprojectoren aan notebooks kan de melding 
"Geen signaal" verschijnen. In dit geval moet u met de toesencombinatie Fn + 
beeldschermtoets naar de VGA-uitgang van de laptop omschakelen. 
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Knoppenoverzicht 

 

1 Terug naar beginweergave 
2 Opname 
3 Timeshift-modus 
4 Snelopname  
5 Favorieten + zenderlijst 
6 Naar vorige zender schakelen 
7 Naar volgende zender schakelen 
8 Mute: geluid uit 
9 Geluid zachter 
10 Geluid harder 
11 Infogedeelte tonen/verbergen 
12 Set-up: instellingendialoog openen 
13 Timer: tijdsinstelling programmeren 
14 Programma: elektronische TV-gids (EPG) 

DVB TV-gids of (MAGIX Online TV Guide) openen. 
15 Opnamedirectory openen 

 
Wanneer u MAGIX TV/Videorecorder direct heeft gestart, heeft u met 
het "Schaarsymbool" de mogelijkheid zojuist opgenomen 
uitzendingen eenvoudig in het hoofdprogramma te bewerken.  
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Instellingen videorecorder 

 

Deze knop opent de instellingendialoog voor de videorecorder. 

 

Videodriver: stel hier het 
stuurprogramma (driver) 
voor uw TV-kaart in. Hier 
kunt u ook DVB-S- en 
T-kaarten selecteren. In dit 
geval wordt de dialoog 
vervangen door een 
vereenvoudigde variant 
(zie onder). 

Audiodriver: stel hier het 
stuurprogramma (driver) 
van de geluidskaart of het 
audio-apparaat in die/dat 
u gebruikt voor de 
weergave en opname van 
het TV-geluid. 

De niveaumeters meten het inkomende audiosignaal. Op de luidste gedeelten 
moet de weergave bijna 0 dB bereiken, dan is de opname perfect 
gemoduleerd. 

Niveau: hier kunt u een niveauregelaar oproepen om de modulatie bij te sturen.  

Automatische mixersturing: past de audioweergave aan de status van de 
recorder aan wat wil zeggen dat u het ingangssignaal hoort terwijl u televisie 
kijkt. De Wave-uitvoer is gedempt. Bovendien wordt automatisch de 
Line-ingang als opnamebron gekozen. Deactiveer deze optie alleen wanneer u 
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een andere geluidskaart wilt gebruiken. Met de Mixer-knop kunt u dan 
handmatig de ingang selecteren. 

Opslaan in map: hier kunt u de directory selecteren waarin uw videobestand 
moet worden opgeslagen. De standaardmap TV-opnamen is vooringesteld. 

Bewerking na de opname: deze optie opent de dialoog "Bewerking na de 
opname". Lees hierover meer in het betreffende gedeelte in het hoofdstuk 
"Veld Opname". 

Opnameformaat kiezen: maak een keuze uit verschillende vooraf naar 
gebruiksdoel ingestelde opnameformaten of bepaal het formaat zelf met 
behulp van de configuratie-knop.  

Geavanceerd opent speciale instellingenopties voor de TV-kaart (Meer 
informatie hierover vindt u in het gedeelte "Geavanceerde instellingen in de 
video-opnamedialoog" op pagina 89). Let ook op de algemene informatie over 
TV-formaten (Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte "Geavanceerde 
instellingen in de video-opnamedialoog" op pagina 89).  

Beeld voor PC optimaliseren: deze optie activeert een speciale de-interlace 
voor de optimalisatie van de TV-weergave op het PC-beeldscherm. Dit wordt 
niet door elke combinatie van grafische kaart/TV-kaart ondersteund. U heeft 
hiervoor in ieder geval een recente driver voor de grafische kaart nodig die 
DirectX9-compatibel is. 

Kabel – antenne: stel hier in of u televisie via kabel of antenne ontvangt. 

Geen beeld tijdens opname: om uw computer te ontlasten kunt u de 
weergave van het TV-beeld tijdens de opname uitschakelen.  

 

Afstandsbediening 

Hier vindt u een selectie afstandsbedieningen van verschillende fabrikanten om 
het MAGIX TV/Videorecorder comfortabel mee te besturen. Wanneer u één of 
meer van deze afstandsbedieningen bezit, kunt u gewoon verschillende 
instellingen proberen. 

Let op: bij sommige afstandsbedieningen moet de bijbehorende 
ontvangstsoftware ingeschakeld zijn, anders herkent MAGIX Video deluxe 17 
de afstandsbediening niet. 
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Set-up voor DVB-kaarten 

Geen beeld tijdens de opname: deze 
optie ontlast uw computer: bij de 
opname worden de beelden niet 
weergeven. 

EPG gegevens op de achtergrond 
oproepen: EPG-gegevens worden 
tijdens het televisiekijken op de 
achtergrond opgeroepen. Wanneer u 
de timerdialoog voor de programmering 
van een opname opent, staan deze 
gegevens direct tot uw beschikking. 

Klok synchroniseren: de systeemklok wordt op de DVB-klok afgestemd. 

Reclamedetectie tijdens de opname: de reclamedetectie (zie dialoog 
Bewerking na de opname) geschiedt tijdens de opname, direct na de opname 
zijn de uitzendingen dan al kant en klaar gemonteerd. 

Voorkeur voor Dolby Digital: wanneer de zender behalve het normale 
(stereo)geluidsspoor nog Dolby Digital-geluid aanbiedt, wordt automatisch dit 
geluidsspoor gebruikt. 

Voor de verwerking van Dolby Digital Audio in MAGIX Video deluxe 17 moet u 
een Dolby Digital-codec activeren. 

Dolby Digital uitvoeren in Surroundmodus: als u een Dolby 
Surround-installatie heeft kunt de optie "Dolby Digital in Surroundmodus 
uitvoeren" kiezen en zo alle 5.1-uitzendingen ook met echt 5.1-geluid laten 
weergeven. Controleer hiervoor eerst of de zender ook echt in het 5.1-formaat 
uitzendt. Om de betreffende uitzendingen met 5.1-geluid te kunnen ontvangen 
moet u de optie "Voorkeur voor Dolby Digital Audio" kiezen of in de 
geavanceerde modus de zenderlijst voor de ingestelde zender een 
AC3-audiokanaal uitkiezen. 

Bewerking na de opname: deze optie opent de dialoog "Bewerking na de 
opname". Lees hierover meer in het betreffende gedeelte in hoofdstuk 
"Werkveld Opnemen". 
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Afstandsbediening 

Hier vindt u een selectie afstandsbedieningen van verschillende fabrikanten om 
het MAGIX TV/Videorecorder comfortabel mee te besturen. Wanneer u één of 
meer van deze afstandsbedieningen bezit, kunt u gewoon verschillende 
instellingen proberen. 

Let op: bij sommige afstandsbedieningen moet de bijbehorende 
ontvangstsoftware ingeschakeld zijn, anders herkent MAGIX Video deluxe 17 
de afstandsbediening niet. 

 

Zender voor analoge ontvangst configureren 

Voor de digitale TV-ontvangst (DVB T of S) is MAGIX Video deluxe 17 met een 
voorgeconfigureerde zenderlijst uitgerust. 

Bij analoge TV-ontvangst (antenne of kabel) moet u echter voor het eerste 
gebruik van de televisie of videorecorder de televisiezenders instellen die u 
wilt/kunt ontvangen. Dit gaat bijna net als bij een "echte" televisie: u kunt de 
ingebouwde zenderzoeker gebruiken. 

• Activeer in de startweergave van het MAGIX TV/Videorecorder de televisie 
door op "TV" te klikken. 

 

• Klik onderin de transportbesturing op het televisiesymbool om de 
favorieten- en zenderlijst te openen. 

 
 

• Eerst komt u bij de favorietenlijst die aanvankelijk leeg is.  
• Klik geheel boven in de lijst op de knop "Zenderlijst". Nu 

bereikt u de lijst met ingestelde zenders. De lijst is nu nog 
leeg maar daar gaat nu verandering in komen. Klik op 
"Geavanceerd", om de opties van de zenderlijst te 
openen. 
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• Rechts in het optieveld kunt u nu het zenders zoeken starten en de zenderlijst 
configureren.   

Tip: de optie "Finetuning" bij het automatisch zoeken verhoogt de trefzekerheid 
bij gevonden zenders. Deze kunnen dan eventueel beter worden ontvangen – 
aan de andere kant duurt het zoeken van zenders wat langer.  
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Zenderlijst voor analoge programma's 

 

U komt bij de zenderlijst door op het betreffende symbool in de 
transportbesturing te klikken en dan de knop "Zenderlijst" te kiezen. 
Via de knop "Geavanceerd" komt u dan bij de opties van de dialoog 
"Zenderlijst": 

 

Zenderlijst: links in de zenderlijst worden de geprogrammeerde zenders 
weergegeven. 

Zender toevoegen/verwijderen: met deze opties kunt u zenders toevoegen 
aan of verwijderen uit de lijst. 

Zenders zoeken starten: als u deze dialoog voor de eerste keer opent, 
activeert u als eerste het zenders zoeken. Daarna wordt overeenkomstig de 
gekozen ontvangstoptie – kabel of antenne – het betreffende 
frequentiegedeelte doorzocht naar zenders. 

Finetuning bij automatisch zoeken: deze optie verhoogt de trefzekerheid bij 
gevonden zenders. Deze kunnen dan eventueel beter worden ontvangen – aan 
de andere kant duurt het zoeken van zenders wat langer. De gevonden 
zenders worden in de zenderlijst opgenomen, in eerste instantie met een 
nummer.  
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Zender verplaatsen: met deze pijlknoppen beweegt u een zender binnen de 
lijst tussen de verschillende programmaplaatsen. 

Zendernaam: u kunt deze zender-entry in de zenderlijst de juiste naam geven. 
Dit moet handmatig gebeuren aangezien de kabelnetten of frequenties niet in 
elke regio op dezelfde manier zijn ingedeeld. Selecteer hiervoor de zender in 
de lijst en voer dan rechts de juiste naam in. 

Videofrequentie: bij een slechte beeld- of geluidskwaliteit kunt u de ingestelde 
frequentie met de knoppen "+" en "-" instellen voor een betere ontvangst. 

Let op: het is belangrijk dat u de zenders de juiste naam geeft, aangezien de 
elektronische TV-gids de videorecorder aan de hand van deze namen 
programmeert! 

Import/export: met de knop "Export" kunt u de zenderlijst van MAGIX in een 
pad naar wens opslaan. Met de knop "Import" kunt u een zenderlijst van 
MAGIX uit een pad laden en gebruiken. Zo kunt u een zenderlijst bijvoorbeeld 
gebruiken in een nieuwere programmaversie of in een ander 
MAGIX-programma met televisiefunctie gebruiken. 
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Zenderlijst voor DVB-kaarten 

Bij de selectie van een DVB-kaart als TV-tuner wijzigen zich een paar details bij 
de zenderconfiguratie. Bovendien is er voor DVB een eigen EPG (Electronic 
Programming Guide, elektronische TV-gids) beschikbaar. 

 

De zenders worden in groepen (zogenaamde "Bouquets") geplaatst. In de 
zenderlijst ziet u dan eerst de bouquets, met een dubbelklik daarop worden de 
onderliggende zenders getoond. Deze hoeft u niet meer te benoemen. Geheel 
boven in de lijst vindt u een favorieten-bouquet waarin u uw lievelingszenders 
kunt plaatsen. 

Met "Geavanceerd" bereikt u de instellingen voor het zenders zoeken en voor 
de afzonderlijke zenders. Bij de DVB-S kan de gebruikte satelliet worden 
geselecteerd, bij DVB-T de regio. Aan de hand van deze configuratie is een 
sneller verloop van het zenders zoeken mogelijk. Met "Afzonderlijke frequentie 
tunen" kunt een bepaalde frequentie doorzoeken. Aanwezige zenders worden 
gezocht en opgeslagen in reeds bestaande of nieuwe bouquets. 
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Multi LNB configuratie: opent de hardwareconfiguratie voor DVB-S-kaarten. 
Als u de videorecorder correct opent maar toch geen beeld ontvangt, kunt u 
hier extra instellingen instellen. Ook als u meerdere LNB's aan uw 
satelliet-installatie heeft aangesloten, kunt u deze hier configureren. 

Zenders alfabetisch ordenen: alle zenders worden (onafhankelijk van het 
bouquet) in alfabetische volgorde gezet. Daarbij worden ze van iconen voorzien 
die aangeven of het normale, gecodeerde (crypt) of radiozenders (audio) 
betreft. 

Zenders zoeken: via de invoer van alleen de eerste letters kunt u snel uw 
zender vinden. 

Zender bewerken: hier kunt u een zender in het favorieten-bouquet plaatsen 
en bepalen of er EPG-gegevens worden opgevraagd. Omdat sommige zenders 
meerdere geluidssporen hebben, kunt u deze met "Audiokanaal" selecteren. 
Het betreft hier in het bijzonder zenders met Dolby Digital 5.1 Surround-geluid. 

Import/export: met de knop "Export" kunt u de zenderlijst van MAGIX in een 
pad naar wens opslaan. Met de knop "Import" kunt u een zenderlijst van 
MAGIX uit een pad laden en gebruiken. Zo kunt u een zenderlijst bijvoorbeeld 
gebruiken in een nieuwere programmaversie of in een ander 
MAGIX-programma met televisiefunctie gebruiken. 

Als u een DVB-T-kaart gebruikt kunt u bovendiennaast de zenderlijsten van 
MAGIX ook zenderlijsten importeren die u vindt bij 
http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_channels.conf. 

 

TV-programma 

De knop "TV-gids" in de TV-modus van de MAGIX TV/Videorecorder opent de 
weergave van de TV-programma's. 
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Hier hebt u de mogelijkheid zonder tussenkomst van papier geïnformeerd te 
worden over wat er op TV is: de gratis DVB-TV-gids biedt een 14-daags 
overzicht van het complete televisie-aanbod. Voorwaarde hiervoor is 
DVB-ontvangst via een DVB-stick of een DVB-kaart. Het programma-overzicht 
kunt u selecteren via de knop "TV-programma". 

 

De DVB-TV-gids of MAGIX Online TV Guide (optioneel, voor analoge 
TV-ontvangst) vervangt uw normale TV-gids en biedt daarnaast meer comfort 
dan een gewone gids kan bieden: 

• U kunt zoeken naar bepaalde uitzendingen wanneer u zich even niet kunt 
herinneren welke zender uw favoriete uitzending uitzendt. 

• U kunt uitzendingen direct als opname programmeren zonder dat u uw 
videorecorder uitgebreid en tijdrovend hoeft te programmeren. 

• U kunt zelf de volgorde bepalen waarin de zenders worden getoond en u hoeft 
niet de vaste volgorde van gewone TV-gidsen aan te houden. 

 

Let op: als u het TV-programma niet via DVB ontvangt staat ook MAGIX Online 
TV Guide ter beschikking. Deze service kunt u 60 dagen lang kosteloos testen, 
daarna moet worden betaald. 

 

Uitgebreide informatie voor de gekozen uitzending 

De dialoog "Uitgebreide informatie" kunt u openen met een dubbelklik op een 
uitzending. Hier worden details over de gekozen uitzending getoond. Onder 
andere ook een leeftijdsaanbeveling voor de uitzending, mits voorhanden. 

Opname: met een klik op de knop "Opname" zet u de uitzending in de timer 
van de videorecorder. 

 

Dit symbool verschijnt bij uitzendingen die in 16:9 
(breedbeeldformaat) worden uitgezonden. 

Overige symbolen bij het gebruik van MAGIX Online TV Guide 
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Opname-opties 

 

In deze dialoog kunt u de handelingen vastleggen die na de laatste 
geprogrammeerde opname automatisch worden uitgevoerd: de computer 
uitzetten en de EPG-gegevens actualiseren. 

Opnametijdcorrectie: indien de EPG-gegevens afwijken van de daadwerkelijke 
begin- en eindtijden van de uitzendingen, kunt u hier buffertijden vastleggen 
waarmee de opname eerder wordt gestart of later wordt beëindigd. 

 

Instellingen MAGIX Online TV Guide 

De knop "Set-up" in de MAGIX Online TV Guide opent de dialoog "Instellingen 
MAGIX Online TV Guide". 

In de dialoog kunt u zien wat voor 
soort abonnement u heeft en hoe lang 
dit abonnement op uw TV-gids nog 
geldig is. 

Abo-sleutel wijzigen...: hier kunt u uw 
abonnement voor de periode van één 
jaar activeren.   
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Met "Online bestellen" bestelt u de 
"ABO sleutel" oftewel de 
activeringscode.  Zodra u de sleutel 
heeft ontvangen voert u deze in 
bij "Abo Key" en klikt u op de knop 
"Activeren". 

 

Timerprogrammering 

 

U opent de programmering van de timer voor tijdgestuurde 
videorecorderopnamen via de knop "Timer". 

Let op: wanneer u één van de beiden geïntegreerde EPG's – de DVB-TV-gids 
of MAGIX Online TV Guide – gebruikt, worden de gegevens van de EPG 
gebruikt voor een eenvoudiger programmering van de timer. Wanneer u geen 
van beide EPG's gebruikt, kunt u de programmering van de timer ook 
handmatig (op pagina 116) uitvoeren. 

Wanneer er opnamen zijn geprogrammeerd en u MAGIX Video deluxe 17 
afsluit, zorgt een klein tray-icoon ervoor dat MAGIX Video deluxe 17 vóór het 
begin van de opname weer wordt gestart en dat de videorecorderfunctie wordt 
geactiveerd. 

Let op! Door de automatische updates van Windows XP (met servicepack 2) 
en Windows Vista kan het zijn dat uw computer opnieuw wordt opgestart 
zodat de geprogrammeerde opname wordt onderbroken of helemaal niet kan 
beginnen. Deactiveer daarom de automatische updates van Windows. 
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Links in de dialoog 
wordt het programma 
van de lopende zender 
weergegeven. Aan de 
rechterkant van de 
dialoog ziet u alle reeds 
geprogrammeerde 
opnamen.  

Opnemen: markeer eerst links in de lijst de gewenste uitzending die u wilt 
opnemen. Klik dan op de knop "Opnemen" om de uitzending rechts in de 
opnamelijst op te nemen. 

Meer info: hier roept u extra informatie over een uitzending op.  

Bewerken: deze knop (of een dubbelklik op de entry's in de opnamelijst) opent 
de dialoog "Opname programmeren". 

Verwijderen: deze knop verwijdert de geselecteerde uitzendingen uit de 
opnamelijst. 

Handmatige programmering: u kunt opnamen echter ook handmatig 
toevoegen, bewerken of weer verwijderen. Dit is vooral nodig wanneer u noch 
de DVB-TV-gids, noch MAGIX Online TV Guide gebruikt. 
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Handmatige timerprogrammering 

 

Opnamestart/-einde: hier kunt u de begintijd, eindtijd en de datum van de 
opname instellen. Met een klik op de datum wordt een kalender zichtbaar. 

Zender: hier bepaalt u welke zender moet worden opgenomen. 

Herhaling: hier kunt u een serie opnamen instellen, bijvoorbeeld om dagelijkse 
of wekelijkse uitzendingen op te nemen. 

Titel van de opname/directory: bovendien kunt u de opname meteen een 
duidelijke naam geven en de opnamedirectory wijzigen. 
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Tijdscorrectie opname-einde: wanneer u de opnametijden via de elektronische 
TV-gids heeft ingesteld, kunt u hier voor de zekerheid nog een buffertijd 
toevoegen zodat er iets meer wordt opgenomen. 

Timeshift-opname: de opname start in de Timeshift-modus wat betekent dat u 
een uitzending al kunt bekijken terwijl de opname nog loopt. 

 

Timeshiftmodus 

 

In de Timeshiftmodus voor analoge TV-kaarten wordt een 
programma tegelijkertijd opgenomen en weergegeven. Hierdoor 
kunt u een TV-programma tijdverschoven bekijken.   

Zodra u naar de Timeshiftmodus overschakelt wordt de uitzending "op pauze" 
gezet. Op de achtergrond loopt de uitzending natuurlijk gewoon door en wordt 
opgenomen. De transportbesturing verschijnt. Hiermee kunt u vrij door de 
uitzending navigeren. U kunt bijvoorbeeld: 

 

 

De uitzending stoppen om bijvoorbeeld de telefoon op te nemen. 
Activeer hiervoor gewoon de Timeshiftmodus en neem de telefoon 
op. Klik wanneer u verder wilt kijken op de afspeelknop. 

 

Reclame "vooruit" spoelen. Start wanneer de uitzending begint de 
videorecorder in de Timeshiftmodus en ga nog even iets anders 
doen tot de totale tijd van de reclameblokken ongeveer voorbij is. 
Wanneer u de uitzending wilt bekijken start u deze met de 
afspeelknop. Wanneer er een reclameblok komt kunt u met de 
knop "Spring 30 seconden vooruit" de reclame overslaan. 

 

"Replay": hier spoelt u terug. Start de Timeshiftmodus en ook 
meteen de weergave. Beweeg de positieschuifregelaar helemaal 
naar rechts. U bevindt zich met de weergave nu in de 
"tegenwoordige tijd". Wanneer er nu iets spannends gebeurt, kunt 
u met de knop "Spring 30 seconden terug" supersnel een 
herhaling genereren, net als bij een voetbalwedstrijd! 
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Opgenomen uitzendingen afspelen 

Met de videorecorderknop "Opnamedirectory openen" bereikt u de directory 
met de opgenomen uitzendingen.  

 

Daarbij opent zich een standaarddialoog voor bestandsselectie. 

U kunt de uitzendingen op zender, naam en tijd van opname sorteren, 
uitzendingen wissen of de uitgebreide EPG-gegevens voor de uitzending 
bekijken. DVB-radio-opnamen worden niet met de videorecorder afgespeeld 
maar met een knop voor het beluisteren van de opnamen kunt u echter wel de 
MAGIX Music Manager openen. 
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Objectbewerkingen 

In de Tijdlijnmodus van MAGIX Video deluxe 17 gaat het steeds om 
"Objecten". Deze naam geldt voor alle soorten media, die zich op de sporen 
van de Arranger bevinden. Zo zijn er video-objecten voor videobestanden, 
audio-objecten voor audiobestanden, foto-objecten voor foto's en andere 
afbeeldingen, titelobjecten voor ondertitels en zelfs synthesizer-objecten, 
waarachter MIDI-bestanden schuilen. 

In het volgende hoofdstuk wordt beschreven wat u met deze objecten zoal 
kunt doen. De manier van werken is voor alle soorten objecten vergelijkbaar. 

Objecten aan het project toevoegen 

Videomonitor 

Op de videomonitor worden ook alle selecties uitgevoerd. Hier kunt u uw 
materiaal vóór de import nauwkeurig selecteren en knippen. Alle entry's in de 
Mediapool hebben een previewfunctie. 

• Met de weergaveknop op de bronmonitor kunt u de preview voor video- en 
foto-objecten uit de Mediapool starten. Ook voor andere objecten zoals titels 
of overgangen kan een preview worden bekeken. 

• Audiobestanden en synthesizer-objecten uit de Mediapool kunnen eveneens 
via de weergaveknop worden beluisterd. 

Tip: nuttige presets voor de Arranger en de videomonitor vindt u in de tab 
Weergave-presets (op pagina 72)in de programma-instellingen. 

 

Beeldvullende weergave 

• Via de optie "Beeldvullend" in het contextmenu van de monitor kunt u deze 
maximaliseren. Hiervoor kunt u ook op de monitor dubbelklikken of de 
sneltoetscombinatie "Alt+Enter" indrukken. De beeldvullende weergave is in 
het bijzonder bij het werk met twee beeldschermen praktisch: één 
beeldscherm toont dan bijv. de preview van de film in de preview-monitor, het 
andere beeldscherm toont de Arranger. 

• Ook in beeldvullende modus kunt u de videomonitor verplaatsen en het 
contextmenu (rechter muisknop) oproepen. Daar kunt u bovendien de normale 
entry's van de transportbesturing verbergen of laten weergeven. 
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• Met de "Esc"-toets, of de knop "Verkleinen" rechts boven in de beeldvullende 
modus, krijgt u weer de normale weergave. 

 

Filmoverzicht 

Via de optie "Filmoverzicht" in het menu "Venster" krijgt u een 
overzichtsweergave van het gehele arrangement. Alle objecten op de Arranger 
worden in de monitor getoond. De overzichtsweergave is vooral praktisch voor 
het werk aan langere films omdat de verkleinde totaalweergave in de 
videomonitor en de gezoomde, gedetailleerde weergave in de Arranger goed 
met elkaar kunnen worden gecombineerd.  

Het filmoverzicht kan worden gebruikt voor het vinden en bewerken van 
specifieke posities: 

• Als u op een object in de videomonitor klikt, wordt in de Arranger op het 
object ingezoomd.  

• Als u in de videomonitor met de muis een kader sleept, wordt in de Arranger 
ingezoomd op het betreffende gedeelte. 

• Als u de afspeelmarker van de videomonitor verplaatst, verschuift ook de 
afspeelmarker in de Arranger. 

Tip: wanneer u deze functie vaak gebruikt, kunt u de sneltoetscombinatie 
"Shift+A" gebruiken om snel te schakelen. 

 

Bestanden laden 

Mediabestanden kunnen op verschillende manieren vanuit de Mediapool naar 
de Arranger worden geladen: 

• Het snelst: een gewenst bestand sleept u eenvoudig met ingehouden 
muisknop direct vanuit de Mediapool naar een gewenst spoor. Als er zich op 
die positie al een object bevindt, wordt het bestand op dezelfde tijdpositie een 
spoor daaronder geplaatst. 

• Meerdere bestanden laden: als u meerde bestanden uit een map wilt laden, 
klikt u in de lijst met ingehouden Ctrl-toets de verschillende bestanden aan, die 
u wilt gebruiken. Als u een reeks bestanden wilt laden, kunt u de Shift-toets 
ingedrukt houden en eerst op de eerste en dan op de laatste entry van de 
reeks klikken. Alle daartussen liggende bestanden worden dan ook 
geselecteerd. Vervolgens sleept u alle gemarkeerde bestanden met 
ingehouden muisknop naar de Arranger. 



 
 

Objectbewerkingen 121  

 

www.magix.nl

Let op: wanneer u een bestand in MPEG4-formaat laadt, moet u daarvoor de 
codec gratis activeren. 

 

Dvd-bestanden (VOB) met meerdere geluidssporen 

MAGIX Video deluxe 17 laadt ook VOB-bestanden die meerdere geluidsporen, 
zogenaamde multigeluidssporen, bevatten. Na het laden van het VOB-bestand 
klikt u gewoon met de rechter muistoets op het gemaakte audio-object en 
kiest u het gewenste geluidsspoor. 

Opmerking:  Om een audio-object in het arrangement te zien en te kunnen 
kiezen moet de Tijdlijnmodus actief zijn. 

 

Gedeelten uit filmbestanden laden 

 

Bij langere video's kan het handig zijn om vóór de import de 
gedeelten vast te leggen, die u wilt importeren. Daarvoor kunt u 
in- en uitpunten plaatsen, d.w.z. grenzen bepalen.  

Dat gaat als volgt: 

• Selecteer met een dubbelklik het bestand in de Mediapool. Speel het met de 
weergavefuncties van de videomonitor af en vind zo het gedeelte, dat u in het 
project wilt gebruiken. 

• Verplaats met ingehouden muisknop de grenzen of gebruik hiervoor de 
betreffende knoppen of sneltoetsen I en O op uw toetsenbord. De sneltoetsen 
zijn praktisch als u met de Shuttle en het Jog-wiel de benodigde posities 
nauwkeurig bepaalt. 

• Klik op het monitorbeeld en sleep het met ingehouden muisknop naar de 
Arranger. Er verschijnt een object op een spoor, dat het geselecteerde 
gedeelte representeert. 

 

MPEG-4-Import 

MPEG-4-bestanden kunt u net als andere bestanden met drag & drop uit de 
Mediapool laden. Video's met een hogere horizontale resolutie dan 768 pixels 
kunnen alleen met MAGIX Video deluxe 17 Plus und Premium worden 
geïmporteerd. 

 

Let op: voor de import en export van AVC en MPEG-4-bestanden moet de 
MPEG-4-encoder eerst geactiveerd (op pagina 368) worden. Daarvoor opent 
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zich een dialoog wanneer de codec nodig is. Bestanden met een horizontale 
resolutie van meer dan 768 pixels kunnen alleen door MAGIX Video deluxe 17 
Plus und Premium worden geladen. 

 

Objecten selecteren en groeperen 

Om objecten via het menu te bewerken of te verwijderen moet u ze eerst 
selecteren. Hiervoor klikt u gewoon op het te selecteren object. Geselecteerde 
objecten zijn anders gekleurd. 

Meerdere objecten kunnen met ingehouden Shift-toets worden geselecteerd. 
Nog sneller is het om met de muis op een lege plaats te klikken en van daar 
een rechthoek te maken: alles binnen de rechthoek wordt geselecteerd. 

U kunt van meerdere objecten een groep maken, bijvoorbeeld om onbedoelde 
verplaatsingen te voorkomen, of om ze samen te bewerken. Er hoeft dan ook 
maar één object te worden aangeklikt, om de hele groep te markeren. Om te 
groeperen of te degroeperen, gebruikt u de knoppen in de 
gereedschappenbalk of de betreffende bevelen in het menu "Bewerken". 

 

Objecten verplaatsen 

Alle geselecteerde objecten kunnen met ingehouden muisknop naar alle 
sporen worden verplaatst. Het wordt echter aanbevolen, om bij elkaar horende 
objecten op dicht bij elkaar liggende sporen te plaatsen en aparte sporen voor 
audio- en video-objecten aan te leggen. Voor- en achtergronden of video's, die 
in elkaar over moeten vloeien, moeten precies op twee boven elkaar liggende 
sporen liggen. 

Met ingehouden Shift-toets kunnen de objecten van één spoor naar een ander 
worden gesleept, zonder dat de tijdpositie in het geding komt. 

 

Objecten knippen 

Alle objecten kunnen worden gesplitst. Elk objectgedeelte wordt zo een geheel 
zelfstandig object: 

 
• Markeer het te splitsen object. 
• Plaats de afspeelmarker op de plaats, waar de video moet worden 

geknipt. 
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• Klik op de knop "Knippen" of kies in het menu "Bewerken" de optie 
"Knippen".  

Om gesplitste objecten later weer samen te smeden, markeert u de 
afzonderlijke delen en selecteert u het bevel "Groeperen", die alle gemarkeerde 
objecten in een groep samenvoegt. 

Let op: wanneer u het commando "Splitsen" gebruikt, zonder een object 
geselecteerd te hebben, worden alle objecten op de positie van de 
afspeelmarker gesplitst. 

Tip: in het hoofdstuk "Snelle start" van het gedrukte handboek vindt u een 
gedetailleerde stap-voor-stap-handleiding, hoe u snel onbruikbare scènes uit 
het materiaal knipt (op pagina 32). 

 

Montagemenu 

 
Met een klik op de kleine pijl naast de montageknop bereikt u het 
montagemenu waarin u nog meer commando's vindt. Daar heeft u de 
keuze uit meer opties. 

 

Splitsen 

 
Dit bevel splitst een geselecteerd object op de positie van de 
beginmarker. Zo ontstaan er twee onafhankelijke objecten. 

Sneltoets:   T 

 

Begin verwijderen 

Deze functie splitst een geselecteerd object op de positie van de 
afspeelmarker en verwijdert gelijktijdig het gedeelte ervóór. 

Sneltoets:   K 

 

Objecteinde verwijderen 

Deze functie splitst een geselecteerd object op de positie van de 
afspeelmarker en verwijdert gelijktijdig het gedeelte erna. 

Sneltoets:  U 
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Scène verwijderen 

 
Als u achteraf een scène uit een film wilt knippen, kunt u met deze 
optie de achterste objecten, titels en overgangen op alle sporen 
automatisch naar voren laten schuiven, zodat er geen gat in de film 
ontstaat. 

Dit betreft niet de objecten op andere sporen, die de gekozen scène 
overlappen, ze worden dus niet verschoven. 

Sneltoets:  Ctrl + Del 

 

Film splitsen 

 
Dit commando splitst de film op de plaats van de afspeelmarker in 
twee zelfstandige films. In de Arranger blijft het gedeelte staan, dat 
voor de afspeelmaker staat.  

Het achterste gedeelte wordt uit de Arranger verwijderd en als nieuwe film 
aangelegd, die u bereikt via het menu "Venster". 

Sneltoets:   Alt + T 

 

Objecten vermenigvuldigen 

Objecten kunnen heel eenvoudig worden verveelvoudigd, om van kleine audio- 
of video-loops snel grotere arrangementen te maken. Klik gewoon met de muis 
op het te kopiëren object en houdt tegelijkertijd de Ctrl-toets ingedrukt. Zo 
wordt een kopie gemaakt, die direct naar de gewenste positie kan worden 
gesleept. 
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Objecthendels 

U kunt alle objecten met de onderste objecthendels inkorten door met de muis 
naar een van de onderste hoeken van het object te gaan tot de muiswijzer een 
stretchsymbool (dubbele pijl) wordt. Nu kunt u het object inkorten tot de 
gewenste lengte is bereikt. 

 

5 "Hendels": lengte, fade, transparantie (volume) 

Met de hendels links en rechts boven kan een fade-in of -out op een object 
worden toegepast. Door elkaar overlappende objecten in en uit te faden kunt u 
er overgangen tussen creëren. De lengte van de overgang kunt u daarbij met 
de hendels regelen. 

Met de transparantie-/volumehendels bovenaan het midden van het object  
kunt u de transparantie van video- en bitmap-objecten of het volume van 
audio-objecten wijzigen.  

Beweegt u dus de middelste hendel van een video-object naar beneden, dan 
wordt het object in principe doorzichtig. Als er geen object op het spoor 
erboven ligt, komt de zwarte achtergrond door, dus neemt de helderheid af. 
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Objecten trimmen 

Trimmen betekent het nauwkeurig instellen van objectgrenzen resp. van 
fade-ins en -outs en overgangen. Daarvoor zijn er in MAGIX Video deluxe 17 
twee verschillende trimmers beschikbaar, die via het contextmenu van een 
video- of beeldobject kunnen worden opgeroepen. 

 

Algemene richtlijnen voor gebruik van beide trimmers 

Afspeelfuncties: het trimvenster heeft eigen afspeelfuncties, waarmee het 
object afzonderlijk of in de context van het arrangement kan worden 
afgespeeld.  

De rechter afspeelknop laat het arrangement normaal afspelen. Het afspelen 
kan soms schokkerig verlopen omdat de processor zwaar wordt belast. 
Frames die niet kunnen worden berekend worden overgeslagen.  

De middelste afspeelknop speelt het arrangement frame-voor-frame af. Er 
worden geen frames weggelaten, maar het afspelen kan daardoor langzamer 
verlopen. 

De linker afspeelknop rendert materiaal voor het afspelen. Deze methode 
garandeert stabiel afspelen.  

De beginmarker in de Tijdlijn wordt verplaatst als de functies terugspoelen en 
vooruitspoelen worden geactiveerd, waardoor de overgangen tussen de 
video’s goed gecontroleerd kunnen worden.  

Stapgrootte: een klik op de +/- knoppen in beide trimmers verplaatst de 
hendels of het materiaal in het object met precies één frame. Samen met "Ctrl" 
wordt het object per muisklik 5 frames verplaatst.  
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Trimmer voor afzonderlijke objecten 

In het midden van het trimvenster bevindt zich een schematische weergave 
van het geselecteerde object met hendels.  

 

Fade in/out (4,5): deze knoppen beïnvloeden de bovenste fadehendels van het 
object. 
Object-inhoud (3): hier kan het videomateriaal worden verplaatst, dat wordt 
afgespeeld, zonder de objectlengte te wijzigen. 
Positie (2): via deze knoppen wordt het object op het spoor verschoven. 
Eerste frame / einde fade in (7): schakelt de linkermonitor tussen het eerste 
frame van het object en het einde van de fade-in om. 
Eerste frame / einde fade out (8): schakelt de rechtermonitor tussen het begin 
van de fade out en het laatste frame van het object om. 
Linker-/rechter-pijlknoppen (1, 6): hier worden de onderste object-hendels 
afgestemd. 
Volgende object/las (9, 10): de knoppen geheel rechtsonder springen naar 
het/de volgende/vorige object/las in de Arranger. Zo kunt u in het arrangement 
bewegen en kunnen objecten worden getrimd, zonder de trimmer te moeten 
verlaten. 

Sneltoets:   Q 
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Las trimmen 

 

In het midden van het trimvenster bevindt zich een schematische weergave 
van het geselecteerde object met hendels.  

Linkerpijlknop (1): verschuift het laatste frame van het eerste object, het 
tweede object wordt hierop aangepast. De lengte van de overgang blijft gelijk. 
De weergave toont de relatieve verandering in vergelijking met de 
uitgangstoestand bij de opening van de trimmer.  
Positie (2): verschuift het tweede object. De lengte van de overgang wordt 
daardoor gewijzigd. Dit komt overeen met objectverschuivingen in de Arranger.  
Objectinhoud (3): verschuift de film onder het tweede object. De lengte van de 
overgang en de objecten zelf worden niet gewijzigd. 
Crossfade (4): verandert de overgangslengte symmetrisch voor beide 
objecten. De objecten zelf blijven even lang. De lengte kan numeriek worden 
ingevoerd.  
Middelste pijlknoppen (5): verschuiven de bestaande overgang. Beide 
objecten blijven op hun posities, alleen de las beweegt. 
Overgang (6): geeft de soort overgang aan. Met een muisklik opent u een pop 
up-menu, waarin een overgang kan worden geselecteerd. 
Rechterpijlknoppen (7): verschuiven het beginframe van het het tweede 
object. Het eerste object en de overgang blijven. Alleen de lengte van het 
tweede object wordt gewijzigd. 
Start fade-out / laatste frame (8): schakelt de linkermonitor tussen het begin 
van de overgang en het laatste frame van het object om. 
Eerste frame / einde fade-in (9): schakelt de rechtermonitor tussen het eerste 
frame van het laatste object en het einde van de overgang om. 
Volgende object/las (11, 10): deze knoppen springen naar het/de 
volgende/vorige object/las in de Arranger. Zo kunt u in het arrangement 
bewegen en kunnen lassen worden getrimd, zonder de trimmer te moeten 
verlaten. 

Toets:   N 
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Geluid en beeld van elkaar scheiden. 

Video's met geluidsmateriaal verschijnen in Arranger op 2 sporen als 2 
objecten (audio-object en video-object) - voor zover in het "Bestand"-menu 
onder "Programmainstellingen" > "Video/Audio" de optie "Geluid uit video 
extraheren" geactiveerd is. Beide objecten zijn dan automatisch tot een groep 
samengevoegd.  

Om het audio- en beeldmateriaal gescheiden van elkaar te bewerken, kunt u 
de objecten met de functie "Degroeperen" (op pagina 332) van elkaar 
scheiden. Aansluitend kunnen het beeld- en geluidsspoor gewisseld en 
afzonderlijk bewerkt worden. 

De sporen kunt u vervolgens met de functie "Arrangement exporteren" weer 
samenvoegen.  

 



 
 

 130 Objectbewerkingen  

www.magix.nl 

Overgangen 

Als u de videobestanden naar de Arranger sleept staan ze op de Tijdlijn of het 
Storyboard normaal gesproken direct achter elkaar. Dit wordt ook wel een 
'harde las' genoemd. U kunt de filmscènes echter ook in elkaar laten 
overgaan. 

Dat betekent dat gedurende de overgang twee objecten tegelijkertijd worden 
afgespeeld en dat deze twee objecten op verschillende manieren worden 
gemixt. In de Mediapool vindt u in de map met overgangen een groot aantal 
overgangen. 

 

Eenvoudige kruisovergang 

 

U maakt in de tijdlijn eenvoudig overgangen, door het tweede object over het 
eerste object te schuiven. Zo wordt automatisch een crossfade 
(kruisovergang) gemaakt. Bij deze standaardovergang wordt het eerste object 
uitgefaded en tegelijkertijd het tweede object ingefaded. De duur van de 
kruisovergang wordt in de tijdlijn aangegeven door twee kruislings geplaatste 
lijnen. Als u aan de bovenste objecthendel van het tweede object sleept, wordt 
tegelijk de fade-in van het tweede object en de fade-out van het eerste object 
geregeld, uiteindelijk dus de lengte van de kruisovergang. 

  

Om een andere overgang te kiezen klikt u op het overgangensymbool, 
welke verschijnt als een object is gemarkeerd. 

Het overgangenmenu verschijnt. Het icoon van het overgangensymbool 
verandert dan overeenkomstig de gekozen overgang. 

 

Overgangen uit de Mediapool 

• Klik op "Overgangen" in de Mediapool, om de betreffende directory te openen.  
• Een klik op een entry activeert een preview van de overgang op de 

bronmonitor. 
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• Sleep de gewenste overgang naar de las tussen twee objecten. Alleen 
wanneer de muiscursor met de overgang-preset boven een scènewissel 
hangt, verandert deze van een blokkadesymbool in een objectsymbool, dat 
betekent dat u de overgang daar kunt plaatsen. Het achterste object wordt 
een overgangslengte naar voren geschoven.  

Overgangen kunnen elke lengte aannemen, wat betekent dat als de overgang 
wordt verkort, het effect sneller wordt afgespeeld.  

Sommige overgangen kunnen nog nauwkeuriger worden ingesteld. Klik 
daarvoor opnieuw op het overgangensymbool en kies "Instellingen" onderaan 
in het menu. Op deze manier staat een overgangensymbool in de Mediapool 
soms voor een hele reeks verschillende effecten. 

De alpha-overgangen (in de subdirectory's: Iris, Objecten, Random etc.) zijn 
eigenlijk voorgeproduceerde zwart/wit-video's, die in verbinding met een 
alpha-keying-effect gebruikt worden voor overgangen. 

Andere overgangen gebruiken ook geluidseffecten. Kijk maar eens op uw 
gemak wat er allemaal te vinden is, om zo voor toekomstige projecten alvast 
een idee van de moglijkheden te hebben. 

Tip: gebruik niet teveel overgangen! Als u films in de bioscoop of op televisie 
goed bekijkt zult u merken, dat de harde las de regel is en de overgang de 
uitzondering. Video's werken snel onprofessioneel en te vol wanneer u bij elke 
las een overgang plaatst. 

 

Eigen overgangen exporteren 

U kunt MAGIX Video deluxe 17 heel eenvoudig uitbreiden met meer 
overgangseffecten, door video's te produceren, die een willekeurige overgang 
van zwart naar wit bevatten. Een dergelijke video kunt u van elk (ook in kleur) 
videomateriaal maken, door het als transitie te exporteren (menu "Bestand" > 
"Film exporteren" > "Export als transitie"). 

Dan wordt de geladen film of een gedeelte ervan als zwart/wit-video in het 
mxv-formaat geëxporteerd en in de map Overgangen opgeslagen. Vanaf dan is 
de nieuwe overgang beschikbaar in de Mediapool of in het menu 
"Overgangen". 
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3D-overgangen 

Algemeen 

3D-effecten bieden afwisselende en spannende mogelijkheden, om 
driedimensionale overgangen tussen twee video's te maken. Deze effecten 
vindt u in de "Overgangen"-directory van de Mediapool. 

Voor een vloeiende weergave van de 3D-overgangen worden 
versnellingsfuncties van de grafische kaart gebruikt. 3D-functies op grafische 
kaarten kunnen via twee verschillende software-standaarden worden gebruikt: 
Direct3D en OpenGL. Deze standaarden worden in verschillende mate door 
verschillende stuurprogramma's van grafische kaarten ondersteund. Daarom 
kunt u in de overgangsinstellingen tussen beide standaarden schakelen. 

Instellingen 

In de overgangsinstellingen kunt u de het gedrag en het uiterlijk van de 
3D-overgangen beïnvloeden. Klik daarvoor op het betreffende 
overgangensymbool op het object en kies "Instellingen".  

De volgende opties staan dan tot uw beschikking: 

Anti-aliasing: aan de randen van driedimensionale objecten onstaan vaak 
minder mooie trap-effecten. De Anti-aliasing (randafronding) vermindert dit 
effect, hiervoor wordt echter ook meer rekenkracht gevraagd van uw 
computer. Deze instelling geldt globaal voor alle 3D-overgangen, het aan- of 
uitschakelen van de Anti-aliasing voor één 3D-overgang heeft dus tot gevolg 
dat de instelling bij alle andere gebruikte 3D-overgangen wordt toegepast. 

Mirror X/Y: met deze opties kan de bewegingslijn van 3D-objecten tijdens de 
overgangen worden beïnvloed. De optie "X-as spiegel" spiegelt de beweging 
van het object horizontaal (langs de X-as). De optie "Y-as spiegel" spiegelt de 
beweging van het object verticaal (langs de X-as). 

Rendering: hier kunt u beslissen, welke softwarestandaard (zie boven) voor het 
renderen van de 3D-objecten zal worden gebruikt: OpenGL of Direct3D. Beide 
modi gebruiken hardwarefuncties van de grafische kaart voor het renderen van 
3D-overgangen. U kunt altijd nog verschillende resultaten verkrijgen, zowel in 
de performance als voor de uiteindelijke weergave van de overgang. 

Voor het gebruik van Direct3D moet minimaal DirectX 9.0a zijn geïnstalleerd. 
OpenGL vereist een grafische kaart-stuurprogramma voor OpenGL1.1. 
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Deze instelling geldt globaal voor alle 3D-overgangen. Een wissel tussen de 
rendermodi bij een 3D-overgang heeft tot gevolg, dat alle andere gebruikte 
3D-overgangen deze instelling overnemen. 

Deactivering van de hardwareversnelling: hardware-versneld renderen op de 
grafische kaart zorgt voor een veelvuldige verbetering van de prestatie, het kan 
echter bij enkele systemen tot problemen leiden. Treden er in samenhang met 
3D-overgangen problemen op, dan kan de hardwareversnelling voor de 
berekening van 3D-overgangen worden uitgezet.  

Deactiveer daarvoor de optie "Hardware-versnelling voor 3D-objecten" via 
menu "Bestand" > "Instellingen" > "Programma-instellingen" > "Video/audio". 
Om deze verandering te activeren, moet het programma opnieuw worden 
gestart. 

Probleembehandeling 

Probleem: de weergave van 3D-overgangen op de videomonitor is moeizaam 
en schokkerig. 

Mogelijke oplossing: de prestatie van 3D-effecten is afhankelijk van de 
rekenkracht van uw grafische kaart. Om een vloeiende weergave te verkrijgen 
kunt u in de instellingendialoog van de 3D-overgangen de Anti-aliasing 
uitschakelen of een kleinere resolutie voor de programmamonitor kiezen. Ook 
kunt u controleren, of u de meest actuele versie van het stuurprogramma voor 
de grafische kaart heeft geïnstalleerd. Na de export of het branden van een 
disk worden de overgangen altijd vloeiend weergegeven. 

Probleem: de 3D-overgang blijft zwart of toont een andere beeldfout. 

Mogelijke oplossing: de 3D-overgangen gebruiken hardwareversneld renderen 
op de grafische kaart voor de beeldberekening. Dit kan op sommige systemen 
tot conflicten leiden. Controleer, of u de meest actuele versie van het 
stuurprogramma voor de grafische kaart heeft geïnstalleerd. Soms heft een 
wissel van de rendermodi (in de instellingendialoog van de overgangen) of de 
uitschakeling van de anti-aliasing het probleem op. 

Wanneer er nu nog problemen optreden, kunt u de hardware-versnelling 
deactiveren (zie boven). 

Probleem: bij de export van 3D-overgangen verschijnt er een waarschuwing, 
dat voor de berekening van de overgangen niet genoeg geheugen beschikbaar 
is op de grafische kaart. 
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Mogelijke oplossing: het videogeheugen op uw grafische kaart is te klein, om 
het 3D-effect in de gewenste resolutie te berekenen. Kies eventueel een lagere 
resolutie (bijvoorbeeld 720 x 576) in de instellingen van de exportdialoog. 
Wanneer er nu nog problemen optreden, kunt u de hardware-versnelling 
deactiveren (zie boven). 

Probleem: bij de preview van een 3D-overgang wordt alleen een kruisovergang 
weergegeven en er verschijnt een waarschuwing: "Voor de berekening van een 
3D-overgang is in de huidige resolutie niet voldoende geheugen op de 
grafische kaart beschikbaar." 

Mogelijke oplossing: het videogeheugen op uw grafische kaart is te klein, om 
het 3D-effect in de gewenste resolutie te berekenen. Klik met de 
rechtermuisknop op de videomonitor en kies vervolgens onder "Resolutie 
presets" een kleinere resolutie. Wanneer er nu nog problemen optreden, kunt u 
de hardware-versnelling deactiveren (zie boven). 

Probleem: bij de preview van een 3D-overgang wordt alleen een kruisovergang 
weergegeven en verschijnt er een waarschuwing: "Bij de berekening van een 
3D-overgang is een fout opgetreden. Deze kan mogelijk niet correct worden 
weergegeven." 

Mogelijke oplossing: deactiveer de hardware-versnelling (zie boven). 

 

3D-reeksen 

De 3D-reeksen zijn een verdere ontwikkeling van de 3D-overgangen (op pagina 
132), de overgangen zijn thematisch geordend. Zo kunt u bijvoorbeeld foto's 
na elkaar op een prikbord laten verschijnen en verdwijnen, of u wekt de indruk 
dat de foto's aan de muren van een galerie worden opgehangen.  

U heeft meerdere mogelijkheden om de 3D-reeksen voor foto's of 
scènewisselingen op te roepen: 

• Klik in de Mediapool op "Overgangen > 3D > 3D-reeks". Selecteer de 
gewenste 3D-reeks en sleep deze naar de eerste scène- of fotowisseling, 
vanaf waar u de 3D-reeks wilt laten beginnen. 

• Kies in het overgangenmenu tussen twee scènes de optie "3D-reeksen". Klik 
op de gewenste 3D-reeks, om deze te selecteren. 

In de dialoog kunt u kiezen, hoeveel van de volgende overgangen door de 
3D-reeks moeten worden vervangen. 
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Overzichtsmodus 

 

De modus "Scène-overzicht" is een bijzondere weergave die voor het overzicht 
en de ordening van de scènes dient. Alle scènes worden achter elkaar (op 
meerdere regels, zoals bij een tekstprogramma) geplaatst en kunnen worden 
gekopieerd, geknipt, verschoven, verwijderd en geplakt. 

In de weergave "Scène-overzicht" zijn er geen begin-, afspeel-, en 
eindmarkers. De scène die wordt afgespeeld krijgt een extra kader. 

Zoom schuifregelaar: met deze regelaar bepaalt u, hoe groot de scènes 
worden weergegeven in het storyboard.  

 

Hoe kleiner de scènes, des te meer er gelijktijdig op het beeldscherm passen. 

 

Maximaliseren: met deze knop kunt u het scène-overzicht tot 
volledige beeldschermgrootte maximaliseren. 

 

Tijdsbalk en raster 

Het chronologische verloop binnen het arrangement wordt weergegeven op de 
horizontale sporen. Om dit verloop in te delen bevindt zich helemaal bovenaan, 
boven het eerste spoor, een tijdsbalk.  

Bovendien is het Arrangerveld voorzien van een raster. Objecten kunnen op 
het raster worden uitgelijnd, waardoor deze precies kunnen worden 
gepositioneerd. Twee opeenvolgende objecten lijnen zich naadloos uit, zelfs 
als deze objecten zich op verschillende sporen bevinden. Zo worden 
ongewenste openingen en overlappingen vermeden. 
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Zoom 

Voor gedetailleerde bewerkingen zijn de verschillende zoomfuncties van 
belang.  

• De videomonitor zelf kunt u via het contextmenu (rechtsklikken) tot volledig 
beeld vergroten of verkleinen. 

• Het videobeeld in de 
videomonitor kunt u met 
behulp van de zoom-knop 
vergroten of verkleinen. Dit is 
in het bijzonder handig voor 
de effect-animatie. 

Let op: deze zoom betreft 
uitsluitend de actuele weergave 
in de previewmonitor en wordt 
niet als video-effect 
overgenomen. 

 

• De Arranger kunt u via de verschillende 
verticale en horizontale zoom-knoppen 
rechtsonder vergroten, zodat precies die 
uitsnede groot getoond wordt, waaraan 
moet worden gewerkt. 
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Marker 

In MAGIX Video deluxe 17 kunt u binnen uw project verschillende soorten 
markers plaatsen of laten plaatsen. 

 

Met de Slot-knop (helemaal vooraan naast de 
tijdliniaal) kunnen alle markers (sprongmarkers, 
hoofdstukmarkers...) tegen onbedoeld verplaatsen of 
verwijderen worden beschermd. 

 

Afspeelmarker 

De afspeelmarker markeert het punt, van waar uw film of 
object door een druk op de afspeelknop in de video- of 
bronmonitor of de spatiebalk, wordt afgespeeld. 

De afspeelmarker wordt onder de monitors door een rode driehoek en in de 
Arranger ook nog door een loodrechte lijn aangegeven. 

Om de afspeelmarker te verplaatsen kunt u simpelweg dubbelklikken op de 
gewenste plek onder de monitor. Als alternatief kunt u ook op de 
afspeelmarker klikken en hem met ingedrukte muisknop verslepen. De 
afspeelmarker in de videomonitor kunt u daarnaast verschuiven door te klikken 
op het onderste gedeelte van de tijdbalk in de Arranger. Ook hier hebt u de 
mogelijkheid met klikken en ingedrukte muisknop te verschuiven. 

De exacte positie van de afspeelmarker ziet u in de tijdweergave linksboven, 
boven de monitor in kwestie. U kunt door te klikken op een van de waarden 
uren:minuten:seconden:frames de positie exact bewerken. Voer simpelweg de 
gewenste getallen in en de afspeelmarker springt naar de betreffende positie. 

Tip: onder "Bestand > Instellingen > Programma..." kunt u in het tabblad 
"Weergave" instellen of het opnieuw indrukken van de spatiebalk de 
afspeelmarker op de huidige positie zet of dat deze terugspringt naar de 
oorspronkelijke positie. 
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Projectmarkers 

Via het menu is er de mogelijkheid aan de actuele positie van de afspeelmarker 
een projectmarker te plaatsen (op pagina 334). Deze dienen bijvoorbeeld als 
geheugensteuntje of markeren bepaalde plekken of gebeurtenissen in het 
project. 

Na het selecteren van het menupunt opent zich de dialoog waarin u de naam 
kunt invoeren voor de te maken marker. De eerste tien projectmarkers kunt u 
met de cijfertoetsen 1-0 oproepen (0 is dan voor de 10e marker). Zo is het 
mogelijk, snel naar bepaalde posities in een langere film te springen, zonder 
lang te hoeven zoeken en te scrollen. 

Projectmarkers kunt u te allen tijde via het contextmenu verwijderen of 
hernoemen. Dit heeft geen directe invloed op het resultaat, maar zorgt wel 
voor veel minder werk. 

 

Gedeeltemarkers (in- en uitpunten) 

Gedeeltemarkers zijn de beginmarker (inpunt) en de eindmarker (uitpunt). Ze 
dienen er in de videomonitor voor, een bepaald gedeelte te markeren, dat dan 
met de knop "Gedeelteweergave" onder de betreffende monitor weergegeven 
kan worden. 

 

Links ziet u een beginmarker (inpunt), rechts een eindmarker (uitpunt). 

In het arrangement dienen de gedeeltemarkers voor het aangeven van de 
invoegpositie voor nieuw beeld- of geluidsmateriaal. 

Aanwijzing: het getal tussen de beide markers geeft de lengte van het 
gemarkeerde gedeelte aan in de vorm (uren:)minuten:seconden:frames. 
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Gedeelten in de videomonitor 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het weergavegedeelte en daarmee de 
in- en out-points in het project te veranderen: 

• Zet de afspeelmarker op de gewenste positie en druk op de knop "Plaatst het 
begin van het gedeelte (inpunt)" resp. "Plaatst het eind van het gedeelte 
(uitpunt)" onder de monitor, om het begin- resp. eindpunt van uw gedeelte 
vast te leggen. 

• Klik op de een van beide markers onder het monitorscherm en verschuif deze 
met ingedrukte muisknop naar de gewenste positie. 

• Klik in de bovenste balk van de Arranger op de een van beide markers en 
verschuif deze met ingedrukte muisknop. 

• Een klik met de rechtermuisknop op de balk verschuift het einde van het 
gedeelte (uitpunt) naar de positie van de cursor. Het gedeelte wordt dan 
overeenkomstig vergroot of verkleind. Een klik met de linkermuisknop 
verschuift het begin van het gedeelte (inpunt), waarbij de grootte van het 
gedeelte constant blijft (de eindmarker wordt dus mee verschoven). 

• U kunt de positie van het gehele gedeelte wijzigen door de blauwe balk tussen 
de beide markers aan te klikken en deze met ingedrukte muisknop te 
verschuiven. 

Sneltoets: 
Plaatst beginmarker/inpunt op de positie van de afspeelmarker: I 
Plaatst eindmarker/uitpunt op de positie van de afspeelmarker: O 
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Hoofdstukmarker 

De hoofdstukmarker bepaalt het begin van een nieuw hoofdstuk. 
Hoofdstukken zijn er voor een betere navigatie, wanneer u uw project 
op cd of dvd brandt. 

De volgende opties vindt u in het menu "Bewerken", of wanneer u met de 
rechter muisknop klikt op de afspeelmarker. 

 

Marker > Hoofdstukmarker plaatsen 

 
Plaatst een hoofdstukmarker op de positie van de afspeelmarker. Dit 
zorgt voor een hoofdstuk-entry in het diskmenu, wanneer u uw film op 
CD/DVD brandt. 

U kunt uw hoofdstukmarkers hernoemen, door erop met de rechtermuisknop 
te klikken en "Hernoemen" te kiezen. De naam verschijnt dan in het 
hoofdstukmenu. 

Sneltoets:  Shift + Enter 

 

Marker > Hoofdstukmarker automatisch plaatsen 

Plaatst automatisch volgens bepaalde regels hoofdstukmarkers in het 
arrangement, die dan in het filmmenu van een DVD als hoofdstuk kunnen 
verschijnen. Dit is handig wanneer u meteen na een opname een disk wilt 
branden. 

Er zijn verschillende opties om automatisch hoofdstukken te generen: 

Aan het begin van de film: de film bevat dan slechts één hoofdstuk. 

Aan de objectbeginnen in spoor...: elk object van een spoor vormt een 
hoofdstuk, vooringesteld is spoor 1. 

Op de positie van aanwezige titelobjecten: bij ondertitels, bijvoorbeeld als 
tussentitels, worden de hoofdstukmarkers geplaatst. 

Ingestelde afstand (minuten)/ ingesteld aantal: wanneer de 
hoofdstukonderverdeling geen inhoudelijke samenhang heeft of alleen nodig is 
om snel te kunnen navigeren, kunt u een vaste tijdafstand tussen de 
hoofdstukmarkers of een aantal hoofdstukmarkers instellen. 
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Voor de benoeming van hoofdstukmarkers kunt u een eigen naam met 
doorlopend nummer gebruiken of objectnamen resp. de tekst uit tekstobjecten 
overnemen. 

Ook kunt u bestaande hoofdstukmarkers wissen en het automatisch plaatsen 
van hoofdstukmarkers tot het gebied tussen begin- en eindmarker beperken. 

Sneltoets:  Alt + Shift + Enter 

 

Marker > (Alle) Hoofdstukmarker(s) verwijderen 

Deze functie verwijdert alle hoofdstukmarkers en verwijdert ook alle 
hoofdstukentries in het diskmenu.  

Lees het hoofdstuk Scherm Disk branden voor meer details.  

Toets:    Ctrl + Enter/Alt + Strg + Enter 

 

Scènemarkeringen 

Scènemarkeringen dienen voor de onderverdeling van een complete video in 
scènes. U kunt een willekeurige video naar MAGIX Video deluxe 17 laden en 
het vervolgens in scènes laten onderverdelen. 

Laad eerst de gewenste video naar de Arranger. Klik vervolgens rechts op de 
video en kies "Scènedetectie". Dan verschijnt de volgende dialoog: 
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Na een klik op "Start zoeken" krijgt u onder "Scènebesturing" een overzicht 
van de gevonden scènes. 

Scènemarkeringen wissen: hier kunt u de individuele, uit de lijst gekozen 
scènemarkeringen wissen. 

Alle markers wissen: hiermee kunt u alle markers wissen. 

Actie bij OK: u hebt drie mogelijkheden. MAGIX Video deluxe 17 snijd uw video 
in losse scènes ("Bij alle scènemarkeringen knippen"), of u selecteert een 
scène en knipt alleen op die plaats ("Bij geselecteerde markers knippen"), of u 
slaat alle scènes op als "Takes". 

Nadat u een variant heeft gekozen, verschijnen rode 
scènemarkeringen in de tijdlijst van Arranger. De scènes kunnen 
dan al naar gelang de gekozen optie verschoven en bewerkt 
worden. 

 

Let op: een belangrijk onderscheid tussen scènemarkeringen en 
hoofdstukmarkers is dat scènemarkeringen alleen binnen één video kunnen 
worden geplaatst, terwijl hoofdstukmarkers ook meerdere achter elkaar 
liggende video's kunnen omvatten. 

Voor meer informatie over scèneherkenning vindt u in het hoofdstuk "Objecten 
in het project invoegen" (op pagina 245). 

Sneltoets voor scènedetectie: Shift + Z 

 

Reclamemarkers 

Reclamemarkers markeren de door MAGIX Video deluxe 17 
gevonden reclamepauzes. Lees daarvoor het hoofdstuk "Reclame 
zoeken en verwijderen". (op pagina 246)  
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MultiCam-editing (Plus/Premium-versie) 

Met MultiCam-editing kunt u comfortabel verschillende opnamen van eenzelfde 
scène uit verschillende cameraposities monteren. De programmamonitor toont 
het beeldmateriaal van twee bronnen naast elkaar, waaruit dan met een 
muisklik in realtime de film kan worden gemonteerd, zoals in de regiekamer 
van een studio. 

 

Voorbereiding 

De MultiCam-montage is een bijzondere modus van de Arranger. De beide 
bovenste sporen dienen daarbij als doelsporen, waarnaar het beeld en 
geluidsmateriaal van twee verschillende bronsporen wordt gekopieerd. De 
bovenste beide sporen moeten daarom bij de wissel naar de MultiCam-modus 
leeg zijn, eventueel worden bestaande objecten naar een ander spoor 
verplaatst. 

Laad eerst de verschillende video-opnamen van dezelfde scène in de tijdlijn 
vanaf spoor 3 onder elkaar.  

Hierbij is het belangrijk dat de bronnen precies synchroon lopen. Dit kunt u 
doen door elke bron op dezelfde duidelijke beweging af te stemmen of, als het 
originele geluid is opgenomen, op een duidelijk geluid.  

Let op: om een geluid in het geluidsspoor nauwkeurig te lokaliseren, moet u 
evt. de golfvormweergave in het geluidsspoor activeren. Klik met de 
rechtermuisknop op het geluidsspoor en kies "Golfvormweergave aanmaken". 

Als u een scènebord bij de opname gebruikt, levert deze zowel een bruikbaar 
markant beeld en geluid, in plaats daarvan kunt u ook een acteur voor het 
begin van de scène (bij draaiende camera's) in zijn handen laten klappen. 
Plaats in elk bronobject op deze positie frame-nauwkeurig een rasterpunt 
(sneltoets Alt + Shift + P). Schuif nu de bronobjecten over elkaar, zodat alle 
rasterpunten op elkaar indokken. 

Twee videobronnen met geluidssporen kunnen het best aan de hand van het 
audiomateriaal worden gesynchroniseerd. Schuif daarvoor de video- en 
audio-objecten met de muis naar de juiste positie, zo dat het geluid van beide 
video's exact synchroon is. 
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Het is bovendien belangrijk dat u alle effectbewerkingen van het 
uitgangsmateriaal (bijvoorbeeld Video of Audio Cleaning) vóór de 
MultiCam-montage toepast op de bronsporen en het master-audiospoor (op 
pagina 146). Deze effecten worden dan meegenomen naar het doelspoor. 
Anders zou u alle objecten omslachtig op het doelspoor apart moeten 
behandelen. 

 
U activeert de MultiCam-modus met deze knop of met het bevel 
"MultiCam" in het menu Bewerken. 

 

Bronsporen en preview-beelden 

Het vastleggen van sporen als bronsporen voor MultiCam-montage geschiedt 
automatisch. Wanneer de MultiCam-modus wordt geactiveerd, worden de 
bronsporen aan de sporen vanaf spoor 3 toegewezen. 

U kunt de toewijzing ook handmatig uitvoeren of wijzigen. Klik daarvoor recht 
in de Spoorbox van een betreffend spoor, om in het contextmenu een spoor 
als bronspoor te activeren of te deactiveren. Zo kunt u ook meer dan twee 
sporen voor de MultiCam-montage gebruiken maar let op: niet meer dan twee 
tegelijkertijd. De bronsporen worden met een kleur gekenmerkt.  

 

Voor elk toegewezen spoor verschijnt in de programmamonitor een eigen 
preview-beeld, met de aan het bronspoor toegewezen kleur als omranding, 
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zodat u in één oogopslag ziet welk preview-beeld correspondeert met welk 
spoor. 

Als door de MultiCam-montage aangelegde objecten op het doelspoor staan, 
wordt voor de duur van de weergave het preview-beeld van het betreffende 
bronspoor van een geel kader voorzien. 

 

MultiCam-montagefuncties 

U kunt zowel in realtime, terwijl de weergave loopt, als bij gestopte weergave 
de verschillende brondelen naar het doelspoor monteren. 

 

Realtime Multicam-montage 

• Zo monteert u de verschillende bronnen in realtime, terwijl de weergave loopt. 
• Start de weergave. 
• Klik op de gewenste bron in de preview-monitor. 
• Vanaf dit tijdstip wordt de betreffende video op het doelspoor ingevoegd. 
• Voor een wissel van de bron klikt u in de bronmonitor op een andere bron, 

vanaf dat moment wordt op het doelspoor een nieuw object met de andere 
bron aangemaakt. Herhaal deze procedure tot u klaar bent. 

Voor een meer gedetailleerde montage in het doelspoor gebruikt u vervolgens 
de normale montagefuncties of de Trimmer (op pagina 126). Let er wel op, dat 
zolang u in de MultiCam-modus werkt, alleen de objectgrenzen kunnen 
worden verschoven, niet de objecten zelf. Anders ontstaan er gaten of 
springers, wanneer u daarna weer de MultiCam-montagefuncties gebruikt. 

 

Bron van een object vervangen 

Vervang het videomateriaal van een object in het doelspoor door een andere 
bron: 

• selecteer in het doelspoor het object, waarvan de bron moet worden 
vervangen. 

• Klik in de bronmonitor op de bron, die het videomateriaal in het object moet 
vervangen. 

• Het videomateriaal wordt door het materiaal uit de nieuwe bron vervangen. De 
lengte van het object blijft gelijk. 
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Montage invoegen 

Voeg het materiaal uit een van de bronnen tussen een positie op het doelspoor 
en het volgende object in. 

• Zet de afspeelmarker op de gewenste positie. 
• Klik op de gewenste bron in de preview-monitor. 
• Het materiaal uit deze bron wordt nu op het doelspoor ingevoegd, het nieuwe 

object eindigt op het begin van het volgende object, het onderliggende 
gedeelte van een aanwezig object wordt daarbij vervangen. 

 

Gedeelte overschrijven 

U kunt een gemarkeerd gedeelte van het doelspoor door een gedeelte van een 
bronvideo vervangen. 

• Kies op de bovenste rand van de Arranger een gedeelte voor de montage, 
door met de linkermuisknop het begin en met de rechtermuisknop het einde 
vast te leggen. Of gebruik de betreffende knoppen in de transportbesturing. 

• Klik op de gewenste bron in de programmamonitor. 
• Het doelspoor wordt in het gekozen gedeelte door het videomateriaal uit de 

gekozen bron vervangen. 

 

Master-audiospoor 

Normaal gesproken worden de video's van de bronsporen samen met hun 
audiosporen gemonteerd. Daar echter het geluid van de verschillende 
cameraposities en van bron tot bron anders kunnen klinken, geeft u er 
waarschijnlijk de voorkeur aan het geluid van maar één camera voor alle 
instellingen te gebruiken of het geluid geheel te vervangen (bij bijvoorbeeld 
muziekvideo's). 

Klik recht op de spoorbox van één van de audiosporen van de bronnen of een 
ander audiospoor en kies in het contextmenu "MultiCam: audiomasterspoor", 
om het masteraudiospoor voor de MultiCam-montage vast te leggen. Het 
masteraudiospoor wordt op de tijdlijn donkerblauw gekleurd. 

Bij alle MultiCam-montages wordt nu altijd het materiaal uit het 
masteraudiospoor op spoor 2 ingevoegd, onafhankelijk van het gebruikte 
bronspoor. 
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Titel 

Titels kennen vele gebruiksmogelijkheden: als van links naar rechts bewegende 
tekst, als ondertitels, in tekstballonnen, voor de weergave van de datum en tijd 
etc. 

 

Titel uit sjabloon aanmaken 

In de Mediapool vindt u op het tabblad "Titels" veel verschillende mappen 
waarin zich titelsjablonen bevinden. 

• Open een van deze mappen en selecteer een titelsjabloon naar wens. Een 
enkele muisklik geeft een preview, een dubbelklik maakt uit het sjabloon een 
titelobject. 

Opmerking: de sjablonen kunt u ook gebruiken op een reeds bestaand 
titelobject. Daarbij gaan dan wel alle instellingen behalve de tekst verloren. 

 

Titel zonder sjabloon aanmaken 

• Klik in de Mediapool onder "Titels" op de entry "Algemeen". 
• Klik in de videomonitor op de plaats waar u de titel wilt hebben. 

 

• Voer nu gewoon met het toetsenbord de tekst in. 
• Na het invoeren van de tekst klikt u op het vinkje in de previewmonitor om de 

invoer te bevestigen. 
• Vervolgens kunt u de titel met de titeleditor in de Mediapool nog naar believen 

formatteren. 
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De teksten kunnen in 
alle mogelijke 
lettertypen en kleuren 
worden weergegeven. 

Wanneer u 
afzonderlijke woorden 
of letters een ander 
formaat of andere 
kleur wilt geven, 
markeert u deze 
gewoon met de muis 
en zoekt u er een 
ander lettertype of 
andere kleur voor uit. 

Zonder markering 
wordt altijd de gehele 
tekst gewijzigd. 

 

 
U kunt de titeleditor ook openen met de T-knop. 

 

Titels bewerken 

• Dubbelklik op de titel in de videomonitor of op het titelobject in de 
Tijdlijnmodus. 

• De tekst kan nu naar eigen smaak worden gewijzigd of aangepast.  
• Bevestig vervolgens de invoer door op het vinkje naast het invoerveld te 

klikken. 

 

Titel positioneren 

• Klik in de videomonitor eenmaal op de titel, om het positiekader te bereiken. 
Nu kunt u het positiekader gemakkelijk met drag & drop verplaatsen. 
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• Aan de hoeken van het positiekader kunt u de grootte instellen, daarbij 
verandert ook de grootte van de tekst. 

Een klik op deze knop in de Mediapool onder "Titel" > 
"Algemeen" brengt de titel naar het midden terug. 

 

Geavanceerde instellingen 

 

Alleen zichtbare tv-gedeelte gebruiken: de tekst wordt zo gezoomd, dat hij in 
elk geval binnen het tv-gedeelte bevindt dat in de effectinstellingen voor de 
hele film (op pagina 191) is vastgelegd. 

Achtergrond: hier bepaalt u of de achtergrond van de tekst zwart of wit moet 
zijn. Dat is alleen dan van belang, wanneer er geen andere video- of 
foto-objecten als achtergrond dienen. 

Teksteffecten: hier kunt u de diverse teksteffecten gedetailleerd bewerken. 
Voor elk effect kan een eigen kleur worden ingesteld. 

Schaduw: hier kan de positie van de schaduw op de horizontale en verticale 
as worden ingesteld in punten. 

Transparantie: bepaalt hoe sterk de achtergrond doorschijnt. 

Vervaging: de rand van de schaduw wordt verzacht. 

Kader: een kader bevindt zich om de letters van de tekst. 

Breedte: hier kunt u de breedte van het kader in punten aangeven. 
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Kleur: een klik op deze knop opent een kleurselectiedialoog om de kleur van 
het kader te bepalen. 

Opvullen: de tekst wordt gevuld met de kleur die in de titeleditor is 
aangegeven. Is deze optie gedeactiveerd, dan is alleen het kader te zien en in 
plaats van een vulling schijnt de achtergrond door. 

3D: de tekst verschijnt met een 3D-achtige rand in de aangegeven kleur. De 
breedte van deze rand en de sterkte van de 3D-contour (hoogte) kunt u in 
punten instellen. 

 

3D-tekst 

3D-tekst kunt u direct in de Titeleditor maken.  

 
• Open daarvoor de Titeleditor en klik op de knop "3D" . 

Het titelobject wordt nu in een MAGIX 3D Maker-object omgezet. Wanneer u 
MAGIX 3D Maker geïnstalleerd heeft, opent zich het programma voor het 
bewerken van de tekst  

 • Presets vindt u in de Mediapool onder "Titel" > "X3D". Hier kunt u de 
tekst invoeren of bewerken. 

Let op: voor meer informatie over MAGIX 3D Maker leest u de betreffende 
Hulp. Deze kunt u in het programma via de F1-toets van uw toetsenbord 
openen. 

 

Datum als titel invoegen 

MAGIX Video deluxe 17 kan aan het beeldmateriaal een tijd- en 
datumweergave toevoegen. Daarvoor selecteert u in het contextmenu van het 
video-object de optie "Datum als titel invoegen". 

Gaat het om een DV-AVI-bestand (d.w.z. om een digitale opname van bijv. een 
camcorder), dan wordt de opnamedatum van de geselecteerde plek gebruik. 
Gaat het om een ander bestand dan wordt de aanmaakdatum van het bestand 
als Timecode gebruikt. Vervolgens wordt de titeleditor geopend om het 
ingevoegde te kunnen aanpassen. 
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In het contextmenu van de previewmonitor vindt u daarnaast de optie 
"Speelduur invoegen". Daarmee ontstaat een Timecode. 

 

proDAD Heroglyph Rapid 

proDAD Heroglyph Rapid is een plug-in voor het maken van titels, dat u ook 
later nog via het menu "Hulp" kunt installeren. 

 

• Start MAGIX Video deluxe 17, plaats een stuk video op de tijdlijn (1), let op de 
markering ervan (oranje) en ga naar het tabblad Titel (2). Hier wordt proDAD 
Heroglyph (3) getoond. 

 

• Klik nu op proDAD Heroglyph, en Heroglyph wordt geopend. 
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• Klik nu op de optie Nieuw project. 

 

Nu verschijnt de gebruikersinterface van Heroglyph.  

• Maak nu bv. een eigen titel Mooi uitzicht, selecteer een lettertype (1) naar 
keuze (bv. Bastion) en vergroot of positioneer de titel in het onderste gedeelte 
van de preview (2). 

 

Nu selecteert u een geschikt ontwerp. 

• Klik daarvoor op de optie Design (1) links in navigatiemenu.  
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Er verschijnt een dialoog Design bewerken (2). 

• Hier kunt u verschillende soorten ontwerpen selecteren. Neem bv. het Design 
7 uit de map Large (3).  

In de preview (4) wordt het nieuwe ontwerp in de titel getoond. 

 

Nu kunt u aan de titel nog effecten toevoegen. 

• Klik daarvoor op de optie Effecten (1) links in navigatiemenu.  

De dialoog Effecten bewerken (2) verschijnt, hier kunt u verschillende Effecten 
(3) selecteren (een fade-in-, een constant en een fade-outeffect).  
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• Selecteert u bv. een effect voor elk, dan ziet de titel er in de preview en tijdlijn 
van Heroglyph (4) zo uit. 

 

• Met F12 voegt u de gemaakte titel in. 
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De titel wordt nu in de tijdlijn van MAGIX Video deluxe 17 (bv. in het 
overlay-spoor 2) ingevoegd (1) en in de preview (2) zichtbaar. Let daarbij op de 
positie van de schuifregelaar in de tijdlijn, deze moet in de clip staan. De 
gemaakte titel ligt nu over de geselecteerde clip in spoor 1. 

 

• Wilt u de net geselecteerde titel opnieuw bewerken dan klikt u in de tijdlijn van 
MAGIX Video deluxe 17 dubbel op de titel (in overlay-spoor 2) en Heroglyph 
start opnieuw. Selecteer nu bv. een ander effect. Met F12 voegt u de wijziging 
toe. 

• Wilt u de net gemaakte titel uit de tijdlijn van MAGIX Video deluxe 17 
verwijderen dan markeert u de titel in overlay-spoor 2 en drukt u op de 
Del-toets. De Heroglyph-titel wordt verwijderd. 
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Effecten 

MAGIX Video deluxe 17 biedt een breed palet aan video-effecten. De 
meestgebruikte effecten bereikt u via de Mediapool, sommige andere via het 
contextmenu van de objecten resp. in het menu "Effecten".  

 

Effecten op objecten toepassen 

Voor de toepassing van effecten bestaan verschillende mogelijkheden. 

• Video-effect- en audio-effectsjablonen worden gewoon met drag & drop uit de 
Mediapool naar het betreffende object geladen. 

• Effecten die kunnen worden geanimeerd (in de Mediapool onder "Effecten" > 
"Video-effecten / bewegingseffecten"), worden direct toegepast op het vooraf 
gemarkeerde object, zodra er in de Mediapool wijzigingen worden 
aangebracht. 

 

Video-effecten in de Mediapool 

De video-effecten kunnen, onafhankelijk van de selectie van een object, in de 
Mediapool altijd geopend blijven. 

Op de programmamonitor ziet u het beginbeeld van de video. Met de 
afspeelmarker kunt u binnen de video naar verschillende posities springen en 
met Afspelen en Stop het resultaat van de effectbewerking controleren. 

Let op: Over het animeren van effecten of het realiseren van bewegingen kunt 
u meer lezen in het hoofdstuk Objecten animeren (op pagina 180). 
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Helderheid & contrast 

 

Helderheid/Contrast: met de schuifregelaar verhoogt of reduceert u de 
helderheid en het contrast van het beeld. 

Selectieve helderheid (Gamma): "Gamma" legt de gemiddelde grijswaarde 
vast, die in verschillende kleurbereiken besloten ligt. "Selectieve helderheid" is 
de belangrijkste functie voor het verbeteren van het beeld. In de presetlijst kunt 
u verschillende curven uitkiezen en alleen de donkere, middelste of lichtste 
gedeelten van de foto bewerken. 
Met de schuifregelaar kunt u vervolgens de sterkte van de verheldering of 
verduistering instellen. 

Auto-belichting: met deze knop kunt u de helderheid en het contrast met een 
klik snel automatisch optimaliseren. Met de andere instellingsmogelijkheden in 
de dialoog komt u echter tot nauwkeuriger resultaten. 
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Kleur 

 

Witbalans: een verkeerde witbalans herkent men aan een onnatuurlijke rode of 
blauwe tint. Om de witbalans in te stellen klikt u op de knop "Witpunt", waarna 
u op een punt in het beeld klikt dat in werkelijkheid wit of neutraal grijs zou zijn. 
Nu wordt de kleurtemperatuur automatisch aangepast. 

Tip: buitengewone kleureffecten kunt u toepassen door juist op een niet-wit 
oppervlak te klikken. Experimenteren mag! 

Rode ogen verwijderen: met deze fotofunctie kunt u door flitslicht ontstane, 
onnatuurlijk rode ogen verwijderen. Klik daarvoor op het ogensymbool en 
markeer in het preview-venster met de muis het te corrigeren gebied over de 
rode pupillen.  
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Verzadiging: met de schuifregelaar "Verzadiging" verhoogt of verlaagt u het 
kleuraandeel in de foto. Daarbij wordt een nieuw algoritme ingezet, die 
kleurwijzigingen in samenhang van andere parameters (bijv. 
contrastinstellingen) doorvoert, om een zo natuurlijk mogelijk kleurenpalet te 
bereiken. Met een beetje experimenteren bereikt u de meest verbluffende 
resultaten – van een gevoelige herfstsfeer op een zomerfoto tot zuivere PopArt. 

Kleurtint: u kunt in de kleurencirkel een kleurtint selecteren voor de nakleuring 
van de foto. 

Rood/Groen/Blauw: via de schuifregelaars Rood/Groen/Blauw kunt u de 
verhouding van de betreffende kleuraandelen corrigeren. 

 

Kleurcorrectie (Plus/Premium-versie) 

 

Met secundaire kleurcorrectie kunt u bepaalde kleurgebieden in video- en 
foto-objecten aanpassen. Daarvoor worden twee lagen - de voorgrondlaag en 
de achtergrondlaag - met behulp van een masker van elkaar gescheiden. Deze 
beide lagen kunt u apart bewerken. Bovendien kan het beeld als geheel 
worden beïnvloed ("Master"). 

De voorgrondlaag is het gemaakte masker, de achtergrondlaag de rest van het 
beeld. Zo maakt u een masker voor de voorgrond: 
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• Activeer 'Toevoegen' 
• Ga met de muis naar de previewmonitor. De cursor verandert dan in een 

pipet. 
• Klik met de pipet een voor een op de kleuren in de programmamonitor die u 

aan het masker wilt toevoegen. Niet-gewenste kleuren kunt u weer uit de 
selectie verwijderen, door "Verwijderen" te selecteren en de kleur nogmaals 
aan te klikken. 

MAGIX Video deluxe 17 geeft tijdens de selectie het masker met een 
zwart-witte lijn weer, om de huidige selectie te verduidelijken. 

• Wijzig met de regelaars de kleur zoals u maar wilt. 

 

Chroma key 

 

Hier vindt u de effecten voor Chroma Keying, waarmee u twee video's 
(voorgrond- en achtergrondvideo) kunt mixen.  

Let op: de achtergrondvideo moet in het spoor boven het object voor de 
voorgrond liggen! Bijvoorbeeld: spoor 1: achtergrond, spoor 2: voorgrond 

Stamp: het actueel gemarkeerde object wordt in de video op het daarboven 
liggende spoor "gestempeld". Dat is natuurlijk alleen mogelijk wanneer de 
onderste video alleen een beelduitsnede inneemt, anders zou alleen de 
onderste (actueel gemarkeerde) video te zien zijn. Normaal gesproken moet 
het object dus eerst worden verkleind of worden verschoven. Dit kan met de 
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"Edit"-functies (zie boven) of via het submenu "Uitsnede" in het menu 
"Effecten". Meer hierover vindt u in "Video's verkleinen". 

Color: markeer in de videomonitor het gedeelte met de kleur, die u transparant 
wilt hebben. De video wordt dan op de plaatsen waar de kleur voorkomt 
transparant, de video op het spoor erboven schijnt door. 

Mix: deze knop mengt beide video's. Met behulp van de Fade-hendel kunt u 
zeer zachte overgangen tussen de gedeeltelijk overlappende video's maken. 

Groen/blauw/water/zwart/wit: de gemarkeerde video bedekt de video op het 
spoor erboven; alle groene/blauwe/water/zwarte/witte gedeelten verschijnen 
doorzichtig. Daarmee is het bv. mogelijk om een voor een blauwe achtergrond 
opgenomen persoon in een een willekeurig landschap te "zetten". 

Alpha: dit video-effect maakt gebruik van de helderheid van een video, om een 
overgangseffect tussen twee andere video's op "buur"-sporen aan te sturen. 
Deze aanvullende video's moeten dan dus direct boven en onder het Alpha 
Keying-object staan. 
Op alle zwarte gedeelten van het Alpha Keying-object wordt de bovenste video 
getoond, op alle witte gedeelten de onderste video. Grijze gedeelten worden 
doorzichtig voor beide video's en genereren een mix. Bij kleurige gedeelten 
wordt de helderheid van de kleurtint gebruikt voor de aansturing. 

Video-level: in principe verandert video-level de helderheid van de video, maar 
wel voordat verdere video-effecten worden toegepast. Dit kan een flinke 
invloed hebben op de werking van de effecten, in het bijzonder op Chroma 
Keying. Het effect kan worden geautomatiseerd, lees daarvoor ook het 
hoofdstuk "Objecten animeren" (op pagina 180). 
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Kunstfilters 

 

Erosion: het beeld wordt middels kleine rechthoeken vervormd tot een soort 
van "Patchwork". 

Dilate: het beeld wordt als een celstructuur weergegeven. 

Emboss: de randen worden sterk benadrukt. 

Substitution: aan de hand van een regenboogscala worden de rode, groene 
en blauwe aandelen uitgewisseld. Zo ontstaan er snel surrealistische 
landschappen of een groen gezicht. 

Verschuiven: de kleurwaarden worden toenemend omgekeerd. Blauwe kleuren 
worden roodachtig, groen wordt violet. 

Quantiseren: de kleurwaarden worden, afhankelijk van de instelling, naar 
boven of naar beneden afgerond, zodat het totale aantal kleuren wordt 
gereduceerd. Zo ontstaan effectieve rasters en patronen. 

Inkleuren: Met deze regelaars kunt u uw video in de kleuren rood, groen en 
blauw (dus de basiskleuren van tv-beeld) inkleuren. 
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Contour: het beeld wordt in twee sterktes tot zijn contouren gereduceerd (3x3 
of 5x5). Daarbij kunnen de verticale of de horizontale contouren worden 
gekozen. 

 

Vervorming 

 

Motion: bewogen beeldelementen worden versterkt en vervormd. 

Echo: de bewegende beelden vormen een optische "echo", voorgaande 
beelden blijven staan en worden steeds lichter, tot ze verdwijnen. 

Whirlpool: het beeld wordt wervelvormig verdraaid. 

Fisheye: het perspectief wordt vertekend, zodat het lijkt alsof het beeld door 
een vissenooglens wordt bekeken. 

Mozaïek: de video wordt als een mozaïek weergegeven. 

Lens: het beeld wordt aan de randen dynamisch vertekend. 

Zand: het beeld wordt korrelig weergegeven. 

Caleidoscoop: de linkerbovenhoek wordt horizontaal en verticaal gespiegeld. 

In het horizontale of verticale midden spiegelen: het object wordt verticaal of 
horizontaal gespiegeld - het verschijnt verkeerd om dan wel ondersteboven. 
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Scherpte 

 

• Met de schuifregelaar verhoogt (verscherpen) of reduceert (vervagen) u de 
beeldscherpte. 

• In de rubriek "Geavanceerde instellingen" kunt u bovendien instellen in 
hoeverre de scherpte-instellingen inwerken op de vlakken of de randen. 
Hiermee kunt u constante beeldstoringen (ruis) effectief afzwakken. 

 

Snelheid 

 

Met de schuifregelaar kunt u de afspeelsnelheid instellen. Bij waarden tussen 0 
en 1 wordt de video langzamer, bij waarden boven 1 sneller weergegeven. Bij 
een verhoogde afspeelsnelheid wordt de objectlengte op de tijdlijn automatisch 
overeenkomstig ingekort. 

Framerate: hier kunt u de framerate (beeldsnelheid) van een video direct 
instellen. Een invoer hier beïnvloedt direct de weergavesnelheid, slepen aan de 
schuifregelaar ziet men omgekeerd ook aan de resulterende framerate van de 
video. 
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Reverse: Met deze knop wordt de afspeelrichting omgekeerd (met gelijk 
tempo). 

Let op: als u een geluidsspoor van een video niet achteruit wilt laten spelen, 
moet u eerst het video-object (op pagina 129) van zijn geluidsspoor scheiden. 
De snelheidseffecten kunnen niet worden geanimeerd. 

 

Bewegingseffecten in de Mediapool 

Let op: Over het animeren van effecten of het realiseren van bewegingen kunt 
u meer lezen in het hoofdstuk Objecten animeren (op pagina 180). 

 

Positie & grootte 

 

Waarde in: hier bepaalt u of de invoer in procenten of in pixels plaatsvindt. 

 

Positie 

Links: geef hier de startpositie, die uitgaat van de linker beeldgrens, aan 

Boven: geef hier de startpositie, die uitgaat van de beeldgrens boven, aan 
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Centreren: uitgaand van de actuele beeldgrootte, worden de beginpunten 
(links & boven) van het beeld zo geplaatst, dat het gecentreerd is. 

Aanwijzing: er kunnen natuurlijk ook negatieve waarden worden ingevoerd. De 
randen van het beeld staan dan buiten het zichtbare gedeelte. 

 

Grootte 

Breedte: geef hier de breedte van het beeld aan. 

Hoogte: geef hier de hoogte van het beeld aan. 

Maximaliseren: het beeld wordt aangepast aan de resolutie van de film. 

Originele grootte instellen: het beeld wordt tot zijn originele grootte geschaald. 

Proporties behouden: deze optie zorgt ervoor, dat het beeldmateriaal niet 
wordt uitgerekt of ingedrukt. De verhouding breedte/hoogte blijft altijd gelijk. 

Bewerken: in de modus "Bewerken" kunt u in de programmamonitor hendels 
aan- en uitzetten, waarmee u de positie en de grootte van het beeld direct met 
de muis kunt wijzigen. 

 

Aanwijzing: de grootte en positie van het beeld kunt u ook grof in de 
programmamonitor aangeven, door daar het beeld met de muis gewoon te 
verschuiven of aan de hendels ervan te slepen. Het kader met de hendels kan 
ook met het toetsenbord worden verplaatst. 

Sneltoetscombinatie voor het verschuiven van het kader in de videomonitor: 

Kader 1 pixel verschuiven: Pijltoetsen 
Kader 5 procent verschuiven: Shift + pijltoetsen 

 

Voor geanimeerde bewegingseffecten is het vaak zinvol om uit de videomonitor 
uit te zoomen en en het zo ontstane extra werkoppervlak te gebruiken om bv. 
een verkleinde foto of een tekstobject door het beeld te laten vliegen. 

Sneltoetscombinatie voor de previewfoto: 

Previewfoto in- / uitzoomen: Ctrl + muiswiel 
Previewfoto verplaatsen: Ctrl + linker muisknop + slepen 

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "Animaties van buiten het 
beeld (op pagina 186)". 
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Uitsnede 

 

U kunt uitsneden gebruiken  

• om slechts een gedeelte van een foto te laten zien of   
• om de selectie met behulp van een bewegingseffect door het beeld te laten 

bewegen – dit resulteert in een soort camerabeweging. Hiervoor kunt u het 
gedeelte "Beweging" lezen. 

In de programmamonitor kunt u een beelduitsnede vastleggen die als basis 
voor de bewegingseffecten dient. Teken gewoon met ingedrukte 
linkermuisknop het gewenste gedeelte. 

Proporties behouden: in dit uitklapmenu kunt u het formaat van de uitsnede 
vastleggen. Standaard wordt het formaat van de originele foto als basis 
gebruikt. 

Beeldvullend: wanneer dit is aangevinkt wordt beeldvullend op het 
geselecteerde gedeelte ingezoomd. Wanneer deze optie uit staat, is het 
bovendien niet mogelijk om de uitsnede van bewegingen te voorzien. 
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Camera-/zoombeweging 

Met dit effect kunt u een eerder geselecteerd segment op verschillende 
manieren door het beeld bewegen, zodat de indruk van een camerabeweging 
of zoombeweging ontstaat. 

 

 

Hiermee bepaalt u de richting waarin de gekozen uitsnede resp. 
het gekozen beeld tijdens de onder aangegeven tijd beweegt. 
Daarbij zijn naast horizontale en verticale bewegingen ook 
diagonale bewegingen mogelijk. 

Preview: toont een preview van het gedeelte op de positie van de 
afspeelmarker. 

 

 

Vanuit segment zoomen: hierbij wordt eerst de geselecteerde 
uitsnede getoond en binnen de bij "Tijd" ingestelde tijd tot volledige 
schermgrootte gezoomd. Wanneer u vooraf geen kader vastlegt, 
wordt er automatisch een centrale uitsnede van 50% van het beeld 
gemaakt en vergroot weergegeven. 

 

Inzoomen naar segment: hier wordt eerst het volledige beeld 
getoond en vervolgens binnen de bij "Tijd" ingestelde tijd naar de 
geselecteerde uitsnede verkleind. Wanneer u vooraf geen kader 
vastlegt, wordt er automatisch een centrale uitsnede van 50% van 
het beeld gemaakt en vergroot weergegeven. 
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Duur 

De hier vastgelegde optie bepaalt, op welke positie de keyframes van een 
bewegingseffect standaard wordt geplaatst. U bepaalt de posities, waarop een 
beweging start en eindigt. 

Aanwijzing: de zo automatisch geplaatste keyframes kunnen worden 
nabewerkt, de optie wordt dan op "Gebruikersgedefinieerd" gezet. Lees 
hiervoor het gedeelte Keyframes van een effect achteraf bewerken (op pagina 
182) in het hoofdstuk Objecten animeren (op pagina 180). 

 

Reset: met deze optie past u een statische zoom toe, d.w.z. 
dat alleen de geselecteerde uitsnede wordt getoond. 

 

Aanwijzing: de grootte en positie van het beeld kunt u ook grof in de 
programmamonitor aangeven, door daar het beeld met de muis gewoon te 
verschuiven of aan de hendels ervan te slepen. Het kader met de hendels kan 
ook met het toetsenbord worden verplaatst. 

Sneltoetscombinatie voor het verschuiven van het kader in de videomonitor: 

Kader 1 pixel verschuiven: Pijltoetsen 
Kader 5 procent verschuiven: Shift + pijltoetsen 

 

Voor geanimeerde bewegingseffecten is het vaak zinvol om uit de videomonitor 
uit te zoomen en en het zo ontstane extra werkoppervlak te gebruiken om bv. 
een verkleinde foto of een tekstobject door het beeld te laten vliegen. 

Sneltoetscombinatie voor de previewfoto: 

Previewfoto in- / uitzoomen: Ctrl + muiswiel 
Previewfoto verplaatsen: Ctrl + linker muisknop + slepen 

Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "Animaties van buiten het 
beeld (op pagina 186)". 
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Rotatie/spiegeling 

 

 
Deze knop maakt de actuele instellingen ongedaan. 

Let op: als u het object middels keyframes geanimeerd is, betreft de 
"Reset"-functie de gehele animatie. Afzonderlijke keyframes laten zich bij het 
animeren verwijderen (op pagina 182). 

 

Roteren: 

 

Draait het beeld om de horizontale as. 

 

Draait het beeld om de verticale as. 

 

Draait het beeld rond het middelpunt. 
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Horizon balanceren 

Met de schuifregelaar kunt u het beeld om de eigen as draaien. Daarbij wordt 
automatisch zo gezoomd, dat er geen zwarte randen ontstaan. 

Toon hulplijnen: bij activering van dit haakje wordt in de programmamonitor 
een raster getoond, dat ter oriëntatie dient voor de horizonbalancering. 

 

Roteren/spiegelen 

 
Spiegelt het beeld in de verticale as. 

 
Spiegelt het beeld in de horizontale as. 

 
Roteert het beeld 90° met de klok mee. 

 
Roteert het beeld 90° tegen de klok in. 

 

3D-vervorming 

Hiemee kunt u beelden echt driedimensionaal positioneren, dus perspectivisch 
vervormen en verplaatsen. U kunt alle posities van de vier hoekpunten 
numeriek invoeren of in de programmamonitor met de muis wijzigen. 

 

 
Deze knop maakt de actuele instellingen ongedaan. 
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Stereo3D in de Mediapool (Plus/Premium-versie) 

Hier bereikt u de Stereo3D-functie. 

Tip: lees voor meer informatie het aparte hoofdstuk "Stereo3D" (op pagina 
193). 

 

Audio-effecten in de Mediapool laden 

In de Mediapool vindt u volop mogelijkheden om uw audio-objecten van 
effecten te voorzien. Een voordeel van deze zogenaamde objectgeoriënteerde 
effecten is dat bij het verschuiven van objecten de effectinstellingen inclusief 
automatisering direct worden mee verplaatst, omdat ze aan het object 
'hangen' en niet aan het spoor. 

Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte "Audio-effecten" (op pagina 
204) 

 

Een ander voordeel van deze zogenaamde objectgeoriënteerde werkwijze is 
dat automatieken bij het verschuiven van objecten direct worden mee 
verplaatst, omdat ze aan het object hangen en niet aan het spoor. 

 

Algemeen 

Onder „Effecten“ > 
„Audio-effecten“ > „Algemeen“ 
vindt u audio-effecten, die u door 
effectcurven (op pagina 180) kunt 
laten animeren. Dat betekent dat 
u bepaalde effectinstellingen 
tijdens het afspelen kunt wijzigen.

Deze effectcurven richten zich 
altijd op objecten, dat betekent 
dat ze alleen voor één object 
gelden en dat ze samen met het 
object worden verschoven of 
gekopieerd. 
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Aanwijzing: de fader AUX 1 en AUX 2 regelen het volume waarmee het signaal 
van het object naar de bijbehorende FX-sporen in de mixer worden gestuurd. 

Verder kunt u hier Audio Cleaning (op pagina 205), Echo/Hall (op pagina 210) 
en Timestrech/Resample oproepen. 

Aanwijzing: de volume- en balancecurven bevinden zich ook op het spoor. De 
ingestelde waarden van de curven worden steeds opgeteld. 

 

Audio-effectsjablonen 

Hier vindt u een breed palet van effectinstellingen, die eenvoudig middels drag 
& drop naar het gewenste audio-object kunnen worden gesleept. 

 

Synthesizer 

Synthesizers zijn klankgeneratoren die als afzonderlijke objecten kunnen 
worden geladen. Meer informatie vindt u in het gedeelte  "Synthesizer". 

 

Designelementen in de Mediapool 

In deze categorie vindt u een ruime keus aan decoratieve elementen: sjablonen 
voor beeldtrucs ("Multi-beeld-in-beeld") en -collages, bewegende objecten 
(door het beeld vliegende ballons, rijdende treinen, sneeuw...), kleurvlakken 
voor eigen achtergronden, vrij positioneerbare en animeerbare foto-objecten, 
introductievideo's, outro-video's, etc... 

Hier kunt u in principe het beste gewoon eens rondneuzen en kijken wat er 
zoal is. 

• Open een voor een de categorieën en klik op de inhoud, om een indruk te 
krijgen. Alle elementen hebben ook een preview. 

Een eenvoudig voorbeeld voor het gebruik leveren de kaders (Mediapool > 
Effecten > Designelementen > Foto-objecten > Kaders"). Het zijn virtuele 
fotolijsten, die een videomixeffect bevatten. Sleep ze gewoon naar een object, 
dat dan als in een fotolijstje verschijnt. 
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De designelementen staan als eigen objecten op een ander spoor. Als object 
kunnen ze zoals gebruikelijk met de onderste hendels worden uitgerekt, of 
samengedrukt. U kunt ze, voor mooie effecten, ook in- en uitfaden.  

 

Eigen sjablonen in de Mediapool 

Eigen effectconfiguraties die hun waarde hebben bewezen kunt u in de 
Mediapool opslaan en voor een volgende keer gebruiken. Deze individuele 
configuraties vindt u in de Mediapool-map "Effecten > Eigen sjablonen". Deze 
kunt u ook weer gewoon naar de objecten slepen. 

In het begin is de map natuurlijk nog leeg, omdat u er zelf nog geen eigen 
configuraties in heeft gezet. 

 

Effectmaskers (Plus/Premium-versie) 

Effectmaskers helpen om effecten op verschillende gedeelten van een 
videobeeld verschillend toe te passen. Als masker wordt daarbij een bepaald 
beeld gebruikt dat wordt bepaald door de gedeeltes waar het effect moet 
worden toegepast. 

Typische toepassingen zijn: 

• Beeldoptimalisaties. Een typisch voorbeeld daarvoor zijn horizontale 
camerabewegingen met een horizon, waarbij het bovenste of onderste 
gedeelte verhelderd of bijgekleurd moet worden. 

• Effectieve kleurverlopen, inkleuringen, etc. 
• Special effects zoals bv. het verpixelen van een autokenteken. 

Effectmaskers zijn verder normale beeldobjecten en kunnen worden 
geanimeerd of aan een bepaalde positie in het beeld worden vastgemaakt om 
ze voor bewegende videobeelden te kunnen gebruiken. 
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Dit gaat als volgt: 

• Selecteer in het arrangement eerst het object, 
dat u met een effectmasker wilt gebruiken. 

 

• Open de gewenste effectpagina in de 
Mediapool. 

• Klik op de knop met de pijl naar onder 
en selecteer uit het menu de entry 
"Effectmasker laden". 

 

Bij het gebruik van gekleurde foto's worden de helderheidswaarden gebruikt. 
Hoe lichter een plek in het effectmasker, hoe sterker het effect. Zwart wil 
zeggen geen effect, wit wil zeggen effect werkt op volle sterkte. 

Om nu het effectmasker op een bepaalde plek in de video te gebruiken moet u 
het verder bewerken. Het bewerken van het effectmasker kan op verschillende 
manieren: 

• U kunt de grootte en positie van het effectmasker zo vastleggen dat het 
precies op het te bewerken beeldelement past. Lees daarvoor het gedeelte 
Positie/grootte (op pagina 165). 

• Vervolgens maakt u het masker op die positie in de video vast, zodat het 
meebeweegt met het bijbehorende beeldelement. Lees daarvoor het gedeelte 
"Aan beeldpositie ni de video plakken (op pagina 187)". 

• Of u animeert het effectmaskerobject direct. Lees hiervoor ook de paragraaf 
"Effecten animeren (op pagina 180)". 

• In het effectoverzicht kunt u het 
effectmasker voor bepaalde effecten 
uitschakelen. De effecten werken 
dan op het gehele beeld. 

• Om het effectmasker weer te 
verwijderen klikt u weer op de knop 
met de pijl naar onder en selecteert u 
de entry "Effectmasker wissen". 

 
T 
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Tip: u kunt ook eigen effectmaskers gebruiken. U kunt elke afbeelding of foto 
in JPG-formaat gebruiken. Teken bijvoorbeeld iets met een tekenprogramma, 
sla het op als JPEG en laad het met de optie "Effectmasker laden" in MAGIX 
Video deluxe 17. 

 

Extra effecten 

Video-effect-plug-ins zijn extra programma's van andere ontwikkelaars, 
waarmee extra video-effecten op video-objecten kunnen worden toegepast. 
MAGIX Video deluxe 17 ondersteunt daarbij het plug-in-formaat van de gratis 
video-montagesoftware VirtualDub en de programma's VitaScene en Adorage 
van de firma proDAD. Een keuze uit geteste VirtualDub-plug-ins (.vdf 
bestanden, ook "VirtualDub-filters" genoemd) kan als installatiepakket direct 
vanuit MAGIX Video deluxe 17 worden gedownload.  

Belangrijke toepassingen voor plug-ins zijn de verwijdering van zenderlogo's, 
storingsverwijdering of te toevoeging van speciale effecten. 

 

Video-effect-plug-ins inzetten 

Om plug-ins te kunnen gebruiken, moet u deze eerst installeren. MAGIX Video 
deluxe 17 controleert of er al plug-ins beschikbaar zijn en wanneer dit niet het 
geval is, biedt het u aan, deze vanaf internet te downloaden of u kunt zelf 
handmatig een zoekpad aangeven. 

Om een video-effect-plugin in te zetten, selecteert u eerst het video- of 
foto-object en opent in de Mediapool in het tabblad "Effecten" -> 
"Video-effecten"> "Video-effectplug-ins". De manager-dialoog voor 
video-effectplug-ins wordt geopend. Hierin staan alle beschikbare plug-ins aan 
de rechterkant van de dialoog. 
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Manager voor video-plug-ins 

 

Effectsjablonen voor plug-ins: bij MAGIX Video deluxe 17 zelf worden, om 
licentietechnische redenen, geen plug-ins meegeleverd. Toch zijn er voor de 
Zenderlogo-verwijdering (op pagina 179) met de "Logoaway"-plug-in presets 
voor enkele televisiezenders beschikbaar. 

  Met de knop "Opslaan" kunt u eigen instellingen opslaan, met 
de knop "Wissen" verwijdert u ze weer uit de lijst. 

Beschikbare plug-ins: hier verschijnt een lijst met alle beschikbare plug-ins. 

Plug-in toevoegen: de geselecteerde plug-in wordt aan de bewerkingsketen 
(lijst Plug-ins op actueel object aan de rechterkant van de dialoog) 
toegevoegd. U kunt zoveel plug-ins tegelijk laden als u wilt, deze worden na 
elkaar op volgorde van de lijst afgewerkt. De plug-in-volgorde kunt u met drag 
& drop in de lijst wijzigen. 

Plug-in-instellingen: hiermee opent u de instellingendialoog voor de 
geselecteerde plug-in. Alle plug-in-instellingen in de totale lijst kunt u 
gezamenlijk als preset opslaan (effectsjablonen voor plug-ins). 

Geavanceerd...: opent de dialoog met geavanceerde instellingen. 
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Navigatieknoppen: hier kunt u met de navigatieknoppen helemaal onderaan 
de dialoog van de ene naar de andere video gaan.  

Van de laatste overnemen: de instellingen van de laatst ingestelde video 
worden toegepast. Deze optie is alleen actief wanneer u met behulp van de 
navigatieknoppen (zie boven) bewerkingen per object uitvoert. 

OK: de gewenste instellingen worden op de actuele video toegepast. 

Op alles toepassen: de effecten worden toegepast op alle objecten in de film.  

Annuleren: de dialoog wordt gesloten, de instellingen worden niet toegepast. 

 

Geavanceerd ... 

 

In de "Geavanceerd"-dialoog wordt het zoekpad voor de plug-ins vastgelegd. 
In deze directory's controleert MAGIX Video deluxe 17 bij de programmastart 
op aanwezige plug-in-bestanden en neemt deze op in de lijst van beschikbare 
plug-ins. Met Zoekpad toevoegen worden alle nieuwe zoekpaden toegevoegd, 
met Zoekpad wissen worden ze weer uit de lijst verwijderd. 

Alleen op bestandsextensie controleren: hiermee kunt u het zoeken naar 
nieuwe plug-ins bij een groot aantal aanwezige plug-ins versnellen, door de 
plug-ins niet op geldigheid te controleren. 

Subdirectory's doorzoeken: het zoeken wordt uitgebreid naar de 
subdirectory's onder de aangegeven paden. 
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Lokale instellingen 

Video-effect-plug-in op bitmaps voor elk frame dynamisch opnieuw 
berekenen: als u een plug-in op een bitmap-(foto-)-object toepast, moet u 
deze optie activeren wanneer de plu-in bewegende effecten genereert. 

 

Zenderlogo verwijderen met de logoaway-plugin 

Met de freeware-plug-in Logoaway van Krzsztof Wojdon kunt u in zeer goede 
kwaliteit zenderlogo's uit het videomateriaal verwijderen. De plug-in probeert 
hiervoor de door het logo bedekte beeldgedeelte uit het omliggende gedeelte 
te reconstrueren. 

Omdat elke zender zijn logo in een andere grootte en op een andere positie 
plaatst, kunt u presets voor verschillende zenders uit de effectsjablonen 
selecteren. 

Let op: de zenderrechten van de betreffende zenders moeten worden 
gerespecteerd. Zakelijk gebruik van het bewerkte materiaal is in strijd met het 
geldende auteursrecht. 
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Effecten animeren 

In de tab "Effecten" onder "Video-effecten" en "Bewegingseffecten" vindt u de 
effecten, die met keyframes kunnen worden geanimeerd. 

De volgende objecten kunnen worden geanimeerd: 

• Video-objecten 
• Foto-objecten (stilstaande beelden) 
• Titelobjecten 
• Audio-objecten (in de Mediapool onder "Effecten" > "Audio-effecten" > 

"Allgemeen") 
• MAGIX 3D-Maker-objecten (3D-teksten) 
• Visual-objecten 

 

Animatie voorbereiden 

• Selecteer eerst in de arranger het object, dat u wilt animeren. 
• Bij complexe animaties is het handig als u eerst markers plaatst voor de 

oriëntatie. 
• Open nu in de Mediapool de tab "Effecten" en klik onder "Video-effecten" of 

"Bewegingseffecten" op het effect, dat u wilt animeren. 

Let op: bij audio-effecten activeert u het te animeren effect in het contextmenu 
van de audio-objecten. 

• Indien nodig, stelt u het effect zo in, zoals het aan het begin van de animatie 
gewenst is. 

• In het onderste gedeelte van de Mediapool vindt u een tijdlijst. Hier ziet u 
welke animeerbare effecten voor het geselecteerde object gebruikt kunnen 
worden. Er kunnen keyfames worden geplaatst, geselecteerd, verschoven en 
verwijderd worden. 

Op de tijdbalk voor het bewerken van de 
bewegingen bevinden zich twee 
stippellijnen ter oriëntatie. Met behulp van 
deze lijnen kunt u het einde en het begin 
van overgangen herkennen. 
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Keyframe plaatsen 

Met een muisklik in de tijdbalk plaatst u de afspeelmarker op de posities, waar 
u een keyframe wilt toevoegen. 

Let op: voor de exacte positionering kunt u ook de tijdbalk in de Arranger 
gebruiken. Als u markers voor oriëntatie gebruikt, is dit zelfs een eenvoudiger 
variant. 

 • Met deze knop plaatst u een keyframe voor alle in de animatie 
benodigde parameters. 

Meer keyframes kunt u eenvoudiger toevoegen, door eerst de afspeelmarker 
op de positie voor de volgende keyframe te plaatsen en vervolgens de 
parameters te veranderen. 

De geplaatste keyframes kunnen ook achteraf met de muis middels drag & 
drop worden verschoven. 

 

Keyframe kopiëren 

 • Selecteer het te kopiëren keyframe middels een muisklik en klik 
vervolgens op de knop "Kopiëren". 

 • Plaats dan de afspeelmarker op de positie waar u hem wilt hebben en 
klik op "Plakken". 

 

Keyframes van afzonderlijke parameters weergeven 

Effecten worden altijd aan meerdere keyframes toegewezen als ze meerdere 
parameters bevatten. 

Klik op de kleine pijl naast de naam van het geanimeerde 
effect, om al zijn parameters te bekijken. 

Nu kunt u alle keyframes van de effectparameters afzonderlijk 
verplaatsen, wissen en activeren of deactiveren. 
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Let op: alleen de parameters die worden gebruikt voor de animatie worden 
getoond. Zodra bij de bewerking van een effect nog een parameter nodig is, 
wordt deze ook hier zichtbaar. 

 

Keyframes van een effect achteraf wijzigen 

Reeds geplaatste keyframes kunnen achteraf in tijd en in waarde worden 
gewijzigd. 

 

Keyframes verplaatsen 

Keyframes kunnen middels drag & drop worden verplaatst. Klik op het te 
verplaatsen keyframe en sleep het naar de gewenste positie. 

 

Parameters van een keyframe wijzigen 

Om een effectinstelling van een reeds geplaatste keyframe te wijzigen, klikt u 
op de keyframe en past u vervolgens in de Mediapool het effect aan. 

 

Vloeiende beweging 

 Normaal gesproken ontstaat bij de geplaatste keyframes een harde, 
onnatuurlijke beweging. 

Deze optie zorgt ervoor dat deze beweging vloeiender en natuurlijker wordt 
uitgevoerd. U kunt deze zowel voor de gehele parametergroep als voor een 
afzonderlijke parametercurve activeren. 

 

Keyframe wissen 

Klik op de te verwijderen keyframe om deze te 
selecteren. 

 

 Deze knop verwijdert de geselecteerde keyframe. 
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Effectcurve in een object bewerken 

 Effectcurve activeren: voor elke geanimeerde effectparameter wordt een 
eigen curve aangemaakt, die over het object wordt gelegd. Klik op deze 
knop, om de effectcurve op het object weer te geven. 

 

Curvepunten bewerken: de curve kan via 
afzonderlijke curvepunten (in de standaard 
muismodus) worden bewerkt of de effectcurve zelf 
kan direct worden getekend (in de 
curve-muismodus). 

Nieuwe curvepunten kunnen in de standaard muismodus met Ctrl + shift op de 
curve worden aangebracht, de aanwezige punten worden op dezelfde wijze 
verwijderd. Alle curvepunten kunnen met de muis horizontaal en verticaal 
worden bewogen. 

Let op: de knop ter activering van de effectcurve wordt pas aangetoond nadat 
een eerste keyframe geplaatst is. 

 

Effectcurven - meer functies 

 

Het contextmenu kunt u ook via een kleine pijl naast de effectaanduiding 
openen. 

 

Effect verwijderen: het geselecteerde effect wordt compleet verwijderd. 

 

Effectcurve verwijderen: de effectcurve wordt verwijderd en kan opnieuw 
worden aangemaakt.  
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Effectcurve kopiëren: de effectcurve wordt naar het klembord gekopieerd en 
kan op andere plek worden ingevoegd. 

 

Effectcurve invoegen: een tevoren gekopieerde effectcurve laat zich met deze 
functie op ieder moment ergens anders invoegen. Het kan een andere 
effectparameter in hetzelfde object of in een ander object zijn. 

Let op: wanneer u de curve aan een langer of korter object wilt toevoegen, 
denk dan er aan voor het kopiëren de optie "Curvelengte met objectlengte 
verbinden" in te stellen. 

 

Curvelengte met objectlengte verbinden: wanneer deze optie ingesteld is, 
werken de lengteveranderingen van het object ook door op de effectcurve. 
In de praktijk is deze voortgang zelden gewenst, bijvoorbeeld wanneer 
objecten uitgerekt of ingedikt worden. Daarom is deze optie standaard 
gedeactiveerd. 

 

Effectcurve laden: een tevoren opgeslagen effectcurve laat zich via dit 
menupunt laden. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u een eigen 
standaardanimatie gemaakt heeft. 

Let op!  de actuele effectcurve wordt door het laden van een andere 
overschreven. 

 

Effectcurve opslaan: effectcurven kunt u als afzonderlijk bestand opslaan. Dit 
is bijvoorbeeld handig wanneer u een eigen standaardanimatie wilt maken die u 
dan op een andere plek eenvoudig kunt laden. 

Tip: let er op dat u bij het opslaan de instelling "Curvelengte met objectlengte 
verbinden" ook wordt opgeslagen en bij het laden toegepast wordt. 

 

Effectcurves uitrekken, samendrukken en verplaatsen 

Met deze dialoog kunnen effectcurves binnen een object worden uitgerekt, 
samengedrukt of worden verplaatst. In de kopregel van de dialoog wordt het 
effect weergegeven, waarvan de automatiseringscurve momenteel wordt 
bewerkt. 

Positie verplaatsen 
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Tijdas: Met elke klik op de pijl naar voren of naar achteren wordt de effectcurve 
met de hier ingevoerde tijdwaarde verplaatst. 

Effect: Elke klik op de pijl naar boven of naar beneden verplaatst de 
effectcurve met de ingevoerde waarde. Afhankelijk van het effect is het 
mogelijk exacte of procentuele waarden in te voeren. 

Uitrekken/samendrukken 

Tijdas: De effectcurve wordt met de aangegeven tijdwaarde uitgerekt of 
samengedrukt. Inverteren draait de curve om in de tijd. De curve wordt 
"achterstevoren" ingevoegd. Hierbij wordt uitgegaan van de volledige 
objectlengte. 

Effect: De waarden (uitslagen) van de effectcurve worden verzwakt of 
versterkt, er vindt geen bewerking in de tijd plaats. Bij de bewerking is de 
ingestelde optie (zie tabel) van doorslaggevend belang. 

Spiegelen: de totale curve wordt om de x-as gespiegeld, waarvan de ligging 
door de volgende optie (zie tabel) wordt bepaald. 

om objectmiddelpunt: 
de x-as ligt exact in het 
midden van het object. 

 

om curvemiddelpunt: 
De x-as ligt tussen het 
hoogste en het laagste 
automatiseringspunt.  

om curveminimum: De 
x-as ligt op de hoogte 
van het laagste 
automatiseringspunt.  

om curvemaximum: De 
x-as ligt op de hoogte 
van het bovenste 
automatiseringspunt.  
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Animaties van buiten het beeld 

Geanimeerde effecten kunt u goed gebruiken om objecten of titels door het 
beeld te laten vliegen. Hierbij is het vaak handig, om het start- en eindpunt van 
de animatie buiten het beeld te leggen. 

Daarvoor heeft u een video-object en een geanimeerd tweede object nodig, 
bijvoorbeeld een titel of een verkleinde foto die door het beeld moet vliegen. 

Dit gaat als volgt: 

• Klik op de previewmonitor en zoom uit uit het videobeeld (Ctrl + muiswiel). 
Daarbij ontstaat een werkveld aan de randen van het verkleinde previewbeeld. 

• Selecteer het effect "Positie/grootte (op pagina 165)“. 
• Verplaats het te animeren object naar de positie op het werkveld van waaruit 

de animatie moet starten, bijvoorbeeld links naast het previewbeeld. 

 

• Plaats de afspeelmarker op de plaats, waar de animatie moet beginnen. 
• Plaats nu voor de start van de animatie een eerste keyframe. 
• Verplaats het te animeren object naar de positie op het werkveld waar de 

animatie moet eindigen, bijvoorbeeld rechts naast het previewbeeld.  
• Zet de afspeelmarker op de plek waar het te animeren obeject weer uit het 

beeld verdwenen moet zijn. 
• Plaats nu voor het einde van de animatie een tweede keyframe en speel het 

resultaat af. 

En daar vliegt het geanimeerde object van links naar rechts door het beeld! 
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Aan beeldpositie in de video plakken 

U kunt een foto-object of een titel aan de bewegende beeldinhoud van een 
video "Vasthechten". Het vastgehechte object volgt automatisch de beweging 
van het beeldelement uit de video. Zo kunt u bijvoorbeeld iemand in de video 
een hoed opzetten die ook blijft zitten wanneer diegene zich springend door 
het beeld beweegt.  

Dit gaat als volgt: 

• Plaats een foto-object (bijv. een foto van een hoed) op een spoor onder een 
video met een bewegend beeldelement (bijvoorbeeld een lopende persoon). 

• Klik met de rechter muisknop op het foto-object en selecteer het menupunt 
"Aan beeldpositie in de video plakken". 

• Lees de informatie in de dialoog en klik vervolgens op "Verder". 

Let op: wanneer u twee objecten wilt aanhechten - bv. een titel en een 
tekstballonnetje - verschijnt een extra dialoog, waarin u kunt kiezen welke van 
de objecten u aan de video wilt vasthechten. 

• In de volgende dialoog wordt u gevraagd een kader te tekenen om het te 
volgen object. Het object moet daarbij een zo hoog mogelijk contrast met de 
achtergrond hebben. 

• Vervolgens wordt de beweging automatisch berekend en een bijbehorende 
serie van keyframes gegenereerd, die de positie en de grootte van het effect 
naar wens sturen. 

 

Beeldstabilisatie 

De beeldstabilisatie is het gereedschap om trillende en schokkende beelden 
rustiger te maken. U kunt deze functie openen via het contextmenu van een 
video-object of via het menu "Effecten" > "Video-objecteffecten". 

Werking 

De beeldstabilisatie vlakt ongewilde bewegingen in het beeld af. Hiervoor wordt 
het beeld, overeenkomstig aan de verkeerde bewegingen, telkens in de 
tegengestelde richting verschoven. Hierdoor ontstaan aan de rand van het 
verschoven beeld enerzijds overlappende kanten, die automatisch 
weggesneden worden, en anderzijds zwarte strepen, die door zoomen uit het 



 
 

 188 Effecten  

www.magix.nl 

beeld worden verbannen. Het resultaat: een duidelijk rustiger, bijna 
onmerkbaar vergroot beeld. 

Gebruik 

Eerst moet het beeldmateriaal op schokken en trillingen worden geanalyseerd. 
Hiervoor klikt u op de knop "Stabilisatie uitvoeren". Aan de hand van de 
vooringestelde parameters wordt een relatieve verschuiving tussen de beelden 
berekend. Na voltooiing van de analyse bekijkt u de voorgestelde correcties. 
Gebruik daarvoor de schuifregelaar. Als u tevreden bent met de correctie, klikt 
u op "OK". Zo niet, moet u de hieronder beschreven parameters wijzigen en de 
analyse eventueel herhalen.  

 

Beeldstabilisatie-dialoog 

 

Stabilisatieradius: opdat de beeldstabilisatie niet elke beweging en elke 
camerabeweging als trilling opvat, kunt u hier de radius bepalen, die de 
trillingen kunnen innemen: hoe groter de beeldstabilisatieradius, des te grotere 
trillingen worden er gecorrigeerd. Wanneer u deze waarde wijzigt, moet het 
materiaal opnieuw worden geanalyseerd. 

Gebied voor de analyse: hier kunt u het te analyseren gebied in het 
beeldmateriaal instellen. Standaard ingesteld is het beeldcentrum. Als de trilling 
op een ander beeldgebied voorkomt (bijv. bij een voorgrondelement aan de 
zijkant van het beeld), verplaatst u het analysegebied. Gebruik daarvoor de 
muis, waarmee u het trillingsgebied tekent. Hoe kleiner het analysegebied, des 
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te sneller verloopt de analyse. Ook hier geldt: wanneer u deze waarde wijzigt, 
moet het materiaal opnieuw worden geanalyseerd. 

Maximale verschuiving: bij de correctie wordt het beeld overeenkomstig met 
de trillingen verschoven. Dit betekent dat de randgebieden van het beeld 
worden verwijderd. Met deze waarde wordt vastgelegd hoe groot het 
randgebied is dat door de compensatiebewegingen mag worden weggeknipt: 
hoe kleiner de waarde, des te kleiner is het weggehaalde randgebied. 
Wijzigingen van deze waarde zijn meteen werkzaam. 

Tijdelijke gladstrijking: deze waarde bepaalt de snelheid van de bewegingen, 
die als trillingen gelden. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt 
tussen camerabewegingen en handtrillingen. Wijzigingen van deze waarde zijn 
meteen werkzaam. 

Annuleren: verlaat de dialoog zonder instellingen over te nemen.  

Reset: deze knop maakt de actuele instellingen ongedaan. 

 

Beeldoptimialisatie voor de gehele film 

De "Effectinstellingen film" bereikt u via het menu "Effecten". De hier bewerkte 
instellingen gelden voor de gehele film. Voor elke film in het project worden de 
instellingen apart ingesteld. 

Rechts ziet u de preview van de actuele instellingen. Met de 
positieschuifregelaar kunt u naar verschillende plekken in de film of de scène 
gaan om te zien welke uitwerking de door u gekozen instelling op het 
beeldmateriaal heeft. 

 

Helderheid/contrast 

Helderheid/Contrast: met de schuifregelaar verhoogt of reduceert u de 
helderheid en het contrast van de foto. 

Selectieve helderheid (Gamma): "Gamma" legt de gemiddelde grijswaarde 
vast die in verschillende kleurbereiken vastbesloten ligt. "Selectieve helderheid" 
is de belangrijkste functie voor het verbeteren van het beeld. In de presetlijst 
kunt u verschillende curven uitkiezen en alleen de donkere, middelste of 
lichtste gedeelten van de foto bewerken. 

Met de schuifregelaar kunt u vervolgens de sterkte van de verheldering of 
verduistering instellen. 
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Kleuraanpassing (alleen mastereffect): de kleurbereikaanpassing werkt tegen 
te krachtige kleuren die de tv-normen overschrijden en die een normaal 
tv-beeldscherm niet meer correct kan weergeven. Daarbij wordt de verzadiging 
van het betroffen materiaal zover verlaagd, tot de maximaal toelaatbare waarde 
is bereikt. 

 

Kleur 

Verzadiging: met de schuifregelaar "Verzadiging" verhoogt of reduceert u het 
kleuraandeel in het beeld. Daarbij wordt een nieuw algoritme ingezet, die 
kleurwijzigingen in samenhang van andere parameters (bijv. 
contrastinstellingen) doorvoert, om een zo natuurlijk mogelijke kleurenpalet te 
bereiken. Wanneer u van experimenten houdt, kunt u hiermee tot 
verbazingwekkende resultaten komen  – van een sfeervolle herfststemming in 
een zomerfoto tot experimentele popart. 

Kleurtint: u kunt in het kleurenpalet een kleurtint selecteren voor de nakleuring 
van de foto. 

Rood/Groen/Blauw: via de schuifregelaars Rood/Groen/Blauw kunt u de 
verhouding van de betreffende kleuraandelen corrigeren. 

 

Beeldscherpte 

Met de schuifregelaar verhoogt (verscherpen) of reduceert (vervagen) u de 
beeldscherpte. 

In de rubriek "Geavanceerde instellingen" kunt u bovendien instellen in 
hoeverre de scherpte-instellingen inwerken op de vlakken of de randen. 
Hiermee kunt u constante beeldstoringen (ruis) effectief afzwakken. 

 

Sterkte van het anti-flikkeringfilter: Het Anti-flikkeringfilter werkt alleen op 
beelden. Het is vooral bedoeld voor camerabewegingen bij beelden met veel 
contrastrijke overgangen/randen (bijv. omheiningen, roosters, bakstenen 
muren). Dergelijke drukbezette vlakken produceren bij het verkleinen snel 
flikkeringen. Door het filter worden de randen enigszins afgezwakt. 
De sterkte van het anti-flikkeringfilter moet naar persoonlijke smaak worden 
ingesteld, omdat afvlakken altijd een compromis is tussen goed contrast en 
vloeiend beeldverloop bij het afspelen. 
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Tv-beeld 

Deze optie zorgt voor een optimale aanpassing van de beeldgrootte aan het 
daadwerkelijke televisiebeeld ("Anti Cropping"). Zonder aanpassing kan het 
voorkomen dat de tv soms gedeelten van het beeld afknipt. 

Tv-weergavebereik in previewmonitor toevoegen: met deze optie worden de 
beeldranden van de tv als lijnen in de previewmonitor weergegeven. U kunt de 
vier beeldranden van het tv-weergavebereik met de vier invoervelden 
aanpassen. Hiervoor moet u natuurlijk wel weten wat de echte grootte van het 
televisiescherm is. U kunt dit op de volgende manier te weten komen: 

Met behulp van de vier invoervelden kunt u de vier paginaranden van het beeld 
procentueel instellen. Hier is het belangrijk om een balans te vinden tussen een 
verkleining, de vorming van balken en het knippen van het beeld: 

• Als u voor alle vier randen dezelfde waarde invoert wordt het beeld 
proportioneel verkleind. Er treden geen vervormingen op maar er ontstaan 
balken bij de randen. 

• Als u in de vier velden verschillende waarden invoert wordt het beeld 
disproportioneel verkleind. Daardoor wordt het beeld vervormd. 

Randbereik toepassen: met deze optie past u de ingevoerde waarden voor de 
vier beeldranden als verkleining toe. U kunt het resultaat meteen controleren 
op de previewmonitor. 

Berekenen van het zichtbare tv-beeld 

Om de beeldeigenschappen van uw televisie en de optimale instellingen van de 
editor voor de beeldgrootte te achterhalen kunt u een test uitvoeren. 

• Laad de slideshow Zichtbaar tv-beeld.mvm uit de map "Mijn projecten > 
Zichtbaar tv-beeld" in de Media Pool. 

• Speel dit filmpje af en lees de aanwijzingen op de videomonitor. 
• Brand de slideshow op cd of dvd. 
• Plaats de disk in uw speler en speel de testfilm af. Vergelijk het beeld op uw 

televisie met het beeld op de videomonitor van MAGIX Video deluxe 17. 
• Aan de hand van vier maatstaven aan de randen van het testbeeld kunt u voor 

elke rand de procentuele waarde bepalen die door de televisie wordt 
afgeknipt. 

• Voer de gevonden waarde in de editor "Volledige tv-grootte" in. 
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Nu heeft u een beeldgrootte die is geoptimaliseerd voor uw televisiescherm. 
Houd er rekening mee dat de knipwaarden kunnen variëren al naar gelang de 
instelling van de apparatuur en het type datadrager. 

 

Beeldoptimalisatie voor afzonderlijke objecten 

In het contextmenu of in het menu "Effecten" > "Video-objecteffecten" vindt u 
onder deze optie de verschillende aanpassingen voor geselecteerde video- of 
foto-objecten. 

Interpolatie voor interlacebronmateriaal: kies deze optie om kamstructuren uit 
het (video-) beeld te verwijderen. Wanneer u bijv. stilstaande beelden (stills) uit 
een video haalt, onstaan zulke kamstructuren in delen van het beeld met 
beweging. 

Antiflikkeringsfilter: kies deze optie voor stilstaande beelden die zeer fijne 
structuren met een hoog contrast hebben. Bij de weergave op een 
tv-beeldscherm kunt u daarmee flikkering voorkomen. 

Correctie randen bijsnijden: kies deze optie wanneer randen bij de weergave 
op tv worden weggesneden. De waarden van de "Effectinstellingen film" (op 
pagina 191) worden toegepast. 
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Stereo3D (Plus/Premium-versie) 

Met MAGIX Video deluxe 17 Plus und Premium kunt u ook "echte" 3D-video's 
en -foto's maken en bewerken. Om te beginnen kijken we naar de 
belangrijkste basispricipes en 'gouden regels' om een indruk te krijgen van dit 
complexe onderwerp. Vervolgens wordt gedetailleerder gekeken naar de 
afzonderlijke bewerkingsstappen. 

Aanwijzing voor het gebruik van 3D-inhoud: sommige mensen krijgen 
klachten (bv. hoofdpijn, gevoelige ogen of misselijkheid), bij het kijken naar 
3D-video's. Wij raden daarom aan regelmatig te pauzeren. Bovendien is het 
raadzaam bij het optreden van problemen direct het gebruik te stoppen en een 
arts of opticien te bezoeken. Ook het niet goed aanmaken van 3D-inhoud kan 
tot de genoemde symptomen leiden. 

Waarschuwing voor kleine kinderen:  het gezichtsvermogen van kleine 
kinderen (vooral onder de 6 jaar) is nog in ontwikkeling. Wij raden u aan met 
uw kind een arts of opticien te bezoeken voordat u het kind 3D-video's laat 
kijken. 

 

3D-basisprincipes 

Onze ogen nemen dingen wara uit twee licht verschillende blikrichtingen en de 
hersenen berekenen daaruit het beeld dat wij zien. Op deze manier zien wij de 
afstand en de positie van een voorwerp. Daarom moet in principe 
3D-materiaal, dat u wilt gebruiken, ook op deze manier zijn opgenomen. 

3D zien 

Een gewoon bioscoopscherm of een normale tv kan beelden alleen in 2 
dimensies weergeven, en daarom zijn verschillende technieken ontwikkeld, om 
beeld in 3D te kunnen waarnemen. Alle technieken hebben tot nu toe een ding 
gemeenschappelijk: es zijn speciale brillen nodig om het linker en het rechter 
oog verschillende informatie te geven. Op deze technieken gaan we later nog 
gedetailleerd in. 

Drie gouden regels 

• Letten op de grenzen aan de opname: om een 3D-opnamen (op pagina 194) 
met natuurlijke diepte-informatie te krijgen, moeten bepaalde grenzen in acht 
worden genomen. De belangrijkste is niet voorbij het zogenaamde 
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nabijheidspunt te gaan. Het nabijheidspunt is het punt in het beeld dat het 
dichtst bij de camera is. 

• Nabijheidspunt omkaderen: om de 3D-werking achter het schijnvenster te 
krijgen, moeten de beide deelbeelden op de positie van het nabijheidspunt 
elkaar exact overlappen. Tegelijk moeten aan de randen van de deelbeelden 
dezelfde objecten te zien zijn, zonodig kunt u daarvoor de Uitsnedefunctie in 
de Mediapool (op pagina 167) gebruiken. 

Let op: het schijnvenster is een soort theoretisch venster waarachter de 
3D-film zich afspeelt. Het markeert op die manier het punt dat het het meest 
vooraan ligt. Het niet letten op deze regel kan ervoor zorgen dat dingen uit het 
schijnvenster "springen", wat bij overdreven gebruik ook tot een ongemakkelijk 
gevoel of hoofdpijn kan leiden. 

• Letten op de natuurlijke blikrichting van de ogen: dingen met een 
3D-dieptewerking worden in een rood/cyaan-beeld (anaglyph) dat zonder bril 
wordt bekeken, verschoven waargenomen. Deze verschuiving moet in principe 
kleiner dan 1/30 van de gezamenlijke beeldbreedte blijven. Anders kijken in 
extreme gevallen de beide ogen in tegengestelde richting (divergente richting). 

Let op: verschuivingen mogen alleen op de horizontale as voorkomen. 
Verschillen op de verticale as en verdraaide delen van het beeld moeten 
gelijkgetrokken worden! 

 

3D opnemen 

De afstand tussen de ogen bij de mens bedraagt ca. 65 mm en dat is daarmee 
de 'stereobasisbreedte'. Maar omdat onze ogen bewegen en we scheel 
kunnen kijken is het mogelijk om probleemloos te focussen op 
dichterbijgelegen objecten. 

Er zijn verschillende technieken bij het opnemen in 3D. Elk heeft voor- en 
nadelen. 

• 3D-camera's met twee objectieven: de voordelen liggen voor de hand - deze 
camera's leveren 3D-materiaal, zonder dat u daar veel voor hoeft te doen. 
Nadeel kan zijn dat de stereobasisbreedte (objectiefafstand) vastgelegd is. 

• Twee camera's op een speciaal statief: hier moet wat meer worden gedaan. 
Op een speciaal statief worden 2 camera's aangebracht, die gelijktijdig het 
materiaal voor de linker- en rechterkant van het 3D-beeld opnemen, bv. 
microfoonstatieven kunnen zich hiervoor, met wat aanpassingen, lenen. 
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Een nadeel bij het fotograferen is hier dat de ontspanners exact op hetzelfde 
moment ingedrukt moeten worden, wanneer er bewegende objecten in beeld 
zijn. Bij video moeten de beide films gesynchroniseerd worden, voordat men 
verder kan werken. 
Voordelen: de stereobasisbreedte kan men met de afstand tussen de 
camera's variëren en men heeft meer keuze uit verschillende cameramodellen.  

• Twee foto's met dezelfde camera: met deze techniek zijn alleen 
niet-bewegende beelden mogelijk. Met de camera worden gewoon 2 foto's uit 
verschillende blikrichtingen genomen, die dan als linker en rechter beeld 
worden gebruikt. Dit gaat het best met een statief. 

• Een gelijkmatige camerabeweging bijvoorbeeld door een straat: hierbij 
wordt maar een gewone camera gebruikt maar deze techniek kan maar op 
een paar gebieden worden ingezet. Het is wel een zeer goedkope manier om 
3D-video's te maken. Bij een snelheid van ca. 6-15 km/u wordt videomateriaal 
opgenomen. Bij het bewerken wordt het videomateriaal gedupliceerd, en een 
van de twee video's wordt verschoven in de tijd afgespeeld. De rijrichting 
bepaalt dan wat het linker en wat het rechter beeld is. Met deze techniek kunt 
u ook stilstaande beelden in 3D maken. 

Let op, minimale afstand! 

De positie van het object dat het dichtst bij het objectief of de objectieven is, 
wordt nabijheidspunt genoemd. Dit nabijheidspunt mag niet dichterbij zijn dan 
een bepaalde minimale afstand en kan met de volgende formule gemakkelijk 
berekenen: 

Let op: brandpunt van het objectief (bv. 25 mm) x stereobasisbreedte (bv. 65 
mm) x 1,5* = nabijheidspunt (2437,5 mm ~ 2,44 m) 
*1,5 is een factor, die voortkomt uit de afsnijding, die bij een opname door het 
objectief ontstaat. 

In het verdere verloop van de 3D-bewerking speelt het nabijheidspunt nog een 
belangrijke rol. 
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3D-bewerking voorbereiden 

3D-video's worden door de verschillende camera's apart opgenomen en 
opgeslagen, en dat wil zeggen dat al naar gelang van de cameramodellen en 
opnamemethode, de video's of foto's in verschillende vorm beschikbaar zijn. 

In één bestand 

Veel camera's, vooral die voor foto-opnamen, maken één bestand aan met 
daarin het linker en het rechter beeld naast elkaar. 

• Sleep deze bestanden zoals u bent gewend vanuit de Mediapool naar uw 
arrangement.  

• Selecteer de aangemaakte objecten. 
• Selecteer in de Mediapool onder "Effecten > Stereo3D > Eigenschappen > 

Stereo aanmaken" de entry "Side-by-side (linker foto links/rechts)" voor 
materiaal met de halve breedte. 

Let op: wanneer u zelf side-by-side-materiaal heeft gemaakt (bv. door twee 
foto's naast elkaar te zetten in een fotobestand), ga dan te werk zoals 
beschreven, maar selecteer de entry "Side-by-side (linker foto links/rechts)" 
voor materiaal met volle breedte. 

In meerdere bestanden 

Enkele 3D-camera's maken steeds een bestand voor links en een bestand 
voor rechts. Heeft u met een gewone camera uit twee verschillende richtingen 
gewoon 2 foto's gemaakt, is de werkwijze hetzelfde. 

• Open in de Mediapool de map waarin de bestanden zich bevindt. 
• Sorteer de bestanden bij voorkeur naar datum. Dan liggen alle bestanden 

paargewijs onder elkaar. 
• Selecteer deze bestanden en sleep ze zoals u bent gewend vanuit de 

Mediapool naar uw arrangement. 
• Selecteer nu alle nieuw aangemaakte objecten in het arrangement. 
• Selecteer in de Mediapool onder "Effecten > Stereo3D > Eigenschappen > 

Stereo aanmaken" de entry "Stereo3D-paar linker/rechter foto eerst)". 
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Weergavemodus voor 3D instellen 

Voor de weergave van 3D-video's zijn er verschillende technieken, die op de 
computer kunnen worden gebruikt. Afhankelijk van de gebruikte techniek kunt 
u de bijbehorende weergavemodus in MAGIX Video deluxe 17 inschakelen. 

 

In de linker bovenhoek van de videomonitor kiest u de 
3D-modus waarmee u wilt werken. 

Hier volgt een lijst van de beschikbare technieken en de ermee verbonden 
eisen: 

Gebruikte techniek Technische voorwaarden 
Polarisatiefilter • Bril 

• Monitor / beamer  

Shutter-modus • NVidia 3D Vision Kit 

Let op: de shutter-modus werkt alleen bij weergave op volledig beeld en wordt 
alleen dan aangeboden, wanneer de betreffende hardware aan de eisen 
voldoet. 

Kleuranaglyphen 
(anaglyphmodus) 

• Rood/cyaan-bril 

 

Video' en foto's voor 3D richten 

Daarvoor is de anaglyphmodus het meest geschikt, deze stelt u in op de 
videomonitor (op pagina 197). Alleen in deze modus is het exactes 
geometrisch uitrichten van de foto's mogelijk. 

Let op: wanneer u 3D-videomateriaal wilt bewerken is het handig eerst 
scènedetectie uit te voeren en zo de video in losse delen op te delen. Dit is 
nodig omdat de linker- en rechterkant van elke scène apart uitgericht moeten 
worden. 

Het nabijheidspunt is het punt in het beeld dat het dichtst bij de objectieven is. 
Het is daarmee het centrum van het 3D-beeld en moet daarom in MAGIX Video 
deluxe 17 ook zo gedefinieerd worden. 
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Voor deze opgave is er in de Mediapool onder "Effecten > Stereo3D" de 
pagina "Stereo uitrichten". Op deze pagina schuift u de beide beelden exact 
over elkaar, zodat het nabijheidspunt van beide pagina's op het beeldscherm 
op exact dezelfde plek ligt. 

Eerst kunt u echter proberen, of de automatisering voor het ruimtelijk uitrichten 
en in tijd synchroniseren al de gewenste resultaten oplevert. Is dit een keer niet 
het geval, dan gaat u als volgt te werk: 

• Zoek in het beeld het nabijheidspunt. 

Tip: het nabijheidspunt is dat object in het beeld, dat het dichtst bij het 
objectief ligt. 

• Als de beelden in verticale richting verschoven zijn moet dat eerst 
gelijkgetrokken worden! 

• Zijn de beelden t.o.v. elkaar gedraaid, dan kunt u dat met de draairegelaar 
aanpassen. 

• Probeer nu met behulp van de schuifregelaars het nabijheidspunt van beide 
zijden direct boven elkaar te krijgen. 

• Zet bij wijze van test de rood/cyaan-bril op om het resultaat te controleren. 
Wanneer het beeld een te grote ruimtelijke diepte heeft, probeer dan de linker 
en rechter kant met de schuifregelaars onder "Ruimtelijk uitrichten" dichter op 
elkaar te leggen. 

 

Camerabewegingen in 3D-video's omzetten 

Camerabewegingen kunt u door het dupliceren en in de tijd verschuiven van de 
video in 3D-video's omzetten. Daarvoor neemt u gewoon naar links of rechts 
op terwijl u bijvoorbeeld door een straat rijdt. 

De snelheid moet bij de opname tussen 6-15 km/u liggen en volgt uit de 
framerate, waarmee de camera opneemt, of de uiteindelijke 3D-video wordt 
weergegeven. 

• Bevindt de video zich in het arrangement, dan kunt u via de Mediapool onder 
"Effecten > Stereo3D > Eigenschappen" de stereodiepte voor het 2D-object 
instellen. 

• Afhankelijk van de richting waarin de opnamen zijn gemaakt verschuift u de 
regelaar gewoon naar links of naar rechts. 

• Zet de rood/cyaan-bril op in de anaglyphmodus om het resultaat te 
controleren. 
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• Als het onnatuurlijk overkomt kunt u dit corrigeren door de regelaar in 
tegengestelde richting te bewegen. 

• Bij te veel diepte zet u de parameter gewoon een stukje terug. 

Tips: niet alleen camerabewegingen, maar ook ander 2D-materiaal kunt u op 
dezelfde manier in de ruimte verschuiven. 

3D-materiaal kan net als 2D-materiaal met alle functies worden bewerkt. 

 

Titels voor 3D-video's aanmaken 

Xara3D-titelobjecten (op pagina 150) hebben automatisch "echte" 
3D-eigenschappen en kunnen daardoor probleemloos in het arrangement 
worden gebruikt. 

 

Exporteren en branden van 3D-video's 

Bij het exporteren en branden hoeft verder niet aan bijzondere voorwaarden te 
worden voldaan. Er wordt alleen nog de gewenste 3D-techniek vastgelegd.  

Anaglyph: deze techniek is aanbevolen voor het ongecompliceerd doorgeven 
van video's of weergave op gewone tv's of beamers. De toeschouwers hoeven 
alleen maar een rood/cyaan-bril op te zetten en ze kunnen van de 3D-film 
genieten. 

Side-by-side: hiermee maakt u 3D-films voor een 3D-weergaveapparaat, 
zonder compromissen voor wat betreft kwaliteit te hoeven maken. 

• Afhankelijk van het apparaat dat het weergeeft moet soms de dubbele 
resolutie worden ingesteld, om een beeld van volledige resolutie voor zowel 
links als rechts te krijgen. 

• Niet alle weergaveapparaten kunnen met de dubbele resolutie omgaan. In dat 
geval krijgt u twee 50% gekrompen deelbeelden. De kwaliteit is desondanks 
beduidend hoger dan bij een uitvoer in anaglyph-techniek. 

Tip: let er bij het exporteren in side-by-side-formaat op, dat de verticale 
resolutie de som van beide beelden is, maar dat beeldverhouding die van één 
deelbeeld is. 
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Bestanden exporteren/Film op internet plaatsen 

Export van bestanden gaat met het menu "Bestand > Film exporteren" of het 
menu "Bestand > Internet". Afhankelijk vanhet exportformaat en -doel, kunt u 
in de exportdialoog ook de gewenste 3D-techniek selecteren die u wilt 
gebruiken. 

Om het uitvoerformaat te selecteren klikt u gewoon op "Uitvoeren" en dan 
selecteert u "3D-film" uit de dialoog. 

Branden 

Bij het branden van een Blu-ray DiscTM of dvd moet u eerst in de branddialoog 
de encoderinstellingen oproepen en daar de gewenste 3D-techniek instellen. 
Aansluitend brandt u de disk op de gewone manier. 
MAGIX Video deluxe 17 maakt bij het branden automatisch een 
introductievideo met aanwijzingen voor het gebruik, die na het plaatsen van de 
disk als eerste wordt weergegeven. 
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Geluidsspoor 

In MAGIX Video deluxe 17 kan in principe elk spoor als geluidsspoor dienen. Er 
zijn dus geen speciale sporen voor het geluid. Voor het overzicht is het echter 
beter om verschillende objecttypen niet op één spoor te plaatsen. 

 

Audiobestanden laden en bewerken 

• Alle importeerbare audiobestanden kunt u via de Mediapool aansturen en 
middels een klik op de bestandsnamen beluisteren.  

• U kunt de bestanden met ingehouden muisknop (drag & drop) naar de 
Arranger slepen. Ook tracks van audio-cd's kunt u met drag & drop 
integreren. 

• Montages, nauwkeurige positioneringen, volumeverlagingen, fade-ins en 
-outs, kunnen met de objecthendels in de tijdlijn worden geregeld. 

• Voor geluidssporen kunt u ook effectcurven gebruiken, die verschillende vrij te 
kiezen effecten, het volume of het stereobeeld dynamisch sturen. 

 

Audio-CD inlezen 

Dat gaat precies als het overnemen van andere bestanden in het arrangement: 

• Plaats een audio-CD in het CD/DVD-station. 
• Schakel in de Mediapool over naar het CD/DVD-station. De titels van de CD 

verschijnen in de verschijnende bestandenlijst. 
• Een muisklik start de weergave van de CD-titels om ze alvast te beluisteren. 
• Met drag & drop in een spoor van het actuele arrangement wordt de CD-titel 

digitaal ingelezen ("gegrabbed") en naar de harde schijf gekopieerd. De 
bestanden worden in de importmap opgeslagen (instelbaar in het menu 
Bestand > Instellingen > Programma > Map (Meer informatie hierover vindt u 
in het gedeelte "Directories" op pagina 68)).  

In het spoor verschijnt de CD-track als audio-object en kan direct worden 
afgespeeld. 
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CD-Manager 

Deze optie opent een CD-Manager, waarin tracks van audio-CD's 
geselecteerd en gedeeltelijk of compleet naar het arrangement kunnen worden 
geladen. Bovendien kunt u, als u meerdere stations heeft, de CD-R selecteren 
en configureren. 

Met de CD-manager kunnen audiogegevens van de meeste CD- en 
DVD-stations en branders worden geïmporteerd. Informeer in elk geval bij de 
technische klantenservice welke stations geschikt zijn. De dataimport vind 
volledig digitaal plaats. Audiotracks worden als WAV-bestanden in het 
arrangement geïmporteerd. De bestanden worden in de importmap 
opgeslagen. (Programma-instellingen -> Directories (Meer informatie hierover 
vindt u in het gedeelte "Directories" op pagina 68)) 

Om audio-CD-tracks te importeren, kunt u het volgende doen: 

• Selecteer het gewenste CD-R-station, wanneer u meer dan één station heeft 
geïnstalleerd. 

• Klik vervolgens op de knop "Tracklijst...". 
• Kies de gewenste titel (met de toetscombinatie "Shift + pijltoetsen" of "Alt + 

pijltoetsen") in de tracklijst. 
• Klik op "Geselecteerde track(s) opslaan...". Nu wordt het audiomateriaal van 

het CD-station naar de vaste schijf gekopieerd, terwijl een voortgangsbalk u 
informeert over de voortgang. 

• Sluit de tracklijst en de stationslijst. In uw arrangement verschijnen één of 
meerdere nieuwe objecten, die het audiomateriaal van de CD bevatten. 

 

De dialoog Stationslijst 

Tracklijst: Deze knop opent de tracklijstdialoog voor het kopiëren van een of 
meer tracks.  

Configuratie: deze knop opent de configuratiedialoog, waarin diverse speciale 
instellingen, SCSI-ID's enz. ingesteld kunnen worden. 

Reset: zet de stationsinstellingen weer terug naar de standaardinstellingen. 

Station toevoegen: maakt een nieuwe station-entry aan in de lijst, waaraan u 
nog speciale instellingen moet toevoegen. 

Station verwijderen: verwijdert het geselecteerde station uit de lijst. 

Set-up opslaan: slaat de huidige stationslijst en alle configuratiedata op in een 
*.cfg bestand. 
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Set-up laden: laadt de stationslijst en alle configuratiedata uit een *.cfg 
bestand. 

 

De dialoog Tracklijst 

Geselecteerde track(s) kopiëren: deze knop start het kopiëren van de 
audiobestanden. In het arrangement wordt voor elke track een nieuw object 
gecreëerd. 

Afspelen: start het afspelen van de audio van de eerste geselecteerde track in 
de lijst (voor testdoeleinden). 

Stop: stopt de weergave. 

Pause: onderbreekt de weergave om deze later met Hervatten weer te kunnen 
voortzetten. 

Hervatten: hervat de weergave nadat deze is onderbroken met Pauze . 

Alle tracks selecteren: alle audiotracks worden geselecteerd om bijvoorbeeld 
een hele CD te kopiëren. Tracks kunnen ook met "Shift" respectievelijk "Alt" en 
de Cursortoetsen worden gemarkeerd. Met "Ctrl" en een muisklik kunnen 
meerdere tracks worden geselecteerd.  

Alle tracks deselecteren: alle markeringen worden opgeheven. 

 

De CD-R-configuratiedialoog 

Stationsnaam: hier kunt u de naam van het station invoeren. Dat is handig als 
u meerdere namen voor hetzelfde station gebruikt. 

Host adapter-nummer: hier kunt u het nummer van de SCSI-host adapter 
invoeren (normaal gesproken 0). 

SCSI ID: hier kunt u een SCSI-ID van uw CD-ROM-station aangeven. Let ook 
op de correcte ID, er komt geen foutcontrole. 

SCSI LUN: stelt de SCSI LUN-parameter in, normaal gesproken 0. 

Alias: hier kunt u de fabrikant van het CD-station invoeren. 

Kopieermodus Normaal: kopieert de audiogegevens zonder softwarecorrectie. 

Kopieermodus sectorsynchronisatie: kopieert de audiogegevens met een 
speciaal correctiealgoritme. Dit is heel handig aangezien veel CD-stations 
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moeite hebben om terug te keren naar exact dezelfde positie zodat er gekraak 
kan optreden. 

Kopieermodus Burst: optimaliseert de snelheid van het kopieerproces; er 
wordt geen softwarecorrectie toegepast. 

Sectoren per cyclus: definieert het aantal audiosectoren die in een leescyclus 
van een audio-CD moeten worden gelezen. Hoe groter het aantal is, des te 
sneller gaat het kopiëren. Veel SCSI-systemen hebben echter moeite met meer 
dan 27 sectoren. 

Sync-sectoren: hier kunt u het aantal audiosectoren instellen dat moet worden 
gebruikt voor de softwarecorrectie. Hoe groter het aantal, des te stabieler de 
correctie maar des te lager de snelheid. 

 

Audio-CD's opnemen 

In problematische gevallen kan de CD echter ook door middel van een opname 
worden "ingelezen". De CD-track wordt dan gewoon afgespeeld met de 
CD-R-station en opgenomen door de geluidskaart. Vooraf moet daarvoor de 
optie "CD-tracks via opnamedialoog inlezen" in het menu "Bestand" > 
"Audio-/video-opties" worden geactiveerd. Bovendien moet de audio-uitgang 
van het CD-R-station worden verbonden met de ingang van de geluidskaart. 
Bij de meeste multimedia-PC’s is dit al het geval, zo niet, dan kan dit worden 
gedaan via een klein kabeltje in de computer. 

Wanneer de optie "CD-tracks via opnamedialoog inlezen" is geactiveerd, kunt 
u ook song-gedeelten in het arrangement overnemen, zonder dat de gehele 
track moet worden geladen. 

 

Audio-effecten 

Audio-effecten inzetten 

Spooreffecten 

Spooreffecten hebben altijd uitwerking op alle audio-objecten van een spoor. 
Ze worden ingesteld in de mixer (toets m). 

In elk kanaal van de mixer kan een apart spooreffect-rack met Equalizer, 
Reverb/Echo en Compressor en andere plug-ins worden ingezet. 
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Met de FX-knoppen op de kanalen kunt u de het audioeffectrack 
openen. 

Een lichtblauw oplichtende FX-knop geeft aan dat in het spoor ten minste één 
effect actief is. 

 

Audio-effectplug-ins 

MAGIX Video deluxe 17 ondersteunt zowel VST- als DirectX audio-plug-ins. Dit 
zijn meestal effectmodules, zoals nagalm, equalizer (toonregeling), 
dynamiekcompressie etc. 

Installatie 

Voor gebruik van audio-effect-plug-ins moeten de betreffende plug-ins worden 
geïnstalleerd – dit is afhankelijk van de gebruikte plug-in. VST-plug-ins worden 
normaliter in een specifieke directory opgeslagen, die bij Padinstellingen van 
MAGIX Video deluxe 17 moet worden aangegeven (op pagina 68). Na het 
opgeven van het pad scant MAGIX Video deluxe 17 het pad en functionerende 
plug-ins zijn daarna beschikbaar. Er kunnen ook meerdere paden worden 
opgegeven waarin VST-plug-ins zijn geïnstalleerd. 

Plug-ins toepassen 

 

In de kanalengroep van de mixer voor het betreffende spoor en 
voor de FX-sporen, bevinden zich twee zogenaamde "Slots" voor 
spooreffecten. 

Als u hier op de kleine driehoek klikt, kunt u een gewenst effect uit de lijst 
selecteren. Met de selectie "Geen effect" verwijdert u een plug-in uit de slot.  

 

Master-effecten 

Master-effecten werken op de gemixte som van alle audiosporen. Hiervoor zijn 
er in het mixervenster een Master-audio-effect-rack en eveneens plug-ins. De 
Plus/Premium-versie heeft als extra de speciale MAGIX Mastering Suite (op 
pagina 216) voor een perfect geluid. 
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Optimalisatie van het geluid 

Met deze optie opent u een editor voor het corrigeren van storingen in het 
audiomateriaal (audio optimaliseren).   

Via de knoppen bovenin de dialoog kiest u het gewenste effect uit: 

• De Equalizer biedt toegang tot het frequentiespectrum, bijvoorbeeld om hoge 
tonen naar voren te halen bij te gesprekken die te gedempt klinken.  

• De Compressor is een dynamische volumeregelaar die het totale geluid dichter 
en voller maakt.  

• Met de Stereo FX-processor wordt de positie van het geluid in het 
stereopanorama aanpast.  

• DeClipper, DeNoiser en DeHisser bieden professionele ruisonderdrukking en 
verwijderen storende geluiden. 

Presets: uit de presetmenu's kunt u handige voorinstellingen uitproberen. 

Alle effecten eerst deactiveren: met deze optie schakelt u de effecten globaal 
uit. 

Op alles toepassen: met deze optie past u de huidige instellingen van alle 
effecten op alle scènes van de huidige film toe. 

 

DeClipper 

Als het inkomende volume bij een audio-opname te hoog was, kan er bij de 
luidste gedeelten, de signaalpieken, oversturing optreden. Deze vervorming 
wordt ook wel "Clipping" genoemd: bij de overstuurde gedeelten worden de te 
hoge signaalwaarden gewoon afgeknipt en kunnen er vreemde, onaangename 
vervormingen en gekraak optreden. 

MAGIX Video deluxe 17 bevat een speciale functie voor het verwijderen van 
digitale clipping en analoge vervormingen. Dit gaat natuurlijk maar tot een 
bepaald niveau. Beter is het oversturing al bij de opnamen te voorkomen. 

Met de schuifregelaar kunt u instellen vanaf welk niveau de DeClipper het 
signaal als overstuurd ziet en eventueel corrigeert (Clip Level). Dit is belangrijk 
omdat verschillende geluidskaarten een verschillend clipping-gedrag hebben. 
Hoe meer u de regelaar opendraait, des te lager is het niveau dat het 
programma als overstuurd ziet. Bij een te sterk ingesteld cliplevel kunnen er 
daardoor ongewenste klankveranderingen optreden. 

Clip Level halen: het clip level wordt automatisch bepaald. 
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DeNoiser 

De DeNoiser is zeer geschikt voor het verwijderen van langdurige 
stoorgeluiden, bijvoorbeeld netbrom, ruisen, stoorgeluiden van geluidskaarten, 
stoorgeluiden van aardekabel, storing die optreedt bij geluidsapparatuur met 
uitgangen met veel Ohm (platenspelers), het geluid van lopen of het rommelen 
van platen.  

De DeNoiser heeft hiervoor een sample van het pure stoorgeluid nodig (noise 
sample). U heeft de beschikking over enkele typische stoorgeluiden die u via 
het "Preset"-keuzemenu kunt uitzoeken.  

Met de schuifregelaar stelt u de mate van de demping van het stoorgeluid in. 
Vaak is het verstandig om het stoorsignaal niet volledig te verwijderen maar 
met 3-6 dB te verlagen zodat het materiaal natuurlijk blijft klinken. 

Een andere mogelijkheid is om zélf een noise sample te maken. Hiervoor heeft 
u een kort gedeelte van het geluidsspoor nodig waarop alleen het stoorgeluid 
te horen is. Ga hiervoor via "Geavanceerd" naar de dialoog van de DeNoiser. 

 

DeNoiser – geavanceerde instellingen 

Stap 1: noise sample kiezen 

Eerst moet u een sample van het te verwijderen stoorgeluid uitkiezen, de 
zogenaamde "noise sample".  

U heeft twee mogelijkheden: 

Typische stoorgeluiden uitzoeken: in het menu kunt u verschillende typische 
stoorgeluiden uitkiezen. Kies een stoorgeluid uit en luister ernaar door op 
"Afspelen" te klikken. Wanneer de meegeleverde noise sample lijkt op het 
stoorgeluid op uw geluidsspoor, kunt u het gebruiken (zie: "stap 2: stoorgeluid 
verwijderen"). 

Nieuw noise sample uit geluidsspoor extraheren: u kunt ook in het aanwezige 
geluidsspoor een korte passage zoeken waarin het pure stoorgeluid zo goed 
mogelijk te horen is (bijv. aan het begin of einde van het geluidsspoor). 

Automatisch zoeken: wanneer "Automatisch zoeken" actief is, wordt het 
materiaal doorzocht naar bijzonder zachte passages waar het pure stoorgeluid 
waarschijnlijk te vinden is. 

Vorige/afspelen/volgende: met deze knoppen kunt u alle gevonden 
voorwerpen beluisteren en met elkaar vergelijken. 
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Opslaan als: wanneer u een noise sample heeft gevonden kunt u het op de 
harde schijf opslaan. Na het opslaan verschijnt het dan als nieuwe entry in het 
menu "Typische stoorgeluiden". U kunt het dan eenvoudig gebruiken voor 
toekomstige projecten.  

Wanneer u de noise sample alleen in het huidige project wilt gebruiken hoeft u 
het niet op te slaan maar kunt u direct naar de rubriek "Stoorgeluid 
verwijderen" gaan. 

Stap 2: stoorgeluid verwijderen 

Noise level: hier moet u de drempelwaarde van de functie voor het verwijderen 
van stoorgeluiden zo nauwkeurig mogelijk instellen. Te lage waarden zorgen 
voor een te geringe demping van het stoorgeluid en kunnen leiden tot 
artefacten zoals stoorgeluiden of "fluiten". Te hoge waarden leiden tot doffe 
resultaten – de hoge tonen van het effectieve signaal worden dan weggefilterd. 
Het is dus de moeite waard om de juiste instelling te zoeken! 

Vermindering: hier kunt u de balans tussen het originele signaal en het 
ontstoorde signaal instellen. Vaak is het verstandig om het stoorsignaal niet 
volledig te verwijderen maar met 3-6 dB te verlagen zodat het materiaal 
natuurlijk blijft klinken. Wanneer u echter gebrom hoort raden wij aan om het 
stoorgeluid compleet te verwijderen. 

 

DeHisser 

De DeHisser is geschikt voor de verwijdering van gelijkmatig, wit ruisen met 
een laag niveau, zoals dat vaak wordt veroorzaakt door een 
microfoonvoorversterker of een A/D convertor. Met de schuifregelaar kunt u de 
sterkte van de compressie van het geruis in decibel instellen. Vaak is het 
verstandig om het stoorsignaal niet volledig te verwijderen maar met 3-6 dB te 
verlagen zodat het materiaal natuurlijk blijft klinken.  

Ruisniveau: u heeft de keuze uit verschillende ruissterkten. U moet de 
waarden zo nauwkeurig mogelijk instellen. Te lage waarden leiden tot een 
onvolledige verwijdering van het geruis. Te hoge waarden leiden tot doffe 
resultaten – ruisachtige geluiden van het effectieve signaal (bijvoorbeeld het 
aanblaasgeluid van blaasinstrumenten) worden dan weggefilterd. 

 

Equalizer 

De 10-bands equalizer verdeelt het frequentiespectrum over 10 gebieden 
("Banden") en voorziet ze van aparte volumeregelaars. Daardoor kunt u veel 
indrukwekkende effecten bereiken, van een eenvoudige versterking van de bas 
tot volledige vervreemding. Bij te sterke accentuering van de lage frequenties 
wordt het totaalvolume aanzienlijk hoger zodat vervorming kan optreden.  
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Schuifregelaars: elk van de 10 frequentiebereiken kan met de 10 
volumeregelaars apart worden versterkt of verzwakt. 

Link Bands: met deze knop worden de frequentiebereiken flexibel met elkaar 
verbonden, zodat kunstmatig klinkende harde volumes van afzonderlijke 
frequentiebereiken worden vermeden. 

 

Compressor 

De Compressor is in principe een geautomatiseerde, dynamische 
volumeregelaar: harde passages worden zachter en zachte passages worden 
harder; het totale geluid wordt uniform en vol. U kunt de Compressor 
gebruiken bij basopnamen en vocalen, maar bijvoorbeeld ook als mastereffect 
in de mixer voor de nabewerking van het gehele geluid. 

Sterkte: deze schuifregelaar stuurt de sterkte ("Ratio") van de compressie aan. 

Functie: hier kunt u de werking van de compressor in relatie tot het 
geluidsmateriaal instellen. 

 

Stereo FX 

Met de stereoprocessor kunt u de stereowerking van het audiomateriaal 
verbeteren. Als stereo-opnamen muf en ondoorzichtig klinken kan een 
verbreding van het stereobeeld vaak voor meer transparantie zorgen. 

Stereobreedte: hier kunt u de basisbreedte tussen "mono" (geheel links), 
ongewijzigde basisbreedte (midden) en maximale basisbreedte (geheel rechts: 
"Wide") instellen. 

Bij het versmallen van de basisbreedte kan het volume hoger worden. In een 
extreem geval – als het linker- en het rechterkanaal identiek materiaal bevatten 
en de regelaar voor de basisbandbreedte helemaal naar links op "Mono" wordt 
gezet – kan het volume 3 dB harder worden. 

Bij een verhoging van de basisbreedte (waarden boven 100) verslechtert de 
monocompatibiliteit wat wil zeggen dat het gevaar bestaat dat enkele 
frequentiebereiken elkaar opheffen als het stereosignaal op een 
mono-apparaat wordt afgespeeld.  

 

Audio-effect dialogen 

De volgende effecten kunnen afzonderlijk (contextmenu) of als bestanddeel van 
het spoor of master-effect-rack worden opgeroepen. De werking is altijd 
hetzelfde. 
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Aansturing van de effectapparaten 

De effecten worden ofwel normaal met schuifregelaars, draai- en andere 
knoppen gestuurd ofwel via grafische sensorvelden. 

ensorvelden: sensorvelden laten zich met de cursor intuïtief beïnvloeden, 
waarbij de kleur van de afbeelding en de actuele effectinstellingen afhankelijk 
van elkaar veranderen. 

Power-schakelaar: elk effectapparaat in het rack kunt u met de schakelaar 
linksboven apart aan- en uitschakelen. Met deze schakelaar kunt u ook het 
onbewerkte en bewerkte geluid van een audio-object direct met elkaar 
vergelijken. 

Reset: elk effect beschikt over een resetfunctie, die het effectapparaat terugzet 
naar de neutrale toestand. In deze toestand wordt geen rekenkracht van de 
processor gevraagd en geen effect aan het geluid toegerekend. 

Presetlijst: elk effectapparaat beschikt over een keur aan beproefde 
vooringestelde combinaties ("Presets"), die u via een uitklapmenu kunt 
selecteren. 

A/B: de A/B-schakelaar vergelikt twee instellingen met elkaar. Als u bv. een 
preset voor het effect hebt gekozen en deze vervolgens handmatig wijzigt kunt 
u met behulp van de A/B-schakelaar het originele preset-geluid vergelijken met 
de nieuwe instellingen. 

 

Reverb/Delay 

 

Het reverb-effect biedt nieuwe en zeer realistische reverb-algoritmen, om uw 
opnamen ruimtelijkheid en diepte te geven. 

 

Reverb (nagalm) 

Reverb (nagalm) is één van de belangrijkste effecten maar ook één van de 
moeilijkst te genereren effecten.  
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Basisbegrippen 

Zoals in de dagelijkse praktijk blijkt, past niet elke ruimte bij elk instrument. 
Daarom hebben we verschillende „virtuele“ ruimten ontworpen. Desondanks 
blijft het belangrijk de juiste parameters te vinden. Doorslaggevende 
parameters voor de klankindruk in echte en virtuele ruimten zijn bijvoorbeeld: 

• Grootte van de ruimte. Hoe groter de ruimte is, des te langer is het geluid 
‘onderweg’ tussen de wanden en andere voorwerpen. Onze hersens 
‘berekenen’ uit deze tijdsverschillen de afmeting van de ruimte.  

• De indruk van de afmeting van een ruimte wordt hoofdzakelijk bepaald door 
de zogenaamde eerste reflecties en discrete echo’s. Pas later merken we 
eventuele (diffuse) nagalm op.  

• De reverbtijd wordt hoofdzakelijk bepaald door de structuur van de wanden, 
plafond en bodem. Deze reverbtijd is sterk afhankelijk van de frequentie. Zo 
worden bijvoorbeeld in een ruimte met gordijnen, tapijt, meubels en hoeken de 
hoge en middentonen sterker gedempt dan in een lege ruimte met tegels.  

• De dichtheid van reflecties. Vooral de volgorde van eerste reflecties is hier 
bepalend. Een ruimte met veel apart waarneembare echo’s werkt levendig, 
zeker als deze qua tijd relatief ver uit elkaar vallen.  

• Diffusie. Eenvoudige reverb-apparatuur houdt geen rekening met het feit dat 
reflecties bij het ontwikkelen van de galm steeds complexer worden en 
vervagen de eerste echo’s direct al tot een diffuus signaal. Dit klinkt bij veel 
signalen nogal kunstmatig en ‘tweedimensionaal’. Ons reverb-effect gedraagt 
zich daarentegen net als het galmsignaal in een echt ruimte, zodat aparte 
echo’s in het begin van het signaal nog goed te onderscheiden zijn maar meer 
in elkaar vloeien naarmate het signaal zich verder ontwikkelt, om tenslotte uit 
te monden in ‘diffuse ruis’ van de zogenaamde galmstaart. 

Onder de 12 presets bevinden zich veel ruimten die voor specifieke 
instrumenten en toepassingen zijn ontworpen en waarvan ook de parameters 
op gebruik in deze situaties zijn toegespitst. Met de vier beschikbare regelaars 
kunt u de ruimte echter verregaand beïnvloeden. 

Naast de virtuele ruimtes worden in het reverbeffect twee apparaattypen 
gemodelleerd waarmee jaren lang kunstmatige galm is gegenereerd: 
galmplaten (Plate reverbs) en galmveren/spiralen (Spring reverb).  

Plate Reverb 

Een Plate Reverb bestaat uit een grote metalen plaat (vaak 0,5 tot 1m² of 
meer), die door een magneet- en spoelensysteem (net als bij een luidspreker) 
in beweging wordt gebracht. Op de galmplaat zijn op diverse plaatsen 
zogenaamde „Taps“ (opname-elementen) aangebracht, net als bij een 
elektrische gitaar. Verschillende van deze opname-elementen worden 
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gecombineerd tot een complex signaal. Galmplaten hebben een dichte klank 
(hoge diffusie). Er zijn geen discrete echo’s hoorbaar. Daardoor zijn ze bij 
uitstek geschikt voor percussief materiaal. Bij zang zorgt een Plate Reverb voor 
een oorstrelend ‘feelgood’-effect. 

Galmveren 

Nagalmveren (Spring Reverb) zijn misschien bekend van gitaar- en 
keyboardversterkers, vooral de wat oudere types. Daarin bevindt zich op de 
bodem een onderdeel met daarin meestal twee tot vier spiraalveren die op een 
verend opgehangen ‘slee’ schokbestendig zijn bevestigd. Net als bij 
galmplaten wordt hier ook een systeem toegepast om het geluid over te 
dragen aan de galmveren en omgekeerd. Er zijn nagalmveren van verschillende 
makelij en afmeting, maar ze hebben allemaal deze eigenaardige klank 
gemeen: het typische ‘bloing’-geluid. Het lijkt op een soort klateren. Tijdens 
het uitklinken van de galm is de toonhoogte van de veer (veren) meestal 
duidelijk waarneembaar. Bovendien is het frequentiebereik als gevolg van 
verliezen in de veer en de gebruikte overdracht- en opname-elementen 
drastisch beperkt. Toch heeft de klank iets bijzonders en sommige actuele 
muziekstijlen (bijv. dub & reggae) zijn zonder dit effect nauwelijks voorstelbaar. 
Deze regelaar bepaalt de mixverhouding tussen het onbewerkte 
oorspronkelijke geluid (‘droog’ signaal) en het aandeel reverb (‘nat’ signaal). 

Parameter  

Het reverbeffect heeft de volgende parameters:   

Room Size (afmeting ruimte): hiermee bepaalt u de afmeting van de ruimte 
(bijv. bij plate & spring van de systemen). Met een kleine "Size"-waarde 
verkleint u de afstand tussen de onderlinge reflexies, hierdoor kan soms 
resonantie (benadrukte frequentiegebieden) ontstaan die bij een te lange 
galmstaart beklemmend kan werken. Let, om per instrument de juiste afmeting 
van de ruimte te vinden, op de interactie tussen de ruimte en de resonantie.  

Time (reverbtijd): met deze regelaar stelt u in, in hoeverre echo's worden 
geabsorbeerd en dus hoe lang de galmstaart is. Wanneer u de regelaar naar 
links draait wordt de tijd geminimaliseerd en hoort u alleen de eerste reflecties. 
Wanneer u de regelaar helemaal naar rechts draait is de absorptie minimaal – 
het resultaat is een lange galmstaart. 

Color (Kleur): hiermee kunt u binnen bepaalde grenzen de klankeigenschappen 
van het effect beïnvloeden. De uitwerking van deze regelaar is afhankelijk van 
de gebruikte preset; bij de ruimtes regelt u met "Color" de hoogtedemping van 
de nagalm (van donker naar licht) en een voorfiltering van het signaal. Bij plate- 
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en spring-presets heeft deze regelaar ook invloed op de demping van de 
bassen.  

Mix (Intensiteit): met deze regelaar stelt u de mixverhouding in tussen het 
originele en het te bewerken materiaal. Bij ruimtes kunt u door het 
effectaandeel te verhogen het signaal hiermee eenvoudig "dieper" in de ruimte 
plaatsen. De laatste vier presets zijn bedoeld voor gebruik in een Aux-kanaal 
van de mixer en zijn op 100% ingesteld. 

Presets 

De presets vormen de basisinstellingen voor de verschillende ruimte-algoritmen 
die u nog kunt variëren met de overige parameters. Het zijn meer dan alleen 
parametersets. 

 

Delay 

Delay betekent eigenlijk „Vertraging“. Dit effect werkt net als een echo, omdat 
het signaal vertraagd weergegeven wordt. 

Delay: hier kan de tijdsinterval tussen de afzonderlijke echo's worden 
ingesteld: hoe verder de regelaar naar links gaat, des te sneller volgen de 
echo's elkaar op. 

Feedback: hier kunt u het aantal echo's instellen. Geheel links klinkt er 
helemaal geen echo, geheel rechts klinken er praktisch eindeloos veel 
herhalingen. 

Mix: hiermee regelt u de mixverhouding tussen het onbewerkte originele geluid 
("Dry") en het echo-aandeel ("Wet"). Bij de toepassing van effecten in een 
AUX-bus moet de regelaar op 100% (helemaal rechts) staan. 

 

Timestretch/resample 

 

Dit effectapparaat wijzigt de snelheid en/of de toonhoogte van het object.  

Pitch: deze regelaar wijzigt de toonhoogte onafhankelijk van de snelheid van 
het object ("Pitchshifting"). 



 
 

 214 Geluidsspoor  

www.magix.nl 

Tempo: deze regelaar wijzigt de snelheid onafhankelijk van de toonhoogte van 
het object ("Timestretching"). Het object wordt in het spoor ingedikt of 
uitgerekt. 

Tones/BMP: in deze velden kunnen numeriek de toonhoogte en de 
snelheidsverandering worden ingevoerd. Alleen MAGIX Soundpool-bestanden 
zijn geschikt voor deze numerieke invoer omdat deze over gegevens wat 
betreft de toonhoogte en snelheid beschikken.   

Setup: deze knop opent een set-up-dialoog, waarin verschillende procedures 
voor pitchshifting en timestretching kunnen worden geselecteerd. 

- Standaard: timestretching en pitchshifting zonder gebruik van 
beatmarkers. Deze methode is geschikt voor audiomateriaal zonder 
uitgesproken beat. 

- "High quality": timestretching en pitchshifting in hogere kwaliteit, ook 
bij sterkere tijdverlengingen. Er worden beatmarkers aan de beats of 
transiënten gebruikt. De markers kunnen in realtime worden 
gegenereerd (automatisch), of in het WAVE-bestand worden gelezen 
voor zover ze voorhanden zijn (gepatched). Deze methode is geschikt 
voor ritmisch materiaal, dat niet in beats of noten kan worden 
onderverdeeld omdat de beats of noten elkaar overlappen. 

- LET OP: deze methode vereist relatief veel rekentijd, gebruik hem op 
zwakkere systemen dan ook alleen als het niet anders gaat. 

- Afgevlakt: hiervoor wordt een wezenlijk uitgebreider algoritme ingezet 
die ook een langere rekentijd vereist. Het materiaal kan ook bij zeer 
grote factoren worden verwerkt (0.2...50), zonder dat er sterke 
artefacten optreden. Hiervoor wordt het materiaal wat "afgevlakt", wat 
in een zwakkere klank en een gewijzigde faselengte resulteert. Deze 
afvlakking is bijvoorbeeld bij spraak, zang of solo-instrumenten 
nauwelijks waarneembaar. Bij meer complexe spectra – klankmixen 
van verschillende instrumenten of mixen – kunnen daarentegen 
problemen optreden.  

- Beatmarker-methode Slicing: het materiaal wordt op de posities van 
de beatmarkers gesplitst en in een nieuwe tijdelijke maatstaf 
samengeplaatst. De markers kunnen in realtime worden gegenereerd 
(Auto) of in het bronbestand worden gelezen, voorzover ze voorhanden 
zijn (patched). De algoritme is geschikt voor ritmisch materiaal, dat in 
beats of noten kan worden onderverdeeld. Hiervoor zijn pieken nodig 
voor of na de beats of de noten.  

- Beatmarker-methode stretching: het materiaal wordt tussen de 
posities van de beatmarkers gestretched, zodat de beats of attacks op 
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de posities van de markers door het stretchen niet worden benadeeld. 
De markers kunnen in realtime worden gegenereerd (Auto) of in het 
bronbestand worden gelezen, voorzover ze voorhanden zijn (patched). 
Deze methode is geschikt voor ritmisch materiaal, dat niet in beats of 
noten kan worden onderverdeeld omdat de beats of noten elkaar 
overlappen. 

- Monofone stemmen: timestretching en pitchshifting voor eenstemmige 
zang, spraak of solo-instrumenten. Het materiaal mag geen 
achtergrondgeluiden hebben, ook sterke Hall kan de bruikbaarheid van 
deze methode verkleinen. Bij geschikt materiaal is de audiokwaliteit 
zeer hoog. Bovendien blijven de formaten bij pitchshifting behouden. 

- Resampling: toonhoogte en tempo kunnen niet onafhankelijk worden 
gewijzigd. Deze methode vereist wezenlijk minder rekentijd. 

 

Audio-effecten in de mixer 

10-bands equalizer 

 

De 10-bands equalizer verdeelt het frequentiespectrum in 10 gebieden 
("banden") en voorziet ze van aparte volumeregelaars. Daardoor kunt u veel 
indrukwekkende effecten bereiken, van een eenvoudige versterking van de bas 
tot volledige vervreemding. Bij een sterke accentuering van de lage frequenties 
wordt het totaalvolume aanzienlijk verhoogd zodat vervorming kan optreden. In 
zo'n geval kunt u het totale volume met behulp van de 
"Mastervolume"-regelaar in het effecten venster naar beneden bijstellen. 

Schuifregelaars: elk van de 10 frequentiebereiken kan met de 10 
volumeregelaars apart worden versterkt of verzwakt. 

Link Bands: met deze knop worden de frequentiebereiken flexibel met elkaar 
verbonden, zodat kunstmatig klinkende harde volumes van afzonderlijke 
frequentiebereiken worden vermeden. 

Touchscreen (EQ-sectie rechts): dit is het "sensorveld" van de EQ: u kunt met 
de muis een willekeurige curve tekenen, die direct wordt toegepast op de 
betreffende regelaarinstelling aan de linkerkant van de EQ. 
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Compressor 

 

De Compressor is in wezen een geautomatiseerde, dynamische 
volumeregeling: harde passages worden zachter en zachte passages harder; 
in het geheel wordt de klank een eenheid en solide. Een compressor kan goed 
worden ingezet bij bijvoorbeeld bas- en zangopnamen, maar ook als 
mastereffect in de mixer voor nabewerking van de totaalklank.  

De bewerking vindt plaats als in hoogwaardige studioapparatuur: 
vooruitkijkend. Dat wil zeggen dat er geen oversturing bij pieken plaatsvindt of 
andere bijverschijnselen, omdat het algoritme nooit door signaalpieken verrast 
kan worden. 

Ratio: deze parameter bestuurt de sterkte van de compressie. 

Drempel: hier kan de drempel worden ingesteld waarboven de compressie in 
werking treedt. 

Attack: hier kan worden ingesteld hoe snel het algoritme reageert op een 
stijgend signaal. Korte attack-tijden kunnen een ‘pompende’ klank opleveren, 
terwijl het volume overeenkomstig snel gereduceerd of verhoogd wordt. 

Release: hier kan worden ingesteld hoe snel het algoritme reageert op een 
dalend signaal.  

 

MAGIX Mastering Suite (Plus/Premium-Version) 

De MAGIX Mastering Suite is een speciaal effect-rack voor de inzet in het 
mixer-masterkanaal. De effecten hiervan dienen de zogenaamde "Mastering", 
waarbij het volledig afgemixte muziekstuk nog kan worden "bijgeslepen". 

Met de aan-/uitschakelaars kunnen de effecten afzonderlijk worden in- en 
uitgeschakeld. Elk effect biedt een reeks presets, die u uit een lijst onder aan 
de rand van de effecten kunt selecteren. 

 De instellingen van alle effecten kunnen ook samen 
in een preset worden opgeslagen, zodat u uw ideale 
mastering-instellingen ook voor andere 
arrangementen kunt gebruiken. 
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Alle effecten kunnen met Reset worden teruggezet 
naar hun basisinstellingen. 

 

Aanwijzing: in de 5.1-surroundmodus staat u slechts de compressor en de 
parametrische equalizer ter beschikking. 

 

Parametrische equalizer 

De parametrische equalizer bestaat uit vier filter "banden" waarmee u de klank 
van een muziekstuk verregaand kunt beïnvloeden. Elke band vormt een filter in 
"klokvorm". Binnen een specifiek frequentiebereik om een centrale frequentie 
(Frequency) heen kan het signaal met een bepaalde waarde (Gain) worden 
versterkt of verzwakt. De breedte van het frequentiebereik wordt bandbreedte 
genoemd. De bandbreedte wordt door de Q-waarde bepaald. Hoe hoger de 
Q-waarde, des te smaller en steiler verloopt de filtercurve.  

Met breedbandversterkingen en -verzwakkingen in specifieke 
frequentiebereiken (lage Q-waarde) kunt u de basisklank van de mix 
beïnvloeden. Zo kan deze bijv. meer "body" (laagmidden 200-600 Hz) of meer 
"lucht" krijgen (boven 10kHz). U kunt echter ook smalbandverzwakkingen 
(hoge Q-waarde) op het signaal toepassen, om bijvoorbeeld storende 
frequenties te verwijderen.  

 

 

Grafiek: in de grafiek wordt het resulterende 
frequentiespectrum van de equalizer 
weergegeven. Op de horizontale as is de 
frequentie uitgezet en op de verticale as de 
versterking of verzwakking. 



 
 

 218 Geluidsspoor  

www.magix.nl 

De blauwe rondjes symboliseren de vier frequentiebanden. Deze kunt u met 
de muis verplaatsen om het gewenste frequentieverloop te realiseren. 

 

Peakmeter: met de peakmeter kunt u het uitgangsniveau van de equalizer 
controleren. Met de Master Gain-regelaar daarnaast kunt u door de EQ 
veroorzaakte niveauwijzigingen nivelleren.  

 Bewerken: met de knop Bewerken opent u de fijne afstelling voor de 
vier banden 

 

Met de knoppen rechts kiest u de parameter die u vervolgens met behulp van 
de vier schuifregelaars voor elke band kunt instellen. Bovendien is er voor elke 
bandparameter een numeriek invoerveld. 

Gain dB: met deze regelaar stelt u de versterking of verzwakking van het filter. 
Als de regelaar op 0 staat is het filter uitgeschakeld en wordt er ook geen 
rekenkracht gebruikt.  

Freq. Hz: met de frequentieregelaars kunt u de centrale frequentie van iedere 
filter tussen 10 Hz en 24 kHz instellen. Doordat de filterfrequentie vrij kan 
worden ingesteld kunnen ook meerdere filters op dezelfde frequentie werken, 
waardoor de werking wordt verveelvoudigd.  

Q (Bandbreedte): hier kunt u de bandbreedte van een filter tussen 10 Hz en 10 
kHz instellen.  

Band 1 en 4 hebben extra functies: de filtercurve kunt u omschakelen tussen 

een "Peaking" EQ-filter  en "Shelving"  (dit is de standaardinstelling) 
en tussen High- of Lowpass-filter. Bij een "Shelving"-filter vindt een zachte 

versterking of verzwakking van alle frequenties plaats boven (band 4)  of 
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onder (band 1) de filterfrequentie. De Q-parameter heeft hier geen functie. Bij 
het High- (band 1) of Lowpass-filter (band 4) worden alle frequenties 
respectievelijk onder (Highpass) of boven (Lowpass) de ingestelde 
filterfrequentie gefilterd. 

 

Multimax 

 

De Multimax is een compressor met drie onafhankelijke frequentiebanden. De 
bewerking van de dynamiek moet voor elke band apart worden uitgevoerd. 

Het voordeel van een multibandcompressor ten opzichte van een "normale" 
compressor bestaat vooral daarin, dat de pompneigingen en andere storende 
bijwerkingen bij de bewerking van de dynamiek drastisch worden verlaagd. Er 
wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een piek in het basgedeelte het hele signaal 
"naar beneden" drukt. 

Bovendien maakt de multibandtechniek het mogelijk om afzonderlijke 
frequentiegebieden doelgericht te bewerken. 

Link Bands: wanneer u deze functie activeert veranderen bij het wijzigen van 
de instelling van een regelaar alle andere regelaars evenredig. Dit beïnvloedt 
echter niet het soort dynamiekbewerking. 

High Quality: wanneer u de instelling "High Quality" activeert, wordt een nog 
nauwkeuriger algoritme gebruikt dat echter ook meer processorkracht kost. Wij 
raden u aan deze instelling vóór de export van het project in te schakelen. 

Instelling van de frequentiebanden: u stelt de instellingen van de 
frequentiebanden direct in de grafiek in. Klik hierna gewoon op de scheidslijn 
en verschuif deze! 

Bass/Mid/High: met deze draaiknoppen stelt u voor elke frequentieband de 
graad van de compressie in. 
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Presets 

In de Multimax kunt u met behulp van de presets nog meer speciale functies 
oproepen. 

Dynamiek Expander: een te sterke compressie kan leiden tot hoorbare 
neveneffecten (meestal pompgeluiden genoemd). Met name radio-opnamen 
zijn – om het waargenomen volume te verhogen – met zeer sterke 
compressierates opgenomen. Helaas gaat de compressie ten koste van de 
dynamiek (het interval tussen het zachtste en het luidste gedeelte). De 
Expander breidt de dynamiek van de opname uit. 

Cassettes NR-B-decoder: MAGIX Video deluxe 17 simuleert de decodering 
van de Dolby B + C-ruisonderdrukking indien u niet beschikt over een 
afspeelapparaat met Dolby. Cassettes die met Dolby B of C zijn opgenomen 
klinken doffer en ratelen wanneer ze zonder passende Dolby worden 
afgespeeld.   

Noise Gate: met deze cleaningfunctie kunt u geluiden onder een bepaalde 
geluidsdrempel volledig onderdrukken. Hiermee kunt u bijv. compleet 
geruisloze overgangen tussen songs maken. 

Leveler: deze instelling zet het complete materiaal automatisch op een uniform 
volumeniveau. U hoeft de volumeregelaar dus niet meer te gebruiken. Hierdoor 
kunt u grotere volumeverschillen binnen een nummer corrigeren. Voor het in 
evenwicht brengen van volumeverschillen tussen verschillende songs kunt u 
ook de functie "Volume-aanpassing" uit het Effect-menu gebruiken! 

DeEsser: deze speciale presets zijn voor de verwijdering van overstemde, 
sissende geluiden in spraakopnamen. 

 

Stereo FX 

Met de Stereo FX Enhancer kunt u de werking van het audiomateriaal in het 
stereopanorama bewerken. Als stereo-opnamen muf en ondoorzichtig klinken 
kan een verbreding van het stereobeeld vaak voor meer transparantie zorgen. 

Met de Maximize-functie kunt u een ruimteaandeel naar de voorgrond brengen 
waardoor de stereowerking wordt verbeterd. 
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Volumeregelaar: hier kunt u voor afzonderlijke kanalen het volume en daarmee 
het totale panorama instellen. Onder de regelaars wordt de demping voor links 
en rechts in dB weergegeven. Zo kunt u een "scheve" opname, waarbij een 
kanaal minder luid werd opgenomen dan het andere, "rechttrekken". 

Pan-direction: met deze regelaar kunt de geluidsbron die vanuit het midden 
komt, in het stereopanorama verplaatsen. Daarbij blijven de signalen aan de 
uiterste randen onberoerd. 

Basisbreedteregelaar: hier kunt u de basisbreedte tussen "mono" (geheel 
links), ongewijzigde basisbreedte (midden: "Normal stereo") en maximale 
basisbreedte (geheel rechts: "Wide") instellen. De afzonderlijke geluidsbronnen 
van een opname worden in het stereobeeld samengebald resp. uiteen 
getrokken. 

Bij een verhoging van de basisbreedte (waarde boven 100) verslechtert de 
monocompatibiliteit. Dat betekent dat uw opnamen hol gaan klinken wanneer 
ze in mono worden beluisterd. 

Maximize: met deze regelaars versterkt u het ruimteaandeel van de opname, 
wat tevens de stereotransparantie verhoogt zónder de monocompatibiliteit te 
beïnvloeden. 

Multiband: hiermee zet u de Stereo FX in de Multi Band-modus. De 
stereobewerking heeft nu betrekking op de middenband, de bassen en hoge 
tonen blijven gelijk. 

Stereometer (correlatiegraadmeter): hier wordt de fasepositie van het 
audiosignaal grafisch weergegeven. Zo kunt u de positionering van het signaal 
in het stereopanorama en de werking van de Stereo Enhancer controleren. Om 
de monocompatibiliteit te bewaren, moet de weergegeven "wolk" altijd iets 
hoger dan breed zijn. Anders bestaat het gevaar dat enkele frequentiebereiken 
elkaar opheffen als het stereosignaal op een monoapparaat wordt afgespeeld. 

 

Digitale audiometer 

 

Aan de onderste rand van de MAGIX Mastering Suite vindt u een zogenaamde 
Digital Audiometer die voor elk kanaal voor 10 frequentiebanden aparte 
modulatieweergaven toont. Dit apparaat kunt u gebruiken voor doelgerichte 
bewerkingen van de equalizer. 
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Limiter 

De limiter voorkomt oversturing doordat hij een 
te hoog niveau automatisch naar beneden 
aanpast. Zachte passages worden niet bewerkt. 
In tegenstelling tot de compressor probeert de 
leveler het basisgeluid niet te wijzigen.  

 

Volumeverlaging 

Na dit bevel uit het contextmenu zorgt voor een automatische volumeverlaging 
voor alle andere sporen. Het volume op het spoor van het geselecteerde 
object blijft gelijk. 

 

Alleen origineel geluid: hier bepaalt u of alleen het originele geluid van de 
video, of alle andere geluidssporen zachter worden. 

Duur overgang: in de dialoog kan de mate van de verlaging en de duur van de 
fade-in- en -uit worden ingesteld. Het commando kan al tijdens een 
audio-opname worden gebruikt (Audio-opname (op pagina 93), uitgebreide 
opties). 

 

Midi-songs toevoegen als soundtrack 

Wat opmerkingen over MIDI: MIDI-bestanden bevatten geen klank, zoals 
audiobestanden, maar alleen noot- en besturingsinformatie die eerst door de 
synthesizer-chip van de geluidskaart moeten worden afgespeeld. Dat heeft 
enkele voordelen:  

• MIDI-bestanden hebben veel minder opslagruimte nodig dan wave-bestanden.  
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• MIDI-bestanden kunnen op een willekeurig tempo (BPM) worden afgespeeld, 
zonder dat de klank daaronder te lijden heeft. De afspeelsnelheid wordt 
gewoon gewijzigd. 

• Net zo eenvoudig kunnen MIDI-bestanden naar een andere toonhoogte 
worden getransponeerd – daardoor hoeft bijvoorbeeld een klank’tapijt’ niet in 
meerdere toonhoogten te worden opgeslagen. De versie in C-groot is 
voldoende – deze kan met een klik met de rechtermuisknop gemakkelijk aan 
de betreffende toonhoogte worden aangepast. 

Het nadeel van MIDI-bestanden: de eigenlijke klank ligt nog niet vast en wordt 
pas bij het afspelen op de synthesizerchip van de geluidskaart geproduceerd. 
Daardoor klinken hoogwaardige geluidskaarten of externe synthesizers heel 
anders en beter dan eenvoudige geluidskaarten. Het loont dus de moeite, bij 
MAGIX Video deluxe 17  een goede geluidskaart of externe synthesizer te 
gebruiken. 

MIDI-objecten arrangeren : om MIDI-bestanden in het arrangement te 
integreren doet u het volgende. 

Zoek een directory met MIDI-bestanden in de Mediapool. Klik op een 
MIDI-bestand – het wordt direct afgespeeld, zodat u niet blind hoeft te 
beslissen welke bestand u wilt laden. Sleep dan het gewenste bestand in het 
arrangement – klaar. Er verschijnt een MIDI-object waarin de MIDI-noten door 
punten worden weergegeven – hoge noten door punten in het hoge gedeelte 
en lagere noten meer naar onderen. U kunt zelfs de aanslagsterkte (velocity) 
van de noten zien: hoe harder de noot gespeeld is, hoe feller zijn grafische 
weergave is. 

MIDI-objecten kunnen net als audio-, video- of synthobjecten worden 
verschoven, in volume worden aangepast (middelste hendel) of van fade-ins en 
fade-outs worden voorzien (hendels links en rechts). Met de onderste hendels 
kan uit een enkele MIDI-loop bliksemsnel een complete track worden 
‘opengetrokken’. 

Als u niets van het MIDI-bestand hoort, controleer dan bij afspeelparameters 
(toets P of het menu Bestand > Instellingen > Afspeelparameters) het 
afspeelapparaat voor MIDI. Hier moet het stuurprogramma van de geluidskaart 
of de MIDI-interface zijn ingesteld.  

MIDI-interface en externe geluidsbronnen: MIDI-objecten kunnen natuurlijk 
ook via een MIDI-interface op externe synthesizers, klankmodules etc. worden 
afgespeeld. De MIDI-drivers kunnen in het venster Afspeelparameters (toets P 
of het menu Bestand > Instellingen > Afspeelparameters) worden ingesteld. 
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MIDI-bestanden in audio-bestanden omzetten: als een arrangement 
bijvoorbeeld als video geëxporteerd moet worden, moeten alle MIDI-objecten, 
als ze bij de export moeten worden meegenomen, eerst naar audio-objecten 
worden omgezet. Ze bevatten immers alleen besturingsinformatie voor de 
klankbron. 

Hiervoor moet de uitgang van de MIDI-klankbron (bijvoorbeeld de geluidskaart) 
met de ingang van de geluidskaart worden verbonden. Nu kan het 
MIDI-bestand worden afgespeeld en tegelijkertijd weer worden opgenomen. 
Het resultaat is een audiobestand dat zoals gewoonlijk samen met de andere 
multimediabestanden kan worden bewerkt en geëxporteerd. 

 

Synthesizer 

Synth-objecten maken 

De softwaresynthesizer bevindt zich in een aparte map die bij de installatie op 
de harde schijf wordt aangemaakt. Om deze te openen, selecteert u in de 
Mediapool "Effecte > Audioeffecten > Synthesizer". 

In  de Mediapool verschijnen de symbolen van alle beschikbare 
synthesizer-plug-ins. Middels drag & drop kunt u elke plug-in naar het 
arrangement slepen. In het betreffende spoor verschijnt een synth-object en 
het bedieningspaneel van de plug-in wordt geopend. Met behulp van dit 
bedieningspaneel kunt u de synth-objecten programmeren. 

 

Programmeren van een synthobject 

Afhankelijk van de plug-in kunnen met het bedieningspaneel diverse functies 
voor klankopwekking en klankbesturing worden toegepast.  

Om tijdens het programmeren de klank te controleren kan het afspelen via de 
spatiebalk worden gestart en gestopt.  

 

Arrangeren van een synthobject 

Als de melodieën of ritmes van het synthobject af zijn, kunt u het 
bedieningspaneel sluiten en het synthobject op het spoor arrangeren. Ze 
kunnen met behulp van hendels worden verlengd of verkort, in- of uitgefaded, 
zacht of hard worden gezet, etc. Deze handelingen zijn voor alle objecten 
gelijk.  
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Het bedieningspaneel van elk synthobject kan, om het object opnieuw te 
programmeren, later met een dubbelklik weer worden geopend. Bovendien 
kan een onbeperkt aantal synthobjecten van dezelfde software-synth naar de 
sporen worden gesleept en apart worden geprogrammeerd. 

 

Effecten en afmixen van synthobjecten 

Synth-objecten kunnen, net als audio-objecten, van alle beschikbare 
master-effecten worden voorzien. Ook de besturing via effectcurven kan voor 
synthobjecten worden gebruikt. In de realtime mixer kan het niveau van elke 
synth nauwkeurig worden ingesteld. 

De functie Afmixen mixt alle sporen, inclusief de synth-objecten, naar één 
bestand af, zodat er weer rekenkracht voor nieuwe objecten vrijkomt. 

 

Atmos 

Atmos is een synthesizer waarmee u op eenvoudige wijze realistische 
natuurgeluiden creëert. Van regen en onweer tot dierengeluiden en verkeer – 
met de Atmos kunt u natuurgetrouwe omgevingsgeluiden vormgeven. 

 

• Aan de bovenste rand van het venster kiest u nu de bovenste categorie, het 
"Scenario". Hier wordt een thematisch hoofdbegrip voor de gewenste 
natuurgeluiden (bijv. "Regen & donder") uitgekozen. 

• In het midden van het venster bevindt zich een verzameling 
bedieningselementen waarmee de gekozen ambiance kan worden 
vormgegeven. Elk bedieningselement bezit een beschrijving (bijv.  "Donder") 
en 2 draaiknoppen "Volume" en "Intensiteit". Met de volumeregelaar kunt u het 
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volume van het element instellen. De "Intensiteit"-knop stuurt  – afhankelijk 
van het bedieningselement – de bijpassende klankvoortgang. Bij "Donder" 
kunt u hier bijvoorbeeld instellen hoe vaak donder en bliksem langs moeten 
komen; bij "Regen" kunt u de hevigheid van de neerslag reguleren: helemaal 
naar links betekent weinig neerslag, helemaal naar rechts zorgt voor een 
stortbui met luid gekletter. 

• Aan de rechter onderkant vindt u de regelaar voor het mastervolume waarmee 
u het totale volume van de synthesizer in kunt stellen. Bovendien vindt u hier 
de instelling "Random". Hiermee veranderen de instellingen van de 
bedieningselementen automatisch. 

 

Drum & Bass Machine 2.0 

De Drum & Bass Machine is een tweeledige synthesizer die bepaalde Drum & 
Bass stijlen in één instrument combineert: snelle beats en vette baslijnen. Met 
de Drum & Bass Machine heeft u geen speciale training nodig om specifieke 
klanken voor Drum&Bass-nummers te maken. 

Tip: Drum&Bass wordt meestal op snelheden van 160-180 BMP gespeeld. De 
Drum & Bass Machine past echter ook perfect bij andere muziekstijlen, zoals 
BigBeat (120 BPM) of Trip Hop (80-90 BPM).  

 

Drum & Bass Machine: programmering 

 

De Drum & Bass Machine is opgebouwd uit twee delen. De bovenste helft van 
de synthesizer bestuurt de ritmesectie en de onderste helft de bassectie. Hier 
tussenin vindt u aan de linkerkant een symbool waarmee beide secties 
afzonderlijk kunnen worden in- of uitgeschakeld. U kunt bijvoorbeeld de 
bassectie uitschakelen om alleen de breakbeat van de ritmesectie in uw 
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arrangement te gebruiken. Bij een mixdown van het arrangement wordt dan 
alleen de drumsectie bij het mixdownbestand meeberekend. 

De volumeknop vindt u aan de rechterkant. Deze bestuurt het volume voor 
beide secties. Met de knoppen Play en Stop kun u uw Drum & Bass-creaties 
beluisteren.  

In het Drum & Bass-label bevindt zich een menu waarmee u Drum & 
Bass-patterns (patronen) kunt laden en opslaan (Load Machine State/Save 
Machine State) en een functie om patterns te wissen en te genereren (Clear 
All/Random All). Het submenu ‘Velocity Presets’ bevat enkele hulpfuncties voor 
het programmeren van de Velocity-rij (zie onder). Bovendien kunt u hier eigen 
drumloops en Drum & Bass-samples laden. 

 

De ritmesectie (bovenste helft) 

Hier kunt u gemakkelijk echte, complex klinkende Jungle-breakbeats maken. In 
professionele studio’s worden Jungle-beats gemaakt door een willekeurige 
drumloop in een aantal kleine stukjes te knippen en deze in een andere 
volgorde te zetten. Dit langdurige proces wordt door de Drum & Bass machine 
sterk vereenvoudigd. U bepaalt gewoon de nieuwe afspeelvolgorde. 

In de bovenste rij (‘Steps’) kunt u nieuwe sequensen maken. De blauwe cellen 
geven de afzonderlijke secties (‘notes’) aan waarin de loop wordt 
onderverdeeld. 

Via een klik met de linkermuisknop op één van de blauwe cellen kunt u één van 
de zes mogelijke symbolen selecteren. Elk symbool staat voor een 
verschillende noot of andere manier om deze noot af te spelen. Elke keer als u 
op één van de blauwe cellen klikt wordt er een ander symbool gekozen. 
Vertrouw bij het programmeren van uw beats op uw eigen creativiteit. Het is 
niet persé nodig om de exacte betekenis van alle symbolen te weten om coole 
en toch echte beats te programmeren.  

Korte beschrijving van de symbolen: 

1: Drumloop vanaf het begin afspelen 
2: Drumloop vanaf de tweede noot afspelen 
3: Drumloop vanaf de derde noot afspelen 
4: Drumloop vanaf de vierde noot afspelen 
Achteruit symbool: speel vanaf dit punt achterstevoren  
Stop symbool: stop het afspelen 

Met de rechtermuisknop kunt u de blauwe stepcellen afzonderlijk wissen. De 
knop ‘Clear’ aan de rechterkant wist alle stepcellen in één keer: de drumloop 



 
 

 228 Geluidsspoor  

www.magix.nl 

wordt weer in zijn oorspronkelijke vorm afgespeeld. De knop ‘Random Rhythm’ 
genereert een willekeurige sequentie. Daarna kunt u deze naar wens 
aanpassen. 

Door in het blauwe veld in het onderste deel van de ritmesectie te klikken, 
opent u een uitklapmenu waar u de klank voor de drumloop kunt selecteren. 
Als u hier een andere drumloop kiest wordt deze geladen en afgespeeld op de 
manier zoals u deze heeft geprogrammeerd.  

In de ‘Flam’-rij kunt u noten niet enkel maar twee keer snel achter elkaar laten 
spelen, waarmee u roffels en fill-ins kunt programmeren. 

In de ‘Velocity’-rij kunt u de intensiteit van 0 tot 16 instellen met de muis 
(linkermuisknop verhoogt de waarde, rechtermuisknop verlaagt de waarde). De 
drie knoppen onder de ‘Velocity’-rij gebruikt u om aan te geven hoe deze 
waarden de klank van uw loop beïnvloeden. Als u ‘Volume’ selecteert 
beïnvloedt de velocitywaarde het volume van de betreffende cel (16 = hard, 0 = 
zacht). Als u ‘Filter’ selecteert beïnvloedt de velocitywaarde de filterinstelling 
voor de betreffende cel (16 = scherp, 0 = dof). De toets ‘None’ blokkeert het 
gebruik van de velocitywaarden. 

 

De bassectie (onderste helft) 

Met de bassectie kunt u snel de juiste baslijnen voor uw ritme maken. Net als 
in de ritme-rij zijn er twee ‘step’-rijen.  

• Met de eerste rij ‘Notes’ bepaalt u de volgorde van de noten, oftewel de 
klankvolgorde. Door met de linkermuisknop op een cel te klikken opent u een 
pop-upmenu waar u de noten kunt selecteren. Door met de rechtermuisknop 
te klikken wist u een cel. Als u met de rechtermuisknop op een lege cel klikt, 
ziet u een ‘Stop’ symbool. Deze functie is identiek aan die in de ritmesectie: de 
bas zal op deze plaats niet spelen. 

• In de ‘Octave’ rij kunt u het octaaf van de basklank bepalen. Octave 1 creëert 
een diepe (lage) klank, Octave 3 een hoge klank. U kunt alleen het octaaf 
instellen als er een noot in de rij erboven is geprogrammeerd. Net als in de 
ritmesectie zijn er ook toetsen voor ‘Clear’ (wissen) en ‘Random Notes’ 
(willekeurige noten) en een rood selectieveld aan de bovenrand van de 
bassectie. In het rode selectieveld kunt u de basklank kiezen.  

Onder de step-rijen vindt u ook twee schuifregelaars voor het aanpassen van 
de klank. 

• De regelaar voor ‘Vibrato’ kunt u gebruiken om de toonhoogte van de klank te 
laten vibreren. Als de regelaar helemaal naar rechts wordt geschoven zal het 
vibrato sterk zijn. Helemaal naar links geeft geen vibrato. 
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• Met de regelaar ‘Decay’ kunt u instellen hoe lang het duurt voor de klank 
wegsterft. De regelaar helemaal naar rechts laat de klank snel wegsterven (na 
ongeveer ¼ seconde); helemaal naar links levert een eindeloos doorklinkende 
klank op.  
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Mixer 

 

De mixer kan eenvoudig met de m-toets of via de knoppenlijst in het 
hoofdvenster (ook: menu "Vensters" -> "Mixer") worden geopend.  

 

Mixer-sporen 

Elk spoor heeft een eigen volume- of helderheidsfader. Deze fader werkt ook 
op eventueel toegevoegde MIDI-objecten.  

 

Met de Pan-regelaars kan voor elk spoor de stereopositie worden 
vastgelegd. 

De "Solo"-knop schakelt een spoor solo, d.w.z. alle niet "Solo" 
geschakelde sporen worden gedempt. De knop "Mute" dempt een 
spoor. 

Een dubbelklik op elke regelaar plaatst deze weer in de passieve 
grond-instelling terug, waarin geen rekenkracht wordt gebruikt.   

Spooreffecten hebben altijd uitwerking op alle audio-objecten van een spoor. 
Ze worden ingesteld in de mixer (toets m). 

In elk kanaal van de mixer kan een apart spooreffect-rack met Equalizer, 
Reverb/Echo en Compressor en andere plug-ins worden ingezet. 
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Met de FX-knoppen op de kanalen kunt u de het audioeffectrack 
openen. 

Een lichtblauw oplichtende FX-knop geeft aan dat in het spoor ten minste één 
effect actief is.Lees voor meer informatie over de functies en de bediening van 
de afzonderlijke audio-effecten het hoofdstuk Audio-effecten (op pagina 204). 

Audio-plug-ins 

MAGIX Video deluxe 17 ondersteunt DirectX audio-plug-ins. Dit zijn meestal 
effectmodules als Reverb, equalizers etc. 

Voor het gebruik van DirectX plug-ins moet het DirectX-systeem op de pc 
geïnstalleerd zijn – dit moet zelden nog worden gedaan. Meestal is DirectX al 
door de Windows-installatie aanwezig. Mocht dit niet geval zijn, vindt u op de 
installatie-dvd van MAGIX Video deluxe 17 een actuele DirectX-versie. 
DirectX-plug-ins moeten natuurlijk ook eerst worden geïnstalleerd – de 
handelswijze verschilt per plug-in. 

 

In de kanalengroep van de mixer voor het betreffende spoor en 
voor de FX-sporen, bevinden zich twee zogenaamde "Slots" voor 
spooreffecten.  

Als u hier op de kleine driehoek klikt, kunt u een gewenst effect uit de lijst 
selecteren. Met de selectie "Geen effect" verwijdert u een plug-in uit het slot. 
Met een klik op de linkermuisknop kunt u de plug-ins tijdelijk deactiveren. 
Actieve plug-ins worden lichtblauw weergegeven. Met een klik met de 
rechtermuisknop opent u de instellingendialoog van de plug-in. 

 

FX-sporen (effectsporen) 

 

Onder de plug-in-slots bevinden zich twee FX-zend-regelaars (FX 
1 en FX 2).  

Deze bepalen, hoe luid het signaal van het spoor naar de beide beschikbare 
FX-sporen moeten worden geleid.  

Let op: ook afzonderlijke objecten kunnen naar een FX-spoor verzenden. Meer 
informatie vindt u in het hoofdstuk "Effecten en titels" bij "Audio-effecten" > 
"Audio-effecten in de Mediapool" (op pagina 172). 



 
 

 232 Geluidsspoor  

www.magix.nl 

Een FX-spoor is een compleet extra mixerspoor, dat een compleet 
spoor-FX-rack en twee plug-in-slots voor het gebruik als zend-effect 
beschikbaar stelt. 

Een zendeffect onderscheidt zich 
van een normaal in het spoor 
aanwezige effect (insert) doordat 
deze het signaal van meerdere 
sporen of objecten gelijktijdig kan 
verwerken. 
Het komt vereenvoudigd overeen 
met het schema van een 
parallelschakeling, waarbij een insert 
van een spoor aan het schema van 
een serieschakeling is toe te 
ordenen. 
Een bijzonderheid van MAGIX Video 
deluxe 17 is dat u audio-objecten 
ook direct naar een FX-spoor kunt 
zenden. 

De FX-sporen zijn in de mixer 
normaal gesproken verborgen, ze 
worden weergegeven, zodra één 
van de FX-zendregelaars wordt 
gebruikt. 

 

In het eerste FX-spoor is standaard de Reverb geactiveerd omdat dit de 
belangrijkste toepassing voor zendeffecten is. 

De volumeregelaar is er om de geluidssterkte van het FX-spoor te regelen en 
komt overeen met de oude AUX-return-regelaar. De Mute-schakelaar is er om 
het complete aandeel van de FX aan en uit te schakelen. Met de 
Solo-schakelaar kan het FX-spoor afzonderlijk worden beluisterd. De 
piekmeters van de sporen, die naar het FX-spoor zenden worden daarbij grijs 
weergegeven. 

 

Masterspoor (Plus/Premium-versie) 

De FX-knop en de plug-in-slots werken precies zoals in de sporen. De FX-knop 
roept hiervoor het Master-audio-effect-rack op. Met "Reset" kunnen de 
volledige mixerinstellingen, inclusief de FX-sporen, naar de begin-instelling 
worden teruggezet. 
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Mastering: hier wordt de MAGIX Mastering Suite (op pagina 216) opgeroepen. 

5.1 Surround: met deze knop zet u de mixer in de Surround-modus (op pagina 
238). 

De beide regelaars regelen de totale geluidssterkte. 

Link-knop: als u de Link-knop deactiveert, kunt u het 
volume van het rechter- en het linkerkanaal gescheiden 
instellen. 

 

Volume- en panorama-automatiek 

U kunt het volume- en het panoramaverloop van een mixerspoor ook 
automatiseren. Dat betekent, u kunt tijdens het afspelen van de film de 
regelaar voor het spoorvolume en de panoramaregelaar bewegen en deze 
beweging registreren. Zo kunt u bijvoorbeeld de beweging van een geluidsbron 
van links naar rechts simuleren en volume-aanpassingen direct tijdens het 
afspelen doorvoeren. 

 

Zolang de Auto-knop in een spoor actief is, worden alle 
bewegingen van de volume- en de panoramaregelaar geregistreerd. 

De automatisering wordt in curve-vorm in de arranger weergegeven en kan 
daar met de muis ook achteraf nog worden bewerkt. 

Let op: automatiseringscurven van de mixer betreffen het spoor, d.w.z. ze zijn 
onafhankelijk van de in het spoor aanwezige objecten. 
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5.1 Surround (Plus/Premium-Version) 

MAGIX Video deluxe 17 Plus und Premium ondersteunt de weergave en export 
in echt 5.1 Surround-geluid. 

 

Voorwaarden Surround 

Hiervoor heeft u een geluidskaart of een onboard geluidschip nodig met zes 
gescheiden uitgangen voor de weergave van de individuele kanalen: 

• voor links (L) / rechts (R) 
• midden (C) / Subbasweergave (Subwoofer) (LFE) 
• achter links (Ls) / rechts (Rs) 

Surround-weergave is mogelijk met alle audiodrivers (zie afspeelinstellingen) 
(Wave, DirectSound, ASIO). 

DirectSound wordt door de meeste standaard geluidskaarten ondersteund. 
Wave-drivers worden ook door vele standaard geluidskaarten ondersteund. 
Enkele geluidskaarten (bijv. Soundblaster) vereisen echter DirectSound. Let op: 
Surround-weergave in 24 bit is vaak niet mogelijk. Kies een 16 bit weergave. 

Voor Surroundweergave via ASIO heeft u een 6-kanaals ASIO-driver nodig 
(bijv. MAGIX Low Latency). Oudere, meerkanaals geluidskaarten die de 
stereoparen verdelen over verschillende audiodrivers zijn niet geschikt. De 
weergave van de zes uitgangssignalen vindt bij alle drivers in dezelfde 
(genormeerde) volgorde plaats: 

kanaal 1/2: L- R 
kanaal 3/4: C - LFE 
kanaal 5/6: Ls – Rs 

Bij gebruik van Wave- of ASIO-drivers moet u normaal gesproken de 
luidsprekerinstellingen in het configuratiescherm omschakelen naar 
5.1-weergave. Start hiervoor het configuratiescherm, ga naar "Geluiden en 
audio-apparaten" en klik in het veld "Luidsprekerinstellingen" op de knop 
"Geavanceerd". Kies in het uitklapmenu 

"Luidsprekerinstellingen" de optie voor 5.1 Surround. 

Bij gebruik van DirectSound kan dit op de meeste systemen vanuit het 
programma zelf worden ingesteld. 
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Import en export van Surround-audiobestanden 

Import 

Bij de import van MPEG-2-bestanden met een Dolby Digital-geluidsspoor (bijv. 
VOB-bestanden van dvd's of DVB-tv-opnamen) kunt u kiezen tussen twee 
verschillende toepassingen: 

• Downmix: het Surround-geluid wordt weergegeven als een audio-object 
onder het video-object, de weergave van het Surround-spoor wordt 
geëxtrapoleerd naar stereoweergave. Gebruik deze optie wanneer u het 
Surround-geluid niet wilt bewerken maar ongewijzigd wilt exporteren of 
wanneer u genoeg heeft aan stereo-export. 

Let op: om Surround-geluid als downmix te kunnen importeren moet u de 
Dolby Digital 2.0 Stereo-codec activeren. 

• Surround-mix: de losse Surround-kanaalparen (L-R, C-LFE, Ls-Rs) worden in 
losse objecten over drie audiosporen verdeeld en de mixer wordt in de 
Surround-modus gezet. In deze modus kunt u de Surround-mix wijzigen. 

Let op: daarvoor is een gratis activering van Dolby Digital 5.1 codec vereist. 

In MAGIX Video deluxe 17 geschiedt de import van Dolby Digital Surround 
altijd als downmix.  

MAGIX Video deluxe 17 Plus und Premium kan bovendien zogenaamde 
interleaved Wave-bestanden (meerkanaals Wave-bestanden), meerkanaals 
Windows Media Audio en MP3 Surround-bestanden importeren waarbij altijd 
een Surround-mix wordt aangemaakt. 
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Export 

Surround-mix-exporten kunnen in één van de volgende formaten plaatsvinden: 

• 6-kanaals-PCM-bestanden (Interleaved Wave) 
• Windows media bestanden (als surround-geluidsspoor van een Windows 

media video of WMV HD-disk). 
• MPEG-2-bestanden met Dolby Digital-geluidsspoor; hiervoor is een optionele 

activering van de Dolby Digital-codec (op pagina 368) vereist. 

De ontstane bestanden zijn daarbij volledig compatibel met de normale 
bestandsformaten, d.w.z. ze worden ook op niet-surround-bekwame 
computers afgespeeld echter, in normaal stereogeluid. 

De export vindt plaats via dezelfde menubevelen (bijv. menu "Bestand" -> "Film 
exporteren" -> "Audio als Wave") als bij de normale stereo-export. Er wordt u 
dan gevraagd, of de export in stereo of surround moet geschieden. 

 

Dolby Digital Surround exporteren met Smart Encoding 

Uitgangsmateriaal met Surround-geluid kunt u ook zonder Dolby Digital-codec 
(in MAGIX Video deluxe 17 of MAGIX Video deluxe 17 Plus und Premium ook 
zonder activering van de Dolby Digital-encoder) weer op dvd branden of het 
betreffende MPEG-bestand exporteren waarbij het 5.1 Surround-geluid 
behouden blijft. Gebruik hiervoor de mogelijkheid van "Smart Rendering" 
waarbij onbewerkte gedeelten van het uitgangsmateriaal zonder opnieuw 
coderen in het doelbestand worden overgenomen. Lees hiervoor de bijlage 
MPEG-encoderinstellingen, paragraaf Algemene instellingen (op pagina 398). 

De import moet daarbij als Downmix plaatsvinden, het audiomateriaal mag niet 
worden gewijzigd (geen overgangen, geen Audio Cleaning, geen 
volumewijziging). Harde lassen, bijv. voor het verwijderen van reclame, zijn 
toegestaan; deze vinden echter onder bepaalde omstandigheden niet 
frame-nauwkeurig plaats maar bij de GOP-grenzen.   
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Mixer in Surroundmodus 

 

Om de Surround-weergave te activeren, opent u de mixer (toets M) en klikt u 
op de knop "5.1 Surround" in de master. 

In de master worden zes piekmeters voor de afzonderlijke kanalen getoond. De 
normale pan-knoppen veranderen in symbolische weergaven van de 
Surround-editors (zie onder (op pagina 238)), die zich met een klik op de 
weergave laten openen.  

De Surround Sound-editor is ook voor de FX-sporen beschikbaar. Daarmee 
kan bv. het originele spoor naar de voorste luidsprekers L/R gestuurd worden, 
maar het FX-spoor met een reverb-effect naar de achterste luidsprekers Ls/Rs. 

Het mastervolume wordt op alle kanalen toegepast, daarbij beïnvloedt het 
linker niveau de kanalen L en Ls, het rechter niveau de kanalen R en Rs en het 
gemiddelde de kanalen C en LFE. 

De master-plug-ins worden alleen op de voorste kanalen toegepast! 

In master FX-rack en in de MAGIX Mastering Suite is in 5.1 Surround-modus 
niet het volle palet aan effecten beschikbaar, maar alleen de compressor en de 
parametrische equalizer (op pagina 217) (uit de Mastering Suite). De 
instellingen van deze effecten werken op alle zes kanalen tegelijk.  
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5.1 Surround-Editor 

 

In de 5.1 Surround-editor van een mixerspoor kunt u het audiosignaal van het 
spoor in een virtuele ruimte plaatsen. Daarvoor wordt het signaal over de 5 
(blauwe) luidsprekers, die de afzonderlijke Surround-kanalen voorstellen, 
verdeelt. 

Er zijn 6 kanalen: 

L: linksvoor 
R: rechtsvoor 
C: Center 
Ls: linksachter / links surround 
Rs: rechtsachter / rechts surround 
LFE: subwoofer(Low Frequency Effect)-kanaal 

De verdeling over de vijf verschillende luidsprekers geschiedt via het 
zogenaamde Positions Panning, waarbij een geluidsbron een geluidsveld met 
een bepaalde uitzetting uitzendt (weergegeven door een rode cirkel). Hoe 
groter de bron van een luidspreker is verwijderd, des te geringer is het aandeel 
geluid via het betreffende geluidskanaal. De positie van de bron en de 
luidspreker kan met de muis worden verschoven.  

Het subwoofer-aandeel (LFE) wordt direct in het betreffende waardenveld 
ingesteld. Deze kan ook middels slepen met de muis worden gewijzigd. 
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Er zijn verschillende modi voor de omgang met het bronsignaal: 

• Mono: het (stereo) bronsignaal wordt als monosignaal beschouwd, het linker- 
en het rechterkanaal worden daarbij samengevoegd. De oorspronkelijke 
stereo-gegevens gaan verloren. 

• Stereo 1: net als in de mono-modus worden het linker- en het rechterkanaal 
samengevoegd, al worden hier op de linkse luidsprekers L en Ls alleen 
aandelen van de linkerbron hoorbaar en op de rechtse luidsprekers R en Rs 
alleen aandelen van de rechterbron hoorbaar. De stereogegevens blijven zo 
grotendeels behouden. 

• Stereo 2: het linker- en het rechterkanaal kunnen onafhankelijk van elkaar 
worden ingedeeld, bij het verschuiven van de linkerbron blijft daarbij de 
afstand tussen de linker- en rechterbron behouden. De afzonderlijke bronnen 
kunnen met ingehouden Alt-toets worden verschoven. 

• Center / LFE: alleen het linkerkanaal wordt ingedeeld. Daarvoor wordt het 
LFE-aandeel uitsluitend van het het rechterkanaal afgeleid. Deze modus is 
alleen relevant voor de import van Surround-materiaal. 

De "Breedte" bepaald de uitzetting van het geluidsveld van afzonderlijke 
bronnen. 

Automatiek: 

de Panning van de geluidsbron op de luidsprekers kan worden 
geautomatiseerd, om bewegingen in de ruimte te simuleren.  

Hiervoor moet "Automatiek" worden geactiveerd. Er zijn twee methoden om 
automatieken te genereren: opnemen en tekenen. 

Bij Opnemen wordt bij geactiveerde automatiek tijdens de weergave de 
geluidsbron tussen de luidsprekers bewogen. Bij het opnemen van de 
automatiek wordt de "Opnemen"-checkbox rood. 

Een alternatieve mogelijkheid voor de registratie van complexe bewegingen is 
de Teken-functie. Bij de geactiveerde Teken-modus worden alle bewegingen 
van de Panner met ingehouden muisknop op het tijdsinterval tussen de begin- 
en eindmarker overgedragen. U tekent dus de complete bewegingscurve voor 
een gekozen tijdsinterval in. 

Met Reset wordt de Surround-automatiek van het spoor gewist. 

Er vindt geen automatiek plaats voor de parameters voor breedte en LFE, de 
afstand tussen de linker- en rechterbron in de "Stereo 2"-modus en de 
luidsprekerposities. 
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Scrubbing 

Scrubbing stamt uit de tijd van de bandmachine. Het is bedoeld voor een 
sneller vooraf beluisteren van afzonderlijke passages van een film of 
muziekstuk. 

Technisch is dat bij deze apparaten zo gemaakt, dat de geluidskop altijd op de 
geluidsband bleef, maar de motor niet meer de bandteller aanstuurt. De 
geluidsband wordt daarom "handmatig" naar de plek gespoeld. Op deze 
manier kunt u plekken waar een montage moet plaatsvinden nauwkeurig 
bepalen. Het nadeel van deze methode is dat de toonhoogte synchroon met 
de afspeelsnelheid verandert, zoals bij een plaat die te snel of te langzaam 
wordt afgespeeld. 

Het scrubbing in MAGIX Video deluxe 17 gaat niet zoals de pendant, maar 
speelt korte samples in de originele snelheid af. 

Aanwijzing: om afzonderlijke audio-objecten compleet vooraf te beluisteren, is 
er de muismodus „Vooraf beluisteren“ (op pagina 51). 

 

Scrubbing: activeren 

Het scrubbing kunt u via het menu 
naast de luidsprekerknop activeren. 
Deze bevindt zich aan de bovenste 
rand van het arrangementvenster. 

 

 

Scrubbing: modi 

Geen scrubbing: het scrubbing is gedeactiveerd. Bij het plaatsen en 
verschuiven van de afspeelmarker wordt geen geluid weergegeven. 

Scrubbing (1 frame): het scrubbing is actief, de samples zijn altijd 1 
(video-)frame lang. Bij 25 f/s dus 1/25 seconden. Deze modus is geschikt voor 
exacte positionering van de afspeelmarker. 



 
 

Geluidsspoor 241  

 

www.magix.nl

Scrubbing (lang): het scrubbing is actief, de sample-lengte bedraagt ongeveer 
0,5 seconde. In deze modus is vooral het bepalen van bepaalde plaatsen 
eenvoudig. 

Bij scrubbing 1x afspelen: bij geactiveerde optie wordt de gekozen plaats 
maar een keer weergegeven. Is deze echter gedeactiveerd, dan wordt deze 
herhaald afgespeeld. 

 

Scrubbing: gebruiken 

Wanneer een scrubmodus geselecteerd is, plaatst u de afspeelmarker 
eenvoudig met de muis op een bepaalde plek op de tijdliniaal. Houd de 
muisknop ingedrukt en schuif de afspeelmarker naar verschillende plekken in 
het arrangement. 

 

Het scrubbing functioneert eveneens met de sneltoets. Ook bij het inzetten van 
Jog en Shuttle Wheels op de videomonitor kan het scrubbing worden gebruikt 
en daarmee ook voor diverse hardwarecontrollers, waardoor de software bijna 
als een analoog videobewerkingssysteem aanvoelt! 
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MAGIX Soundtrack Maker 

De MAGIX Soundtrack Maker bepaalt de stemming. Er worden automatisch 
muziekstukken gegenereerd, die met aangegeven stemmingen overeenkomen. 
Zelfs stemmingswisselingen zijn mogelijk! 

U opent de MAGIX Soundtrack Maker via het menu Bewerken > Assistent (op 
pagina 333). De taak wordt in 3 stappen verdeeld. 

Daarna sluit u de dialoog met "Toepassen". Als u op "Annuleren" klikt, wordt 
de dialoog gesloten en gaan alle geplande wijzigingen verloren. 

 

Muziekstijl selecteren 

 

Om te beginnen selecteert u een muziekstijl. Met de optie "Alleen tussen 
begin- en eindmarker toepassen" kunt u de lengte van de te maken muziek 
begrenzen. De begin- en eindmarker kunt u ook, bij de geopende MAGIX 
Soundtrack Maker met de linker- en rechtermuisknop plaatsen. 

 

Stemmingswissel vastleggen 

 

In de lijst kunt kiezen uit de beschikbare emoties. 

Voorbeluisteren: hier krijgt u een preview van de geselecteerde emotie.  

Positie: met de positieschuiver kunt u een bepaalde plek kiezen, waar u 
vervolgens emoties aan kunt toevoegen. U kunt ook in de plaats hiervan de 
beginmarker met de linkermuisknop verplaatsen. U ziet tegelijkertijd de preview 
in de videomonitor. 
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Emotie toevoegen: deze knop voegt de geselecteerde emotie toe aan de 
actuele positie. Daarna stelt de MAGIX Soundtrack Maker een nieuwe positie 
voor de volgende emotie voor, door de positieschuiver op een nieuwe plaats te 
zetten. U kunt deze natuurlijk op elke gewenste andere plek plaatsen en meer 
stemmingen toevoegen. 

Emotie verwijderen: met deze knop wordt de actuele emotie verwijderd. 

 

Achtergrondmuziek genereren 

 

Met een klik op "Soudtrack creëren" wordt er een nieuwe soundtrack gemaakt.  

Onder "Bewerkingsvoortgang" wordt de actuele status weergegeven. 

Variaties 

Als de gecreëerde achtergrondmuziek u niet bevalt, kunt u variaties laten 
maken. 

Dit is mogelijk voor de hele achtergrondmuziek maar ook voor slechts één 
emotie: 

• Als u de hele achtergrondmuziek wilt variëren, klikt u gewoon op "Variatie 
creëren". 

• Wanneer dit voor slechts één emotie moet gebeuren, moet u deze vooraf met 
de positieschuiver in de dialoog (of met de beginmarker op de hoofddialoog) 
"aanvaren". Vervolgens activeert u de optie "Alleen gemarkeerde emotie 
variëren". Klik dan op "Variatie creëren". 
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Audio-objecten afmixen (Mixdown) 

Als de Arranger vol is en u de controle kwijt raakt, als u geen RAM meer heeft 
of u de productie gewoon wilt “samenvatten”, dan kunt u de afmixfunctie 
gebruiken om het audio-arrangement naar een audiobestand te converteren. 
Klik op de afmix-knop in de knoppenbalk of selecteer deze functie in het menu 
Verwerking. 

Kies een naam en bepaal vervolgens waar het eindmix-object moet worden 
opgeslagen. De standaard directory is Mijn AV. 

Hoewel u voor het opslaan van het audio-arrangement meer MB op de harde 
schijf nodig heeft, maakt u er wel RAM mee vrij. 

Het afmix-effect optimaliseert tevens automatisch het volume. Zelfs wanneer u 
de afmix-functie meerdere malen gebruikt zal de audiokwaliteit hetzelfde 
blijven. 
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Assistenten en speciale functies 

In dit hoofdstuk worden een paar bijzondere functies voorgesteld.  

 

Automatische scènedetectie 

 

Via het menu "Effecten" kunt u de automatische scènedetectie openen, deze 
analyseert videomateriaal op opvallende kleur- en bewegingsveranderingen 
deelt zo de video in scènes in. 

Automatisch aangemaakte "Time Stamps" van digitale videoapparatuur – het 
tijdstip waarop het apparaat werd aan- en uitgezet – worden ook als scène 
gemarkeerd. 

1. Kies eerst "Start" in "Zoeken naar scènewisselingen". Daarna begint de 
zoektocht naar mogelijke scène-overgangen. Dit kan bij lange opnamen veel 
tijd in beslag nemen maar u hoeft het beeldmateriaal van elke opname maar 
een keer te analyseren. De resultaten worden samen met het videobestand 
opgeslagen.  
Als u de scènedetectie met hetzelfde materiaal nog een keer uitvoert 
worden de gevonden scèneovergangen meteen weergegeven. Als u dus 
niet tevreden bent met de scène-indeling kunt u het proces zonder al te veel 
moeite herhalen en daarbij corrigeren. 

2. Alle gevonden scène-overgangen in de dialoog kunnen worden 
gecontroleerd. Elke scènemarkering kan worden geselecteerd of gewist. 
Daarbij kiest u uit de lijst van gevonden scène-overgangen een overgang uit 
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en kijkt u aan de hand van de preview-beelden of deze overgang er 
werkelijk één is.  

Tip: dit is bijvoorbeeld handig als er in een scène flitslicht voorkomt. Op deze 
plek in de film ontstaat een plotselinge verandering van de helderheid van het 
beeld hoewel het een samenhangende scène is.  

De preview van de scènedetectie laat altijd het einde van de vorige en het 
begin van de nieuwe scène zien. Als de beelden zich afgezien van de 
helderheid niet onderscheiden werd de scène fout herkend. Kies in dit geval 
Scènemarker verwijderen. 

Met de zoom +/- knoppen kunt u de plek in de Arranger vergroten waar de 
geselecteerde scène begint of de vorige eindigt. 

Met de schuifregelaar Gevoeligheid kunt u de gevoeligheid van de 
scènedetectie instellen, dit resulteert in verschillende aantallen gevonden 
scènewisselingen. 

Met Actie bij OK kunt u vastleggen of de film bij de geselecteerde 
scène-overgang wordt geknipt of dat bij alle scène-overgangen de gevonden 
scènes als takes worden opgeslagen. 

 

Reclame zoeken en verwijderen 
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Met behulp van de "TV-reclamekiller" kunt u hinderlijke reclames automatisch 
uit opgenomen films en televisieprogramma's verwijderen.  

Hoe het werk: eerst zoekt het filter naar speciale kenmerken van reclame. Daar 
waar het filter reclame herkent knipt het de scène meteen uit en verwijdert zo 
het reclameblok. De reclamekiller is heel effectief bij films die in 16:9-formaat 
worden uitgezonden. Bij dit soort films in breedbeeldformaat ziet u aan de 
onder- en bovenkant twee zwarte balken. Wanneer de reclame begint 
verdwijnen de balken. De reclamekiller zoekt bij zulke films naar de gedeelten 
zonder balken en knipt deze uit. Een andere typische eigenschap van reclame 
is bijvoorbeeld de verhoging (maximalisatie) van het volume. 

In de dialoog kunt u aangeven of u reclameblokken meteen wilt laten 
verwijderen of eerst wilt laten markeren. Bovendien heeft u de keuze uit 
verschillende mogelijkheden voor zoeken en weergeven. 

Sneltoets: Shift + C 

 

Animatie van reisroutes (Plus/Premium versie) 

Met behulp van de Animatie van reisroutes kunt u snel landkaarten met 
geanimeerde reisroutes maken. U start de Animatie van reisroutes via het 
menu "Bewerken > Assistenten > Animatie van reisroutes". 

 

Programma-interface voor Animatie van reisroutes 
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 Kaart: het kaartmateriaal van openstreetmap.com wordt getoond. 

 Gemarkeerde plaatsen: wanneer u naar een nieuwe plaats laat zoeken 
wordt deze via geonames.org verkregen en aan de kaart toegevoegd. Alle 
plaatsen die u op de kaart hebt gemarkeerd, worden dan in de lijst 
weergegeven. Bijbehorende markers verschijnen op de kaart. 

 Kaartuitsnede + zoom: met de pijl kunt u over de kaart bewegen. Met 
Zoom kunt u inzoomen op de huidige uitsnede (+) voor meer details, of 
juist uitzoomen (-) om een overzicht te krijgen. 

 Lijnen tonen: wanneer ten minste twee plaatsen op de kaart zijn 
gemarkeerd verschijnt deze functie, om de plaatsen te kunnen verbinden. 
Lijnkleur en -dikte kunt u instellen. 

 Animatie: maak animaties van uw reisroutes en sla deze als video op. 

 Als afbeelding opslaan: U kunt de actuele uitsnede uit de kaart opslaan 
als afbeelding in PNG-, BMP-, JPG- en TIFF-formaat. 

 

Bediening en werking 

In deze paragraaf krijgt u een overzicht van de functies van de Animatie van 
reisroutes, en waar u deze vindt. 

 

Plaatsen op de kaart markeren 

U heeft meerdere mogelijkheden om plaatsen op de kaart te markeren en zo 
een plaatsenlijst samen te stellen. 

Let op: afhankelijk van hoeveel plaatsen u markeert en waar deze liggen, past 
de kaartuitsnede zich aan. Wilt u details van een plaats zien, zoom dan 
eenvoudig via de "+"-knop van het nummergedeelte van uw toetsenbord naar 
het detailoverzicht. 

Plaatsen zoeken en laten markeren: 

 
• Klik bij "Doel bewerken" op de plusknop om een nieuwe bijdrage aan te 

maken. Groen gemarkeerd wordt deze onder bestaande plaatsen 
aangemaakt. 

• Voer hier de gewenste naam voor de plaats in. Een lijst met mogelijke 
treffers wordt geopend. 

• Met een klik op de gewenste plaats wordt deze aangelegd en de marker 
op de kaart geplaatst. 
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Plaatsen zelf markeren - "handmatig taggen": 

 
• Navigeer in de kaart naar de gewenste plaats. 
• Klik bij "Doel bewerken" op deze knop om de handmatige entry's van 

plaatsen te activeren of gebruik de sneltoets "M". 
• Klik op het doel. Een lijstweergave wordt aangemaakt en de marker 

verschijnt. 

GPX-bestand importeren: 

 
Heeft u een route met een GPS-apparaat gemaakt en als GPX-bestand 
opgeslagen, kunt u deze hier importeren en de route op de kaart laten 
zien. 

Let op: Afhankelijk van de lengte van de route, kan het enige tijd duren tot 
deze geïmporteerd is en getoond wordt. Wanneer u de spelden voor het 
markeren van de plaatsen uitschakelt, wordt de kaart sneller getoond. 

 

Route opslaan & laden 

U kunt de gehele lijst van uw gemarkeerde plaatsen ook opslaan om deze later 
opnieuw te kunnen laden zonder dat u alle plaatsen opnieuw hoeft te zoeken 
en te markeren. 

Lijst opslaan: 

 
• Klik hiervoor onder "Doel bewerken" op deze knop of gebruik de 

sneltoets "Ctrl + S". 
• Voer in de dialoog die verschijnt de opslagplaats en de naam voor de 

plaatsenlijst in. 
• Met een klik op "Opslaan" slaat wordt de lijst opgeslagen en de dialoog 

gesloten. 

Lijst openen: 

 
• Om een opgeslagen plaatsenlijst te openen, klikt u onder "Doel 

bewerken" op deze knop of gebruikt u de sneltoets "Ctrl + O". 
• Navigeer in de verschijnende dialoog naar de opslagplaats en markeer 

de plaatsenlijst. 
• Met een klik op "Openen" sluit de dialoog en de lijst met de 

bijbehorende plaatsen en markeringen verschijnt. 
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Kaartuitsnede aanpassen 

Beweeg op het actuele zoomniveau op de kaart naar boven 
(noorden), rechts (oosten), beneden (zuiden) of naar links 
(westen).  
Via de pijltoetsen op uw toetsenbord kunt u deze functies 
eveneens oproepen. 
Zoom op de kaart in om details te herkennen: klik rechts naast de 
loep. 
Of zoom uit om een groter overzicht te verkrijgen: klik links naast 
de loep. 
Met de knoppen "+" en "-" van uw toetsenbord kunt u eveneens 
zoomen. 

 

 
Wilt u alle gemarkeerde plaatsen invoegen en de kaart zo ver mogelijk 
inzoomen, klik dan op deze knop en de kaartuitsnede wordt aangepast. 

 
Wilt u alleen de route, zonder de plaatsmarkeringen invoegen, klik dan 
hier en de spelden worden uitgeschakeld. Bij opnieuw klikken worden 
ze weer zichtbaar. 

 
Indien gewenst kunt u de plaatslijst verbergen om een grotere 
kaartenuitsnede te verkrijgen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u 
foto's van de kaart met gemarkeerde plaatsen wilt maken. 
Nog een keer klikken op dit oog laat de lijst weer verschijnen. 

 

Lijnen weergeven (plaatsen verbinden) 

Bij twee of meer gemarkeerde plaatsen verschijnt de functie "Lijnen 
weergeven". Hiermee kunt u de gemarkeerde plaatsen op de kaart met een lijn 
verbinden. 

 

Klik op dit symbool om de verbindingslijnen weer te geven. Alle 
gemarkeerde plaatsen zijn nu met lijnen verbonden. De functies voor 
de lijntransparantie, -sterkte en -kleur verschijnen rechts ernaast. 

Tip: u kunt de plaatsen binnen de lijst verschuiven wanneer deze in een andere 
volgorde met elkaar verbonden moeten worden. Verschuif daarvoor de 
bijbehorende plaatsentry met ingedrukte muisknop binnen de lijst en laat de 
muisknop los wanneer de entry op de juiste plek is. Of gebruik de pijlknoppen 
onder "Doel bewerken". 

Lijnen verbergen: om de lijn weer te verwijderen, klikt u opnieuw op de knop 
"Lijn tonen" (de knop is weer wit). 
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Transparantie en lijndikte: gebruik deze knop om de 
transparantie van de lijn (linkerknop) en de lijndikte 
(rechterknop) aan te passen. 

 

Lijnkleur: stel de gewenste lijnkleur met de schuifregelaar 
en het kleurvenster in. 

 

Animatie 

Bij twee of meer gemarkeerde plaatsen verschijnt de functie "Animatie".  

 

Hiermee kunt u uw reisroute dynamisch weergeven en als film 
in WMV-formaat opslaan om deze bv. in vakantiefilms in te 
bouwen of om te versturen. 

Kaart scrollen: wanneer u "Kaart scrollen" activeert, beweegt de kaart zich van 
plaats naar plaats wanneer u de animatie afspeelt. 

Zachte animatie: de animatie begint langzamer, wordt sneller en remt voor 
elke plaats weer af. 

Object animeren: u kunt een object selecteren dat uw reisroute volgt. Naast 
een voorselectie van objecten die u kunt gebruiken, bv. auto of vliegtuig, heeft 
u de mogelijkheid eigen motieven te laden. Klik hiervoor in de objectselectie op 
"Object laden". 

Lijn animeren: de verbindingslijn wordt van de eerste marker tot aan de laatste 
gemarkeerde plaats langzaam opgebouwd. Dat gaat dan precies zo snel als 
het geanimeerde object. 

Duur (sec): u kunt de duur van de animatie al naar gelang de route naar wens 
aanpassen. Voer in het invoerveld de seconden in en test met de preview of de 
animatie zoals gewenst verloopt. 

 

Preview: voordat u een animatie als video opslaat, test u met een 
klik op "Weergave" of de animatie zo verloopt als u het zich wenst. 
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Klik op deze knop en de animatie wordt als 
WMV-video opgeslagen. Voer van tevoren de 
opslagplaats en de naam van de video in. 

Sluiten: om het animatiegedeelte te verlaten, klikt u op "sluiten". 

 

Beeld van een kaart maken 

U kunt van een kaartuitsnede (ook met plaatsmarkeringen) een afbeelding 
maken om deze bijvoorbeeld te printen. 

Stap 1: zoom in op de kaart tot u de gewenste detailscherpte bereikt heeft. 

Stap 2: klik op de knop (sneltoets "Ctrl + E") en voer in de 
dialoog die verschijnt de opslagplaats en de naam van de 
afbeelding in. Kies bovendien het gewenste 
bestandsformaat voor de afbeelding. 

Aanwijzing: op deze knop ziet u de hoogte en breedte van het toekomstige 
beeld. Deze worden aangepast zodra u de venstergrootte aanpast of de 
plaatsenlijst verbergt of laat weergeven. 

Stap 3: met een klik op "Opslaan" wordt de afbeelding gemaakt en de dialoog 
afgesloten. 

 
Indien gewenst kunt u de plaatslijst verbergen om een grotere 
kaartenuitsnede te verkrijgen. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer u 
foto's van de kaart met gemarkeerde plaatsen wilt maken. 
Nog een keer klikken op dit oog laat de lijst weer verschijnen. 
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Slideshow Maker 

Slideshow Maker is ideaal voor het automatisch omzetten van statische 
beeldopnamen in bewogen opnamen en eveneens voor het voorzien van 
effecten en achtergrondmuziek. 

• Open nu de Slideshow Maker via het menu "Bewerken > Assistenten". 

 
 

Stijlsjablonen 

Kies hier een sjabloon dat het meest overeenkomt met uw ontwerpidee. 

 

Intensiteit 

Regelt het aandeel van de video- en beeldobjecten dat van effecten worden 
voorzien. 
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Overgangen 

Via de verschillende schuifregelaars kan het aandeel van de afzonderlijke typen 
overgangen worden ingesteld.  

„3D“ / „Overig“:  

Duur van de overgangen: Hier stelt u de lengte van de overgangen in 
seconden in. 

Toevallige overgangen: De schuifregelaars worden op willekeurige waarden 
ingesteld. 

 

Effecten 

Via de schuifregelaars kan het aandeel van de verschillende effecttypen 
worden ingesteld.  

 

Toevallige effecten: De schuifregelaars die het effectaandeel besturen worden 
volgens een toevalsalgoritme ingesteld. 

 

Eigenschappen & Titels 

Lengte film 

Resulterende lengte film: Dit is een schatting van de filmlengte na toepassing 
van Slideshow Maker.  

Beschikbare muziek: Dit is de totale lengte van de muziek die momenteel is 
geselecteerd. Bij "Achtergrondmuziek" (op pagina 256) kan nauwkeurig 
worden ingesteld welke muziekstukken moeten worden gebruikt. 

Lengte film aan muziek aanpassen: De lengte van de foto-objecten wordt zo 
mogelijk aan de achtergrondmuziek aangepast. Als de film te kort is, wordt de 
muziek ingekort. Als de film te lang is, wordt de muziek herhaald. 

Lengte muziek aan film aanpassen: Foto-objecten krijgen hier de ingestelde 
lengte, de aangemaakte film wordt met muziek opgevuld. De muziek aan het 
eind van de film wordt uitgefade. 
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Video-objecten integreren 

Video's verwerken: Als deze optie is ingeschakeld worden ook video's 
automatisch van effecten en overgangen voorzien. 

Lengte: Hier kan worden ingesteld of de originele lengte van de video's 
behouden moet blijven of dat deze moeten worden ingekort. 

 

Openingstitels en aftiteling 

Hier kunnen teksten voor openingstitels en aftiteling worden gemaakt. 

Tekst: Hier voert u de betreffende tekst in voor openingstitels en aftiteling, die 
vervolgens door Slideshow Maker wordt toegevoegd. 

Bestand: Er kan ook een titelsjabloon, video- of afbeeldingsbestand worden 
aangegeven, dat moet worden gebruikt. 

Opmerking:  De met Slideshow Maker gemaakte titels kunnen natuurlijk altijd 
later weer worden bewerkt. 

 

Bij elkaar horende opnamen groeperen 

Indien deze optie actief is wordt geprobeerd gebeurtenissen aan de hand van 
de bestandsdatum te herkennen en de verschillende groepen gebeurtenissen 
optisch van elkaar te scheiden. Bij het herkennen van groepen gebeurtenissen 
wordt de periode van alle gebeurtenissen als basis genomen om een zinvolle 
scheiding te krijgen. 

Groep met een overgang van zwart beginnen:Tussen de verschillende 
resultaatgroepen wordt een zwart-overgang ingevoegd. 

Groep met een titel onder overgang van zwart beginnen:Tussen de 
verschillende resultaatgroepen wordt een zwart-overgang 
ingevoegd.Bovendien wordt tegelijkertijd een titel met zinvolle tijdsweergave 
ingevoegd, bv. 1e, 2e, 3e dag, wanneer de gebeurtenissen zich over meerdere 
dagen uitstrekken. 

Groep met een titel onder het beeld beginnen:Tussen de verschillende 
resultaatgroepen wordt een zwart-overgang ingevoegd.Bovendien wordt na de 
overgang van zwart een titel met zinvolle tijdsweergave ingevoegd, bv. 1e, 2e, 
3e dag, wanneer de gebeurtenissen zich over meerdere dagen uitstrekken. 
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Achtergrondmuziek 

Hier kan worden ingesteld of en welke muziekstukken als achtergrondmuziek 
worden gebruikt. 

Achtergrondmuziek gebruiken: Er wordt achtergrondmuziek toegevoegd. 

Bestand(en) laden: er wordt een bestandsdialoog geopend waarin u navigeert 
naar een map met muziekstukken en het betreffende bestand - of meerdere 
bestanden - kunt selecteren. 

Verwijderen: de gemarkeerde muziekstukken worden uit de lijst verwijderd en 
niet meer gebruikt. 

Voorbeluisteren: het gemarkeerde muziekstuk kan via deze knop worden 
voorbeluisterd. 

Volumeverhouding: met deze schuifregelaar wordt de volumeverhouding 
tussen het originele geluid en de achtergrondmuziek ingesteld. 

 

Tip: muziekstukken die op het 5e spoor zijn geplaatst worden met de 
muziekstukken voor de achtergrondmuziek vermeld, als deze niet expliciet zijn 
verwijderd.  

 

Panoramafoto's maken 

Deze speciale functie kunt u voor geselecteerde foto's onder "Effecten > 
Video-objecteffecten > Panorama maken" selecteren. U kunt daarmee 
meerdere passende foto's tot een brede panoramafoto samenvoegen. Of u 
laat uw fantasie de vrije loop door bijvoorbeeld compleet andere combinaties 
uit te proberen. 

Tip: optimaliseer uw foto's van tevoren, zodat op het uiteindelijke panorama 
niet te zien is, op welke plaatsen de foto's geplakt zijn. 

 

Foto's selecteren voor een panorama 

Laad zoals u bent gewend alle benodigde foto's naar de film. De foto's die u 
wilt gebruiken voor het panorama kunt u met ingedrukte Shift-toets één voor 
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één aanklikken. Kies de optie "Panoramafoto maken" uit het contextmenu of 
uit het menu "Effecten" (op pagina 337) > "Video-objecteffecten".  

 

Volgorde van de foto's voor de panoramafoto omkeren 

Het kan voorkomen dat u foto's per ongeluk in de verkeerde volgorde heeft 
geladen of de foto's van rechts naar links heeft gemaakt. Mocht dit het geval 
zijn dan kunt u gewoon op de knop "Volgorde omkeren" klikken. 

 

De panoramafoto berekenen 

Klik op "Maken"; de panoramafoto wordt nu berekend. Al naar gelang de 
resolutie en het aantal originele foto's kan dit enige tijd duren. De 
oorspronkelijke foto's worden vervangen door de gemaakte panoramafoto in 
de slideshow. De originele bestanden op de harde schijf worden niet 
aangetast. 

Let op: u kunt een panoramafoto maken uit maximaal zes foto's. Klik op "Meer 
mogelijkheden" voor meer informatie over de upgrade. 

 

 

Kant en klaar panorama uit twee foto's 

 

Muzikale montage-aanpassing 
(Plus/Premium-versie) 

Deze optie voor audio-objecten maakt het mogelijk video-objecten door de 
muziek te laten "sturen". Zo kunt u videosequensen met de muziek 
synchroniseren, bijvoorbeeld voor het maken van videoclips. 
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• Hiervoor is het nodig dat op spoor 1 (liefst vele) video-objecten liggen die met 
harde overgangen, dus zonder bijzondere overgangseffecten, achter elkaar 
liggen. Ter voorbereiding maakt u dus eerst het materiaalspoor met de 
verschillende stukjes video die samen een videoclip moeten worden. 

• Vervolgens laadt u een passende song en selecteert u "muzikale 
montageaanpassing". 

• Nu wordt gecheckt of het audio-object al maatinformatie bevat. Normaal 
gesproken is dat nog niet het geval. 

• Dan wordt gevraagd of de maatherkenningsassistent geopend moet worden. 
Klik op de knop "Assistenten openen".  

• De dialoog "MAGIX Remix Agent" wordt geopend. Met dit gereedschap wordt 
de song eerst ritmisch geanalyseerd. Daarbij worden beatmarkers 
aangemaakt, die de basis vormen voor de latere muzikale 
montageaanpassing. 

 

Nadat de BPM-waarde van het muziekstuk geanalyseerd is, laat zich het 
muziekstuk in korte, even lange passages (remix-objecten) verdelen. De 
ontstane, exact één maat lange afzonderlijke objecten blijven vervolgens 
gegroepeerd zodat u het muziekstuk niet per ongeluk "omarangeert". 
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Tip: niemand wordt echter tegengehouden dit juist tóch te doen. Selecteer het 
menu "Bewerken > Degroeperen". 

Belangrijk voor goed passende muzikale montageaanpassing zijn alleen de 
ontstane objectranden. Omdat alle objecten steeds aan hun randen "in het 
raster vallen", kunnen video's nu zo worden gearrangeerd, dat ze op de maat 
nauwkeurig (in het ritme van de muziek) in elkaar overgaan: de posities op het 
spoor, waar de video's terecht komen, liggen precies op de maat van de 
muziek. 

 

Voorwaarden voor gebruik van de beatdetectie-assistent 

• Songs moeten langer zijn dan 15 seconden. 
• Een song moet ritmische (dance, disco) muziek bevatten.  
• Songs moeten in stereo-indeling beschikbaar zijn. 

 

Remix Agent: voorbereiding 

Voor het openen van de Remix Agent moet de beginmarker in de Arranger op 
de positie worden geplaatst vanaf welke de detectie moet plaatsvinden. Als de 
song een lang, rustig begin zonder beats heeft, plaatst u de beginmarker het 
best aan het einde van deze rustige passage.  

De Remix Agent werkt namelijk het best met ritmische muziek waarin een 
duidelijk ‘beat’ te herkennen is.  

• De beginmarker moet voor een beat (tel) worden geplaatst, of beter nog: vóór 
de eerste beat van een maat.  

• Als de beginmarker voor het song-object is geplaatst, wordt het hele object 
vanaf het begin geanalyseerd.  

• Als de detectie niet tot het eind van de song moet plaatsvinden, kan het object 
worden verkort met de hendels aan het eind van het object. 
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Tempo- en maatdetectie-assistent: stap 1 

Als de beatdetectie-assistent wordt opgeroepen, wordt het geselecteerde 
songobject geanalyseerd en vervolgens afgespeeld. Er klinkt een metronoom in 
het tempo van de gedetecteerde beats en de gevonden beats worden als 
strepen in de golfvormweergave aangeduid. De volgende gevallen worden 
onderscheiden: 

• Begin van de maat (de één): rode lijn. 
• Posities waar andere beats werden gevonden (de twee, drie en vier): groene 

lijnen. 
• Duidelijk herkende posities: dikke lijnen. 
• Minder duidelijk herkende posities: dunne lijnen. 
• Bij ‘tapping’: blauwe lijnen. 

Als de maat-en tempo-informatie al aanwezig is, wordt dit door punten boven 
de grafiek aangegeven. Links boven de wave-weergave kan het volume van de 
metronoom worden ingesteld. De BPM-waarde wordt rechts aangegeven. Als 
er een geldige BPM-waarde is gevonden, wordt deze in groen weergegeven.  

Als de metronoom op de maat van de muziek klinkt, zijn de maten en beats 
goed gedetecteerd, zo niet, dan kan het tempo handmatig worden 
gecorrigeerd. 

 

Tempo- en maatdetectie-assistent: correctie 

Als het resultaat niet juist is, kan de beatdetectie-assistent u met enkele 
muisklikken op de correctieknoppen ‘op weg helpen’.  

Er zijn twee mogelijkheden: enerzijds biedt de Tempocorrectielijst alternatieve 
BPM-waarden, die ook van toepassing zouden kunnen zijn op de muziek. De 
hier in te stellen BPM-waarden worden automatisch gedetecteerd - het aantal 
kan per song variëren. Anderzijds is er “Tap tempo”. 

Tap tempo: bij moeilijk audiomateriaal wordt invoer via tap-tempo aanbevolen. 
Druk in de maat van de muziek op de toets "T" of klik in de maat van de 
muziek op de knop Tap tempo in het scherm. Houdt de kleur van de 
BPM-weergave in de gaten. In de modus Ontgrendeld (rood), is er geen 
overeenkomst tussen het tappen en de maat van de muziek. Er moeten 
worden getapt tot de modus Vergrendeld actief wordt. Na enige tijd hoort u 
aan de opnieuw klinkende metronoom of het resultaat juist is.  
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Tempo- en maatdetectie-assistent: stap 2 

Vervolgens moet - indien nodig - het begin van de maat worden gecorrigeerd. 
De beat aan het begin van de maat moet altijd overeenkomen met de hoge 
toon van de metronoom en de rode lijn in de wave-weergave. Correctie kan 
worden uitgevoerd met een enkelvoudige tap: klik bij het horen van het begin 
van de maat eenmaal op Tap of druk de T-toets in. U kunt ook direct kiezen 
hoeveel kwartnoten de ‘één’ terug moet worden geplaatst.  

Als de beginmarker voor de eerste beat van een maat werd geplaatst is deze 
correctie niet nodig.  

NB: de metronoom en de visualisatie reageren tijdens het correctieproces altijd 
wat later. 

 

Tempo- en maatdetectie-assistent: stap 3 

Nu kunt u het arrangement aan de muziek aanpassen, of andersom een 
muziek in maten splitsen. 

 

Tempo- en maatdetectie-assistent: alleen tempo & 
beatgegevens opslaan 

De gegevens worden in het Wave-bestand opgeslagen. Dit is zinvol als er 
handmatige correctie heeft plaatsgevonden.  

Als de informatie eenmaal is opgeslagen hoeft er bij toekomstige 
tempo-aanpassingen en het aanmaken van remix-objecten geen tempo- en 
beatdetectie meer plaats te vinden.  

 

Tempo-aanpassing 

Objecttempo aanpassen aan tempo arrangement 

Er zijn drie procedures mogelijk: timestretching, resampling of 
audioquantisering. 

• Met Timestretching blijft de toonhoogte van een song constant maar kan de 
geluidskwaliteit minder worden.  

• Resampling wijzigt de toonhoogte (vergelijkbaar met het wijzigen van de 
snelheid van een draaitafel) maar de geluidskwaliteit blijft behouden. Bij 
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audioquantisering worden de tempowijzigingen op de audiobestanden 
toegepast alsof de song eerst in remixobjecten wordt gesplitst (zie onder) die 
direct weer worden samengevoegd tot een nieuw audiobestand. Als de 
detectie onzeker is, kan dit tot extreme temposchommelingen leiden. Hier is 
het belangrijk de beginmarker van tevoren zo te plaatsen dat het tempo zeker 
wordt gedetecteerd.  

• Het voordeel van Audioquantisering is dat kleine temposchommelingen in de 
muziek worden genivelleerd. Het begin van de maat in de muziek komt altijd 
overeen met het begin van de maat in het arrangement en deze lopen niet 
geleidelijk uit elkaar. 

Arrangement-tempo aan objecttempo aanpassen 

Het arrangement neemt de gevonden  BPM-waarde over. Wanneer u de 
ontlede song als basis voor de nieuwe compositie wilt gebruiken -zoals bij 
remixen- moet deze optie actief zijn.   

Remixobjecten aanmaken 

Verdeelt de song in individuele objecten op basis van maten en beats. Kan 
worden gebruikt voor: 

Het Creëren van loops uit complete songs, die dan met ander materiaal 
gebruikt kunnen worden. Belangrijk: niet alle remix-objecten zijn geschikt als 
loops- ideaal is minder gecompliceerd materiaal, bijvoorbeeld drums uit een 
intro.  

Het Remixen van songs, dus het veranderen van de volgorde van de objecten, 
snijden of verdubbelen van maten of ook om de song te verrijken en aan te 
vullen met andere loops of synthobjecten. Probeer bijvoorbeeld eens een 
moderne technobeat onder uw lievelingsoldie te leggen.  

Om twee songs te mixen: aangezien beat en tempo perfect overeenstemmen 
kunt u zonder "bijwerkingen" overgangen creëren. Als alleen de 
tempogegevens zijn opgeslagen kan de functie ook later in het objectmenu 
worden opgeroepen.  

Optie audioquantisering: plaatst nieuwe objecten exact in het timing-raster 
van het arrangement. In "echt" gespeelde muziek komen vrijwel altijd 
tempo-onregelmatigheden voor, waardoor niet alle maten exact even lang zijn. 
Om alle objecten in het strakke timing-raster van het arrangement te passen 
wordt automatisch de tijdprocessor geactiveerd, die via timestretching de 
verschillen corrigeert. 
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Resampling inzetten voor kleine correcties: als de noodzakelijke correcties 
klein zijn, kan in plaats van timestretching, resampling worden gebruikt. 
Wijzigingen van de toonhoogte achteraf moeten worden vermeden - wijzig het 
mastertempo dus niet! 

Remixobjecten in Loopmodus: nieuwe objecten worden in loopmodus 
geplaatst. Door objecten met de rechter objecthendel te verlengen kunnen 
deze steeds opnieuw worden afgespeeld.  

Arrangement-tempo aan objecttempo aanpassen: (zie boven) 

Aanwijzing: de aan de objecten toegewezen tijdscorrectie kan naderhand 
ongedaan worden gemaakt, wanneer de Time Processor wordt opgeroepen en 
aangepast (menupunt Timestretch/Resample objectmenu) . 

Afbreken: de dialoog wordt gesloten.  

 

Batch-conversie 

Met de Batch-conversie is het mogelijk om meerdere videobestanden, films, 
objecten of gehele projecten in één keer in een ander formaat om te zetten. 

 

Batch-conversie oproepen 

De Batch-conversie kan met verschillende presets worden opgeroepen. Een 
voorselectie verschijnt echter alleen als u een film of een project heeft geladen. 

De volgende scenario's zijn mogelijk: 

• De Batch-conversie is via het contextmenu in de Mediapool opgeroepen: de 
vooraf in de Mediapool gemarkeerde bestanden worden in de opdrachtlijst 
gezet en kunnen naar de beschikbare formaten worden geconverteerd. Bij 
projecten, die meerdere films bevatten, worden alle films van het project als 
afzonderlijke opdrachten aangelegd. 

• Er is alleen een lege film geopend: er verschijnt extra voor de Batch-conversie 
een dialoog, waarin videobestanden kunnen worden geselecteerd en geladen, 
die naar andere formaten moeten worden geconverteerd. 

• Een film met videomateriaal en meer dan één object in het eerste spoor is 
geopend: eerst verschijnt er een dialoog, waarin u kunt selecteren welke 
opdrachten voor de Batch-conversie moeten worden aangelegd: 

- Alle scènes in de film: hier wordt elk in spoor 1 aanwezig objectbegin 
als startpunt voor de afzonderlijke te exporteren videobestanden 
gebruikt. Een toepassing zou kunnen zijn: alle scènestarts van een film 
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als bitmap-bestanden exporteren of een map met alle scènes 
afzonderlijk aanleggen. 

- Meerdere films: de geopende film wordt als één video geëxporteerd. In 
de dialoog kunt u nog meer films aan de lijst toevoegen. 

• Meerdere films met videomateriaal zijn geopend: elke geopende film wordt als 
video geëxporteerd. Dit is handig voor bijzonder grote projecten met veel 
afzonderlijke films, zodat niet elke film apart hoeft te worden geëxporteerd. 

 

Beheer 

Hier kunt u de actuele instellingen opslaan en weer laden. U vindt er zowel de 
lijst met te exporteren bestanden als de exportinstellingen en -namen voor alle 
entry's. 

Let op! De Batch-conversie grijpt terug op projecten, films en alle bijbehorende 
objecten. Bedenk dus bij de conversie van hele films en projecten, dat het 
bronmateriaal beschikbaar moet zijn. Bij de conversie van afzonderlijke 
objecten uit films, moet bovendien zeker zijn, dat het filmbestand tussen het 
laden en opslaan van een configuratie niet is gewijzigd. 

 

Uitstaande opdrachten voor de Batch-conversie 

Dit is de lijst van alle objecten, die naar het aangegeven formaat moeten 
worden geconverteerd. Hierbij kan elke opdracht zijn eigen exportinstelling 
hebben. 

Bestanden toevoegen (niet bij de conversie van afzonderlijke objecten uit 
films): hier kunt u handmatig bestanden toevoegen, inclusief filmbestanden en 
projecten. 

Gemarkeerde verwijderen: de gemarkeerde opdrachten worden uit de lijst 
verwijderd. 

Gemarkeerde dupliceren: wanneer u opdrachten in meerdere formaten wilt 
omzetten, kunt u deze gewoon markeren, dupliceren en van een individuele 
exportinstelling voorzien. 
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Formaatinstelling van de geselecteerde conversie-opdrachten 

Hier stelt u de formaten in voor de actueel geselecteerde opdrachten, hierbij 
kunnen meerdere opdrachten tegelijk van instellingen worden voorzien. 
Selecteer één of meer opdrachten uit de opdrachtenlijst. 

Aanwijzing voor het instellen van het formaat voor meerdere opdrachten: als 
één van de gemarkeerde opdrachten al een individuele instellingen heeft 
gekregen gaat deze verloren bij de selectie van een ander formaat. Om dat te 
verhinderen verwijdert u de markering bij de opdracht met Ctrl + muisklik. 

Stel in het uitklapmenu het doelformaat in. Vooringesteld is "Windows Media 
Video" (*.wmv). 

Geavanceerde instellingen: hier opent u de dialoog voor de geavanceerde 
formaatinstellingen. Deze komt overeen met de dialoog bij de normale 
video-export van de film. 

Tip: wanneer u voor meerdere opdrachten dezelfde bestandsnaam instelt, 
worden de aangemaakte bestanden intelligent doorgenummerd. Zo kunt u 
bijvoorbeeld handig meerdere thematisch bij elkaar passende films converteren 
en tegelijkertijd zorgen voor de juiste afspeelvolgorde. 

 

Computer na succesvolle export uitschakelen 

Deze optie is in het bijzonder handig wanneer u veel films met lange speelduur 
exporteert en daarbij een bijzonder hoogwaardig en daarmee zwaar te 
berekenen doelformaat gebruikt. U kunt dan de computer alle opdrachten 
laten uitvoeren en zichzelf hierna laten uitschakelen.  

 

Batch-conversie starten 

Klik op "Verwerking starten" om het proces te starten. Als alle conversies zijn 
uitgevoerd verschijnt er een lijst met alle exportprocessen met daarbij telkens 
een succes-melding. 

Let op: tijdens de Batch-conversie-voortgang worden meldingen, die bij 
normale importprocessen in MAGIX Video deluxe 17 verschijnen, zo mogelijk 
onderdrukt. Het is immers de bedoeling om alle conversie-opdrachten 
ononderbroken uit te voeren. Controleer daarom vóór een grote 
Batch-conversie of al de te converteren bestanden of het project probleemloos 
kunnen worden geladen. 
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Branden 

In het werkveld "Branden" maakt u een selectiemenu om vervolgens het gehele 
project met alle films en het menu op een disk te branden. 

 

Voorbeeld en bewerken 

MAGIX Video deluxe 17 heeft voor het maken van diskmenu's twee 
verschillende modi. 

De voorbeeldmodus is vooral bedoeld om het gedrag van 
afspeelapparatuur, bijv. DVD-spelers of een Blu-ray-speler, 
te simuleren en hiermee de diskmenu's onder realistische 
omstandigheden te kunnen controleren.  
Sjablonen kunnen alleen worden geladen en er is geen 
diepgaande bewerking van de diskmenu's mogelijk. 

Bij het bewerken heeft u alle mogelijkheden om diskmenu's 
vorm te geven. Ook hier zijn de sjablonen beschikbaar, maar 
deze kunnen na het laden zeer flexibel worden aangepast en 
gewijzigd. 

 

Afstandsbediening 

De virtuele afstandbediening is een belangrijk hulpmiddel om het gedrag van 
de uiteindelijke disk te controleren. 

Deze afstandsbediening stuurt het previewbeeld precies zoals de 'echte' 
afstandsbediening het beeld op de monitor of op de tv stuurt, wanneer u de 
latere cd of dvd met uw project in een speler plaatst. De navigatie in de 
dvd-menu's kunt u ook met de pijl- en OK-toetsen uitvoeren. Geactiveerde 
knoppen worden geaccentueerd. 
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De cijfertoetsen selecteren een entry uit de menupagina. 
Alle menu-entry's zijn met bijpassende cijfers gekenmerkt. 
Binnen een hoofdstukmenu wordt de weergave vanaf het 
hoofdstuk gestart, in het filmmenu wordt naar het 
bijbehorende hoofdstukmenu (indien beschikbaar) 
geschakeld of de weergave van de film gestart.  

Navigatieknoppen: deze knoppen dienen voor de navigatie 
in het menu van de te branden cd/dvd. Tussen de 
afzonderlijke entry's kan worden gewisseld en met "OK" 
worden bevestigd. De afstandsbediening gedraagt zich 
daarbij hetzelfde als die van een echte dvd-speler. 

Skip/bladeren vooruit/terug: bij lopende weergave wordt 
naar de volgende/vorige scène gesprongen. In het menu 
kunt u daarmee van menupagina tot menupagina bladeren. 

Play: de weergave wordt met de eerste menu-entry gestart. 
Indien hoofstukmenu's beschikbaar zijn (zie menumodi), 
wordt eerst naar het hoofdstukmenu gewisseld. Wanneer u 
nogmaals op de play-toets drukt, wordt de weergave van 
de eerste scène van de film gestart. 

Stop: annuleert de weergave. 

Disk: brengt u naar de eerste pagina van het filmmenu. 

Sub gaat naar het hoofdstukmenu (indien beschikbaar) van de actueel 
geselecteerde film. 

 

Menu 

MAGIX Video deluxe 17 kan uw films van een grafisch keuzemenu voorzien. 
Het menu wordt op de disk meegebrand en verschijnt wanneer u de disk in uw 
afspeelapparaat plaatst. Net als bij een dvd die u in de winkel koopt, kunt u 
hier aan de hand van previewbeelden eenvoudig uw films uitkiezen of naar 
bepaalde scènes binnen een film gaan. 
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Sjablonen 

Onderaan de preview-monitor en de bewerkingselementen vindt u sjablonen 
voor dvd-menu's en lay-outs. 

 

Aan de linker rand bevindt zich een boomstructuur om het soort menusjabloon 
te selecteren. Eerst kunt u met de beide knoppen kiezen tussen sjablonen in 
de beeldverhouding "16:9" of "4:3" (standaard geselecteerd). Alle 
menusjablonen zijn beschikbaar in hoge resoluties. Onder "4:3" staan tot u 
beschikking:  

• Geanimeerd (dvd, AVCHD-disk): deze sjablonen bevatten muziek en 
achtergrond- en introvideo's. De bedieningselementen verschijnen in 
verschillende toestanden. Deze sjablonen zijn alleen bruikbaar voor mini-dvd's, 
dvd's en AVCHD-disks.  

• Statisch: hier vindt u sjablonen die bestaan uit normale 
achtergrondafbeeldingen en bedieningselementen. 

• Individueel: deze sjablonen passen zich aan aan uw project, de door u 
gebruikte films en scènes worden direct in het menu geïntegreerd. 

• TV ShowTime DVD: met deze sjablonen worden de beelden in het filmmenu 
niet als kleine preview-beelden weergegeven maar elke menupagina bevat een 
eigen beeld in volledige schermgrootte. Zo kunt u met de "Skip"-toetsen van 
de afstandsbediening de scènes met hun previewfoto's als bij een 
diavoorstelling presenteren – met de optie, de film vanaf de actuele 
previewfoto te starten. Deze sjablonen zijn alleen geschikt voor dvd's. 

Aanwijzing: voor deze menu's moet tijdens het maken van een menu de 
modus "Film- en hoofdstukmenu's" ingeschakeld blijven. 

• HD statisch (dvd, WMV HD): deze sjablonen bevatten haarscherpe 
hoge-resolutieachtergrondafbeeldingen die bijzonder geschikt zijn voor 
HD-televisies. 
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Onder 16:9 vindt u bovendien: 

• HD geanimeerd (dvd, WMV HD, mini-HD-dvd): deze sjablonen bevatten 
haarscherpe en hoge resolutie achtergrondbeelden, die bijzonder geschikt zijn 
voor HD-televisies en bovendien geanimeerd zijn. 

Wanneer u een groep menusjablonen heeft gekozen, kunt u de horizontale 
scrollbalk gebruiken om alle sjablonen te bekijken! U heeft meerdere 
mogelijkheden om de sjablonen te gebruiken:  

• Wanneer u een sjabloon voor alle menupagina's wilt gebruiken, klik dan 
bovenin de sjabloonbalk op "Compleet" en selecteer vervolgens de sjabloon 
van uw keuze met een dubbelklik. Zo wordt de gehele sjabloon gebruikt. 

• U kunt ook verschillende elementen van verschillende sjablonen met elkaar 
combineren. Als u bijvoorbeeld het lettertype van een sjabloon met de 
achtergrond van een ander sjabloon wilt combineren, selecteert u eerst met 
een dubbelklik een volledig sjabloon. Klik vervolgens op de tab "Lettertype". 
Daar kunt u met een dubbelklik het gewenste sjabloon voor het lettertype 
selecteren. 

U kunt de lay-out (of afzonderlijke 
lay-out-elementen) zowel voor het actuele 
menu (film of scènes) als voor alle menu's 
laden. 

Let op: enkele menusjablonen bevatten introvideo's met een vloeiende 
overgang naar de eigenlijke menupagina. 

 

Diskmenu bewerken 

 

De voorbeeldafbeeldingen en menutitels kunnen in de 
voorbeeldmonitor vrij worden verplaatst. Het menu kan 
zeer flexibel worden bewerkt. Activeer hiervoor de knop 
"Bewerken". 
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Ondisc-Editing 

Met Ondisc Editing kunt u op dvd-/+rw's naderhand meer films branden en het 
menu overeenkomstig aanpassen. Ook is het mogelijk, alleen het menu aan te 
passen. 

Om Ondisc Editing te kunnen gebruiken, moet de dvd met de geactiveerde 
optie "Disk voor Ondisc Editing voorbereiden" worden gebrand. Deze optie 
vindt u in de brandopties (op pagina 289) van de dialoog "Branden". 

 
• Om achteraf een extra film op een dvd te branden, laadt u eerst de film 

en schakelt dan over naar het scherm "Branden". 
• Plaats uw dvd-/+rw en klik op "Project laden". 

MAGIX Video deluxe 17 vraagt u, of de in het "Bewerken"-gedeelte geladen 
films aan de disk moeten worden toegevoegd. Zo ja, dan wordt het op de disk 
bestaande menu met de betreffende entry's aangevuld. 

Het is niet mogelijk, de reeds op de disk gebrande films naderhand in het 
Bewerken-gedeelte te bewerken. Gebruik daarvoor de functie Back-up-project 
terugzetten. Er kunnen alleen wijzigingen aan het menu worden aangebracht. 

Bovenop de normale mogelijkheden van de menuvormgeving (op pagina 267) 
kunt u in de modus "Ondisc Editing" ook hele films in het menu verbergen, om 
ze bijvoorbeeld te vervangen door een nieuwe, nabewerkte versie. 

• Markeer de film in de navigatiestructuur en druk op de Del-toets. Om de film 
weer te laten verschijnen, drukt u op Shift + Del. 

Let op: het is niet mogelijk om dvd-/+rw's gedeeltelijk te wissen. Elke nieuwe 
versie van het menu wordt extra op de disk gebrand, Zo wordt ook de 
beschikbare ruimte op de disk kleiner. Het is ook niet mogelijk om films van de 
dvd te wissen. Als u een film uit het menu verwijdert, zal deze toch nog worden 
afgespeeld, wanneer u de "Actie aan filmeinde" overeenkomstig heeft 
ingesteld. Let daarvoor ook op "Eigenschappen van de menu-entry" in het 
brandvenster. 

Met "Disk branden" maakt u nu, zoals u gewend bent, uw "nieuwe" disk. 
Hiervoor worden alleen de nieuwe films en het gewijzigde menu geëncodeerd 
en op de disk gebrand. 
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Menu-elementen bewerken 

Tekstvelden en grafische elementen sleept u met ingedrukte linkermuisknop 
naar de gewenste positie. Door slepen aan de hoeken en kanten van het 
positiekader kunt u de grootte aanpassen. 

 

Hiermee kunt u de laatste bewerkingen ongedaan maken. Het is 
daarom geen probleem om kritische operaties gewoon eens uit te 
proberen. Wanneer het resultaat u niet bevalt maakt u het 
eenvoudigweg weer ongedaan door op de knop "Ongedaan maken" te 
klikken. 

Een klik op de pijl naast de knop opent een lijst van de tot nu toe ongedaan 
gemaakte wijzigingen, zodat u ook meerdere na elkaar gegeven commando's 
Ongedaan maken hersteld kunnen worden. 

Let op: de lengte van de lijst kunt u instellen in de Programma-instellingen (op 
pagina 66) zoals u dat wilt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk: hoe langer de 
lijst, hoe meer werkgeheugen in beslag wordt genomen. 

Sneltoets: Ctrl + Z 

 

Met dit bevel maakt u een zojuist uitgevoerde opdracht Ongedaan 
maken, weer ongedaan. 

Een klik op de pijl naast de knop opent een lijst van de tot nu toe ongedaan 
gemaakte wijzigingen, zodat u ook meerdere na elkaar gegeven commando's 
Ongedaan maken hersteld kunnen worden. 

Let op: de lengte van de lijst kunt u instellen in de Programma-instellingen (op 
pagina 66) zoals u dat wilt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk: hoe langer de 
lijst, hoe meer werkgeheugen in beslag wordt genomen. 

Sneltoets: Ctrl + Y 

 
Beeldverhouding vastleggen: om vervormingen te vermijden, kunt 
u de beeldverhouding van de menu-elementen vastleggen.  

 
Groeperen: menu-elementen worden samen met beschrijving en 
nummer verschoven of geschaald. 
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Tv-advertentiebereik aan previewmonitor toevoegen: met deze 
optie worden de beeldranden van de tv (op pagina 191) als lijnen in 
de previewmonitor weergegeven.  

 
Raster: hier kunt u de positiekaders exact bepalen. Met de kleine 
pijl naast de knop kunt u een dialoog voor het nauwkeurig instellen 
van het raster oproepen. 

 

Navigatie 

• Alle films worden als eerste entry weergegeven. Het 
bijbehorende menu is het Filmmenu. 

• Alle scènes worden als twee entry's rechts 
daarnaast weergegeven. Het bijbehorende menu is 
het Hoofdstukmenu. 

Wanneer u het rode haakje uitschakelt, deactiveert u 
de betreffende entry in het hoofdstukmenu. De 
scènes worden natuurlijk nog steeds weergegeven, 
maar zijn niet meer direct in het menu te selecteren. 

• Wanneer u dubbel op bovenliggende filmentry klikt, 
opent u de preview van het filmmenu.  

• Wanneer u dubbel op een van de hoofdstukken 
klikt, opent u de preview van het hoofdstukmenu. 

 

Diskopties 

Hier kunt u de menu's helemaal uitschakelen of zoals gewenst vormgeven. 

Introvideo: Met deze knop kunnen video's worden geladen om als intro voor 
de DVD of Mini-DVD te gebruiken. De volgende indelingen worden 
ondersteund: "*.avi", "*.mpg", "*.mxv", "*.vob". Het intro wordt afgespeeld 
zodra de DVD in de speler wordt geplaatst. Vervolgens verschijnt het 
DVD-menu. 

 

Filmmenu & Hoofdstukmenu 

Het diskmenu bestaat in principe uit twee niveaus. 

Filmmenu: Op het bovenste niveau bevindt zich het filmmenu, dat alleen wordt 
gebruikt als een project uit meerdere films bestaat.  
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Hoofdstukmenu: Dit is het onderste niveau van het diskmenu, dat de 
hoofdstukmarkers uit een film als menuonderdelen overneemt. Meer informatie 
hierover vindt u in het thema Hoofdstukmarkers (op pagina 139). 

Let op: Een hoofdstukmenu kan maximaal 99 onderdelen bevatten. Als een 
film meer hoofdstukken bevat, brand de film dan zonder hoofdstukmenu of 
verdeel de film onder in meerdere delen. 

 

Voorbeeldafbeeldingen: Geeft de voorbeeldafbeeldingen in het diskmenu weer 
of verbergt deze. 

Nummering: De cijfers bij de menuonderdelen kunnen direct met de 
afstandsbediening worden gekozen, maar zijn vaak storend. Met deze optie 
kunt u deze cijfers verbergen. 

Opschrift: De namen van de menuonderdelen kunnen met deze optie worden 
in- of uitgeschakeld. 

Kader: De voorbeeldafbeeldingen worden van een kader voorzien. Als u dit 
storend vindt, kunt u het kader met deze optie uitschakelen. 

In de Arranger: Een muisklik op deze knop opent de Arranger voor achteraf 
bewerken van geanimeerde menu's. 

TV-selectie: Hier kunt u kiezen of de voor de betreffende foto ingestelde 
TV-uitsnede ook in het diskmenu moet worden toegepast. 

 

Menuachtergronden zelf maken 

Menuachtergronden kunnen helemaal vrij door uzelf 
worden gemaakt of worden gewijzigd.  

Een klik op deze knop brengt u naar de interface "Bewerken" en laadt de 
huidige menuachtergronden als film. Hier kunt u de achtergrond zoals gewenst 
vormgeven en wijzigen. De vervaardigde film moet worden opgeslagen en 
wordt vervolgens automatisch als menuachtergrond overgenomen. 

Tip: Als u een menuachtergrond van voorafaan zelf wilt vormgeven, sla dan 
eerst de toetscombinatie Ctrl + A aan om alle objecten te selecteren en druk 
vervolgens op de Del-toets op het toetsenbord om alle objecten te verwijderen. 
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Pagina vormgeven 

Achtergrondbeeld: Hier heeft u drie mogelijkheden. Of u stelt een specifieke 
"Kleurwaarde" voor de achtergrond in. Of u kiest een afbeeldingsbestand van 
uw harde schijf. Als alternatief kunt u ook een specifiek frame kiezen uit een 
video die zich in het project bevindt. 

 

Alleen in de Plus/Premium-versie: Er kunnen ook nieuwe menupagina's 
worden toegevoegd of overbodige pagina's worden verwijderd. 

 
Er wordt een nieuwe menupagina toegevoegd. 

 

 
De geselecteerde menupagina wordt verwijderd. 

 

Geanimeerde keuzemenu's 

Diskmenu's kunnen van audiovisuele animaties worden voorzien. De 
achtergrondvideo wordt eindeloos herhaald afgespeeld, zolang het menu op 
het beeldscherm aanwezig is. Ook achtergrondmuziek in verschillende 
formaten of achtergrondfoto's kunnen voor het menu worden gebruikt. Let 
erop, dat de animaties niet te gebruiken zijn voor cd-formaten. 

Geluid / muziek: met deze knop kunt u een muziekbestand laden dat u voor 
de animatie van de menu-achtergrond kunt gebruiken. 

Achtergrondvideo: met deze knop kunt u een video- of beeldbestand laden 
dat u voor de animatie van de menu-achtergrond kunt gebruiken. Naast de 
mogelijkheid voor het achtergrondbeeld (zie boven) kunt u een gedeelte 
(sequens) uit een geladen slideshow of uit een ander videobestand gebruiken. 

Opties voor achtergrondvideo's: 

• Geanimeerde menuknoppen creëren: de previewbeelden voor de 
afzonderlijke films in het filmmenu worden als kleine films weergegeven. Met 
de schuifregelaars van de sequens-optie kunt u het beginpunt en de lengte 
van de animatie instellen. 

• Audiospoor van de video gebruiken: het audiospoor van de 
achtergrondvideo wordt voor het menu gebruikt. 

• Menuanimatie eindeloos herhaald afspelen: de achtergrondfilm (audio en/of 
video) wordt als loop afgespeeld. 

• Lengte van de menuweergave wordt bepaald door: video/audio of steeds 
het langste medium. Hier bepaalt u hoe lang de achtergrondvideo is. Het 
andere medium wordt dan als loop weergegeven. 
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Knop vormgeven 

Met MAGIX Video deluxe 17 is het mogelijk de menuonderdelen eenvoudig te 
bewerken. Deze verschijnen in het diskmenu als knoppen met 
voorbeeldafbeeldingen. 

 

Alleen in de Plus/Premium-versie: Er kunnen ook nieuwe menupagina's 
worden toegevoegd of overbodige pagina's worden verwijderd. 

 
Er wordt een nieuw menuonderdeel toegevoegd. 

 

 
Het geselecteerde menuonderdeel wordt verwijderd. 

Tip: Als u de niet gebruikte menuonderdelen alleen wilt deactiveren kunt u dat 
via Navigatie doen. 

 

Opmerking:  Het hoofdstukmenu wordt via de hoofdstukmarkers (op pagina 
139) samengesteld en kan hiermee gedetailleerd worden beïnvloed. 

Met deze knop of met een dubbelklik op het menuonderdeel 
kunnen zelfgemaakte menuonderdelen worden bewerkt. 
Hiervoor wordt de dialoog geopend met de eigenschappen 
van het menuonderdeel (op pagina 275). 

 

Bewerken in MAGIX Xtreme Photo Designer: Met 
deze knoppen kunt u MAGIX Xtreme Photo Designer 
openen voor verdere bewerking van het 
geselecteerde menu-element. 

 

Naar gekoppelde pagina springen 

Om het doel van een menuonderdeel te 
testen kiest u het gewenste 
menuonderdeel en klikt u op deze knop. 
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Eigenschappen van het menuonderdeel/de menupagina 

Een dubbelklik op een voorbeeldafbeelding of een menuonderdeel opent een 
dialoog waarin u het menuonderdeel kunt wijzigen of de voorbeeldafbeelding 
kunt selecteren.  

Menuonderdeel: Stel in naar welke menupagina er moet worden gesprongen 
als dit menuonderdeel wordt gekozen. 

Voorbeeldafbeelding: Hier kan een geschikte voorbeeldafbeelding worden 
gekozen. 

 

Menutekst 

In het tekstinvoerveld kunt u een tekst voor de geselecteerde menu-entry 
invoeren. 

Hier stelt u de verticale uitvulling van de tekst in (boven, gecentreerd, 
onder). 

 

Hier stelt u de horizontale uitvulling van de tekst in (links, 
gecentreerd, rechts). 

Tekstgrootte: hier stelt u de hoogte van de tekst in pixels (beeldpunten) in. 

Tekstkleur: hier kunt u de voorgrondkleur van de tekst instellen. 

Lettertype: hier kunt u instellen, welk lettertype en welke stijl (vet, cursief etc.) 
u wilt gebruiken. 

Schaduw: hier kunt u de grootte en de kleur van een schaduw instellen voor 
onder de tekst. 

3D-effect: als u uw tekst driedimensionaal wilt laten verschijnen, kunt u hier de 
breedte, de hoogte en de kleur van het 3D-effect instellen. 

Op alles toepassen: met uitzondering van de tekst worden alle instellingen op 
alle entry's in het actuele menu toegepast. 
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Menubeeld 

Frame uit video gebruiken: met de schuifregelaar kunt u een frame uit de video 
uitzoeken dat gebruikt wordt als previewbeeld. De numerieke invoervelden zijn 
als volgt ingedeeld: uren;minuten;seconden;frames (enkele beelden). 

Met "Andere graphic gebruiken" kunt u ook eigen Bitmaps voor uw 
menubeelden laden. 

Let op: het kan voorkomen dat enkele menusjablonen niet zijn ingericht voor 
menubeelden, een wijziging van het menubeeld heeft hier dan ook geen zin. 

 

Handelingen aan het einde van de film (alleen previewfoto's in het filmmenu) 

Hier kunt u aangeven welke handelingen aan het einde van de afgespeelde film 
moeten worden uitgevoerd. U kunt kiezen uit: 

• Weergave stoppen: deze optie is afhankelijk van de gebruikte dvd-speler. De 
meeste dvd-spelers laten na het afspelen het eigen menu van de dvd-speler 
zien (of een achtergrondafbeelding). 

• Sprong naar filmmenu/hoofdstukmenu: u gaat terug naar het laatste 
weergegeven menu. 

Tip: indien u een van de beiden opties niet kunt selecteren moet u controleren 
welke menumodus is ingesteld. 

• Sprong naar de volgende film: de volgende film wordt zonder verdere acties 
afgespeeld. 

• Slideshow in loopmodus afspelen: u kunt elke film ook als loop op een 
mini-dvd of dvd branden. Dat betekent dat de film zolang in een loop wordt 
afgespeeld, tot u met de afstandsbediening naar de volgende menu-entry gaat 
of de weergave stopt. Op deze manier verandert u uw televisie bijvoorbeeld in 
een aquarium, een open haard of wat u ook maar oneindig wilt bekijken. 

Let op: deze optie werkt alleen bij dvd's of mini-dvd's! 
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Eigen menuonderdelen bewerken 

Voor het bewerken van zelfgemaakte menuonderdelen heeft de dialoog een 
andere weergave. Hier kunnen ook menukoppelingen worden bewerkt. Zo is 
het mogelijk een menuonderdeel aan een specifieke actie, een menupagina of 
aan een sprong naar een specifieke plaats in de film te koppelen. 

Geen koppeling: het menu-elementen kan niet worden geselecteerd en heeft 
geen andere functie dan weergave van de menutekst. 

Koppeling met een pagina in het huidige menu: er kan naar een instelbare 
menupagina van het huidige film- of hoofdstukmenu worden gesprongen. 

Koppeling naar een ander menu: er wordt een ander film- of hoofdstukmenu 
opgeroepen. 

Koppeling naar hoofdstuk in een film: bij het kiezen van deze optie moeten 
film en hoofdstukmarker worden aangegeven vanwaar moet worden 
afgespeeld. 

Let op: bij DVD's kan alleen naar hoofdstukken in de actuele film worden 
gesprongen. 

Koppeling naar het begin van de film: de ingestelde film wordt vanaf het begin 
afgespeeld. 
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DVD-menu's met Xara of Photoshop bewerken 

Aanpassen van een menusjabloon:  

• Menusjabloon exporteren: In MAGIX Video deluxe 17 het gewenste sjabloon 
als PSD-bestand exporteren en in grafisch programma importeren. 

• Lettertype tekst vervangen: Nieuwe tekstlayer aanmaken, correct hernoemen 
en de juiste layerset toevoegen. 

• Nieuwe achtergrond-/knopiconen maken: In grafisch programma nieuw 
gemaakte knopiconen importeren, iconen verplaatsen en schalen, tot de 
grootte een positie juist is. Ontstane layer correct hernoemen en de juiste 
layerset toevoegen. 

Maken van een eigen, nieuw DVD-menu: Het is de moeite waard om eerst een 
bestaande menusjabloon met een grafisch programma aan te passen. Door 
deze oefening zult u zich de werkwijze en opbouw van een DVD-menu als PSD 
bestand snel eigen maken en kunt u vervolgens zonder sjabloon zelf menu's 
ontwerpen. 

 

Menu exporteren 

1. Stap: Exporteer een menubestand als PSD-bestand voor verdere 
verwerking: 

1. Stel op het tabblad Branden van MAGIX Video deluxe 17 in de videomonitor 
de gewenste menusjabloon in.  

2. Bewerk dit sjabloon zodanig dat het al dicht in de buurt komt van het 
gewenste resultaat, alvorens u het exporteert. 

3. Door rechtsklikken in de "achtergrond" van de weergegeven menusjabloon 
opent zich een contextmenu. Kies de optie "als PSD exporteren". 

Aanwijzingen voor tekstontwerp:  

MAGIX Video deluxe 17 kan de weergegeven tekst na het importeren niet meer 
wijzigen, omdat deze nu als afbeelding, zonder font- en andere 
ontwerpgegevens, wordt ingevoerd. Dit kunt u bij de bewerking in het externe 
grafische programma naar wens aanpassen. Als de tekst echter helemaal niet 
extern bewerkt moet worden, let dan op het volgende: 

Bij export moet de juiste menupagina met de passende films worden ingesteld, 
die vervolgens later op de complete pagina moeten verschijnen. Anders 
worden verkeerde, niet bij de voorbeeldafbeeldingen passende teksten 
weergegeven. 
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Als het aantal weergegeven films moet worden verhoogd, wordt dat later door 
het kopiëren van layergroepen in de PSD bereikt. Hierbij wordt natuurlijk ook 
de tekstlayer in de layergroep mee gekopieerd en daarmee ontstaat weer een 
"foute" tekst. In dit geval kan het zinvol zijn om op de weergegeven 
menupagina zelf eigen knoppen te maken. Deze moeten dan alleen eigen 
teksten bevatten en geen bitmap. De tekst wordt dan de later bij het 
filmvoorbeeld gebruikte knoppen gewijzigd en daarvoor wordt hetzelfde 
lettertype en dezelfde teksteigenschappen ingesteld als voor de reguliere 
voorbeeldknoppen. Hierdoor ontstaan tijdens de exportstap extra tekstlayers, 
die dan de teksten in de gekopieerde layergroepen kunnen vervangen. 

MAGIX Video deluxe 17 maakt bij export een PSD-bestand, waarin voor elk 
object van de menusjabloon en layergroep wordt aangemaakt. Hierbij wordt 
een naamschema met voortekens gebruikt, waarmee de toewijzing van 
objecten in het bestand naar inhoudelijke betekenis mogelijk is. Op dezelfde 
manier worden afzonderlijke layers van speciale voortekens voorzien, om hun 
functie te markeren. (Dit naamschema is gebaseerd op dat van Adobe 
Premiere maar is op enkele punten uitgebreid, om mechanismen die in dat 
programma niet kunnen worden weergegeven in MAGIX Video deluxe 17 te 
beschrijven.) 

De voortekens worden hierbij als volgt gebruikt: 

Voortekens voor layergroepen 

(+-) of (+) Weergaveknop/filmstart 
(++) Hoofdstukmenuknop 
(+>) Volgende pagina 
(+<) Vorige pagina 
(+^) Hoofdmenuknop (terug springen vanuit het hoofdstukmenu) 
(+*) Menutitel 
(^^) Layergroep wordt genegeerd 

Voortekens voor afzonderlijke layers 

(-) Layer bevat tekst 
(=1) Layer bevat een bitmap met de highlight 
(%) Voorbeeldafbeelding/miniatuurweergave uit de film waaraan wordt 

gerefereerd 
De bitmapgegevens worden bij import genegeerd en alleen de grootte 
en positie worden uitgelezen 

 

 



 
 

Branden 281  

 

www.magix.nl

Extern bewerken 

2e Stap: Menu in Xara of Photoshop bewerken: 

Het ontstane PSD-bestand wordt nu in de externe toepassing geladen. De 
volgende stappen kunnen, afhankelijk van de gebruikte applicatie, enigszins 
verschillen. De volgende stappen worden aan de hand van Photoshop CS, 
Photoshop Elements 8 en de downloadversie van Xara Xtreme Designer Pro 6 
beschreven. 

 

Omwerken van een menu van 3 naar 5 films 

Photoshop Elements: 

In Photoshop Elements is het voldoende de objecten met een gedrukte 
<Alt>-toets op de videomonitor te verslepen en een kopie naar een nieuwe 
plaats te trekken. Hierbij moeten altijd een filmknop en een hoofdstukknop 
tweemaal worden gedupliceerd. 
De toewijzing aan de film vindt later plaats via de index in de 
layergroepenhiërarchie. Let erop dat een hoofdstukknop in de hiërarchie ook 
optisch naast de filmknop met hetzelfde nummer in de hiërarchie terechtkomt. 
Anders ontstaat later verwarring bij de bediening van interface. 
Sla het resultaat op. 

Photoshop CS1: 

Kies in Photoshop CS1 in het contextmenu van de te dupliceren layergroep 
"Layerset dupliceren". Dit moet altijd tweemaal worden gedaan: voor de 
filmknop en de hoofdstukknop. Breng vervolgens de ontstane layersets naar 
de gewenste plaats. Hiervoor moet de layerset zijn gemarkeerd en moet de 
<Ctrl>-toets bij het klikken worden ingedrukt.  
Sla het resultaat op. 

Xara Xtreme Designer Pro 6: 

In Xara Xtreme Designer Pro 6 moet na het laden van het PSD-bestand eerst 
een keer de objectgalerij worden geopend. Daar worden uit elke layer van het 
PSD-bestand overeenkomstige Xara-layers met een bevattend object 
aangemaakt. De layergroepen worden met de namen van de afzonderlijke 
Xara-layers afgebeeld, terwijl ze als paden aan de PSD-layernamen door een 
backslash gescheiden worden voorafgegaan.  

Zoek de layers van de groepen die u wilt dupliceren. In het voorbeeld zijn dat 4 
layers van de filmknop en twee layers van de bijbehorende 
hoofdstukmenuknop. Bij de visuele toewijzing aan de objecten in het werkveld 
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is wat extra hulp nodig, omdat Designer bij gemarkeerde layers niet de 
bijbehorende objecten in het werkveld markeert en ook omgekeerd bij selectie 
in het werkveld niet automatisch de layers met het bijbehorende object 
openklapt en markeert. Open in de object-galerie een layer en markeer het 
enige object dat deze bevat. Nu ziet u in het werkveld een selectie. 

Vervolgens worden de 6 layers afzonderlijk met de bijbehorende objecten in de 
object-galerie gekopieerd door op "Dupliceren" te klikken. De nieuw ontstane 
layers worden altijd bovenaan ingevoegd en het is dus het meest zinvol om de 
bestaande layers van onder af aan te kopiëren. Anders moeten de nieuwe 
layers met drag & drop weer handmatig in de juiste volgorde worden gezet. 

Markeer nu alle objecten van de betreffende knop met ingedrukte Shift-toets 
en sleep deze naar de nieuwe positie. In de regel moeten dan nog de achter 
de highlight-layer liggende kader- en hoofdstukmenu-objecten worden 
gemarkeerd en versleept. Meervoudige selectie in de objectgalerie is niet 
mogelijk, omdat de objecten zich op verschillende layers bevinden en het 
programma daarom meervoudige selectie verhindert. 

Deze stappen moeten nu nog een keer voor de tweede extra knoppen worden 
herhaald. 

Vervolgens moeten de wijzigingen nog als PSD-bestand worden opgeslagen. 
Kies hiervoor in het menu Bestand de optie "Exporteren" ("Opslaan als..." 
werkt hier niet). 

 

Tekst van een nieuw lettertype voorzien 

Photoshop Elements: 

In Photoshop Elements kunt u de sjabloon het best exporteren nadat u de 
grootte van de te bewerken lettertypen op 0 heeft ingesteld. Op deze manier 
verschijnen er geen zichtbare teksten in de geëxporteerde PSD. Deze stap is 
vereist omdat in de Elements-versie in de ontstane layergroepen niets meer 
kan worden aangepast en de bestaande tekstlayers niet meer gericht kunnen 
worden verwijderd.  

Maak met het tekstgereedschap de gewenste tekstobjecten aan. Hierbij 
ontstaat per tekstobject een eigen layer. Benoem de layers eenduidig, door in 
het contextmenu van de layer de optie "Layer hernoemen" te kiezen. Wijzig de 
layernaam zodanig, dat deze met "(-)" begint. Als er nog andere layers voor het 
tekstbeeld worden gebruikt (bijvoorbeeld achtergrondafbeelding/kaders etc.) 
moeten de namen hiervan ook met "(-)" beginnen.  
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Voeg tenslotte de aangemaakte layers met drag & drop nog aan de 
bijbehorende layerset toe, bijv. het nieuwe opschrift van de filmknop aan de 
bijbehorende layerset „(+) menu entry", of de nieuwe titel aan de „(+*) 
title"-layerset. Selecteer de layers met de muis in de layerscontainer en sleep 
deze naar de betreffende layergroep.  
Sla het resultaat op. 

Photoshop CS1: 

In Photoshop CS1 kunt u de inhoud van de layergroepen bewerken en kunt u 
daarom eerst de tekstlayers verwijderen, om deze vervolgens door eigen 
tekstobjecten te vervangen. Vervang het opschrift van de filmknoppen, door 
alle „(+) menu entry" layersets in te klappen en de tekstlayer („(-) ...") te wissen. 
Maak vervolgens met het tekstgereedschap nieuwe tekstobjecten aan, één 
naast elke filmknop. Gebruik hierbij alle mogelijkheden van het programma om 
uw voorstelling vorm te geven.  

Sleep met drag & drop de tekstlayer naar de layercontainer in de bijbehorende 
layersets. Pas de layernamen aan. Dus op elke tekstlayer weer een naam die 
begint met „(-)". Daarnaast kunt u nog andere layers genereren, die eventueel 
voor de tekst nodig zijn, zoals schaduw, achtergrondkader of 
achtergrondbitmap etc. Bij herimport worden alle layers van een groep 
waarvan de naam begint met (-) samengevoegd tot een tekstobject. 
Sla het resultaat op. 

Xara Xtreme Designer Pro 6: 

In Xara Xtreme Designer Pro 6 wordt na het laden van het PSD-bestand het 
tekstgereedschap geactiveerd en kan de gewenste tekst naast de filmknop 
worden geschreven. 

Nu moet de staande tekstlayer voor de afzonderlijke filmknoppen worden 
gelokaliseerd (zie onder voor de Objectgalerietechniek). Nu kan men met drag 
& drop tekstobject vanuit de achtergrond naar de gevonden layer slepen en 
het daar al bestaande tekstobject verwijderen (<del>-toets of "verwijderen" in 
de object-galerie). Omdat de naamgeving in de omgevende layer plaatsvindt 
en de objecten zelf in Designer geen naam hebben, hoeft er ook niets te 
worden hernoemd. 

Herhaal dit voor elke filmknop en exporteer vervolgens het resultaat. 
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Achtergrond en knoppen aanpassen 

Photoshop Elements:  

In Photoshop Elements kan alleen iets aan de bestaande knopafbeeldingen en 
knophighlight worden toegevoegd, omdat de afzonderlijke layers in layersets 
niet gericht kunnen worden gewist en er ook geen nieuwe layersets kunnen 
worden aangemaakt. De algemene werkwijze lijkt weer op die bij het bewerken 
van tekst: nieuwe layer aanmaken en deze met drag & drop aan de bestaande 
layerset toevoegen. Vervolgens de naam van de layers correct aanpassen: alle 
layers die highlights bevatten die moeten worden weergegeven dienen weer 
een naam krijgen die met "(=1)" begint. 

U kunt bijvoorbeeld voor uw nieuwe menu afbeeldingen voor de knoppen 
"Vorige" en "Volgende" maken, en deze gewoon naar het geopende 
PSD-bestand slepen. Dat zijn bijv. samen 4 layers, twee keer 
knopafbeeldingen en twee keer highlight. De highlightlayers moeten vervolgens 
zoals beschreven worden hernoemd en geschaald en met de muis correct op 
het beeldscherm worden gepositioneerd. Verplaats de layers met drag & drop 
naar de "(+>) next button"- of "(+<) prev button"-layersets. 
Sla het resultaat op. 

Photoshop CS1: 

In Photoshop CS1 functioneert alles net zoals in Photoshop Elements. In 
tegenstelling hiermee kunnen de door <Programmaname> gegenereerde 
layers ook worden gewist, zodat de knopafbeeldingen werkelijk kunnen 
worden vervangen. 

Xara Xtreme Designer Pro 6: 

In Xara Xtreme Designer Pro 6 lijkt de werkwijze op die van het maken van 
nieuwe teksten. Bij geopend menusjabloon kunt u het voorbereide 
PSD-bestand, met bijv. 2 nieuwe afbeeldingen voor navigatieknoppen, met 
drag & drop naar het werkveld slepen. Hierbij ontstaan in de menusjabloon 
twee nieuwe layers met de twee grafische objecten. Sleep deze in de layer met 
de te vervangen bitmaps. Hernoemen is niet nodig, omdat de omringende 
layers dit afhandelen. Het lokaliseren, schalen en verplaatsen op het 
beeldscherm werkt net als in Photoshop-programma's. 
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Menu in MAGIX Video deluxe 17 terugspelen 

3e stap: herimport in MAGIX Video deluxe 17 

Na de bewerking is en PSD-bestand ontstaan, dat nu weer in 
<Programmaname> moet worden geïmporteerd en waaraan een menupagina 
als sjabloon moet worden toegewezen.  

1. Hiervoor wordt naar het tabblad Branden overgeschakeld en naar de 
menupagina genavigeerd, waaraan de bewerkte sjabloon moet worden 
toegewezen.  

2. Open het contextmenu van de videomonitor en kies "PSD-inlezen". 
Navigeer naar het aangemaakt PSD-bestand. 

3. Klikken op OK laadt deze en wijst deze aan de huidige menupagina toe. 

Bij deze stap wordt de PSD ingelezen en geconverteerd (en in een automatisch 
gegenereerde map in de Content/DVD/LaytLayouts-map geplaatst; het 
TPL-bestand samen met de gegenereerde bitmapbestanden). 

 

DVD-menu's zonder sjabloon maken 

DVD-menu's kunnen ook zonder sjabloon worden gemaakt, als u op de 
volgende zaken let. Belangrijk is daarbij ook de juiste benoeming van de layers, 
zodat MAGIX Video deluxe 17 deze eenduidig kan toewijzen en weergeven. 
Hiervoor moet op de voortekens worden gelet (op pagina 279), die aan de 
layernamen vooraf moeten gaan. 

MAGIX Video deluxe 17 kan uit het menu-PSD-bestand alleen bitmaplayers en 
tekstlayers uitlezen. Tekstlayers worden als bitmap (afbeelding) teruggelezen, 
waardoor geen verdere veranderingen in de tekst in MAGIX Video deluxe 17 
meer mogelijk zijn. Layereffecten etc. kan MAGIX Video deluxe 17 niet inlezen. 
Daarom moeten alle layers met uitgebreide functies in het grafische 
programma naar bitmaplayers worden omgezet of samengevoegd. 

MAGIX Video deluxe 17 oriënteert zich op de benoeming van layers en 
layergroepen en is op de correctheid hiervan aangewezen. 
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Een correct menu-PSD bevat de volgende elementen: 

• de achtergrond 
• de menutitel 
• x filmknoppen met voorbeeldafbeelding, kaderbitmap, tekst voor 

menuvermelding, tekst voor nummering, highlight 
• een hoofdstukmenuknop per filmknop met bitmap en highlight 
• 3 navigatieknoppen: Vooruit, Terug en Hoofdmenu 

Achtergrond: Alle layers tot de eerste "verwerkbare" layer worden in het 
PSD-bestand als achtergrond beschouwd. Hierbij worden alle layers tot 
daaraan toe met alfablending samengevat. Als het beeld in het grafische 
programma en MAGIX Video deluxe 17 verschilt, kan deze stap ook al in het 
grafische programma worden uitgevoerd. In Photoshop moeten dan alle 
bijbehorende layers met de achtergrond worden samengevoegd. 

Menutitel: In de volgende stap moeten de layers van de menutitel worden 
gemaakt en tot een layergroep worden samengevoegd. Deze moet een naam 
beginnend met "(+*)" bevatten. Er kunnen hier naast de tekstlayer nog verdere 
layers met tekstachtergrond, schaduw etc. aanwezig zijn. Alle layers worden bij 
import met alfablending tot één layer samengevoegd. 

Filmknoppen: De layers voor de filmknoppen worden telkens tot één 
layergroep samengevoegd, die het voorvoegsel "(+-)" of "(+)" aan het begin van 
de naam moet hebben. De layers zelf hebben weer verschillende functies die 
aan de hand van een naamvoorteken worden onderscheiden. 

Videolayer: De naam van een videolayer begint met "(%)". Hier leest MAGIX 
Video deluxe 17 alleen de positie van de layer uit en gebruikt dit bereik voor 
het genereren van een filmicoon. Als er meerdere videolayers aanwezig zijn, 
worden hun rechthoeken bij import samengevoegd.  

Tekstlayers: Vervolgens komen de tekstlayers beginnend met "(-)". "(-) index 
text" dient daarbij als kenmerk voor de nummering, alle andere tekstlayers 
worden als opschrift van de knop samengevoegd. 

Highlightlayer: De highlightlayer komt als bovenste in de layergroep. De naam 
hiervan begint met "(=1)". 

Alle andere layers worden als kaderbitmap samengevoegd. 
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Hoofdstukmenuknoppen: Tot slot komen de layergroepen voor de 
hoofdstukmenu's en navigatieknoppen. Deze worden verschillende benoemd 
(„(++)" of „(+>)","(+>)" en „(+^)"), maar hebben principieel dezelfde opbouw. 
Alle highlightlayers (beginnend met „(=1)") worden highlightbitmap, alle anderen 
Layers worden met alfablending tot knopbitmap samengevoegd. 

MAGIX Video deluxe 17 houdt in principe geen rekening met de volgorde van 
de layergroepen uit het PSD-bestand. Het tekenen in het programma volgt hier 
in de geschetste volgorde, ook als de bijbehorende layergroepen in een andere 
volgorde in het PSD-bestand zijn opgeslagen. 

Een uitzondering hierop vormen de film- en hoofdstukmenuknoppen: de 
toewijzing hiervan in MAGIX Video deluxe 17 vindt plaats in de volgorde van 
het PSD-bestand. De als eerste aangetroffen hoofdstukknop hoort dus bij de 
eerst aangetroffen filmknop, de tweede bij de tweede etc. 

 

Brandassistent 

 

Met een klik op "Branden" opent zich het gedeelte voor het maken 
van een DVD, Blu-ray disk of een andere videodata disk inclusief 
menu. 

 

Hier selecteert u wat voor een disk u wilt maken. Onder "meer mogelijkheden" 
staan u extra diskformaten ter beschikking, die minder vaak worden gebruikt. 
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Branddialoog voor dvd-speler 

Hier legt u uw brander vast, het formaat van het opslagmedium en de 
encoderinstellingen. Bij dvd's wordt MPEG-2 gebruikt. Blu-ray Disc gebruikt 
eveneens MPEG-2, maar met hogere bitrates om de grote HD-resoluties te 
bereiken. AVCHD-disks echter, gebruiken de wezenlijk ingewikkeldere 
MPEG-4/H.264-codec, die uitvoerig wordt gedocumenteerd in de 
"MPEG-4-encoder-instellingen" (op pagina 381) van het PDF-handboek of de 
hulp (F1-toets). 

 
 

• Brander en brandsnelheid instellen: wanneer u meerdere branders heeft 
geïnstalleerd, kunt u via het betreffende keuzemenu een apparaat selecteren. 

• Encoder-instellingen: via de knop "Encoder" bereikt u een keuzedialoog, 
waarin u de eigenschappen van de MPEG-encoder (bestandsgrootte, kwaliteit 
en duur van de MPEG-conversie) kunt instellen. Via "Geavanceerd" komt u bij 
de dialoog "Geavanceerde instellingen". Hier kunt u de MPEG-encoder 
nauwkeuriger instellen.  

• Brandproces/video-encodering starten: "Brandproces starten" start het 
brandproces. Bij elke brandproces en bij elke simulatie voor wordt het project 
eerst gecodeerd. Let er op dat het MPEG-bestand na het branden niet van de 
harde schijf wordt gewist. Al naar gelang de lengte van het diskproject kan het 
coderings- en brandproces zeer lang duren. U kunt de benodigde tijd in de 
dialoog aflezen. 
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ISO-image maken 

Als u bij "Brander" de optie "Image Recorder" uitkiest kunt u heel eenvoudig 
een ISO-image maken. Als het brandproces begint moet u een naam voor het 
imagebestand dat u wilt maken vastleggen. 

 

Opties 

Simulatiemodus: wanneer u niet zeker weet welke brandsnelheid u moet 
selecteren of hoeveel ruimte er op de disk nodig is, kunt u een testvoortgang 
simuleren.   

Databack-up van het project toevoegen: met deze optie kunt u naast het 
geselecteerde videoformaat bovendien uw projectdata op de datadrager 
zetten. U kunt het diskproject van de voltooide disk laden, om het later nog te 
bewerken (Re-editing) en een andere versie te maken. 

Buffer-underrun-bescherming activeren: veel branders ondersteunen 
technieken om de beruchte "buffer underruns" te verhinderen. Met deze optie 
kunt u deze bescherming activeren en met hoge snelheid branden, zonder dat 
u bang hoeft te zijn voor een mislukte disk. 

DVD/CD-RW-media volledig formatteren: deze optie formatteert RW-media 
en wist daarbij alle data. 

Disk voor Ondisc Editing voorbereiden: bij DVD+/-RW's is het mogelijk om 
naderhand  meer films op de disk te branden of het menu te bewerken. 
Hiervoor moet u de disk branden met de optie "Disk voor Ondisc Editing (op 
pagina 269) voorbereiden" branden. 

Computer uitschakelen na brandproces: activeer deze optie, om de computer 
na de encoding en het branden automatisch uit te laten schakelen. Op deze 
manier kunt u bijvoorbeeld 's avonds deze procedure starten, zonder dat u 
hoeft te wachten tot de schijf is gebrand om de computer dan nog uit te 
zetten. 

Defectmanagement van de brander inschakelen: als er zich een fout op de 
disk bevindt, wordt dit door de brander herkend en gekenmerkt, waarna er op 
die plek geen data worden opgeslagen. 

Standaard-dvd op dezelfde disk branden: bij een WMV HD-disk kunt u met 
deze optie naast de WMV HD-video nog een normale dvd-video op dezelfde 
disk branden. Op deze manier kunnen uw WMV HD-disks ook op normale 
stand-alone dvd-spelers worden afgespeeld. Zie MultiDisc. 
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Cd/dvd-titel: dat is de titel van de disk, zoals die als naam van het medium op 
de computer wordt weergegeven. Normaal gesproken is hier de 
diskprojectnaam ingesteld. 

 

Encoder-instellingen 

Via de knop "Encoder" bereikt u een selectie-dialoog, waarin u de 
eigenschappen van de MPEG-encoder (bestandsgroote, kwaliteit en duur van 
de MPEG-conversie) kunt instellen. 

Preset: hier vindt u nuttige presets voor het geselecteerde disktype. 

Longplay dvd video Dvd met extra lange speelduur. Hiervoor wordt de 
bitrate overeenkomstig gereduceerd en daarmee de 
beeldkwaliteit. 

Longplay dvd audio Dvd met extra lange speelduur voor muziek. Hiervoor 
blijft de bitrate, en daarmee de kwaliteit, voor het 
geluidsspoor optimaal. 

Standaard dvd Normale dvd 
Breedbeeld dvd Normale dvd in 16:9-formaat 

Bitrate: de bitrate bepaalt de grootte van het uiteindelijke videobestand. Hoe 
hoger de bitrate, des te groter het bestand en des te korter wordt de maximale 
speelduur van de film per disk. 

Bitrate aanpassen: er wordt een schatting van de bestandsgrootte van de 
voltooide video gegeven, uitgaande van de ingestelde bitrate. Als de video niet 
op de disk zou passen, wordt de bitrate aangepast. 

Kwaliteit: hier wordt de kwaliteit van het encoderen bepaald. Hoe hoger de 
kwaliteit, des te beter ziet de voltooide video eruit, het encoderen zal echter 
ook overeenkomstig langer duren. 

Smart-rendering: met Smart-rendering wordt de encodeertijd voor 
MPEG-bestanden beduidend ingekort. Bij de creatie van MPEG-bestanden 
worden dan namelijk alleen de delen van de film opnieuw geëncodeerd, die in 
het programma zijn gewijzigd (bijvoorbeeld door Video Cleaning of effecten). 
De MPEG-bestanden in de film moeten het gelijke formaat hebben, d.w.z. 
bitrate (variabel of constant), beeldresolutie en videoformaat moeten 
overeenstemmen. 

Anti-flikkeringfilter: deze optie hoeft u alleen voor weergave op televisie te 
activeren, dan wordt de regelstructuur van het beeld verfijnd.  
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Om terug te gaan naar de standaard-instellingen klikt u op de Reset-knop! 

Via de "Geavanceerd"-knop komt u bij de dialoog "Geavanceerde instellingen". 
Hier kunt u de MPEG-encoder gedetailleerder instellen. Lees hiervoor de 
bijlage MPEG-encoderinstellingen. (op pagina 398) 

 

Schijfruimte 

dvd (ca. 4,7 GB) ca. 2 uur 
Mini-dvd (ca. 700 MB)  ca. 20 minuten 
Blu-ray DiscTM (ca. 25 GB/Single Layer of 50 GB/Dual Layer ca. 4,5 uur 

Vooral bij de MPEG-2-encoder die wordt ingezet bij svcd's, dvd's en 
mini-dvd's (cd-rom's die in het dvd-bestandsformaat zijn beschreven) is het 
moeilijk om betrouwbare informatie te geven over de benodigde opslagruimte. 
Indien u de "variabele bitrate" van de MPEG-2-encoder heeft geactiveerd, 
wordt er afhankelijk van de bewegingen in het beeld verschillend gecodeerd. 
De benodigde opslagcapaciteit is dan dus afhankelijk van het filmmateriaal: 
een actiefilm heeft meer plaats nodig dan een rustige natuurfilm. 

Wanneer u uw project niet op één disk kunt onderbrengen, moet u het in 
meerdere delen splitsen. 

Verdere informatie over MPEG-compressie en over de formaten vindt u in het 
hoofdstuk "Bijlage: video en opslagmedia" (op pagina 370) van het 
PDF-handboek. 

 

Testen met verschillende encoderinstellingen 

Als u wilt weten hoeveel opslag u nodig heeft voor verschillende 
encoder-instellingen, kunt u voor het branden enkele tests uitvoeren. 

Om bij zulke tests geen beschrijfbare disks te verspillen, kunt u de optie 
"Simulatiemodus" activeren. 

Vervolgens legt u het best een kort (bijv. 5 minuten) diskproject als voorbeeld 
aan en simuleert u enkele keren het brandproces met verschillende instellingen 

Na elke simulatie kunt u het gemaakte bestand op de harde schijf vinden en 
bekijken hoe groot het is geworden. 
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Vervolgens kunt u berekenen hoeveel ruimte er nodig is voor uw hele 
diskproject. De ingenomen ruimte bij een project van 5 minuten zou u 
bijvoorbeeld met 20 moeten vermenigvuldigen om te weten te komen hoeveel 
ruimte een diskproject van 100 minuten zou innemen. Tel er bovendien nog 
wat buffer bij op voor het Selectiemenu. 

 

Project over meerdere opslagmedia verdelen 

Automatisch: wanneer het project meer opslag vereist dan op een cd of dvd 
past, verschijnt voor het branden de vraag, of het project over meerdere 
opslagmedia moet worden verdeeld. Bevestig dit met "Ja". Het project wordt 
dan automatisch over meerdere projecten verdeeld en na elkaar op meerdere 
opslagmedia gebrand. Deze procedure is zeer comfortabel omdat alles 
automatisch geschiedt en u alleen nog maar lege disks hoeft te plaatsen. 

Handmatig: 

Mogelijkheid 1: als meerdere films niet samen op één opslagmedium passen. 

In dit geval schakelt u terug naar het werkgedeelte "Opnemen" en verwijdert u 
films uit het project tot de overgebleven films op het opslagmedium passen. De 
andere films kunt u dan vervolgens in een nieuw project laden en branden. 

Mogelijkheid 2: als een lange film niet volledig op het opslagmedium past. 

In dit geval moet u de film in twee of meer delen knippen, die apart op een 
opslagmedium worden gebrand. 

• Schakel terug naar het "Bewerken"-werkgedeelte en plaats de afspeelmarker 
op de positie, waar u de film wilt splitsen. Kies vervolgens in het menu 
"Bewerken" de optie "Monteren" > "Film splitsen". 

 

• Alle passages na de afspeelmarker worden uit 
de te lange film verwijderd en als afzonderlijke 
film aangelegd. Beide films kunnen via het 
menu "Film voor bewerking selecteren" in de 
Arranger worden aangestuurd. Sla ze allebei 
apart op de harde schijf op (menuoptie 
"Bestand > Films beheren" > "Filmbestand 
exporteren", bijvoorbeeld onder de namen 
"Deel 1" en Deel 2"). 

• Verwijder één van de beide films (bijvoorbeeld "Deel 2") uit het project 
(menu-optie "Films beheren > Film verwijderen" (op pagina 304)). 

• Schakel naar het "Branden"-werkgedeelte en brand de eerste film ("Deel 1") 
op CD of DVD. 
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• Leg een nieuw project aan (knop "Nieuw"), schakel naar het 
"Bewerken"-werkgedeelte en laad de tweede film ("Deel 2"). 

• Schakel naar het "Branden"-werkgedeelte en brand de tweede film ("Deel 2") 
op CD of DVD. 

 

Pc-show maken 

Klik op deze knop om een op uw pc afgestemde presentatie in 
Windows Media-formaat te verkrijgen. 

Geef vervolgens een opslaglocatie aan waar u de pc-show later 
wilt terugvinden en klik op "OK". 
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Exporteren 

In de exportdialoog vindt u de belangrijkste uitvoeropties voor uw video's. Let 
erop, dat u hier alleen de actuele film exporteert. De andere films en projecten 
en het menu worden niet meegenomen. 

 

3D-film exporteren 

Met deze optie kunt u een film samen met alle objecten, effectinstellingen, 
overgangen, teksten etc. naar een 3D-videobestand omrekenen en op de 
computer opslaan. 

 

In de dialoog selecteert u gewoon een bepaalde kwaliteit (bv. dvd-kwaliteit) en 
een bestandsformaat (bv. MPEG 4). In de dialoog wordt u dan direct over uw 
keuze geïnformeerd. 

Let op: mee informatie over de 3D-video vindt u in het hoofdstuk "Stereo3D" 
(op pagina 193). 
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Film op de computer opslaan 

Met deze optie kunt u een film samen met alle objecten, effectinstellingen, 
overgangen, teksten etc. naar een videobestand omrekenen en op de 
computer opslaan. 

 

In de dialoog selecteert u gewoon een bepaalde kwaliteit (bv. dvd-kwaliteit) en 
een bestandsformaat (bv. MPEG 4). In de dialoog wordt u dan direct over uw 
keuze geïnformeerd. 

Let op: hier vindt u alleen de meest bekende en meest populaire formaten. In 
het menu "Bestand > Film exporteren" vindt u nog veel meer 
bestandsformaten. Over de afzonderlijke formaten kunt u meer lezen in het 
PDF-handboek of de Hulp (F1-toets). 
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Op internet plaatsen 

Met deze optie kunt u uw film direct naar YouTube®, Vimeo of Facebook 
(Plus/Premium-versie) uploaden. YouTube® is het bekendste portaal voor 
allerlei soorten zelfgemaakte video's. Vimeo is een groeiend filmportaal voor 
hoogwaardige videofilms. 

 

Community: hier selecteert u het platform: YouTube® of een ander platform. 

Titel: hier voert u de titel van de film in. 

Beschrijving: hier kunt u een korte, krachtige beschrijving van uw film 
invoeren, om mensen over uw film te informeren. 

Categorie: bepaal hier de categorie, waarin uw film moet verschijnen. 

Publiceren: bepaal hier of uw film "Privé", d.w.z. alleen door uzelf en door u 
aangewezen personen toegankelijk is, of voor iedereen, dus "Openbaar" te 
zien moet zijn. 
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Exportinstellingen: hier kunt u verschillende kwaliteitsinstellingen selecteren. 

 

Op internet plaatsen (MAGIX Online Album) 

Hier gaat u direct naar de login-dialoog van MAGIX Online Album. Hier kunt 
foto's samen met video's en muziek in persoonlijk vormgegeven Online Albums 
presenteren.  
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Voor apparaat uitvoeren 

Hier kunt u uw video naar een aangesloten afspeelapparaat overbrengen. 

 

Naast de opties "Camcorder" voor digitale camcorders (DV/HDV) en 
VHS-recorder voor de uitvoer naar analoge videorecorders biedt de selectielijst 
een veelvoud aan mogelijke afspeelapparaten als mobiele videospelers, Smart 
phones, PDA's of gameconsoles. Deze worden apart besproken in het 
gedeelte "Export naar mobiele apparaten (op pagina 316)" van de Hulp (F1) en 
het PDF-handboek. 
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Beheer van videoprojecten 

Overzicht is essentieel bij de bewerking van complexe videoprojecten. MAGIX 
Video deluxe 17 biedt hiervoor praktische hulpmiddelen. De hierna beschreven 
opties vindt u allemaal in het menu "Bestand". 

 

Veiligheidskopie 

Data moeten worden bewaard, om ze in het geval van een systeem-crash of 
een projectfout eenvoudig terug te kunnen halen. 

 

Project / Film en media naar directory kopiëren 

Met dit menupunt kunt u een complete MAGIX Video deluxe 17-film inclusief 
alle gebruikte multimediabestanden in een directory opslaan. Dit is bijzonder 
handig wanneer u een dergelijk arrangement wilt doorsturen of archiveren, of 
wanneer de bestanden zich op meerdere datadragers (CD's, DVD's, etc.) 
bevinden waardoor u deze bij het laden steeds moet wisselen. Bovendien 
worden zo ook alle gebruikte effectbestanden samen met de andere 
bestanden in een directory opgeslagen. 

Wanneer u de optie "Project en media naar directory kopiëren" kiest, worden 
alle films van het huidige project inclusief alle daarmee verbonden media 
verzameld en naar de gekozen directory gekopieerd. 

Let op: er is ook een mogelijkheid voor DV-logging. MAGIX Video deluxe 17 
slaat daarbij positiegegevens van het audio- en videomateriaal op, zodat bij 
opnieuw laden van een project eventueel ontbrekende bestanden automatisch 
kunnen worden ingelezen van de band, en het bewaren van (soms zeer grote) 
DV-AVI en audiobestanden wordt vermeden. 

Er verschijnt een dialoog waar u het pad en de naam waaronder u de film wilt 
opslaan kunt vastleggen. 

Sneltoets: 

Film en media naar directory kopiëren Shift + R 
Project en media naar directory kopiëren Ctrl + Q 
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Project/Film en media op cd/dvd branden 

Daarmee wordt de film compleet met alle bijbehorende bestanden op een disk 
gebrand. Hiervoor moet uw systeem een brander hebben en er moet een lege 
disk zijn geplaatst. 

Wanneer u de optie "Project en media branden" kiest, worden alle films van het 
huidige project inclusief alle daarmee verbonden media verzameld en op een 
disk gebrand. 

Ook grotere projecten kunnen direct op disk worden gebrand. Hiervoor wordt 
eventueel het project automatisch over meerdere disks verdeeld. Een 
herstelprogramma dat op de eerste disk van zo'n veiligheidskopie is gebrand, 
zorgt ervoor dat u een back-up handig kunt terugzetten. 

Sneltoets:  Ctrl + Shift + R 

 

Project herstellen vanaf (s)vcd/video-dvd 

 

Met dit commando kunt u een op CD/DVD 
opgeslagen projectback-up terugzetten. 
Hiervoor moet de disk met de optie 
"Projectback-up toevoegen" gebrand zijn 
(zie de opties van de dialoog "Disk 
branden"). 
U kunt kiezen welk van de films op de disk 
u wilt terugzetten door deze in de lijst te 
markeren. Bovendien geeft u aan in welke 
map u het project wilt opslaan. 

In deze directory wordt voor elke teruggezette back-up een subdirectory 
Backup_xx aangelegd waarin alle projectbestanden van de disk worden 
opgeslagen. Alle teruggezette films worden vervolgens naar MAGIX Video 
deluxe 17 geladen en kunnen daar worden bewerkt. 

Wanneer u de optie "Alleen de fotobestanden terugzetten" selecteert, worden 
alleen de originele fotobestanden op de disk teruggezet. 

Sneltoets:  Ctrl + Alt + R 
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Back-up project laden 

Met de optie laadt u een automatisch aangelegde back-up van een project. 
Dergelijke automatische back-ups eindigen met de extensie MV_ (underscore). 
Deze optie is ook een goede hulp bij noodgevallen wanneer u tijdens de 
bewerking per ongeluk heeft opgeslagen maar weer naar de vorige versie van 
de film wilt terugkeren. 

Sneltoets:   Alt + O 

Tip: onder "Bestand > Instellingen > Programma..." kunt u in het tabblad 
"Systeem" onder "Automatisch opslaan" instellen hoe vaak een dergelijke 
back-up wordt gemaakt. 

 

Opruimassistent 

Met de Opruimassistent kunt u projecten inclusief alle films en de daarin 
gebruikte audio-, video- en fotobestanden van uw harde schijf verwijderen. 
Gebruik deze functie om ruimte vrij te maken op uw harde schijf voor nieuwe 
projecten. 

Voorzichtig: wanneer u de in de film gebruikte bestanden ook nog in andere 
films heeft gebruikt (bijv. eigen trailers, titelmuziek etc.), kunt u van tevoren van 
deze bestanden nog een back-up maken. 

Sneltoets:   Ctrl + Alt + G 

 

Specifieke bestanden verwijderen 

Kies deze optie als u bepaalde bestanden wilt selecteren om te verwijderen. In 
de bestandselectiedialoog kunt u de gewenste bestanden markeren. In de 
volgende stap zoekt de Opruimassistent automatisch naar meer bestanden die 
bij uw selectie horen. Op deze manier kunt u een complete film met alle 
daartoe behorende media-, hulp-, project- en back-up-bestanden verwijderen. 
Voor de verwijdering krijgt u eerst nog meer informatie en in de dialoog wordt u 
om een bevestiging van de verwijdering gevraagd.  
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Overbodige bestanden zoeken en verwijderen 

Kies deze optie wanneer u overbodige bestanden zoekt of plaats op uw harde 
schijf wilt vrijmaken. De Opruimassistent zoekt automatisch naar bestanden die 
tijdens het werken met MAGIX Video deluxe 17 zijn ontstaan en niet meer 
nodig zijn. Voor de verwijdering krijgt u eerst nog meer informatie en in de 
dialoog wordt u om een bevestiging van de verwijdering gevraagd.  

 

Geavanceerd 

Onder "Geavanceerd" kunt u vastleggen, welke bestanden en mappen bij het 
opruimproces worden betrokken. 
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Menu's 

In het "Opnemen"- en "Branden"-scherm zijn bepaalde menupunten niet 
beschikbaar. De menureferentie beschrijft het volledige menu, zoals die voor 
het "Bewerken"-scherm geldt. 

Menu Bestand 

Nieuw project 

 
Er wordt een nieuw MAGIX Video deluxe 17-project aangemaakt. 
Hiervoor verschijnt een dialoog met de instellingen voor een nieuw project 
of een nieuwe film. 

Sneltoets: Ctrl + N 

 

Openen 

 
Met deze optie laadt u een project of een mediabestand. Houd er bij 
het laden van een project rekening mee dat ook de daarbij behorende 
mediabestanden beschikbaar moeten zijn. MAGIX Video deluxe 17 
zoekt de gebruikte geluiden en video's via het pad waar ze zich bij de 
laatste opslag van de film bevonden. 

Sneltoets: Ctrl + O 

 

Project opslaan 

 
Het huidige project wordt onder de aanwezige naam opgeslagen. Indien u 
nog geen naam heeft gekozen verschijnt er een dialoog waarin u het pad 
en de naam kunt aangeven. 

Sneltoets: Ctrl + S 

 

Project opslaan als 

Er verschijnt een dialoog waar u het pad en de naam waaronder u het project 
wilt opslaan kunt vastleggen. 

Sneltoets:   Shift + S 
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Films beheren 

Nieuwe film 

Met deze opties legt u een nieuwe film aan voor uw opnamen en 
geïmporteerde bestanden. Omdat er normaal gesproken al een film is 
geopend, moet u hier beslissen, of de film aan het bestaande project moet 
worden toegevoegd dan wel of er een nieuw project voor moet worden 
aangelegd. 

Sneltoets:  Ctrl + Alt + N 

 

Film verwijderen 

Met deze optie verwijdert u de huidige film uit het project. De film blijft echter 
op de harde schijf staan zodat u deze altijd weer opnieuw kunt laden. 

Sneltoets:  Ctrl + F4 

 

Film toevoegen 

Met behulp van deze functie kunt een film toevoegen aan een geopende film. 
Deze wordt aan het einde van de reeds geopende film gehangen en neemt 
automatisch diens filminstellingen over. 

 

Film hernoemen 

Hier kunt u een film een nieuwe naam geven. 

 

Filmbestand importeren 

Met deze optie importeert u een film naar uw project. Houd er rekening mee 
dat ook de daarbij behorende mediabestanden beschikbaar moeten zijn. 
MAGIX Video deluxe 17 zoekt de gebruikte geluiden en video's via het pad 
waar ze zich bij de laatste opslag van de film bevonden. 

Met de knop "Film voor bewerking selecteren" kunt u 
tussen de films overschakelen. 
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Film exporteren 

Er verschijnt een dialoog, waarin een bestandsnaam voor de te exporteren film 
moet worden ingevoerd. U kunt de film dan weer in andere projecten 
importeren. 

Let op: in het filmbestand (*.mvd) worden alle gegevens over de gebruikte 
mediabestanden, lassen, effecten en titels opgeslagen maar niet het beeld- en 
geluidsmateriaal zelf. Dit bevindt zich altijd in de opgenomen of geïmporteerde 
mediabestanden, die tijdens de totale bewerking met MAGIX Video deluxe 17 
onveranderd blijven. Om een film compleet in een eigen directory op te slaan, 
om hem bijvoorbeeld op een andere computer verder te bewerken, gebruikt u 
de optie Film en media naar directory kopiëren. 

 

Film exporteren 

Een video kunt u in verschillende videoformaten exporteren. Per geselecteerd 
formaat kunnen de aangeboden opties variëren. 

Presets: onder presets vindt u een lijst typerende instellingen voor het 
geselecteerde formaat voor de belangrijkste toepassingen.  

  Met de knop "Opslaan" kunt u eigen instellingen opslaan, met 
de knop "Wissen" verwijdert u ze weer uit de lijst. 

Exportinstellingen: hier kunt u de algemene exportparameters zoals resolutie, 
paginaverhouding en framerate instellen. U kunt de meest gangbare waarden 
uit een lijst selecteren, voor eigen waarden klikt u op de knoppen "..." De 
specifieke instellingen voor het geselecteerde videoformaat bereikt u via de 
knop "Geavanceerd". Met "Bestand" kunt u uw bestand naar een andere 
directory dan de vooraf ingestelde (Meer informatie hierover vindt u in het 
gedeelte "Directories" op pagina 68) exporteren. Met "Bestand zonder 
waarschuwing overschrijven" kunt u meerdere exporten naar telkens hetzelfde 
bestand uitvoeren.  

Overige: bij "Overige" heeft u de mogelijkheid om de computer na langdurige 
encoderingen automatisch te laten uitzetten en de export te beperken tot het 
geselecteerde gedeelte (tussen in- en out-point).  

Na de export uitvoeren: bij enkele formaten worden speciale uitvoeropties 
aangeboden (bijvoorbeeld DV-AVI naar de camera, WMV-export voor uitvoer 
via Bluetooth naar mobieltjes). 
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Video als AVI 

Bij een export als AVI-videobestand kunt u naast de grootte en de framerate 
voor de te maken video, ook de compressie-codecs voor audio 
(audio-compressie) en video (codec) vastleggen en configureren. Let ook op 
de algemene informatie over AVI-video's (op pagina 371). 

Sneltoets:   Alt + A 

 

Video als DV-AVI 

Met deze optie wordt de video als DV-gecodeerde AVI geëxporteerd. Er zal u 
worden gevraagd voor welke videostandaard de DV-data moeten worden 
geëxporteerd – PAL (Europa) of NTSC (Japan, VS). Het arrangement kan 
probleemloos via de FireWire-interface naar de DV-camera worden 
overgedragen.  

De dialoog informeert u over de verder beschikbare opties. U bereikt deze via 
de knop "Geavanceerd..." in de exportdialoog. 

Sneltoets:   Alt + B 

 

Video als MPEG video 

MPEG staat voor "Motion Picture Experts Group" en is een zeer 
resultaatgericht comprimeringsformaat voor audio- en videobestanden.  

Details over de instellingen van de MPEG-encoder vindt u in de bijlage 
MPEG-encoder-instellingen. 

Sneltoets:  Alt + C 

 

Video als MAGIX Video 

Exporteert het project in MAGIX videoformaat. 

Dit formaat wordt door MAGIX Video deluxe 17 voor de video-opname gebruikt 
en is geoptimaliseerd voor digitale videomontage met hoog kwalitatief 
materiaal. 

Sneltoets:  Alt + D 

 



 
 

Menu's 307  

 

www.magix.nl

Video als Quicktime Movie 

Exporteert het project in het Quicktime Movie-formaat. Dit formaat maakt een 
streaming-weergave van audio- en videomateriaal via internet mogelijk. 

Zoals bij Real Media-export kunnen ook de voor Quicktime-export geldende 
instellingen voor videogrootte, framerate en de codec worden gedefinieerd. Er 
is echter in de exportdialoog geen mogelijkheid om commentaren e.d. aan de 
video toe te voegen. 

Let op: voor de import van Quicktime-bestanden (*.mov) moet u de 
Quicktime-bibliotheek installeren. 

Sneltoets:  Alt + E 

 

Ongecomprimeerde video 

Bij een export als ongecomprimeerd AVI-videobestand kan de grootte en de 
framerate van de te creëren AVI-video's worden vastgelegd.  

Voorzichtig: er ontstaan op deze manier zeer grote bestanden! 

Toets:  Alt + U 

 

Video als MotionJPEG-AVI 

Opent de exportdialoog voor AVI-video's in het MotionJPEG-formaat. Dit 
formaat wordt bijv. door digitale fotolijsten ondersteund. 

 

Video als reeks individuele beelden 

Met deze optie wordt de video als reeks afzonderlijke beelden in 
Bitmap-formaat geëxporteerd. Dit betekent dat voor elk frame van de video 
een grafisch bestand wordt gemaakt. Het aantal beelden kan in de 
exportdialoog onder "Framerate" worden vastgelegd. 

Sneltoets:   Alt + V 
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Windows Media export 

Exporteert het arrangement naar het Windows Media formaat. Dat is een 
universeel audio/video-formaat van Microsoft. Overeenkomstig complex zijn de 
instellingsmogelijkheden in de "Geavanceerd..."-dialoog. 

Handmatige configuratie 

Audio/videocodec: er zijn even zoveel verschillende codecs als verschillende 
Windows Media versies (7,8,9,10) mogelijk. Bij compatibiliteitsproblemen bij de 
weergave kunt u vaak gewoon een oudere codec met een lager versienummer 
proberen. 

Bitratemodus: er zijn constante en variabele bitrates mogelijk; voor de meeste 
apparaten en stream-toepassingen wordt een constante bitrate 
voorgeschreven. Bij de VBR 2Pass modi wordt de video in twee processen 
gecomprimeerd om de bandbreedte bij sterk gecomprimeerde video's voor 
internet optimaal te benutten. 

Bitrate/kwaliteit/audioformaat: de bitrate is beslissend voor de weergave- 
(audio-)kwaliteit. Hoe hoger de bitrate, des te beter zien de video's er uit en 
des te groter worden de bestanden en des te langer wordt de encodeertijd. Bij 
variabele bitrates wordt de bitrate dynamisch aan de 'vraag' van het beeld- of 
geluidsmateriaal aangepast. Hierbij wordt ofwel  de kwaliteitswaarde 
vastgelegd tussen 1 en 100, of via een gemiddelde of maximale bitrate bij 
"Pass-encoding. Bij audio wordt de bitrate bovendien door het audioformaat 
vastgelegd. 

Import uit systeemprofiel (exporttype): voor de meest gangbare toepassingen, 
buiten de weergave op mobiele apparaten (waarop de meegeleverde presets 
het best functioneren), zoals bv. internetstreaming, levert Microsoft 
verschillende systeemprofielen mee waaruit u kunt kiezen. Wanneer de 
Windows Media Encoder is geïnstalleerd die bij Microsoft als gratis download 
beschikbaar is, kunt u de profielen ook bewerken of eigen profielen toevoegen. 
Deze kunt u dan met "Import uit profielbestand" laden. 

Onder "Clipinfo" kunnen titels, auteursnamen, copyrightgegevens en een 
beschrijving worden toegevoegd.  

Sneltoets:   Alt + F 
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Video als MPEG-4 video 

Let op: om de MPEG-4 video-export te kunnen gebruiken moet u deze functie 
eerst activeren. De activering kan direct vanuit het programma plaatsvinden 
(menu Hulp -> MPEG-4 activeren ...). 

MPEG-4 is momenteel het meest geavanceerde beschikbare videoformaat. In 
vergelijking met andere videoformaten met een gelijke bestandsgrootte levert 
het de beste beeldkwaliteit. 

MPEG-4 herbergt een zeer complexe "academische" standaard, die door 
verschillende fabrikanten zeer verschillend wordt uitgevoerd en ondersteund. 
Om alle verschillen en parameters uit te leggen, zou aan het doel van deze 
documentatie voorbij schieten. Daarvoor in de plaats stippen we enkele 
aandachtspunten aan, die u zouden moeten helpen om, aan de hand van de 
handleiding van uw apparaat, goedlopende MPEG-4-bestanden te creëren. 
Voor gebruikers die zin hebben in experimenteren staan de complete 
instelmogelijkheden voor de MPEG-4-codecs ter beschikking onder de knop 
"Geavanceerd ...". 

Audio/video: naast MPEG-4 bestaat het nog geavanceerdere AVC, dat echter 
tot dusverre door weinig apparaten wordt ingezet. MPEG-4 Video kan 
gecombineerd zijn met AAC- of AMR-geluid, het laatste meestal bij mobiele 
telefoons. Ook de combinatie AVC/AAC wordt slechts zelden aangetroffen 
(Apple iPod Video), AVC met AMR zelfs helemaal niet.  

Multiplexer: hier vindt u de zogenaamde containerformaten en speciale opties 
voor Apple iPod en Sony PSP. Als uitvoerformaat wordt normaal gesproken 
MPEG-4 gebruikt, mobieltjes gebruiken echter meestal 3GP. 

Sneltoets:  Alt + K 

 

Let op: voor de import en export van AVC en MPEG-4-bestanden moet de 
MPEG-4-encoder eerst geactiveerd (op pagina 368) worden. Daarvoor opent 
zich een dialoog wanneer de codec nodig is. Bestanden met een horizontale 
resolutie van meer dan 768 pixels kunnen alleen door MAGIX Video deluxe 17 
Plus und Premium worden geladen. 
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Audio als MP3 

MAGIX Video deluxe 17 levert een optionele MP3-encoder voor bijzonder 
snelle en zuiver klinkende conversies naar het populaire MP3-formaat. 

Let op: voordat u de MP3-encoder kunt gebruiken, moet u deze eerst 
activeren. Aan deze activering zijn kosten verbonden! Meer hierover leest u in 
hoofdstuk in menu Hulp > Extra functies activeren! 

Let op: de MP3-encoder is niet bruikbaar als codec voor het geluidsspoor van 
AVI-audio!   

Overdrachtsvorm 

Hier bepaalt u hoe een audiobestand naar het mobiele apparaat wordt 
verzonden. Lees hier meer over in Bestanden overdragen. 

Opties 

In het gedeelte "Opties" kunt u het formaat en de compressierate voor het 
audiobestand instellen. 

Bitrate: de keuze bij "Bitrate" bepaalt de sterkte van de compressie: hoe hoger 
de bitrate, des te hoger wordt de kwaliteit van het te exporteren audiobestand. 
Aan de andere kant bepaalt de bitrate ook de bestandsgrootte: hoe kleiner de 
bitrate, des te kleiner het bestand. 

Mono/Stereo/5.1 Surround: de meeste mobiele apparaten hebben maar één 
luidspreker. Om ruimte te besparen kunt u daarom ook in mono exporteren. In 
de 5.1 Surround-modus (zie Mixer in de Surround-modus) kunt u ook in MP3 
Surround exporteren. 

Normaliseren: deze functie moet eigenlijk altijd worden geactiveerd. Het 
garandeert namelijk dat de muziek niet te luid/overstuurd of te zacht wordt 
afgespeeld. 

Sneltoets:   Alt + M 

 

Audio als Wave 

Het geluidsspoor van de film wordt in het audiobestand Wave (*wav) 
geëxporteerd. 

Sneltoets:   Alt + H 
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Exporteren als overgang ... 

zie  Eigen alpha-overgangen creëren (op pagina 131) 

 

Enkel frame als BMP 

Exporteert het beeld op de beginmarkerpositie dat op het videoscherm wordt 
getoond als BMP bestand. 

Toets:   Alt + M 

 

Enkel frame als JPEG 

Exporteert het beeld op de beginmarkerpositie, dat op het videoscherm wordt 
getoond, als JPEG bestand. 

Toets:   Alt + N 

 

Animated GIF ... 

De video wordt als geanimeerde GIF-bestand (AniGIF) geëxporteerd. Dit 
formaat wordt ook door veel oudere mobiele telefoons ondersteund. 

 

Opname audio / foto's / video 

 

Er wordt een selectievenster geopend, waarin het gewenste type opname (op 
pagina 76) kan worden gekozen. U kunt dit venster ook via de "Opname"-knop 
in de transportbesturing bereiken. 

Toets:   G 
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Audio-cd-track(s) importeren 

U kunt een cd-track gewoon als een normaal bestand via drag & drop uit de 
Mediapool importeren. Indien het op deze eenvoudige wijze niet lukt, kunt u 
met dit menucommando de cd-Manager openen, waar u tracks van audio-cd's 
kunt selecteren en compleet naar het arrangement kunt laden (meer hierover in 
het gedeelte "Audio-cd inlezen" (op pagina 201)). 

Sneltoets:  C 

 

Foto scannen 

Scanner selecteren 

De Twain-interface verbindt MAGIX Video deluxe 17 met bijna alle moderne 
scanners of digitale camera's. Doe het volgende wanneer u de eerste keer met 
de Twain-interface gaat scannen:  

1. Installeer de Twain-software van het apparaat.  
2. Start de computer opnieuw op.  
3. Start MAGIX Video deluxe 17.  
4. Klik op "Bestand" > "Twain-scanner" > "Bron selecteren" wanneer uw 

scanner met 32 bit software werkt.  
5. Klik in het dialoogveld op het apparaat waarmee u wilt werken. Zolang u 

met hetzelfde apparaat blijft werken hoeft u deze stap niet te herhalen. 

Sneltoets:  Alt + Q 

 

Scanproces starten 

Het scanvenster van de scansoftware verschijnt. Stel hier de resolutie en 
kleurdiepte in. Wanneer het scanproces is afgesloten sluit de Twain-software in 
de regel vanzelf af. Het totale beeldbestand wordt automatisch in MAGIX Video 
deluxe 17 ingevoerd. Mocht het Twain-venster openblijven, dan kunt u 
meerdere beelden na elkaar scannen. 
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Audio/video uitvoeren 

 

Met deze dialoog kunt u uw voltooide video naar externe apparaten 
overdragen. Naast de opties "Camcorder" voor digitale camcorders (DV/HDV) 
en VHS-recorder voor de uitvoer naar analoge videorecorders biedt de 
selectielijst een veelvoud aan mogelijke afspeelapparaten als mobiele 
videospelers, Smart phones, PDA's of gameconsoles. 

 

Video-overdracht via de tv-uitgang 

Met de tv-uitgang van de video- of grafische kaart kunt u video naar externe 
analoge videorecorders overdragen. Hiervoor moet het arrangement in de 
Beeldvullend-modus worden afgespeeld en gelijktijdig door het externe 
apparaat worden opgenomen. Let erop, dat de tv-uitgang in de Windows 
systeemconfiguratie (onder "Weergave") is geactiveerd! 

Let op: bij veel grafische kaarten kan de tv-uitgang alleen geactiveerd worden, 
als vóór het aanzetten van de computer een televisie of videorecorder is 
aangesloten! 

Voor een optimale weergave moet de overlay-modus van de grafische kaart 
worden geactiveerd. Controleer bij twijfel in de programma-instellingen (menu 
"Bestand" > "Programma-instellingen"), of in de "Weergave-opties" of als 
videomodus de "Overlay-modus" is geselecteerd. 

U kunt de video direct vanuit het arrangement afspelen. Het risico voor 
schokkerige beelden is zo echter wel groter omdat de processor alle 
video-effecten en overgangen in realtime moet berekenen en daardoor snel 
overbelast kan raken.   
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Als dit directe afspelen niet zonder schokken verloopt, opent u in het menu 
"Bestand" de entry "Video/audio uitvoeren" en selecteert u uit de apparatenlijst 
"VHS-recorder" -> "Renderen en in beeldvullend-modus" afspelen. Hiervoor 
worden dan eerst alle sporen en effecten samen tot één bestand berekend. 
Vervolgens wordt het aangemaakte bestand afgespeeld. 

Als u een voltooide film meerdere keren wilt uitvoeren, exporteert u hem eerst 
als AVI-bestand en laadt hem weer in een nieuw project. Dan zou ook het 
directe afspelen zonder renderen goed moeten functioneren. 

 

Digitaal uitvoeren 

De digitale uitvoer bestaat altijd uit twee gebeurtenissen: 

1. De export. Dat wil zeggen het tot één bestand samen laten smelten van alle 
sporen- video, muziek, effecten, overgangen en titels. Dit uiteindelijke 
videobestand wordt in het voor het doelapparaat benodigde formaat 
aangemaakt en tijdelijk op de harde schijf van uw computer opgeslagen.  

2. De uitvoer. Hierbij wordt het gemaakte bestand naar het mobiele apparaat 
of de camera uitgevoerd. De data worden ofwel direct op het apparaat 
geschreven, wanneer het via de FireWire- (DV-camera) of USB-poort als 
verwisselbaar medium is aangesloten, of worden via Bluetooth of infrarood 
overgedragen. 

Beide processen worden normaliter samen uitgevoerd. U kunt echter ook 
alleen exporteren (via het menu Bestand -> Film exporteren) of alleen uitvoeren 
(via de optie Eigen bestand uitvoeren in de "Audio/video uitvoeren"-dialoog). 

De knop Instellingen... opent de Exportdialoog (op pagina 305) van het 
bestandsformaat voor het door u geselecteerde apparaat. 

 

DV/HDV-uitvoer 

Voor de digitale uitvoer selecteert u in het menu "Bestand" -> 
"Audio-/video-uitvoer" en kiest dan in het apparatenmenu "Camcorder". Voor 
DV-camera's selecteert u het apparaat DV-camera, voor HDV-camcorder 
HDV1- of HDV2-camcorder. 

Met Instellingen opent u de betreffende Exportinstellingendialoog (DV AVI 
export voor DV-camcorders, MPEG-export voor HDV-camcorders). Voor de 
meeste toepassingen kunt u de aangeboden instellingen overnemen. Via 
Geavanceerd... opent u de DV-exportinstellingen (Meer informatie hierover 
vindt u in het gedeelte "DV-exportinstellingen" op pagina 316). 



 
 

Menu's 315  

 

www.magix.nl

Sluit nu uw camera aan, schakel deze in en volg de aanwijzingen in de dialoog. 

Als u een eenmaal gerenderde (voltooide) film opnieuw naar DV wilt uitvoeren, 
hoeft u niet nog een keer te renderen. U selecteert dan gewoon de optie 
"Eigen bestand uitvoeren" en selecteert uw DV-video in uw "Mijn 
audio/video"-directory.  

Tip: digitale camera's, die via een PC-aansluiting digitaal kunnen opnemen, zijn 
meestal duur. Er is een mogelijkheid om de kosten te drukken door een 
camera zonder deze mogelijkheid te kopen en deze functie in de vakhandel toe 
te laten voegen. Informeer echter vóór de aankoop, of deze mogelijkheid 
bestaat. 
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DV-exportinstellingen 

PAL/NTSC: in Europa wordt de PAL-norm gebruikt, in de Verenigde Staten en 
Japen de NTSC-norm. Deze opties hoeven meestal niet te worden gewijzigd. 

Render gewijzigde delen: onbewerkte originele bestanden worden direct in de 
DV AVI gekopieerd. Normaliter moeten de DV-gegevens worden 
gedecomprimeerd alvorens effecten kunnen worden toegevoegd, waarna de 
bestanden weer moeten worden gecomprimeerd. Als er geen 
effectberekeningen hoeven plaats te vinden, kunnen deze stappen achterwege 
blijven. Deze optie kan altijd ingeschakeld blijven. 

Gebruik referenties naar oorspronkelijk materiaal: onbewerkte originele 
bestanden worden direct overgespeeld, effecten worden realtime gerenderd. 
Gebruik deze optie alleen voor voltooide films zonder montages en effecten 
omdat realtime berekenen van DV-effecten in originele resolutie erg veel 
rekenkracht vraagt en vaak tot fouten bij het afspelen leidt.   

DV na export naar apparaat terugsturen: deactiveer deze optie als u een film 
alleen wilt renderen maar niet wilt afspelen. U kunt uw film altijd later afspelen 
met de opdracht "Eigen bestand afspelen". 

 

Export naar mobiele apparaten 

De meeste apparaten hebben bepaalde formaatinstellingen absoluut nodig 
(bestandsformaat, resolutie, bitrate, beeldherhalingsrate, etc.) om een video te 
kunnen weergeven.   

Het menu is onderverdeeld in verschillende apparaatklassen (mobiele 
telefoons, organizers en PDA's, gameconsoles en videospelers), om de keuze 
tussen de apparaten te verlichten. In het bovenste gedeelte van de 
apparatenlijst worden telkens de drie laatste selecties als favorieten 
opgeslagen, voor het geval u meer dan één apparaat heeft of ook uw vrienden 
met uw film wilt verrassen.   

Als uw apparaat in de lijst voorkomt, hoeft u zich geen zorgen meer te maken 
om de formaatinstellingen: de benodigde instellingen van de Exportdialoog (op 
pagina 305) worden automatisch aan het doelapparaat aangepast. Selecteer 
gewoon uw apparaat en klik op "OK" – klaar!  
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Overdracht met Bluetooth 

Let op! De hier beschreven werkwijze stemt overeen met die van Windows XP 
met Service Pack 2!   
Per Bluetooth-stuurprogramma en besturingssysteemversie kunnen dialogen 
anders worden weergegeven of varieert de volgorde (van bijv. de verstrekking 
van wachtwoorden) bij de overdracht naar uw mobieltje. In de regel wijkt de 
procedure bij gebruik van andere stuurprogramma's nauwelijks af. Lees 
hiervoor aub de hulp of het betreffende gedeelte in het handboek van uw 
besturingssysteem en uw Bluetooth-adapter. 

• Wanneer u een Bluetooth-apparaat bezit, kunt u de film direct naar het 
apparaat exporteren. Hiervoor moeten uw apparaat en uw computer over een 
Bluetooth-interface beschikken. Wanneer uw systeem over een 
Bluetooth-apparaat beschikt, kunt u de optie "Overdracht met Bluetooth" 
activeren. 

• Na het omzetten van de film in het gewenste formaat verschijnt de assistent 
voor de bestandsoverdracht. 

• Bij de eerste keer dat u met Bluetooth data naar uw apparaat verzendt, moet 
u in de dialoog uw apparaat als ontvanger instellen, door op de knop 
"Doorzoeken" te klikken en dan uw apparaat selecteren. Welke naam uw 
apparaat in het Bluetooth-netwerk draagt, wordt op het apparaat in de 
Bluetooth-instellingen bepaald. Lees hiervoor aub het handboek van uw 
apparaat. Selecteer nu uw apparaat en bevestig uw keuze met "OK". 

• Voer nu nog een wachtwoord in dat u later ook in het apparaat moet 
bevestigen en klik in de assistent op de knop "Verder". Omdat u verbindingen 
tussen meerdere Bluetooth-apparaten kunt opbouwen is het wachtwoord, 
behalve voor de veiligheid, tevens nuttig voor de identificatie. 

Bij sommige Bluetooth-stuurprogramma's kan de volgorde ook omgekeerd 
zijn, d.w.z. dat op het apparaat naar een wachtwoord wordt gevraagd dat u 
later op de computer moet bevestigen. Het is daarbij belangrijk dat u beide 
keren hetzelfde wachtwoord invoert. 

• Het kan zijn dat u nogmaals wordt gevraagd om de bestandsnaam en het pad 
van de film aan te geven. In dit geval is het handig om voor de export van het 
bestand een map te gebruiken, die u snel terugvindt (bijv. " ...Mijn 
bestanden\Mijn video"). 

• Klik op "Bladeren ...", ga naar de ingestelde directory en selecteer met een 
dubbelklik uw videobestand. Klik nu in de assistent op "Verder". 

• Vervolgens moet u eventueel op het apparaat de ontvangst van bestanden 
activeren en in sommige gevallen het wachtwoord nogmaals invoeren. Hierna 
begint meteen de overdracht van uw videobestand. 
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• Wanneer de overdracht succesvol is afgesloten, verschijnt er op uw apparaat 
het symbool voor ontvangen bestanden of een nieuw bericht. Lees het 
betreffende gedeelte in het handboek van uw apparaat, om te ervaren hoe u 
de videofilm kunt opslaan en afspelen. 

Let op! Het wordt aanbevolen, Bluetooth op uw apparaat alléén te activeren 
wanneer u de functie ook werkelijk nodig heeft, bijv. om bestanden over te 
dragen. Nadat de overdracht is afgesloten, kunt u Bluetooth weer deactiveren 
omdat een constant geactiveerde Bluetooth een veiligheidsrisico voor uw 
mobieltje kan betekenen! 

 

Overdracht met infrarood 

Bij apparaten met infrarood-interfaces functioneert de overdracht van films 
bijna hetzelfde als via Bluetooth. Hiervoor heeft u, zowel op de PC als op uw 
mobiele telefoon, een infrarood-interface nodig. Veel laptops beschikken 
standaard over zo'n infrarood-(IrDA)interface.   

• Voor het openen van de export moet er tussen de computer en het apparaat 
een actieve infraroodverbinding zijn. Activeer dus eerst op uw apparaat de 
infrarood-interface en zorg zo voor een verbinding met de computer. U kunt 
het bestaan van een verbinding in de taaklijst controleren door een betreffend 
symbool te zoeken. Meer informatie hierover vindt u in de Windows-hulp onder 
het trefwoord "Draadloze verbinding". 

Let op: sommige apparaten deactiveren na een bepaalde tijd de 
infrarood-interface als er geen gegevens worden uitgewisseld. In dit geval kunt 
u de geëxporteerde film in de Mediapool opnieuw opzoeken, de 
infrarood-interface van uw apparaat opnieuw activeren, het contextmenu van 
het betreffende bestand openen en via de entry "Overdragen" de video 
opnieuw naar het apparaat versturen. 

• Open de exportdialoog met de knop "Export" en selecteer onder "Na export 
overdagen" de optie "Met infrarood overdragen" en bevestig dit met "OK". Er 
verschijnt nu een venster, die u over de actuele stand van de overdacht 
informeert.  

• Wanneer de overdracht succesvol is afgesloten, verschijnt er op uw apparaat 
het symbool voor ontvangen bestanden of een nieuw bericht. Lees het 
betreffende gedeelte in het handboek van uw apparaat, om te ervaren hoe u 
de videofilm kunt opslaan en afspelen. 
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Mijn apparaat staat niet in de lijst, wat moet ik doen? 

Apparatenlijst online actualiseren 

Het aanbod van afspeelapparaten verandert constant. Steeds weer komen er 
nieuwe apparaten of versies van apparaten op de markt. Zo kan het zijn dat de 
lijst met ondersteunde apparaten niet meer actueel is en uw specifieke 
apparaat er (nog) niet in voorkomt. MAGIX houdt daarom continu de 
presetlijsten voor de beschikbare apparaten actueel, deze kunt u dan 
downloaden. Dit lukt echter niet zonder internetverbinding. 

Via het bevel "Preset voor nieuw apparaat downloaden" in het menu "Hulp" 
opent u een website met een actuele lijst van alle ondersteunde apparaten en 
apparaatversies. Zoek gewoon het gewenste apparaat en klik op de 
betreffende link. De instellingen voor dit apparaat worden dan gedownload en 
beschikbaar gesteld in MAGIX Video deluxe 17. 

Let op: sommige browsers laten een waarschuwingsbericht zien, als er wordt 
geprobeerd, een uitvoerbaar bestand (*.exe) te downloaden. Deze 
waarschuwing kunt u in dit geval rustig negeren. 

Als u uw apparaat ook niet op de website ziet, kunt u dit nog niet 
ondersteunde apparaat daar aanmelden, zodat het in de toekomstige updates 
wordt opgenomen. 

 

Handmatige invoer 

Wanneer uw apparaat ook na de online-update niet opduikt in de lijst, zult u de 
exportinstellingen handmatig moeten invoeren. Geen angst, u hoeft dit maar 
één keer te doen omdat u deze instellingen als preset kunt opslaan. 

 Zoek in de handleiding van uw mobiele apparaat, welk bestandsformaat 
nodig is. Als uw apparaat meerdere formaten ondersteunt, kunt u 
experimenteren met welk formaat u de beste resultaten verkrijgt. 

Stel het bestandsformaat in door het doelapparaten-menu te openen en 
achtereenvolgens "Handmatige invoer" -> "Video" -> "...Formaat" te 
selecteren. Als u vervolgens op "Export" klikt, bereikt u de exportdialoog van 
het geselecteerde bestandsformaat, waarin u alle verdere instellingen kunt 
bepalen.  

Lees voor meer details over de instellingen de handleiding van uw apparaat.  
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Tip: wanneer de formaatinstellingen voor uw apparaat niet beschikbaar zijn, 
kunt u eerst een ander apparaat van dezelfde fabrikant uitproberen en daarvan 
uitgaande de benodige aanpassingen aanbrengen. 

 Wanneer u functionerende instellingen heeft gevonden, raden wij u aan 
deze instellingen op te slaan als preset voor later gebruik. 

 

 

Overzicht apparaatklassen 

In dit gedeelte worden de verschillende ondersteunde klassen apparaten en de 
bijzonderheden die belangrijk zijn bij de handmatige invoer van het 
exportformaat nader verklaard. 

Beknopt overzicht apparaat-typen* 

Voorbeeld 
apparaten 

MPEG-4 profielen (in het containerformaat MPEG-4 
beschikbare audio- + videoformaten) 

IPod & PSP AVC (video) + AAC (audio) 
Mobieltjes 3GP (video) + AMR of AAC (audio) 
  
 Meer videoformaten 
Symbian 
mobieltjes  

MPEG-4 

Videospelers DivX / XviD 
PDA's, pocket 
PC's 

WMV9 

Vermelding onder voorbehoud 
 

Mobiele telefoons 

Daarmee worden ook Smartphones en multimediamobieltjes bedoeld. 

Bestandsformaat: voor Smartphones met het Symbian besturingssysteem 
kunt u het best het Real-formaat gebruiken voor optimale compatibiliteit omdat 
in dit besturingssysteem al een RealPlayer is geïntegreerd. Veel mobieltjes 
spelen ook MPEG4 af. Hierbij is het belangrijk om het juiste containerformaat 
(voor mobiele telefoons meestal 3GPP) in te stellen. (Video als MPEG4 video 
export) 

Resolutie: de resolutie komt overeen met de displaygrootte van de mobiele 
telefoon in beeldpunten (pixels). Gangbare resoluties zijn 128 x 96 pixels 
(sub-QCIF), 300 x 180 pixels en 320 x 240 pixels (Smartphones). Welke 
resolutie voor uw mobieltje geschikt is, kunt u lezen in de bijbehorende 
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documentatie. Veel mobiele telefoons hebben de exacte instelling nodig om 
video te kunnen afspelen! Wanneer de beeldverhouding niet overeenkomt met 
die van het display van de telefoon (300 x 180 komt bijv. overeen met 5:3 in 
plaats van 4:3), worden er zwarte balken aan toegevoegd. Voor brede displays 
(geoptimaliseerd voor 16:9) worden de video-effecten Beeldverhouding 16:9 
(anamorf/brievenbus) aanbevolen. 

Framerate: beeldherhalingsrate, d.w.z. het aantal beelden per seconde (fps, 
frames per seconde). Deze is voor mobiele telefoons meestal lager dan de 
normale 25 fps, bijvoorbeeld 10 of 15 fps, ten eerste om ruimte te besparen en 
ten tweede omdat processoren in mobieltjes een relatief klein rekenvermogen 
hebben. Als u geen ruimte hoeft te besparen, gebruikt u de hoogst mogelijke 
framerate (zie het handboek van uw telefoon), bij lage framerates gaat de video 
namelijk schokken. 

 

Organizers en PDA's 

Onder organizers en PDA's worden pocket-PC's en dergelijke verstaan. 

Bestandsformaat: voor pocket-PC's kunt u, voor optimale compatibiliteit, het 
best het Windows Media Video formaat gebruiken omdat pocket-PC's meestal 
werken met een gemodificeerd Windows besturingssysteem (Windows Mobile) 
waarin de Windows Media Player is geïntegreerd.  

Resolutie: de resolutie komt overeen met de grootte van het display van de 
PDA, meestal 320 x 240 pixels. Welke resolutie voor uw PDA geschikt is, kunt 
u lezen in de bijbehorende documentatie. Eventueel kan een PDA ook hogere 
resoluties dan aangegeven weergeven, al wordt dan meestal de CPU 
(processor) overbelast doordat voor elk beeldje een nieuwe schaal moet 
worden berekend, dit leidt tot ontbrekende beelden. 

Framerate: beeldherhalingsrate, dat wil zeggen het aantal beelden per 
seconde (fps, frames per seconde). Als u geen ruimte hoeft te besparen, 
gebruikt u de hoogst mogelijke framerate (zie het handboek van uw telefoon), 
bij lage framerates gaat de video namelijk schokken. 

 

Gameconsoles 

Sommige draagbare gameconsoles kunnen ook video afspelen. De consoles 
zijn uiterst fijngevoelig wanneer het om bestandsformaat-instellingen gaat; ze 
gebruiken vaak zelfs eigen bestandsformaat-varianten. 

Let op! Wijzig om die reden de aangegeven presets nooit! 
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MAGIX probeert voor alle op de markt verschenen gameconsoles met 
videofunctie, presets aan te bieden. Het kan zijn dat u hiervoor de apparaatlijst 
moet actualiseren (Apparaatlijst actualiseren). 

Let op: Sony PSP en Apple iPod Video spelen films alleen af, wanneer ze met 
een specifieke naam naar een vaste doeldirectory worden gekopieerd. Kopieer 
video's voor deze apparaten altijd vanuit de exportdialoog met de betreffende 
presets (boven in de lijst "Presets" en onder bij "Na de export verzenden"). 

 

Videospelers 

Onder videospelers verstaan we apparaten, die speciaal voor mobiele 
videoweergave zijn ontwikkeld. Ze hebben meestal een relatief groot display en 
een eigen harde schijf of een zeer groot flash-geheugen (denk aan gigabytes).   

Bestandsformaat: hierbij wordt meestal DivX-AVI of WMV gebruikt. Waar WMV 
(Windows Media Video) een eigen formaat weergeeft, is AVI een zogenaamd 
containerformaat. Dat betekent dat het eigenlijke formaat wordt gedefinieerd 
door een zogenaamde codec (op pagina 371). 

Bij de export in het AVI-formaat moet u tevens een codec instellen die het 
mobiele apparaat ook ondersteunt! 

Een wijd verbreide codec voor AVI is de DivX-codec. Deze wordt door een 
groot aantal draagbare videospelers ondersteund. Hiervoor zijn tussen de 
DivX-ontwikkelaars en de apparatenfabrikanten specifieke standaarden 
afgesproken (profiles), waar een DivX-gecertificeerd apparaat aan moet 
voldoen.  

Als verschil met Windows Media of MPEG4 wordt er voor het geluid en aparte 
audio-codec (ACM-codec) gebruikt, om het geluidsspoor in dezelfde sterke 
compressie met acceptabele kwaliteit te encoderen. De te gebruiken codec 
voor geluid kunt u selecteren onder Audiocompressie. Als preset wordt MP3 
56kBps gebruikt. Voor een betere geluidskwaliteit kunt u in de handleiding van 
uw apparaat nalezen, welke geluidsformaten er nog meer bij AVI-audio worden 
ondersteund. U kunt eventueel meerdere (van internet gedownloade) 
ACM-codecs installeren. 

De DivX-codec kan gratis vanaf www.divx.com http://www.divx.com worden 
gedownload  

Resolutie: videospelers kunnen alle resoluties tot aan de TV-resolutie aan, 
omdat de meeste modellen het videobeeld via een TV-uitgang kunnen 
uitvoeren. Voor een optimale beeldkwaliteit op de apparatendisplay (wanneer u 

http://www.divx.com/
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de TV-uitgang niet wilt gebruiken) kunt u het best de resolutie van de 
apparatendisplay gebruiken. 

Framerate: beeldherhalingsrate, dat wil zeggen het aantal beelden per 
seconde (fps, frames per seconde). Deze geeft bij videospelers geen 
problemen, de framerate van het oorspronkelijke materiaal kan zo worden 
gebruikt. 

Let op: Sony PSP en Apple iPod Video spelen films alleen af, wanneer ze met 
een specifieke naam naar een vaste doeldirectory worden gekopieerd. Kopieer 
video's voor deze apparaten altijd vanuit de exportdialoog met de betreffende 
presets (boven in de lijst "Presets" en onder bij "Na de export verzenden"). 

 

Cd/dvd branden 

Bestanden handmatig samenstellen 

Bestanden uit verschillende directory's combineren en op disk branden. De 
bestandskeuze kunt u eenvoudig met drag & drop uit de MAGIX Speed 
burnR-Verkenner uitvoeren. Verdere informatie vindt u in de MAGIX Speed 
burnR-Hulp! 

Toets:    Alt + Shift + R 

 

Cd/dvd direct kopiëren 

In de dialoog heeft u meerdere mogelijkheden, om een kopie te maken: 

• Kopie: hier kunt u direct een niet-kopieerbeschermde CD of DVD branden.  
• Shrink: hiermee comprimeert u een DVD naar de grootte van een single layer 

DVD±R/RW-. Hiervoor moeten alle te branden bestanden van de originele 
DVD al op de harde schijf staan. 

• Analoge kopie: hiermee kopieert u via analoge opname uw video naar een 
disk. 

Lees hierover meer in het betreffende gedeelte in hoofdstuk "De weergave 
"Opnemen"" 

Toets:   Alt + Shift + D 
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Kopie reeds gemaakte (s)vcd/dvd branden 

Alle voor het branden van de cd/dvd benodigde bestanden, de menu’s en 
gecodeerde videobestanden worden tijdelijk als buffer op de harde schijf 
opgeslagen. Deze worden na het branden van de disk niet automatisch gewist. 
Met de functie „Kopie reeds gemaakte (s)vcd/dvd branden“ kunt u het 
aangemaakte image gebruiken om een aantal extra disks te branden, zonder 
dat de gegevens steeds opnieuw hoeven te worden gecodeerd.  

Kies in de dialoog het gewenste image en het MAGIX brandprogramma doet 
de rest. 

Lees voor de bediening van MXCDR het hulpbestand van het betreffende 
programma.  

 

Internet 

Met MAGIX Online Wereld bieden wij een reeks online diensten rond de 
thema's digitale fotografie, video, muziek en mediaveiligheid en koppelen we 
stationaire aan mobiele eindapparaten en internet. 

Laat u informeren via over de actuele stand of direct online op de homepage 
van MAGIX Online Wereld. 

 

MAGIX Online Album/MAGIX Online Print Service/Catooh 

Over de MAGIX Online Wereld kunt u meer lezen in het menu Online! 

 

Naar magix.info exporteren 

Met dit bevel kunt u uw film naar magix.info exporteren. 

Exporteer hiervoor vervolgens uw project in een van de volgende formaten: asf, 
mov, mpg, mpeg, mp4, wmv, 3gp of avi. Vervolgens komt u via het 
menu-onderdeel „Bestand > internet > magix.info > video's op magix.info 
presenteren“ direct op een pagina, waarop u uw video kunt uploaden. U moet 
zich echter van te voren nog bij magix.info registreren. 
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Online toegangsgegevens 

In deze dialoog kunt u uw toegangsgegevens (login en wachtwoord) voor 
MAGIX Online Album en alle andere services van MAGIX Online Wereld en voor 
de Catooh opslaan zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren 
wanneer u MAGIX Online Wereld wilt gebruiken. 

De opgeslagen gegevens zijn ook in alle andere MAGIX-programma's voor de 
betreffende computergebruiker geldig. 

 

Youtube/Vimeo 

Dit is de directe verbinding tussen MAGIX en verschillende community's, zoals 
YouTubeTM of VimeoTM. 

 

Actuele film als video uploaden 

Laadt de actuele film naar het geselecteerde portaal of naar de geselecteerde 
community. Voer hiervoor de gegevens voor de video in de daarvoor bestemde 
velden in zodat de zoekfuncties van deze portalen ook deze video vinden. 

MAGIX Video deluxe 17 gebruikt hiervoor gedeeltelijk ook het formaat H.264, 
dat een bestanddeel van de MPEG-4-codec is. Omdat Flash dit formaat direct 
ondersteunt en de meeste community's en portalen sowieso dit formaat 
gebruiken, moet in dit geval de film niet opnieuw naar de betreffende server 
gerenderd worden. Zo wordt verder kwaliteitsverlies vermeden. 

Bij het uploaden van HD-materiaal wordt een resolutie van HD-formaat 720p 
toegepast. 

 

Gemarkeerde media uit de Mediapool uploaden. 

Upload de in de Mediapool gemarkeerde media naar het geselecteerde portaal 
of de geselecteerde community. 

 

Let op: voor de import en export van AVC en MPEG-4-bestanden moet de 
MPEG-4-encoder eerst geactiveerd (op pagina 368) worden. Daarvoor opent 
zich een dialoog wanneer de codec nodig is. Bestanden met een horizontale 
resolutie van meer dan 768 pixels kunnen alleen door MAGIX Video deluxe 17 
Plus und Premium worden geladen. 
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Veiligheidskopie 

Data moeten worden bewaard, om ze in het geval van een systeem-crash of 
een projectfout eenvoudig terug te kunnen halen. 

Voor meer informatie kunt u het gedeelte Veiligheidskopie (op pagina 299) in 
het hoofdstuk Videoprojecten beheren lezen. 

 

Herstelfilm laden 

Met de optie laadt u een automatisch aangelegde back-up van een project. 
Dergelijke automatische back-ups eindigen met de extensie MV_ (underscore). 
Deze optie is ook een goede hulp bij noodgevallen wanneer u tijdens de 
bewerking per ongeluk heeft opgeslagen maar weer naar de vorige versie van 
de film wilt terugkeren. 

Sneltoets:   Alt + O 

 

Opruimassistent 

Met de Opruimassistent kunt u projecten inclusief alle films en de daarin 
gebruikte audio-, video- en fotobestanden van uw harde schijf verwijderen. 
Gebruik deze functie om ruimte vrij te maken op uw harde schijf voor nieuwe 
projecten. 

Voorzichtig: wanneer u de in de film gebruikte bestanden ook nog in andere 
films heeft gebruikt (bijv. eigen trailers, titelmuziek etc.), kunt u van tevoren van 
deze bestanden nog een back-up maken. 

Sneltoets:   Ctrl + Alt + G 

Voor meer informatie kunt u het gedeelte Opruimassistent (op pagina 301) in 
het hoofdstuk Videoprojecten beheren lezen. 

 

Instellingen 

Filminstellingen 

Roept de filminstellingen van de actueel geselecteerde film op. 
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Programma-instellingen 

 
De programma-instellingen (op pagina 66) worden geopend. 

Sneltoets:  Y 

 

Sneltoets bewerken 

Via deze menu-entry opent u een dialoog voor de bewerking van sneltoetsen. 
Zo kunt u MAGIX Video deluxe 17 aanpassen aan uw wensen. 

 

Afsluiten 

Sluit MAGIX Video deluxe 17 af. 

Toets:   Alt + F4 
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Menu Bewerken 

Ongedaan maken 

 

Hiermee kunt u de laatste bewerkingen ongedaan maken. Het is 
daarom geen probleem om kritische operaties gewoon eens uit te 
proberen. Wanneer het resultaat u niet bevalt maakt u het 
eenvoudigweg weer ongedaan door op de knop "Ongedaan maken" te 
klikken. 

Een klik op de pijl naast de knop opent een lijst van de tot nu toe ongedaan 
gemaakte wijzigingen, zodat u ook meerdere na elkaar gegeven commando's 
Ongedaan maken hersteld kunnen worden. 

Let op: de lengte van de lijst kunt u instellen in de Programma-instellingen (op 
pagina 66) zoals u dat wilt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk: hoe langer de 
lijst, hoe meer werkgeheugen in beslag wordt genomen. 

Sneltoets: Ctrl + Z 

 

Herstellen 

 

Met dit bevel maakt u een zojuist uitgevoerde opdracht Ongedaan 
maken, weer ongedaan. 

Een klik op de pijl naast de knop opent een lijst van de tot nu toe ongedaan 
gemaakte wijzigingen, zodat u ook meerdere na elkaar gegeven commando's 
Ongedaan maken hersteld kunnen worden. 

Let op: de lengte van de lijst kunt u instellen in de Programma-instellingen (op 
pagina 66) zoals u dat wilt. In zijn algemeenheid geldt natuurlijk: hoe langer de 
lijst, hoe meer werkgeheugen in beslag wordt genomen. 

Sneltoets: Ctrl + Y 
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Objecten knippen 

De gemarkeerde objecten worden uit het actuele project geknipt en op 
het klembord geplaatst. Ze kunnen op een andere plaats worden 
ingevoegd. 

Toets:   Ctrl + X 

 

Objecten kopiëren 

De gemarkeerde objecten worden vanuit het actuele project naar het klembord 
gekopieerd. Ze kunnen op een andere plaats worden ingevoegd. 

Toets:   Ctrl + C 

 

Objecten plakken 

De inhoud van het klembord wordt op de positie van de beginmarker in het 
huidige project ingevoegd. 

Toets:    Ctrl + V 

 

Objecten dupliceren 

Met deze opdracht worden alle geselecteerde objecten gekopieerd. De 
kopieën verschijnen licht verschoven naast het origineel en kunnen met de 
muis naar de juiste positie worden gesleept (drag & drop). 

Toets:   Ctrl + D 

 

Objecten wissen 

 

Met dit bevel verwijdert u de gemarkeerde scène (of het gemarkeerde 
object in de modus Tijdlijn). 

Sneltoets: Del 
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Alle objecten selecteren 

Alle objecten in het arrangement worden geselecteerd. 

Toets:    Ctrl + A 

 

Monteren 

De montagefuncties kunnen via de werkbalk worden geopend. Als u de functie 
daar kiest, wordt altijd de laatstgekozen functie als knop weergegeven. 

 

Scène splitsen 

 
Dit bevel splitst een geselecteerd object op de positie van de 
beginmarker. Zo ontstaan er twee onafhankelijke objecten. 

Sneltoets:   T 

 

Begin scène verwijderen 

 
Deze functie splitst de scène op de positie van de afspeelmarker en 
verwijdert tegelijkertijd het gedeelte ervoor. 

Sneltoets:   Ctrl + T 

 

Einde scène verwijderen 

  

Deze functie splitst de scène op de positie van de afspeelmarker en 
verwijdert tegelijkertijd het gedeelte erna. 

Sneltoets:   Shift + Z 

 

Scène verwijderen 

 
Als u achteraf een scène uit een film wilt knippen, kunt u met deze 
optie de achterste objecten, titels en overgangen op alle sporen 
automatisch naar voren laten schuiven, zodat er geen gat in de film 
ontstaat. 

Dit betreft niet de objecten op andere sporen, die de gekozen scène 
overlappen, ze worden dus niet verschoven. 

Sneltoets:  Ctrl + Del 
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Film splitsen 

 
Dit commando splitst de film op de plaats van de afspeelmarker in 
twee zelfstandige films. In de Arranger blijft het gedeelte staan, dat 
voor de afspeelmaker staat.  

Het achterste gedeelte wordt uit de Arranger verwijderd en als nieuwe film 
aangelegd, die u bereikt via het menu "Venster". 

Sneltoets:   Alt + T 

 

Muzikale montage-aanpassing 

Als u uw achtergrondmuziek met de Maatdetectie-assistent (op pagina 257) 
heeft bewerkt en het muzikale tempo bekend is, kunt u uw montage met dit 
bevel automatisch aan dit tempo aanpassen. Daarbij worden alle harde lassen 
(dus geen overgangen) naar kwartnoot-posities verschoven. 

Sneltoets:  Ctrl + Shift + U 

 

Selectie bewerken 

MAGIX Video deluxe 17 biedt naast de op objecten gebaseerde functies ook 
"band-georiënteerde" montagefuncties. Deze hebben steeds betrekking op het 
gehele project van het eerste tot het laatste spoor en op het gedeelte tussen 
de in- en out-point. 

 

Knippen 

Het gedeelte tussen in- en out-point wordt uit het actuele arrangement 
gesneden en op het klembord geplaatst. Het kan dan ergens anders worden 
ingevoegd (geplakt). 

Sneltoets:  Ctrl + Alt + X 

 

Kopiëren 

Het gedeelte tussen in- en out-point wordt uit het actuele arrangement op het 
klembord geplaatst. Het kan dan ergens anders worden ingevoegd (geplakt). 

Sneltoets:  Ctrl + Alt + C 
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Wissen 

Het gedeelte tussen in- en out-point wordt uit het actuele arrangement 
verwijderd en niet op het klembord geplaatst. 

Sneltoets:  Ctrl + Del 

 

Plakken 

De inhoud van het klembord wordt op de positie van het in-point aan het 
actuele arrangement toegevoegd.  

Sneltoets:  Ctrl + Alt + V 

 

Extraheren 

Het gedeelte tussen in- en out-point blijft behouden, de gedeeltes ervoor en 
erna worden verwijderd. Gebruik deze optie om uit het Arrangement alleen een 
deel naar voren te halen en te bewerken. 

Sneltoets:  Ctrl + Alt + P 

 

Groeperen 

Alle geselecteerde objecten worden aan een groep toegewezen. Zodra een 
object wordt geselecteerd dat tot een groep behoort, worden alle objecten in 
die groep geselecteerd zodat ze samen kunnen worden bewerkt. 

Toets:   Ctrl + L 

 

Degroeperen 

 
Alle gemarkeerde objecten worden weer onafhankelijke objecten. 

Sneltoets:  Ctrl + M 
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Assistenten 

Slideshow Maker 

Opent de Slideshow Maker (op pagina 252) 

Sneltoets:  Ctrl + Shift + M 

 

MAGIX Soundtrack Maker 

Dit commando roept de MAGIX Soundtrack Maker (op pagina 241) op. 

Sneltoets:   W 

 

Animatie van reisroutes 

Dit menuonderdeel opent het afzonderlijke programma "Animatie van 
reisroutes". Hiermee kunnen makkelijk met behulp van online kaarten 
geanimeerde reisroutes worden gemaakt. 

Opmerking: Om altijd actuele kaartgegevens te kunnen gebruiken worden 
deze door Animatie van reisroutes direct van internet gehaald. Daarom is een 
internetverbinding vereist. 

 

Audio afmixen 

Deze optie voegt alle audio-objecten in één audiobestand samen. Het 
geluidsmateriaal zal slechts één track van de Arranger bezetten. Het RAM zal 
nauwelijks meer worden belast, maar u moet daarvoor wel 10 MB (stereo) op 
de harde schijf opofferen. Op deze manier krijgt u meer controle over de 
Arranger en kunt u ruimte vrijmaken voor extra objecten. 

MAGIX Video deluxe 17 normaliseert het audiobestand automatisch. Dat wil 
zeggen dat het luidste gedeelte van het WAVE-audio-object gelijk is aan de 
hoogste waarde van de 16-bits resolutie. Op deze manier blijft de 
geluidskwaliteit hetzelfde, zelfs als u de afmixprocedure herhaalt of het 
eindmixbestand met andere WAVE-audio-objecten combineert. De 
afmixfunctie is zeer bruikbaar als u nog meer wilt doen met het eindmixobject.  

Voor alle AVI- of WAV-bestanden (of welke multimediabestanden dan ook) die 
op CD gebrand moeten worden of op andere PC’s gebruikt moeten worden, 
gebruikt u niet de afmixfunctie maar de opties binnen Arrangement Exporteren 
(bestandsmenu). 

Toets:   Shift + M 
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Audio en video samenvoegen 

Naast de functie „Audio samenvoegen“ (zie verderop) worden alle 
video-objecten inclusief alle effecten, overgangen en montages in één 
MXV-bestand samengevoegd. Als uw computer zijn prestatiegrenzen bereikt, 
kunnen op deze manier snel bronnen voor verdere bewerkingen worden 
vrijgemaakt. 

 

Rasterpunten bewerken 

Als de positie van de objecten, objectranden, markers of de afspeelcursor met 
de muis wordt gewijzigd, springen deze automatisch in op specifieke 
„sleutelposities“ als deze zich binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
positie bevinden. Dit noemt met „Op raster uitlijnen“. Hiermee kunnen objecten 
ook in hogere zoomresoluties exact worden gepositioneerd, zonder dat er 
kleine openingen ontstaan, die in lagere resoluties niet zichtbaar zijn. 
Normaliter worden de objectranden en alle markers op elkaar uitgelijnd.  

• Per object kan nog een extra rasterpunt worden bepaald om ook binnen een 
object specifieke plaatsen te markeren waar andere objecten op moeten 
uitlijnen.  

• Selecteer om een rasterpunt te zetten een object en plaats de beginmarker op 
de plaats waar het rasterpunt moet komen.  

• Met „Rasterpunt plaatsen“ wordt een rasterpunt geplaatst. Met „Rasterpunt 
verwijderen“ wordt dit weer gewist.  

• „Alle rasterpunten verwijderen“ verwijdert de rasterpunten uit alle objecten.  

Toets:   Alt + Shift + P 

 

Marker 

Projectmarkers instellen 

Met deze optie wordt op de huidige afspeelpositie een projectmarker 
geplaatst. Meer informatie bij de projectmarkers vindt u in het hoofdstuk 
„Marker“ onder „Projectmarker plaatsen“ (op pagina 137). 

 

Projectmarkers wissen 

De geselecteerde projectmarker (op pagina 137) wordt verwijderd. 
Projectmarker kunt u ook via het contextmenu verwijderen en hernoemen. 
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Hoofdstukmarker plaatsen 

 
Plaatst een hoofdstukmarker op de positie van de afspeelmarker. Dit 
zorgt voor een hoofdstuk-entry in het diskmenu, wanneer u uw film op 
CD/DVD brandt. 

U kunt uw hoofdstukmarkers hernoemen, door erop met de rechtermuisknop 
te klikken en "Hernoemen" te kiezen. De naam verschijnt dan in het 
hoofdstukmenu. 

Sneltoets:  Shift + Enter 

 

Marker > Hoofdstukmarker automatisch plaatsen 

Plaatst automatisch volgens bepaalde regels hoofdstukmarkers in het 
arrangement, die dan in het filmmenu van een DVD als hoofdstuk kunnen 
verschijnen. Dit is handig wanneer u meteen na een opname een disk wilt 
branden. 

Er zijn verschillende opties om automatisch hoofdstukken te generen: 

Aan het begin van de film: de film bevat dan slechts één hoofdstuk. 

Aan de objectbeginnen in spoor...: elk object van een spoor vormt een 
hoofdstuk, vooringesteld is spoor 1. 

Op de positie van aanwezige titelobjecten: bij ondertitels, bijvoorbeeld als 
tussentitels, worden de hoofdstukmarkers geplaatst. 

Ingestelde afstand (minuten)/ ingesteld aantal: wanneer de 
hoofdstukonderverdeling geen inhoudelijke samenhang heeft of alleen nodig is 
om snel te kunnen navigeren, kunt u een vaste tijdafstand tussen de 
hoofdstukmarkers of een aantal hoofdstukmarkers instellen. 

Voor de benoeming van hoofdstukmarkers kunt u een eigen naam met 
doorlopend nummer gebruiken of objectnamen resp. de tekst uit tekstobjecten 
overnemen. 

Ook kunt u bestaande hoofdstukmarkers wissen en het automatisch plaatsen 
van hoofdstukmarkers tot het gebied tussen begin- en eindmarker beperken. 

Sneltoets:  Alt + Shift + Enter 
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(Alle) Hoofdstukmarker(s) verwijderen 

Deze functie verwijdert alle hoofdstukmarkers en verwijdert ook alle 
hoofdstukentries in het diskmenu.  

Lees het hoofdstuk Scherm Disk branden voor meer details.  

Toets:    Ctrl + Enter/Alt + Strg + Enter 

 

Marker > Begin/einde van het gedeelte instellen 

Plaatst een gedeeltebegin resp. -einde op de positie van de afspeelmarker. 

Sneltoets:  l/O 

 

Marker > Naar het begin/einde van het gedeelte springen 

Plaatst de afspeelmarker op de positie van het gedeeltebegin resp. -einde. 

Sneltoets:  Shift+I/Shift+O 

 

Reset het gemarkeerde gedeelte 

Wist het gedeeltebegin en -einde 

 

Weergave bewegen 

Met deze bevelen wordt het zichtbare gedeelte samen met de beginmarker in 
de tijdlijn verplaatst. U kunt heel snel tussen verschillende markers (sprong-, 
hoofdstuk-, scène- en reclamemarkers) en objectranden heen en weer 
springen. 

Toets:   zie toetscombinaties, gedeelte Arrangerweergave  

 

MultiCam 

Met dit commando schakelt u over naar de MultiCam-modus (op pagina 143). 
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Menu Effecten 

Effectinstellingen film 

Dit menupunt roept de effecteninstellingen van de film op. De daar gekozen 
instellingen gelden voor de volledige film. 

Sneltoets:  M 

 

Video-objecteffecten (Menu) 

Scènedetectie 

Opent de automatische scèneherkenning om langere video's in afzonderlijke 
scènes te "snijden" en de scènes in de take-directory te plaatsen. Lees 
hiervoor het hoofdstuk "Automatische scèneherkenning" (op pagina 245). 

Sneltoets:   Shift + Z 

 

Beeldstabilisatie 

Opent de beeldstabilisatiedialoog waarmee u "bewogen" opnames kunt 
corrigeren. Lees voor meer informatie het hoofdstuk "Beeldstabilisatie" (op 
pagina 187). 

Sneltoets:  Shift + K 

 

Reclame zoeken en verwijderen 

Opent de dialoog voor Reclame zoeken en verwijderen (op pagina 246). 

Sneltoets:   Shift + C 

 

In externe editor bewerken 

Grafische bestanden (BMP of JPEG) kunnen vanuit de Arranger in een extern 
grafisch programma worden geopend en bewerkt. Het geselecteerde grafische 
bestand wordt automatisch geladen en na afsluiting van de bewerking terug in 
MAGIX Video deluxe 17 in het oorspronkelijke materiaal geplaatst. MAGIX 
Video deluxe 17 biedt daarvoor het krachtige fotobewerkingsprogramma 
"MAGIX Xtreme Photo Designer". 
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Foto's met effecten opslaan 

Hiermee kunt u gebruikte foto's opslaan en daarbij de in MAGIX Video deluxe 
17 gebruikte objecteffecten (bijvoorbeeld Media Pool) in de foto laten 
meeberekenen. 

 

Panorama maken ... 

Opent de dialoog voor het maken van een panorama. Zet uw foto's vooraf in 
de juiste volgorde en stem de belichting en kleuren ervan op elkaar af, zodat u 
het beste resultaat bereikt. Let er daarbij vooral op dat de overlappingen op 
elkaar zijn afgestemd. 

 

Video-effecten 

Hier vindt u effecten die geschikt zijn voor video's en stilstaande beelden. De 
effecten kunnen na de selectie van een object in het dialoogvenster van het 
betreffende effect worden ingesteld. Meer informatie hierover vindt u in het 
hoofdstuk "Effecten en titels" onder "Video-effecten in de Mediapool (op 
pagina 156)". 

 

Video-effectsjablonen 

Hier vindt u algemene sjablonen die u met ingedrukte muisknop naar uw 
video-objecten kunt slepen en enkele video-mix-effecten waarmee u bv. snel 
een Bluebox-effect kunt toepassen. 

 

Bewegingseffecten 

Hier vindt u de bewegingseffecten, waarmee u het beeld met bijvoorbeeld 
zooms of camerabewegingen kunt animeren. Meer informatie hierover vindt u 
in het hoofdstuk "Effecten en titels" in het gedeelte Bewegingseffecten in de 
Mediapool (op pagina 165). 

 

Bewegingseffectsjablonen 

Hier vindt u sjablonen voor bewegingseffecten. Deze kunt u dan in de 
Mediapool met een dubbele klik of drag & drop in het arrangement laden. 

 

Uitsnede 

Video-objecten worden op een specifiek gedeelte van het scherm geplaatst. 
Lees voor meer details het hoofdstuk Video-effecten. 
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Achtergrondvormgeving 

Selecteer hier een kleur, een foto of een video op uw harde schijf, die als 
achtergrond voor de getoonde scène of foto zal dienen. Dit is vooral nuttig, 
wanneer scènes of foto's zwarte randen hebben of kleiner worden 
weergegeven. 

 

Reset achtergrond 

Maakt de instellingen voor de achtergrondvormgeving (op pagina 338) 
ongedaan. 

 

Als achtergrond gebruiken 

Gebruikt de geselecteerde foto of video als achtergrond. 

 

Video-effecten laden 

U kunt de actueel ingestelde effectcombinaties voor elk object apart opslaan 
en - als ze bevredigend zijn - later op andere objecten toepassen. Als u door 
de bomen het bos niet meer ziet, schakelt u alle actueel gebruikte effecten 
volledig uit ("Reset")  

Toets:    Alt + Shift + O 

 

Video-effecten opslaan 

U kunt de actueel ingestelde effectcombinaties voor elk object apart opslaan 
en - als ze bevredigend zijn - later op andere objecten toepassen. Als u door 
de bomen het bos niet meer ziet, schakelt u alle actueel gebruikte effecten 
volledig uit ("Reset")  

Toets:    Alt + Shift + S 

 

Reset video-effecten 

U kunt de actueel ingestelde effectcombinaties voor elk object apart opslaan 
en - als ze bevredigend zijn - later op andere objecten toepassen. Als u door 
de bomen het bos niet meer ziet, schakelt u alle actueel gebruikte effecten 
volledig uit ("Reset")  

Toets:    Alt + Shift + C 

 

Video-effecten kopiëren 

Effectinstellingen van een object kunt u naar het klembord kopiëren om deze 
bij andere objecten weer in te voegen (op pagina 340). 
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Video-effecten invoegen 

Video-effecten kunt u van andere objecten in het geselecteerde invoegen. 
Hiervoor moeten de instellingen eerst naar het klembord gekopieerd (op pagina 
339) worden. 

 

Video-effecten op alles toepassen 

De huidige effectinstellingen worden op alle scènes en foto's van de film 
toegepast. 

 

Video-effecten op alle volgende toepassen 

De huidige effectinstellingen worden op alle scènes en foto's van de film 
toegepast, die achter het geselecteerde object liggen. 

 

Audio-objecteffecten 

Normaliseren 

De functie "Normaliseren" verheft het niveau van een audio-object tot de 
maximaal mogelijke hoogte, zonder het materiaal te oversturen. Hiervoor wordt 
de signaalpiek van het object gezocht. Het niveau van deze piek wordt exact 
op 0 dB afgesteld. 

Toets:    Shift + N 

 

Volumeverlaging 

Zie hoofdstuk audio-effecten, volumeverlaging (op pagina 222) 

 

Volume instellen 

Deze functies in het effectenmenu en contextmenu regelen het geluidsvolume 
van aparte objecten, net als de objecthendels in de Arranger. 

 

Audio Cleaning 

zie Audio Cleaning (Meer informatie hierover vindt u in het gedeelte 
"Optimalisatie van het geluid" op pagina 205) in hoofdstuk Audio-effecten 

Toets    Shift + W 
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Echo/Reverb 

zie Reverb/Echo, hoofdstuk Audio-effecten 

Toets:    Shift + H 

 

Timestretch/resample 

zie Timestretch/Resample, hoofdstuk Audio-effecten 

Toets:    Shift + Q 

 

Audio-effecten laden 

U kunt de actueel ingestelde effectcombinaties voor elk object apart opslaan 
en - als ze bevredigend zijn - later op andere objecten toepassen. Als u door 
de bomen het bos niet meer ziet, schakelt u alle actueel gebruikte effecten 
volledig uit ("Reset")  

Toets:    Ctrl + Alt + O 

 

Audio-effecten opslaan 

U kunt de actueel ingestelde effectcombinaties voor elk object apart opslaan 
en - als ze bevredigend zijn - later op andere objecten toepassen. Als u door 
de bomen het bos niet meer ziet, schakelt u alle actueel gebruikte effecten 
volledig uit ("Reset")  

Toets:    Ctrl + Alt + S 

 

Reset audio-effecten 

U kunt de actueel ingestelde effectcombinaties voor elk object apart opslaan 
en - als ze bevredigend zijn - later op andere objecten toepassen. Als u door 
de bomen het bos niet meer ziet, schakelt u alle actueel gebruikte effecten 
volledig uit ("Reset")  

Toets:   Ctrl + Alt + K 

 

Maatdetectie-assistent 

zie Tempo en maatdetectie-assistent (op pagina 257). 

Toets:  Shift + E 
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Volumecurve 

Het belangrijkste objectcurveneffect, het volume, is hier direct beschikbaar. 
Het volume vindt u ook in de Mediapool onder „Effecten“ > „Audio-effecten“ > 
„Algemeen“ (op pagina 172), u kunt deze ook daar animeren. 

Sneltoets:   Alt + X 

 

Titeleffecten (Menu) 

Titeleditor 

 
Opent de Titeleditor voor het geselecteerde foto-, video- of titelobject. 

Sneltoets:  Ctrl + T 

 

Titeleffecten laden 

U kunt de combinatie van effecten voor elk titelobject apart opslaan en deze 
later op andere titelobjecten toepassen. 

 

Titeleffecten opslaan 

U kunt de combinatie van effecten voor elk titelobject apart opslaan en deze 
later op andere titelobjecten toepassen. 

Toets:    Alt + T 

 

Design-elementen 

Multi beeld-in-beeld: hier vindt u verschillende effect-presets voor 
beeld-in-beeld-effecten. 

Collages: werken ongeveer zoals normale beeld-in-beeld-effecten met het 
verschil dat hiervoor meerdere objecten worden gebruikt. Afhankelijk van de 
collage arrangeert u de gewenste objecten na elkaar en sleept u de collage 
naar het eerste object. 

Afbeeldingsobjecten: hier vindt u verschillende objecten zoals bijv. zwarte 
balken, tekstballonnen voor cartoons etc. 

Intro's/outro's: hier vindt u begin- en eind-scènes voor uw films. 



 
 

Menu's 343  

 

www.magix.nl

Visuals: geven afgespeelde tonen grafisch weer. Ze kunnen worden 
gecombineerd met ander videomateriaal. 

 

Effectbibliotheken 

Via deze menu-entries stuurt u de betreffende directories aan met de 
Mediapool. 

 

Synthesizer 

Synthesizers zijn klankgeneratoren die als afzonderlijke objecten kunnen 
worden geladen. Meer informatie vindt u in het gedeelte  "Synthesizer". 

 

Menu Venster 

Overgang trimmen 

Toont of verbergt het trimmervenster, waarin u de positie van audio- en 
video-objecten en de bijbehorende hendels zeer nauwkeurig kunt instellen. 
Ook kunt u hier de overgangseigenschappen instellen (type overgang, lengte). 
Lees het hoofdstuk Video fijnafstemmen (trimmen) (op pagina 126) voor meer 
details 

Toets:    N 

 

Objecttrimmer 

Roept de object-trimmer op. Hiermee kunt u de positie en de hendels van een 
video-object fijn afstellen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk  Video 
fijnafstemmen (trimmen) (op pagina 126). 

Toets:    Q 

 

Mixer 

 
Met deze opdracht kunt u de realtime mixer zichtbaar maken of 
verbergen.  

Toets:   M 
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Master audio-effect-rack 

Hier kan het master audio-effect-rack worden geopend en gesloten. Zie voor 
meer informatie over alle opties het hoofdstuk Audio-effecten (op pagina 204). 

Toets:   B 

 

Mastering Suite 

Hier opent u de Mastering Suite (op pagina 216). 

 

Programmamonitor 

Opent en sluit het videovenster. Als de standaard layout wordt gekozen kan de 
Mediapool in een onafhankelijk venster worden getoond. 

Toets    V 

 

Mediapool 

Met dit commando kunt u de Mediapool verbergen of zichtbaar maken. 

Toets:    F 

 

Project 

Toont of verbergt de Arranger. 

 

Reset vensterordening 

Wanneer u de vensters in MAGIX Video deluxe 17 naar wens heeft verschoven, 
kunt u met dit bevel de ordening weer naar de oorspronkelijke toestand 
terugbrengen. 

Sneltoets:  F9 
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Instellingenweergave 

Zie programma-instellingen > "Weergavepresets" (op pagina 72) in het 
PDF-handboek. 

Sneltoets:   Alt + Shift + V 

 

Filmoverzicht 

 
Hiermee kan de complete film in een overzicht op de videomonitor 
worden getoond. 

Deze optie is vooral geschikt om bij complexe en lange arrangementen het 
overzicht niet te verliezen. U heeft zicht op uw complete arrangement en kunt 
desondanks razendsnel het gezochte object bereiken - u kunt direct op de 
Videomonitor zoomen of de in de Arranger getoonde selectie verschuiven. 

Sneltoets:   Shift + A 

 

Filmweergave optimaliseren 

  Het zoomniveau wordt op 100% gezet zodat alle objecten en 
het complete arrangement te zien zijn.  

Bovendien worden de rode gedeeltemarkers op het begin respectievelijk het 
einde gezet, zodat de film volledig kan worden afgespeeld. 

Sneltoets:   Shift + B 

 

Zoom horizontaal 

Hier vindt u een reeks functies voor de wijziging van het zichtbare 
tijdasgedeelte. 

 

Zoom verticaal 

Hier kunt u het aantal zichtbare sporen wijzigen. Hoe meer sporen zichtbaar 
zijn, des te kleiner worden ze weergegeven. 

 

Alle films sluiten 

Sluit alle geopende films. 
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Menu Online 

Met MAGIX Online Wereld bieden wij een reeks online diensten rond de 
thema's digitale fotografie, video, muziek en mediaveiligheid en koppelen we 
stationaire aan mobiele eindapparaten en internet. 

Laat u informeren via over de actuele stand of direct online op de homepage 
van MAGIX Online Wereld. 

 

Menu Opgaven 

In dit menu vindt u directe oplossingen en korte hulpvideo's voor specifieke 
taken op veel verschillende gebieden. Naast stapsgewijze instructies in geluid 
en beeld heeft u hier snel toegang tot vele functies. 

Als u op een onderdeel met een camerapictogram klikt, wordt er een korte 
tutorialvideo afgespeeld die de benodigde stappen laat zien. De onderdelen 
zonder camerapictogram voeren de betreffende taak direct uit. 

 

Menu Hulp 

Hulp 

Dit bevel is vrijwel overal in het programma beschikbaar en roept de 
programmahulp met thematische hulp aan. Gebruik dit bevel voor hulp bij 
bepaalde gedeelten van MAGIX Video deluxe 17. 

Sneltoets:  F1 

 

Inhoud 

Gebruik dit commando om naar de overzichtspagina van de hulp te gaan. Van 
daaruit kunt u naar bepaalde commando's springen of stap voor stap 
aanwijzingen doorlezen. 

Toets:  F1 
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Contexthulp 

 
Wanneer u de knop in de onderste gereedschapsbalk aanklikt, 
verandert de cursor in een pijl met een vraagteken.  

Wanneer u hierna op één van de menu's of knoppen in de werkbalk klikt, 
verschijnt er nadere informatie over het betreffende thema.  

Toets:   Alt + F1 

 

Tutorialvideo Quickstart/Opname/Bewerking/Branden en 
exporteren 

Toont inleidende video's met verschillende thema's uit de videobewerking in 
MAGIX Video deluxe 17. 

Tip: als u MAGIX Video deluxe 17 voor de eerste keer gebruikt, bevelen we u 
aan, de tutorialvideo's eens rustig te bekijken, zo krijgt u snel en compact een 
overzicht van de mogelijkheden van het programma. 

 

Vraag online stellen in de Kennis Community 

Stel hier uw vraag aan de magix.info. 

 

Kennis & workshop vinden 

Bekijk de nieuwste workshops op magix.info en lees nuttige tips van andere 
gebruikers van MAGIX Video deluxe 17. 

 

Kennis & workshop vinden 

Interessante workshops en nuttige tips voor eenvoudig werken met "MAGIX 
Video deluxe 17". 

Let op: hiervoor heeft u een internetaansluiting nodig. 
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Contact opnemen met andere gebruikers 

Via MAGIX Screenshare kunt u de inhoud van uw beeldscherm aan andere 
gebruikers overdragen of het beeldscherm van andere gebruikers bekijken. 

Om de inhoud van uw beeldscherm aan een andere gebruiker over te dragen, 
kiest u het menupunt "Beeldschermoverdragen als gastheer". Het 
startbeeldscherm MAGIX Screenshare opent zich. Klik daar op "Sessiestart". 

Let op: met een klik op uw naam kunt u de naam veranderen waaronder u bij 
de sessie zichtbaar bent. In het startbeeldscherm kunt u onder "Opties" in de 
tab "Instellingen" ook instellen dat u als gastheer het beeldscherm van uw gast 
ziet. 

Er worden twee vensters geopend. Eén groot venster 
dat indien gewenst andere beeldscherminhoud toont en 
een klein waarin zich uw sessie-ID bevindt. Dit 
achtdelige nummer moet u alle gebruikers die uw 
beeldscherm willen zien mededelen. 

Let op: de sessie-ID verandert met iedere nieuw gestarte zitting. 

Wanneer u de beeldscherminhoud van een andere gebruiker wilt ontvangen, 
heeft u de sessie-ID nodig. Kies vervolgens het menupunt 
"Beeldschermoverdragen als gast". Voer dan in de geopende dialoog de u 
meegedeelde sessie-ID in en klik op "Sessiestart". 

 

Over MAGIX Video deluxe 17 

Er verschijnen copyright-gegevens en het versienummer van MAGIX Video 
deluxe 17. 

 

Online registratie 

Deze optie roept de MAGIX-homepage op waar u programma's kunt 
registeren. 
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Online actualisering 

Deze optie leidt naar de MAGIX-homepage waar u het programma met behulp 
van de laatste updates kunt actualiseren. 

 

Presets voor nieuw apparaat downloaden 

Het kan voorkomen dat uw apparaat voor de import van videomateriaal niet 
wordt ondersteund door MAGIX Video deluxe 17. 

Via het bevel "Preset voor nieuw apparaat downloaden" in het menu "Hulp" 
opent u een website met een actuele lijst van alle ondersteunde apparaten en 
apparaatversies. Zoek gewoon het gewenste apparaat en klik op de 
betreffende link. De instellingen voor dit apparaat worden dan gedownload en 
beschikbaar gesteld in MAGIX Video deluxe 17. 

Let op: sommige browsers laten een waarschuwingsbericht zien, als er wordt 
geprobeerd, een uitvoerbaar bestand (*.exe) te downloaden. Deze 
waarschuwing kunt u in dit geval rustig negeren. 

Als u uw apparaat ook niet op de website ziet, kunt u dit nog niet 
ondersteunde apparaat daar aanmelden, zodat het in de toekomstige updates 
wordt opgenomen. 

 

Video-effect-plug-ins downloaden 

Met dit commandeo kunt u video-effect-plug-ins (op pagina 176) downloaden. 

 

Gereedschaptips tonen 

Gereedschapstips zijn kleine informatievensters die automatisch openklappen 
wanneer u de cursor boven bijvoorbeeld een knop stilhoudt. Ze informeren u 
over de functie van de betreffende knop. Met deze optie kunt u ze in- en 
uitschakelen. 

Toets:    Ctrl + Shift + F1 

 

Programma-instellingen terugzetten op standaard 

Met deze functie zet u alle programma-instellingen die u in MAGIX Video 
deluxe 17 heeft getroffen weer op de standaardwaarden terug. 



 
 

 350 Menu's  

www.magix.nl 

 

Contextmenu 

Het contextmenu kan worden bereikt door een klik met de rechtermuisknop op 
een (gemarkeerd) object of bestand. Er worden functies aangeboden die in de 
context van het object praktisch en toegestaan zijn. 

 

Video-objecten 

Frametable (nieuw) aanmaken 

Soms is het maken van een frametable nuttig om problemen met bepaalde 
MPEG-bestanden te verwijderen. Deze kan bijvoorbeeld tonen of navigatie 
(positionering van de afspeelmarker, spoelen) hortend of helemaal niet 
functioneert. 
Normaal gesproken wordt bij het laden van een MPEG-video geen frametable 
gemaakt, het laadproces wordt daardoor versneld. Wanneer u deze toch 
maakt, zijn MPEG-bestanden normaal gesproken veel sneller en beter te 
bewerken. 

 

Overgang trimmen 

Toont of verbergt het trimmervenster, waarin u de positie van audio- en 
video-objecten en de bijbehorende hendels zeer nauwkeurig kunt instellen. 
Ook kunt u hier de overgangseigenschappen instellen (type overgang, lengte). 
Lees het hoofdstuk Video fijnafstemmen (trimmen) (op pagina 126) voor meer 
details 

Toets:    N 

 

Objecttrimmer 

Roept de object-trimmer op. Hiermee kunt u de positie en de hendels van een 
video-object fijn afstellen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk  Video 
fijnafstemmen (trimmen) (op pagina 126). 

Toets:    Q 
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Rasterpunten bewerken 

Als de positie van de objecten, objectranden, markers of de afspeelcursor met 
de muis wordt gewijzigd, springen deze automatisch in op specifieke 
„sleutelposities“ als deze zich binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
positie bevinden. Dit noemt met „Op raster uitlijnen“. Hiermee kunnen objecten 
ook in hogere zoomresoluties exact worden gepositioneerd, zonder dat er 
kleine openingen ontstaan, die in lagere resoluties niet zichtbaar zijn. 
Normaliter worden de objectranden en alle markers op elkaar uitgelijnd.  

• Per object kan nog een extra rasterpunt worden bepaald om ook binnen een 
object specifieke plaatsen te markeren waar andere objecten op moeten 
uitlijnen.  

• Selecteer om een rasterpunt te zetten een object en plaats de beginmarker op 
de plaats waar het rasterpunt moet komen.  

• Met „Rasterpunt plaatsen“ wordt een rasterpunt geplaatst. Met „Rasterpunt 
verwijderen“ wordt dit weer gewist.  

• „Alle rasterpunten verwijderen“ verwijdert de rasterpunten uit alle objecten.  

Toets:   Alt + Shift + P 

 

Stilstaand beeld maken 

MAGIX Video deluxe 17 maakt een stilstaand beeld van het object vanaf de 
positie van de beginmarker. 

 

Beweging 

Hiermee kunt u video-objecten op het beeldscherm laten bewegen. Zie 
Beweging in het hoofdstuk Video-effecten. 

 

Uitsnede 

Video-objecten worden op een specifiek gedeelte van het scherm geplaatst. 
Lees voor meer details het hoofdstuk Video-effecten. 

 

Aan beeldpositie in de video plakken 

Maakt het mogelijk het actuele video-, beeld- of (3D-)tekstobject van een 
beweging in een ander video-object te laten volgen. Lees hiervoor ook het 
thema "Magnetische objecten" (op pagina 187). 

 

Interpolatie voor interlace-bronmateriaal 

Kies deze optie om kamstructuren uit een (video-) beeld te verwijderen. 
Wanneer u bijv. stilstaande beelden (stills) uit een video haalt, onstaan zulke 
kamstructuren in delen van het beeld met beweging. 
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Antiflikkering-filter 

Kies deze optie voor stilstaande beelden, die zeer fijne structuren met hoog 
contrast hebben. Bij de weergave op een TV-beeldscherm kunt u daarmee 
flikkering voorkomen. 

 

Correctie randen bijsnijden 

Kies deze optie wanneer randen bij de weergave op een TV worden 
weggesneden. Hierbij worden de waarden van de "Effectinstellingen film" (op 
pagina 191) (menu "Effecten") toegepast. 

 

Video-effecten 

De entry's van dit submenu zijn ook direct in de Mediapool beschikbaar. 

 
 

Datum als titel invoegen 

MAGIX Video deluxe 17 kan aan het beeldmateriaal een tijd- en 
datumweergave toevoegen. Daarvoor selecteert u in het contextmenu van het 
video-object de optie "Datum als titel invoegen". 

Gaat het om een DV-AVI-bestand (d.w.z. om een digitale opname van bijv. een 
camcorder), dan wordt de opnamedatum van de geselecteerde plek gebruik. 
Gaat het om een ander bestand dan wordt de aanmaakdatum van het bestand 
als Timecode gebruikt. Vervolgens wordt de titeleditor geopend om het 
ingevoegde te kunnen aanpassen. 

In het contextmenu van de previewmonitor vindt u daarnaast de optie 
"Speelduur invoegen". Daarmee ontstaat een Timecode. 
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Objecteigenschappen 

Deze functie toont alle informatie van het geselecteerde object, zoals 
bestandsnaam, locatie op de harde schijf, tempo etc. Bovendien biedt de 
Objecteditor de mogelijkheid de voor- en achtergrondkleur van elk object in het 
arrangement te definiëren.  

De tab „Interlace"/„De-interlace" dient ertoe de interlaceverwerking van 
videomateriaal vast te leggen. Meer informatie over het thema interlace leest u 
bij De-interlacing.  

Interlace-eigenschappen 

Normaal gesproken worden hier door MAGIX Video deluxe 17 automatisch 
passende instellingen gemaakt, bij videomateriaal met fouten moet u hier 
echter aanpassingen maken. Wanneer de weergave van de geëxporteerde film 
op de TV extreem schokkerig of flikkerend is of het effect er niet zo uitziet als 
het hoort, dan kunt u hier de halfbeeldvolgorde van het bronmateriaal 
omkeren.  

De-interlace-opties 

Normaal gesproken hoeft de instelling "Automatische Interlace-verwerking" 
niet  te worden veranderd. Hierbij worden de halve beelden gescheiden 
verwerkt en bij de export aan de encoder doorgegeven. Hierbij wordt, indien 
nodig, door MAGIX Video deluxe 17 een hoogwaardige de-interlacing 
uitgevoerd.  

Bij "Geen interlaceverwerking" wordt er vanuit gegaan dat het bronmateriaal 
volledige beelden bevat. 

Toets:  Ctrl + E 

 

Beeldobjecten 

Scènedetectie 

Opent de automatische scèneherkenning om langere video's in afzonderlijke 
scènes te "snijden" en de scènes in de take-directory te plaatsen. Lees 
hiervoor het hoofdstuk "Automatische scèneherkenning" (op pagina 245). 

Sneltoets:   Shift + Z 
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Rasterpunten bewerken 

Als de positie van de objecten, objectranden, markers of de afspeelcursor met 
de muis wordt gewijzigd, springen deze automatisch in op specifieke 
„sleutelposities“ als deze zich binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
positie bevinden. Dit noemt met „Op raster uitlijnen“. Hiermee kunnen objecten 
ook in hogere zoomresoluties exact worden gepositioneerd, zonder dat er 
kleine openingen ontstaan, die in lagere resoluties niet zichtbaar zijn. 
Normaliter worden de objectranden en alle markers op elkaar uitgelijnd.  

• Per object kan nog een extra rasterpunt worden bepaald om ook binnen een 
object specifieke plaatsen te markeren waar andere objecten op moeten 
uitlijnen.  

• Selecteer om een rasterpunt te zetten een object en plaats de beginmarker op 
de plaats waar het rasterpunt moet komen.  

• Met „Rasterpunt plaatsen“ wordt een rasterpunt geplaatst. Met „Rasterpunt 
verwijderen“ wordt dit weer gewist.  

• „Alle rasterpunten verwijderen“ verwijdert de rasterpunten uit alle objecten.  

Toets:   Alt + Shift + P 

 

Fotoduur wijzigen 

In deze dialoog kunt u de weergaveduur van de geselecteerde foto's exact 
bepalen. U kunt daarvoor ook meerdere foto's selecteren en de weergaveduur 
van deze foto's in een keer veranderen. 

 

Beweging 

Hiermee kunt u video-objecten op het beeldscherm laten bewegen. Zie 
Beweging in het hoofdstuk Video-effecten. 

 

Uitsnede 

Video-objecten worden op een specifiek gedeelte van het scherm geplaatst. 
Lees voor meer details het hoofdstuk Video-effecten. 

 

Aan beeldpositie in de video plakken 

Maakt het mogelijk het actuele video-, beeld- of (3D-)tekstobject van een 
beweging in een ander video-object te laten volgen. Lees hiervoor ook het 
thema "Magnetische objecten" (op pagina 187). 

 

Automatisch beeldvullend uitvullen 

Deze functie zorgt ervoor dat de foto's geen zwarte rand hebben, wanneer ze 
niet helemaal in het formaat passen. 
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Antiflikkering-filter 

Kies deze optie voor stilstaande beelden, die zeer fijne structuren met hoog 
contrast hebben. Bij de weergave op een TV-beeldscherm kunt u daarmee 
flikkering voorkomen. 

 

Correctie randen bijsnijden 

Kies deze optie wanneer randen bij de weergave op een TV worden 
weggesneden. Hierbij worden de waarden van de "Effectinstellingen film" (op 
pagina 191) (menu "Effecten") toegepast. 

 

Achtergrondvormgeving 

Selecteer hier een kleur, een foto of een video op uw harde schijf, die als 
achtergrond voor de getoonde scène of foto zal dienen. Dit is vooral nuttig, 
wanneer scènes of foto's zwarte randen hebben of kleiner worden 
weergegeven. 

 

Export in MAGIX Online Album 

Log in op op de service MAGIX Online Album en laad foto's en muziek 
eenvoudig in uw album om deze op ieder gewenst moment aan uw vrienden 
en bekenden op internet te kunnen tonen. De assistent leidt u stap voor stap 
tot aan het uploaden van uw foto's. Daarna kunt u uw geactualiseerde MAGIX 
Online Album oproepen. 

 

Export in MAGIX Online Print Service 

Via de MAGIX Online Print Service bestelt u uw digitale foto's eenvoudig als 
hoogwaardige fotoafdrukken of gedrukt op leuke fotogeschenken en u krijgt 
deze direct thuis gestuurd. 
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Video-effecten 

De entry's van dit submenu zijn ook direct in de Mediapool beschikbaar. 

 
 

Objecteigenschappen 

Deze functie toont alle informatie van het geselecteerde object, zoals 
bestandsnaam, locatie op de harde schijf, tempo etc. Bovendien biedt de 
Objecteditor de mogelijkheid de voor- en achtergrondkleur van elk object in het 
arrangement te definiëren.  

De tab „Interlace"/„De-interlace" dient ertoe de interlaceverwerking van 
videomateriaal vast te leggen. Meer informatie over het thema interlace leest u 
bij De-interlacing.  

Interlace-eigenschappen 

Normaal gesproken worden hier door MAGIX Video deluxe 17 automatisch 
passende instellingen gemaakt, bij videomateriaal met fouten moet u hier 
echter aanpassingen maken. Wanneer de weergave van de geëxporteerde film 
op de TV extreem schokkerig of flikkerend is of het effect er niet zo uitziet als 
het hoort, dan kunt u hier de halfbeeldvolgorde van het bronmateriaal 
omkeren.  

De-interlace-opties 

Normaal gesproken hoeft de instelling "Automatische Interlace-verwerking" 
niet  te worden veranderd. Hierbij worden de halve beelden gescheiden 
verwerkt en bij de export aan de encoder doorgegeven. Hierbij wordt, indien 
nodig, door MAGIX Video deluxe 17 een hoogwaardige de-interlacing 
uitgevoerd.  
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Bij "Geen interlaceverwerking" wordt er vanuit gegaan dat het bronmateriaal 
volledige beelden bevat. 

Toets:  Ctrl + E 

 

Overgangen 

Overgang trimmen 

Toont of verbergt het trimmervenster, waarin u de positie van audio- en 
video-objecten en de bijbehorende hendels zeer nauwkeurig kunt instellen. 
Ook kunt u hier de overgangseigenschappen instellen (type overgang, lengte). 
Lees het hoofdstuk Video fijnafstemmen (trimmen) (op pagina 126) voor meer 
details 

Toets:    N 

 

Instellingen... 

Er wordt een dialoog met de instellingen van de overgang opgeroepen. 
Afhankelijk van de overgang staan verschillende instellingen ter beschikking. 

 

Audio-objecten 

Golfvormweergave aanmaken 

In de meeste gevallen is de golfvormweergave van een audiobestand niet 
nodig. Wanneer u dit toch wenst, bijvoorbeeld als oriëntatiehulp bij het 
monteren van video's, kunt u de golfvormweergave via deze functie manueel 
starten. 

 

Rasterpunten bewerken 

Als de positie van de objecten, objectranden, markers of de afspeelcursor met 
de muis wordt gewijzigd, springen deze automatisch in op specifieke 
„sleutelposities“ als deze zich binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
positie bevinden. Dit noemt met „Op raster uitlijnen“. Hiermee kunnen objecten 
ook in hogere zoomresoluties exact worden gepositioneerd, zonder dat er 
kleine openingen ontstaan, die in lagere resoluties niet zichtbaar zijn. 
Normaliter worden de objectranden en alle markers op elkaar uitgelijnd.  

• Per object kan nog een extra rasterpunt worden bepaald om ook binnen een 
object specifieke plaatsen te markeren waar andere objecten op moeten 
uitlijnen.  
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• Selecteer om een rasterpunt te zetten een object en plaats de beginmarker op 
de plaats waar het rasterpunt moet komen.  

• Met „Rasterpunt plaatsen“ wordt een rasterpunt geplaatst. Met „Rasterpunt 
verwijderen“ wordt dit weer gewist.  

• „Alle rasterpunten verwijderen“ verwijdert de rasterpunten uit alle objecten.  

Toets:   Alt + Shift + P 

 

Maatdetectie-assistent 

zie Tempo en maatdetectie-assistent (op pagina 257). 

Toets:  Shift + E 

 

Volumecurve 

Het belangrijkste objectcurveneffect, het volume, is hier direct beschikbaar. 
Het volume vindt u ook in de Mediapool onder „Effecten“ > „Audio-effecten“ > 
„Algemeen“ (op pagina 172), u kunt deze ook daar animeren. 

Sneltoets:   Alt + X 

 

Audio-effectcurven 

Hier heeft u directe toegang tot diverse objecteffecten die zich door middel van 
een curve laten automatiseren. Alle hier getoonde audio-effecten vindt u ook in 
de Mediapool onder „Effecten“ > „Audio-effecten“ > „Algemeen“ (op pagina 
172). 

 

Stereo-object in twee mono-objecten opdelen 

Een audio-object in stereoformaat kunt u met deze functie heel eenvoudig in 2 
mono-objecten opdelen. Op het originele spoor bevindt zich dan het 
audio-object met het linkerkanaal, in een automatisch toegevoegd spoor het 
audio-object met het rechterkanaal. 

Dit is bijvoorbeeld handig wanneer bij de opname de kanalen per ongeluk 
verwisseld zijn door foutieve bekabeling. In dit geval openen zich de mixers en 
zetten de pan(orama) instelling van de betreffende kanalen op de juiste positie. 
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Spoorcurven weergeven 

De laatst gekozen spoorcurve wordt in het object getoond en kunt u 
bewerken. Bij het gebruik van een curve wordt met de in de mixer geplaatste 
parameter geen rekening gehouden. 

Let op: de spoorcurven van audio-objecten kunt u op dezelfde manier 
animeren als de video-effecten. Lees hiervoor het hoofdstuk "Objecten 
animeren" (op pagina 180). 

 

Reset spoorcurven 

Alle spoorcurven worden met deze functie hersteld. Vanaf nu gelden voor dit 
spoor weer de oude instellingen van de mixer. 

Let op! Controleer voor het gebruik van deze functie grondig of er geen enkele 
van de spoorcurven nog gebruikt wordt. 

 

Export in MAGIX Online Album 

Log in op op de service MAGIX Online Album en laad foto's en muziek 
eenvoudig in uw album om deze op ieder gewenst moment aan uw vrienden 
en bekenden op internet te kunnen tonen. De assistent leidt u stap voor stap 
tot aan het uploaden van uw foto's. Daarna kunt u uw geactualiseerde MAGIX 
Online Album oproepen. 

 

Objecteigenschappen 

Deze functie toont alle informatie van het geselecteerde object, zoals 
bestandsnaam, locatie op de harde schijf, tempo etc. Bovendien biedt de 
Objecteditor de mogelijkheid de voor- en achtergrondkleur van elk object in het 
arrangement te definiëren.  

De tab „Interlace"/„De-interlace" dient ertoe de interlaceverwerking van 
videomateriaal vast te leggen. Meer informatie over het thema interlace leest u 
bij De-interlacing.  

Interlace-eigenschappen 

Normaal gesproken worden hier door MAGIX Video deluxe 17 automatisch 
passende instellingen gemaakt, bij videomateriaal met fouten moet u hier 
echter aanpassingen maken. Wanneer de weergave van de geëxporteerde film 
op de TV extreem schokkerig of flikkerend is of het effect er niet zo uitziet als 
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het hoort, dan kunt u hier de halfbeeldvolgorde van het bronmateriaal 
omkeren.  

De-interlace-opties 

Normaal gesproken hoeft de instelling "Automatische Interlace-verwerking" 
niet  te worden veranderd. Hierbij worden de halve beelden gescheiden 
verwerkt en bij de export aan de encoder doorgegeven. Hierbij wordt, indien 
nodig, door MAGIX Video deluxe 17 een hoogwaardige de-interlacing 
uitgevoerd.  

Bij "Geen interlaceverwerking" wordt er vanuit gegaan dat het bronmateriaal 
volledige beelden bevat. 

Toets:  Ctrl + E 

 

Tekstobjecten 

Titeleditor 

 
Opent de Titeleditor voor het geselecteerde foto-, video- of titelobject. 

Sneltoets:  Ctrl + T 

 

Alle effecten uit 

Alle op de tekst toegepaste elementen worden gedeactiveerd. 

 

Rasterpunten bewerken 

Als de positie van de objecten, objectranden, markers of de afspeelcursor met 
de muis wordt gewijzigd, springen deze automatisch in op specifieke 
„sleutelposities“ als deze zich binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
positie bevinden. Dit noemt met „Op raster uitlijnen“. Hiermee kunnen objecten 
ook in hogere zoomresoluties exact worden gepositioneerd, zonder dat er 
kleine openingen ontstaan, die in lagere resoluties niet zichtbaar zijn. 
Normaliter worden de objectranden en alle markers op elkaar uitgelijnd.  

• Per object kan nog een extra rasterpunt worden bepaald om ook binnen een 
object specifieke plaatsen te markeren waar andere objecten op moeten 
uitlijnen.  

• Selecteer om een rasterpunt te zetten een object en plaats de beginmarker op 
de plaats waar het rasterpunt moet komen.  
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• Met „Rasterpunt plaatsen“ wordt een rasterpunt geplaatst. Met „Rasterpunt 
verwijderen“ wordt dit weer gewist.  

• „Alle rasterpunten verwijderen“ verwijdert de rasterpunten uit alle objecten.  

Toets:   Alt + Shift + P 

 

Titelsjabloon laden 

Een dialoog voor het laden van een titelsjabloon wordt geopend. 

 

Opslaan als titelsjabloon 

Hier kunt u eigen creaties voor titels opslaan. Met de functie "Titelsjabloon 
laden" kunt u deze sjablonen snel hergebruiken. 

 

Opslaan als special effect 

Deze functie slaat de titel met alle objecten op die met het titelobject 
gegroepeerd (op pagina 332) zijn. Zo maakt u titelsjablonen die bijvoorbeeld 
alle benodigde overlay-objecten bevatten. 

 

Naar 3D-titel converteren 

Het titelobject wordt nu in een MAGIX 3D Maker-object omgezet en een 
beperkte versie van MAGIX 3D Maker wordt geopend. 

 

Aan beeldpositie in de video plakken 

Maakt het mogelijk het actuele video-, beeld- of (3D-)tekstobject van een 
beweging in een ander video-object te laten volgen. Lees hiervoor ook het 
thema "Magnetische objecten" (op pagina 187). 

 

Correctie randen bijsnijden 

Kies deze optie wanneer randen bij de weergave op een TV worden 
weggesneden. Hierbij worden de waarden van de "Effectinstellingen film" (op 
pagina 191) (menu "Effecten") toegepast. 

 

Objecteigenschappen 

Deze functie toont alle informatie van het geselecteerde object, zoals 
bestandsnaam, locatie op de harde schijf, tempo etc. Bovendien biedt de 
Objecteditor de mogelijkheid de voor- en achtergrondkleur van elk object in het 
arrangement te definiëren.  

De tab „Interlace"/„De-interlace" dient ertoe de interlaceverwerking van 
videomateriaal vast te leggen. Meer informatie over het thema interlace leest u 
bij De-interlacing.  
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Interlace-eigenschappen 

Normaal gesproken worden hier door MAGIX Video deluxe 17 automatisch 
passende instellingen gemaakt, bij videomateriaal met fouten moet u hier 
echter aanpassingen maken. Wanneer de weergave van de geëxporteerde film 
op de TV extreem schokkerig of flikkerend is of het effect er niet zo uitziet als 
het hoort, dan kunt u hier de halfbeeldvolgorde van het bronmateriaal 
omkeren.  

De-interlace-opties 

Normaal gesproken hoeft de instelling "Automatische Interlace-verwerking" 
niet  te worden veranderd. Hierbij worden de halve beelden gescheiden 
verwerkt en bij de export aan de encoder doorgegeven. Hierbij wordt, indien 
nodig, door MAGIX Video deluxe 17 een hoogwaardige de-interlacing 
uitgevoerd.  

Bij "Geen interlaceverwerking" wordt er vanuit gegaan dat het bronmateriaal 
volledige beelden bevat. 

Toets:  Ctrl + E 

 

MAGIX 3D Maker-objecten 

Instellingen bewerken... 

Een beperkte versie van MAGIX 3D Maker wordt geopend om het 
geselecteerde object te bewerken. 

 

Rasterpunten bewerken 

Als de positie van de objecten, objectranden, markers of de afspeelcursor met 
de muis wordt gewijzigd, springen deze automatisch in op specifieke 
„sleutelposities“ als deze zich binnen een bepaalde afstand van de nieuwe 
positie bevinden. Dit noemt met „Op raster uitlijnen“. Hiermee kunnen objecten 
ook in hogere zoomresoluties exact worden gepositioneerd, zonder dat er 
kleine openingen ontstaan, die in lagere resoluties niet zichtbaar zijn. 
Normaliter worden de objectranden en alle markers op elkaar uitgelijnd.  

• Per object kan nog een extra rasterpunt worden bepaald om ook binnen een 
object specifieke plaatsen te markeren waar andere objecten op moeten 
uitlijnen.  

• Selecteer om een rasterpunt te zetten een object en plaats de beginmarker op 
de plaats waar het rasterpunt moet komen.  
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• Met „Rasterpunt plaatsen“ wordt een rasterpunt geplaatst. Met „Rasterpunt 
verwijderen“ wordt dit weer gewist.  

• „Alle rasterpunten verwijderen“ verwijdert de rasterpunten uit alle objecten.  

Toets:   Alt + Shift + P 

 

Stilstaand beeld maken 

MAGIX Video deluxe 17 maakt een stilstaand beeld van het object vanaf de 
positie van de beginmarker. 

 

Beweging 

Hiermee kunt u video-objecten op het beeldscherm laten bewegen. Zie 
Beweging in het hoofdstuk Video-effecten. 

 

Uitsnede 

Video-objecten worden op een specifiek gedeelte van het scherm geplaatst. 
Lees voor meer details het hoofdstuk Video-effecten. 

 

Aan beeldpositie in de video plakken 

Maakt het mogelijk het actuele video-, beeld- of (3D-)tekstobject van een 
beweging in een ander video-object te laten volgen. Lees hiervoor ook het 
thema "Magnetische objecten" (op pagina 187). 

 

Video-effecten 

De entry's van dit submenu zijn ook direct in de Mediapool beschikbaar. 
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Objecteigenschappen 

Deze functie toont alle informatie van het geselecteerde object, zoals 
bestandsnaam, locatie op de harde schijf, tempo etc. Bovendien biedt de 
Objecteditor de mogelijkheid de voor- en achtergrondkleur van elk object in het 
arrangement te definiëren.  

De tab „Interlace"/„De-interlace" dient ertoe de interlaceverwerking van 
videomateriaal vast te leggen. Meer informatie over het thema interlace leest u 
bij De-interlacing.  

Interlace-eigenschappen 

Normaal gesproken worden hier door MAGIX Video deluxe 17 automatisch 
passende instellingen gemaakt, bij videomateriaal met fouten moet u hier 
echter aanpassingen maken. Wanneer de weergave van de geëxporteerde film 
op de TV extreem schokkerig of flikkerend is of het effect er niet zo uitziet als 
het hoort, dan kunt u hier de halfbeeldvolgorde van het bronmateriaal 
omkeren.  

De-interlace-opties 

Normaal gesproken hoeft de instelling "Automatische Interlace-verwerking" 
niet  te worden veranderd. Hierbij worden de halve beelden gescheiden 
verwerkt en bij de export aan de encoder doorgegeven. Hierbij wordt, indien 
nodig, door MAGIX Video deluxe 17 een hoogwaardige de-interlacing 
uitgevoerd.  

Bij "Geen interlaceverwerking" wordt er vanuit gegaan dat het bronmateriaal 
volledige beelden bevat. 

Toets:  Ctrl + E 
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Internetfuncties 

Geïntegreerde browser 

De geïntegreerde browser biedt een hoop handige functies als u bruikbaar 
materiaal voor uw project wilt verzamelen. Hierbij komen allerlei soorten media 
samen – foto's, video's, geluid of alleen tekst kunt u met de geïntegreerde 
browser perfect in de huidige film integreren. 

Let op:  voor een zinvol gebruik van de geïntegreerde browser moet er 
verbinding met internet zijn! 

 

De browser openen 

U opent de geïntegreerde browser door te klikken op 
de knop "Internetmedia" in de Mediapool (weergave 
"Media"). 

 

Navigatie in de browser 

 
Eén pagina terug: voert naar de vorige internetpagina. 

 
Eén pagina vooruit: voert naar de pagina waar men vandaan kwam. 

 
Annuleren: het laden van de gekozen pagina wordt gestopt. 

 
Actualiseren: de huidige internetpagina wordt opnieuw geladen. 

 
Startpagina: hier gaat u terug naar de startpagina. 
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In de adresbalk, naast de navigatieknoppen, kunt u gewoon een internetadres 
intypen, bijvoorbeeld http://www.magix.nl. Met de Enter-toets roept u de 
pagina dan op. 

 

Internetmedia laden 

De hier beschreven knoppen zijn voor het verzamelen en laden van media van 
internet naar de huidige film. U vindt deze functies ook in het contextmenu van 
de browser. 

 
Gekozen tekst opslaan: de gemarkeerde tekst wordt opgeslagen. 
Deze kunt u in de film bijvoorbeeld met de Titeleditor bewerken. 

 
Beeldschermopname starten: opent de opnamedialoog om een 
beeldschermopname te starten. 

 
Geselecteerde foto's downloaden: de gemarkeerde foto's worden op 
uw computer opgeslagen. 

 
Beeldschermfoto van de huidige internetpagina overnemen: de 
geladen internetpagina wordt als fotobestand opgeslagen. 

 
Audio-opname starten: de dialoog voor de audio-opname wordt 
geopend.   

Let op: voor de opname van internet is het belangrijk dat de uitgang 
van de geluidskaart als opnamebron dient. 

 

Mediabestanden na download laden 

Deze optie zorgt ervoor dat de media die u heeft gedownload meteen naar de 
actuele film worden geladen. 

 

Opslagplaats voor internetmedia bepalen 

Klik op het mapsymbool om de opslagplaats voor de mediabestanden te 
bepalen en ga naar de gewenste directory. Bevestig vervolgens met "OK". 
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MAGIX News Center 

 
Via het MAGIX News Center krijgt u actuele informatie zoals bijvoorbeeld 
links naar actuele online workshops en tips en trucs voor bepaalde of 
toepassingen.  

Bovendien wordt u geïnformeerd over de beschikbaarheid van de allernieuwste 
updates en patches voor uw programma en op de hoogte gehouden van 
acties, prijsvragen en enquêtes. "News"-inhouden worden middels kleuren 
onderverdeeld:  

• Handige tips & trucs voor uw software zijn groen 
• Informatie over de beschikbaarheid van nieuwe patches en updates zijn geel 
• Acties, prijsvragen en enquêtes zijn rood 

Wanneer er geen nieuw bericht is, is de knop grijs. Zodra u op MAGIX News 
Center klikt ziet u alle beschikbare informatie. Wanneer u op een bericht klikt 
wordt u naar de betreffende website geleid. 
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Codecs activeren 

Indien gewenst kunt u encoders/decoders voor verschillende 
bestandsformaten activeren. De activeringsdialogen verschijnen automatisch 
wanneer de codec de eerste keer wordt gebruikt bijvoorbeeld bij het branden 
van een dvd voor de daarvoor benodigde MPEG-2-codec. 

Waarom is er een activering? 
Voor de import (decoding) resp. export (encoding) van bepaalde video- en 
audiobestandsformaten heeft u een geschikte codec nodig om deze formaten 
te kunnen lezen en te kunnen uitvoeren. Over het algemeen zijn aan de 
integratie van decoders en encoders van derden kosten verbonden. Deze 
codecs worden daarom in MAGIX-programma's via een extra, vrijwillige 
activering geïntegreerd die afhankelijk van het soort gebruik en de bekendheid 
gratis of (bij dure speciale codecs) tegen betaling kan geschieden. Op deze 
manier behoudt MAGIX ook in de toekomst de mogelijkheid, u een optimale 
prijs-/prestatieverhouding voor uw software te bieden. 

 

Gratis activering 
(MPEG-2, MPEG-4, Dolby Digital 2.0 & 5.1) 

Om gebruik te kunnen maken van MPEG-2, MPEG-4, de Dolby Digital 
Stereo-import (op pagina 235) en Dolby Digital 5.1 moet u deze codecs gratis 
activeren. 

U kunt de activering direct via internet, per post/fax of telefonisch aanvragen. 
De snelste en eenvoudigste manier om een activeringscode te bestellen is via 
internet. U ontvangt de activeringscode dan binnen enkele minuten via e-mail. 
Wanneer u per post/fax bestelt, ontvangt u de activeringscode binnen enkele 
dagen.   

Activeringscode online bestellen 
Klik op "Online bestellen ..." (veld 1). MAGIX Video deluxe 17 neemt nu 
automatisch contact op met de MAGIX-server en downloadt de betreffende 
codec. 

Let op: bij het activeren van codecs kan nog een controle van uw 
registratiegegevens plaatsvinden. De activering van codecs functioneert alleen 
dan, als uw programmaversie al onder uw naam geregistreerd is. Hebt u 
MAGIX Video deluxe 17 nog niet geregistreerd, dan kunt u dit altijd alsnog 
doen. 
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Als uw computer niet beschikt over een internetaansluiting, kunt u de volgende 
mogelijkheden voor de activering gebruiken:  

Activeringscode in het MAGIX Service Center bestellen 
Gebruik deze variant om de activering via een andere computer die wél over 
een internetaansluiting beschikt uit te voeren. 

Activeringscode telefonisch bestellen 
Hier vindt u een telefoonnummer en de benodigde gegevens om de activering 
telefonisch te regelen. 

Activeringscode per post/fax bestellen 
Na een klik op "Per post/fax bestellen" (veld 2) verschijnt uw usercode. Deze 
wijst uw persoonlijke activeringscode automatisch toe aan uw PC. Klik nu op 
"Naar bestelformulier" om uw usercode automatisch over te nemen op het 
post/faxformulier. Stuur het afgedrukte en ingevulde formulier naar het 
opgegeven adres/faxnummer. Uw activeringscode wordt u binnen enkele 
dagen per post of fax toegestuurd (optioneel ook per e-mail indien u een 
e-mailadres heeft opgegeven). 

Activeringscode invoeren 
Na ontvangst van uw persoonlijke activeringscode kunt u in uw programma 
met de optie "...activeren" in het menupunt "Help > Activeren ..." de 
activeringsdialoog voor het betreffende bestandsformaat openen. 
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Appendix: digitale video- en 
gegevensdragers 

Video bewerken op de PC 

Digitale videobewerking op de PC kan worden vergeleken met 
audiobewerking. De video op het analoge medium moet eerst worden 
gedigitaliseerd alvorens deze op de computer kan worden verwerkt. 

Het werkt op vergelijkbare wijze als opnemen via een geluidskaart: de analoge 
stroom van signalen wordt met zeer korte, reguliere intervallen opgemeten. De 
resulterende waarden kunnen vervolgens door de computer worden verwerkt. 
De nauwkeurigheid van de metingen bepaalt de resolutie, de frequentie van de 
metingen bepaalt de framerate. Hoe nauwkeuriger het signaal wordt gemeten, 
des te hoger de kwaliteit van de gedigitaliseerde video is maar des te hoger 
ook de eisen zijn die aan de captureprestaties en de benodigde opslagruimte 
worden gesteld. Het standaard Windows-formaat voor video is AVI (Audio en 
Video Interleaved). 

Het digitaliseren van video wordt door de camera zelf uitgevoerd of door de 
grafische kaart, een TV-kaart (bijvoorbeeld Miro PCTV) of een videokaart 
(bijvoorbeeld Fast AV Master). In ieder geval stelt videoverwerking hogere eisen 
aan de hardware wanneer een goede beeldkwaliteit is vereist. Om 
videobeelden op hedendaagse PC's überhaupt behoorlijk met videobestanden 
te kunnen verwerken moeten de beelden worden gecomprimeerd – in 
tegenstelling tot digitale audio waarbij compressie alleen wordt gebruikt om 
opslagruimte te besparen. 

 

MPEG-compressie 

MPEG staat voor Moving Pictures Experts Group. Dit is een groep die 
samenwerkt met de International Standards Organisation (ISO) en de 
internationale Electro Technical Commission (ETC) om standaards voor video 
en audiocodering te ontwikkelen. 

Gewoonlijk ligt de grafische gegevenssnelheid van de digitale videostandaard 
op 167 megabit per seconde. Zonder compressie vraagt dit al veel meer 
opslagruimte dan een DVD kan bieden. Een eenzijdige DVD 5 met een 
opslagcapaciteit van 4,7 GB zou net voldoende zijn voor 4 minuten video. 
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Daarom moet het beschikbare beeldmateriaal effectief worden gecomprimeerd 
– een opgave die met het MPEG-proces kan worden bereikt. 

Het proces is gebaseerd op het eenvoudige feit dat 96% van de gegevens van 
digitale video berusten op herhaling en dat deze gegevens daardoor kunnen 
worden gecomprimeerd zonder zichtbaar verlies van de beeldkwaliteit. 

Bij elk MPEG-proces wordt het aantal gegevens echter gereduceerd en gaat er 
informatie verloren. Als de video veel details bevat of de inhoud zeer snel 
verandert, kan het beeld vager worden (afhankelijk van de hoeveelheid 
compressie en de kwaliteit van de encoder). 

Fouten kunnen ook ontstaan door zogenaamde compressie-artefacten, zoals 
kleine kleurverschillen of te donkere beelden. 

Bij gemiddelde compressie onder 3 megabit per seconde kunt u waarschijnlijk 
kwaliteitsvermindering constateren. Met rates rond 6 megabit per seconde 
wordt de kwaliteitsvermindering vrijwel onzichtbaar. 

 

Algemene aanwijzingen over AVI-video's 

Het AVI-formaat (Audio Video Interleaved) is eigelijk geen "echt" 
bestandsformaat. Het gaat hier om een zogenaamde container, waarin slechts 
zeer algemeen de conventies worden vastgelegd, hoe audio- en videodata 
naar een programma worden geleid. Het precieze opslagformaat van data 
wordt door de codec (coder/decoder) bepaald. Een codec comprimeert 
audio/videodata naar zijn eigen formaat en decodeert het weer bij het afspelen.   

Dat betekent concreet dat een AVI-bestand dat op een computer A is gemaakt 
alleen dan naar computer B kan worden geladen en daar kan worden 
afgespeeld als op deze computer B dezelfde codec is geïnstalleerd. 

Veel codecs (bijvoorbeeld Intel Indeo® Video) maken deel uit van de 
Windows™-installatie. Andere, zoals de populaire DivX®-codec, maken hier 
geen deel van uit! Wanneer u dus een AVI met een dergelijke codec maakt en 
het op een andere computer wilt gebruiken, installeer dan ook daar de 
betreffende codec. U doet er goed aan de codec-installer naar uw 
exportdirectory te kopiëren en altijd mee te branden wanneer u een videodisk 
(Slideshow-disk) maakt om af te spelen op computers.  

Problematisch zijn bij oudere videobewerkingskaarten behorende codecs, die 
alleen met de hardware van de betreffende kaart samenwerken. Dit soort AVI's 
kunt u alleen op de computer gebruiken waarop u ze heeft gemaakt. Vermijd, 
wanneer mogelijk, het gebruik van deze codecs. 
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Overzicht over de verschillende disktypen 

Afhankelijk van wat u wilt branden (film of fotoshow), van de datadrager die u 
gebruikt (CD of DVD), van het afspeelapparaat waarmee u het wilt afspelen en 
van de gewenste kwaliteit, staat in MAGIX Video deluxe 17 een reeks 
verschillende disktypen tot uw beschikking.  

In de onderstaande tabel kunt u zien, welke disktypen u voor welke doelen 
kunt inzetten, welke kwaliteits- en functieverschillen er zijn en hoeveel 
opslagruimte elk formaat benodigt. 

Voor meer informatie kunt u de hoofdstukken over de afzonderlijke disktypen 
lezen. 
 

Type 
disk 

Datadr
ager 

Menu Kwa
liteit

+/- lengte Geschikt 
voor 

weergave op 

VCD CD Ja * ca. 70 
minuten 

Film DVD-speler op TV 

S-VCD  CD Ja ** ca. 30-40 
minuten 

Film 
Foto's 

DVD-speler op TV 

DVD DVD Ja, 
geavanc
eerd 

*** ca. 2 uur Film 
Foto's 

DVD-speler op TV 

Mini- 
DVD  

CD Ja *** ca. 20 
minuten 

Film 
Foto's 

DVD-speler op TV 

JPEG 
DISK  

CD 
DVD 

Nee **** Afhankelijk 
van de 
originele 
foto's en de 
DVD-speler* 

Foto's DVD-speler op TV  
zonder geluid, 
effecten en 
overgangen 

Slide 
show 

CD 
DVD 

Nee **** Afhankelijk 
van de 
originele 
foto's en de 
muzieklengte

Foto's Elke PC  
met enkele 
effecten,  
of als back-up 

WMV 
HD  

CD 
DVD 

Ja **** 3 uur/ DVD 
30 min /CD 

Film 
Foto's 

PC vanaf 
Windows Media 
Player 9 

Multi 
Disc 

CD 
DVD 

Ja **** 45 min/ DVD 
7 min/CD 

Film 
Foto's 

PC vanaf 
Windows Media 
Player 9 + DVD 
Player 
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* Bij sommige DVD-spelers kan de weergaveduur in het menu worden 
ingesteld. Afhankelijk van de originele beeldgrootte (bestandsgrootte van de 
foto's) passen er meer of minder foto's op één disk. 

Voor de disk-typen mini-DVD en DVD kunt u ook de menusjablonen uit de 
rubriek "TV-ShowTime-DVD" gebruiken. Daarbij wordt elke foto van een 
fotoshow beeldvullend op een eigen menupagina weergegeven, zonder dat 
daarvoor de fotoshow moet worden afgespeeld. 

 

Digital Versatile Disc (DVD) 

Kwaliteit 

Tot nu toe overtreffen kleurkwaliteit, beeldscherpte en contrast van de DVD alle 
bekende weergavesystemen, zelfs die van de laserdisk en zeker op 
PC-monitoren, die een betere weergavekwaliteit bereiken dan 
televisieschermen.   

Bij een resolutie van 720 x 576 (PAL) en met MPEG-2 gecodeerd worden bij 
25 beelden per seconde zeer goede resultaten begaald. De hoeveelheid 
gegevens is ongeveer vijf keer zo groot als bij een VCD. 

Afmetingen van een DVD 

Uiterlijk is een DVD gemakkelijk te verwarren met een CD. Het enige optische 
verschil is te vinden wanneer het gaat om een tweezijdig beschrijfbare DVD 
zonder label. Verder hebben beide formaten dezelfde afmetingen: 

• Doorsnede: 12 cm, net als een normale CD. (Er zijn ook nog DVD's met een 
doorsnede van 8 cm). 

• Dikte: 1,2 mm, ook net als een normale CD. 

Soorten DVD's (overzicht) 

Een DVD ziet er net zo uit als een gewone CD-ROM. De hogere 
opslagdichtheid (tot 17 GB tegenover 650-780 MB op een CD) komt er 
enerzijds door dat de gegevens dichter op elkaar worden opgeslagen (dubbele 
capaciteit) en anderzijds dat er tot vier lagen kunnen worden beschreven. Om 
de gegevens te lezen is een speciale laser nodig met een gemodificeerde 
golflengte. Daarom kunnen DVD's niet door gewone CD-spelers worden 
gelezen.  
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Beschrijfbare formaten 

Hoewel men bij de standaard read-only-DVD's snel overeenstemming heeft 
bereikt, is de markt nog verdeeld over de beschrijfbare DVD's: er zijn 
DVD-RAM's, DVD+RW's en DVD-RW's. 

DVD-R/+R: eenmalig beschrijfbaar medium. De DVD-R kan met 
gegevensstructuren van de formaten DVD-video, DVD-audio of DVD-ROM 
worden beschreven.  

DVD+RW: met +RW-stations kunt u herschrijfbare DVD's maken die u met 
vrijwel elke normale DVD-ROM- of DVD-speler kunt lezen. Bedrijven die voor 
dit formaat produceren zijn o.a. Philips, Sony, Hewlett Packard (bovendien 
Ricoh, Yamaha en Mitsubishi).  

DVD-RW: schrijf- en wisbare DVD-techniek die door Pioneer en Sharp wordt 
ondersteund. Dit formaat is ontwikkeld door fabrikant Pioneer en is compatibel 
met DVD-spelers. 

DVD-RAM: de DVD-RAM-media die gebaseerd zijn op Phase Change-, MO- & 
harde schijf- en andere onbekende technologieën, zijn vrijwel 100% 
incompatibel met alle beschikbare spelers.  

Vanwege de geringe opslagcapaciteit en de incompabiliteit met DVD-spelers 
heeft het weinig zin om iets deze standaard te doen.   

Let op: MAGIX Video deluxe 17 ondersteund DVD -R, DVD +R, DVD +RW, 
DVD -RW, maar géén DVD-RAM! 

Lege disks: voor alle DVD-formaten worden momenteel eenzijdig beschrijfbare 
disks met een capaciteit van 4,7 GB een een looptijd van ongeveer twee uur 
gebruikt als opslagmedium. 

 

Kopieerbeveiliging 

Macrovision (APS): de filmindustrie kreeg het voor elkaar dat zelfs 
DVD-ROM-stations en decoder- of grafische kaarten met composiet- of 
S-Video-uitgangen analoge kopieerbeveiliging (APS) moeten ondersteunen. 
Sommige oudere DVD-spelers hebben geen APS. 

Bij APS worden door de DVD-speler of decoderkaart extra gegevens 
toegevoegd. De gegevens zijn bijna ongewijzigd. De aanvullende signalen 
verstoren de synchronisatie en de automatische opnameregulatie van de 
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meeste videorecorders, zodat opname wordt verhinderd. Ze zijn echter niet 
waarneembaar op televisie of monitor. 

Content Scrambling System (CSS): CCS voorkomt opslaan en dupliceren van 
DVD-videosporen op de harde schijf. 

De VOB-streams van DVD's zonder CCS kunnen anders (net als andere 
videobestanden) worden geladen via de knop "Video importeren". 

 

Blu-ray disk 

De Blu-ray disk (BD) geldt als opvolger van de DVD en biedt een bijzonder 
hoge opslagcapaciteit van tot 27 GB op één laag (op twee lagen dus zelfs 54 
GB!), dit alles met bijzonder weinig schrijffouten. 

De naam Blu-ray komt van de blauwe kleur van de laser. Omdat een kleur niet 
als merknaam kan worden aangemeld is eenvoudig de 'e' uit het woord 'blue' 
weggelaten. 

De hoge opslagcapaciteit van de Blu-ray disk is perfect geschikt voor video's 
met een hoge resolutie of fotoshows van zeer hoge kwaliteit maar er is ook een 
zeer hoge datarate voor nodig: afhankelijk van het materiaal tot wel 40 MB per 
seconde! 

Als codec wordt in MAGIX Video deluxe 17 de MPEG-2-codec gebruikt. 

Let op: om een Blu-ray disk af te spelen is een speciaal apparaat nodig. Om 
dan helemaal goed van het beeld te kunnen genieten is er bovendien een 
beeldscherm nodig dat HD aan kan. 

De bedrijven die mee hebben gedaan aan de ontwikkeling van de BD hebben 
zich verenigd in de Blu-ray Disc Association (BDA). 

Er zijn drie varianten van de Blu-ray disk:  

• de alleen leesbare BD-ROM (vergelijkbaar met DVD-video),  
• de herschrijfbare BD-RE (vergelijkbaar met DVD±RW of DVD-RAM)  
• en de eenmaal beschrijfbare variant BD-R (vergelijkbaar met DVD±R). 
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AVCHD-disk 

Met dit formaat maakt u een video met hoge resolutie. Deze kunt u zowel op 
Blu-ray-Disc (BD-R/RE) als op gebruikelijke DVD±R/RWs branden. In 
tegenstelling tot de Blue-ray Disc (op pagina 375) wordt als videoformaat de 
MPEG-4/AVC-codec gebruikt die bij een zelfde beeldkwaliteit minder 
geheugen benodigd. Op de AVCHD-disk bevindt zich geen diskmenu. 

Tip: Om optimaal van het beeld te kunnen genieten, is er bovendien een 
beeldscherm nodig dat HD aan kan. 

Compatibiliteit 

AVCHD-disk op lege Blu-ray: Omdat het om een BD-conform formaat gaat, 
kunt u de gemaakte disk op iedere gebruikelijke Blu-ray-speler afspelen. 
Afspeelproblemen kunnen daarom bijna altijd op incompatibiliteiten tussen 
Blu-ray-Disc en Blu-ray-speler worden teruggevoerd. Consulteer in zo'n geval 
de handleiding van de Blu-ray-speler of vraag de fabrikant, welke CD's 
compatibel zijn met het apparaat. 

AVCHD-disk op lege DVD: De gemaakte DVD's met AVCHD-video worden niet 
door alle Blu-ray-spelers ondersteund. De handelswijze van de apparaten 
verschilt onderling nog wel eens. Normale DVD-spelers kunnen de 
AVCHD-disk niet weergeven, omdat deze het AVC-formaat niet ondersteunen. 

 

Let op: voor de import en export van AVC en MPEG-4-bestanden moet de 
MPEG-4-encoder eerst geactiveerd (op pagina 368) worden. Daarvoor opent 
zich een dialoog wanneer de codec nodig is. Bestanden met een horizontale 
resolutie van meer dan 768 pixels kunnen alleen door MAGIX Video deluxe 17 
Plus und Premium worden geladen. 

 

Super video-CD (SVCD) 

De super video-CD (SVCD) is een technisch verder ontwikkelde video-CD. Ook 
SVCD's zijn specifieke CD-ROM's die met een video-CD-speler, aan de 
televisie aangesloten, kunnen worden afgespeeld of met het CD-ROM-station 
van de computer. Ook veel DVD-spelers kunnen SVCD's afspelen. Dankzij 
MPEG-2 en de hoge datarate kan de videokwaliteit ervan in het gunstigste 
geval nauwelijks van video in DVD-kwaliteit worden onderscheiden.  

Resolutie: voor SVCD's wordt de MPEG-2-encoder in de gestandaardiseerde 
resolutie van 480 x 576 (PAL) gebruikt. Het MPEG-2-formaat biedt een 
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maximale resolutie van 720 x 576 pixels en verbeterde compressiemethoden 
die vooral bij hoge datarates door excellente beeldscherpte en homogeniteit 
worden gekenmerkt. 

Opslagcapaciteit: een doorsnee bioscoopfilm (90 minuten) moet over drie 
CD's worden verdeeld: op een SVCD passen bij het hoogste kwaliteitsniveau 
ongeveer 30 minuten film. 

Encoder-instelling: de datarate is t.o.v. de VCD van 1,3 naar 2,6 Mbit/s 
verdubbeld.  

Bovendien heeft het MPEG-2-formaat de mogelijkheid van een variabele bitrate 
(VBR). In tegenstelling tot de constante bitrate (CBR) van de MPEG-1-encoder 
heeft u hier de mogelijkheid om bij veel beweging in het beeld de bitrate te 
verhogen en bij beelden met weinig beweging de bitrate zo laag mogelijk te 
houden.  

 

Video-CD (VCD) 

Video-CD's zijn speciale CD-ROM's waarop men video's in een bepaalde vorm 
kan opslaan. Hiervoor wordt de codec MPEG-1 gebruikt. VCD's kunnen met 
een video-CD-speler die aan de televisie is aangesloten worden afgespeeld of 
met het CD-ROM-station van de computer. De meeste DVD-spelers kunnen 
VCD's afspelen. 

Resolutie: op een VCD kunnen films met een maximale resolutie van 352 x 288 
pixels (PAL) of 352 x 240 pixels (NTSC) met 25 beelden per seconde worden 
afgespeeld. Ter vergelijking: de resolutie van een VHS-cassette biedt ongeveer 
360 x 300 beeldpunten. Belangrijker dan de resolutie is het gebruik van de 
juiste MPEG-1-encoder. Omdat een video t.o.v. een stilstaand beeld steeds 
verandert, kunnen fouten in de details door toeschouwers vaak niet eens 
worden waargenomen. 

Opslagcapaciteit: een VCD kan ongeveer 70 minuten video bevatten. Een 
gemiddelde bioscoopfilm moet dus worden verdeeld over twee VCD's. Om 
zoveel mogelijk videogegevens op een normale CD te krijgen wordt bij het 
VCD-/SVCD-formaat afgezien van correctiegegevens binnen afzonderlijke 
sectoren van een CD. Zo kunnen er op een CD van 650 MB toch 720 MB 
videogegevens worden gebrand. Door verbeterde brand- en aftasttechnieken 
is het tegenwoordig ook mogelijk om tot 985 MB op een disk van 99 minuten 
te branden.  
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Encoderinstelling: normaal gesproken worden de video-CD-gegevens bij een 
datarate van 1150 kB video en 224 kB audio afgespeeld. Door de videobitrate 
te verhogen tot 3000 kB kan bij dezelfde resolutie en audiobitrate een veel 
hogere beeldkwaliteit worden behaald. De bij 1150 kB optredende 
bewegingsfouten verdwijnen al bij 2000 kB bijna volledig en het beeld ziet 
erhomogener en iets scherper uit. 

Een speler moet zo'n bitrate natuurlijk wel kunnen afspelen. Dankzij tolerant 
geschreven software kunnen veel DVD-spelers omgaan met hoge bitrates. 

Experimenteer dus gewoon eens met hogere bitrates; vooral wanneer u niet de 
volledige ruimte op een VCD nodig heeft kunt u de kwaliteit aanmerkelijk 
verbeteren. 

 

Mini-DVD 

De mini-DVD is niets anders dan het DVD-formaat gebrand op een CD-ROM. 
Er worden dus MPEG-2-encoders en alle andere specificaties van het 
DVD-dataformaat, alleen de datadrager is anders. Aangezien een CD-ROM 
slechts éénzesde van de hoeveelheid gegevens van een DVD kan bevatten, is 
de capaciteit van een mini-DVD beperkt tot ongeveer 20 minuten film. 

Mini-DVD's zijn vooral geschikt om op de computer af te spelen. Bij 
stand-alone-apparaten moet u testen of het apparaat DVD-formaat op een 
CD-ROM aankan. 

 

JPEG-disk 

De "JPEG-disk" is een apart geval. Hier wordt geen videobestand gecreëerd 
voor het branden: elke foto wordt apart met enkele effecten geëxporteerd en 
op een CD of DVD gebrand. Veel moderne DVD-spelers kunnen 
JPEG-bestanden direct weergeven. 

Als een diskproject meerdere fotoshows bevat wordt voor elke show een 
submap op de CD gecreëerd, waarin u de foto's terug vindt. 
Dit betekent dat er geen menu's, geluiden, bewegende effecten en overgangen 
zullen zijn – in plaats daarvan echter krijgt u wél de beste kwaliteit die voor 
weergave op TV mogelijk is. 
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Slideshow-disk 

Hiermee kunnen alle grafische- en geluidsbestanden van de fotoshow, alle 
effectinstellingen en het afspeelprogramma MAGIX Media Manager samen op 
een CD-ROM worden gearchiveerd. 

Een slideshow-disk is speciaal voor fotoprojecten (fotoshows) ontworpen. Op 
de disk worden de originele foto's gebrand - ideaal als backup van waardevolle 
opnamen. Bij de weergave op een PC wordt zo de hoogst mogelijke 
fotokwaliteit bereikt. De volgende foto-effecten worden bij de weergave door 
MAGIX Foto Manager weergegeven: 

• helderheid, contrast, gamma 
• sectie en rotatie 
• titel-tekst (zonder teksteffecten) 

Wanneer in uw project meer effecten zijn verwerkt, dan worden deze middels 
de fotoshow-disk niet weergegeven. Voor zulke projecten kunt u beter een 
(Super-)Video-CD of een (mini-)DVD gebruiken. 

MAGIX Media Manager garandeert dat de CD-ROM afspeelbaar is op elke 
Windows-PC, ongeacht de geïnstalleerde software. Het programma kan ook 
automatisch starten: na het plaatsen van de CD-ROM start MAGIX Media 
Manager vanzelf en begint de fotoshow af te spelen. In Windows 
Systeembeheer moet echter wel de optie Bericht bij automatisch invoegen 
voor de CD-ROM actief zijn. Als deze optie niet actief is, kunt u het afspelen 
van de CD-ROM fotoshow handmatig starten: 

• plaats de gebrande CD-ROM in het CD-ROM-station 
• open Verkenner en klik op de letter die uw CD-ROM-station vertegenwoordigt 

(meestal D:\). Dubbelklik  \CDR_MediaManager\Mediamanager.exe om 
MAGIX Media Manager te starten. 

• Open met de MAGIX Media Manager Verkenner de fotoshow-afspeellijsten die 
eindigen op *.alb en klik dan op Play.  

Open voor meer informatie met de toets F1 het hulpbestand van MAGIX Media 
Manager. 
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WMV HD (Windows Media Video High Definition-disk) 

De WMV HD (Windows Media Video High Definition-disk) is een disktype voor 
optimale weergave van fotoshows op de PC. De film(s) wordt/worden hierbij in 
een hoge resolutie in het Windows Media 9-formaat geëxporteerd en van een 
menu, zoals bij een DVD, voorzien. Een voorwaarde voor de weergave is 
minstens de Windows Media Player 9. 

Standaard worden de films daarbij in HDTV-resolutie (1280 x 720, ook wel 
"720p" genoemd) geëncodeerd. Om andere resoluties te selecteren, klikt u op 
"Encoderinstellingen" en kiest u daar "Presets". 

• Standaard PAL (720x576) of NTSC (720x480) 
• PC-standaardresoluties 1024x768 of 1280x1024 
• HDTV 720p (1280x720) of 1080i (1920x1080) 

 

MultiDisc 

De MultiDisc is een combinatie van verschillende diskformaten op één DVD. Hij 
bestaat uit drie delen en biedt de volgende voordelen: 

• maximale kwaliteit bij het bekijken op de PC met WMV-HD (Windows Media 
High Definition Disc); 

• volledige compatibiliteit met DVD-spelers met het DVD-gedeelte (Digital 
Versatile Disc) (op pagina 373); 

• maximale veiligheid doordat er een databack-up aan het project wordt 
toegevoegd (Brandopties (op pagina 289)). 

 

Back-up-disk 

Hiermee worden alle films van het huidige project inclusief alle daarmee 
verbonden media verzameld en op een disk gebrand. 

Ook grotere projecten kunnen direct op disk worden gebrand. Hiervoor wordt 
eventueel het project automatisch over meerdere disks verdeeld. Een 
herstelprogramma dat op de eerste disk van zo'n veiligheidskopie is gebrand, 
zorgt ervoor dat u een back-up handig kunt terugzetten. 
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MPEG-4-encoder-instellingen 

MPEG-4 herbergt een zeer complexe "academische" standaard, die door 
verschillende fabrikanten zeer verschillend wordt uitgevoerd en ondersteund. 

Tip: Controleer vervolgens of er in de exportdialoog een voor uw doeleinden 
passende preset is. Voordat u onder „Geavanceerde instellingen“ 
veranderingen aanbrengt, moet u zich over de werking en samenhang van de 
verschillende parameters laten informeren. 

Die „Geavanceerde instellingen“ zijn opgedeeld in „Video“, „Audio“ en 
„Multiplexer“.  

Onder „Video“ is er de keuze tussen „MPEG-4“ (H.263) (op pagina 381) en 
„AVC/H.264“ (op pagina 388). Afhankelijk van het gewenste doel van het 
geëxporteerde materiaal kan een van deze beide encodersoorten worden 
gekozen, om het videomateriaal te comprimeren. Hierbij is het belangrijk te 
weten waar het materiaal moet worden weergegeven. 

Onder „Audio“ kan tussen „AMR“ (op pagina 394) en „AAC“ (op pagina 395) 
uitgekozen worden. Het AMR-formaat is eerder voor mobiele apparaten 
geëigend, waarbij een hoge weergavekwaliteit niet van belang is. AAC is 
daarentegen flexibeler, maar wordt door minder mobiele apparaten 
ondersteund. 

Bij niet nauwkeurig te specificeren materiaal moet op grond van de 
encodereigenschappen een AVC-beeld en AAC-geluid worden gebruikt, omdat 
deze encoders voor verscheidene soorten bronmateriaal op dezelfde wijze 
geëigend zijn. 

De optie „Als website exporteren" creëert daarnaast een HTML-pagina in 
geïntegreerde Flash Player, die de gemaakte video afspeelt. Lees hiervoor ook 
het thema „Flash-video's op de eigen website inbouwen“. 

 



 
 

 382 MPEG-4-encoder-instellingen  

www.magix.nl 

MPEG-4 

De MPEG-4 (H.263)-codec is bijzonder goed geëigend voor videomateriaal 
met weinig of langzame bewegingen. 

 

Generic 

MPEG-4 preset 

Hier vindt u verschillende presets binnen de encoder. 

(A)SP@L0-L5: (Advanced) Simple Profile in level 0-5 

(Q)CIF (Common Intermediate Format): CIF is een videoformaat, dat reeds in 
1990 met het videocompressieproces H.261 is ingevoerd. Toentertijd werd het 
formaat voor videotelefoonconferenties gebruikt. 
De „Q“ bij QCIF staat voor „Quarter“ en betekent „Kwart“, omdat de resolutie in 
de hoogte en breedte ten opzichte van CIF steeds gehalveerd wordt, de totale 
grootte dus slechts nog een kwart van CIF is. 
QCIF is bij het maken van mobiele telefoons geliefd, aangezien de resolutie van 
176x144 pixel bij de eerste SmartPhones (144x176) verscheen. 

(Half)D1: D1 hoort bij de MPEG-2 DVD. HalfD1 heeft exact de helft van het 
totaal aantal pixels, dat betekent, dat het pixelaantal in de hoogte en breedte 
steeds 2/3 van D1 zijn. 

720p: video-stream met een resolutie 1280x720p (progressief). 

Apple iPod: Apple iPod compatibele stream. 

Sony PSP: Sony PSP-compatibele stream. 

 

Profiel/Level 

Om het profiel en level conform met de andere instellingen te behouden, moet 
u op de minimale en maximale waarden in de volgende tabellen letten. 

Let op! Mochten de instellingen zich buiten deze gegevens bevinden, dan kan 
het bij de weergave van de gecodeerde video tot problemen komen. 
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Tabel 1: De levels van de MPEG-4 Simple Profiles (SP) 
 

level Typisch
e visuele 
sessie- 
omvang 

Max. 
aantal 
objecten 

Maximale 
aantal 
objecten per 
type 

Max. 
unieke 
kwant. 
tafels 

Max. VMV bufferomvang 
(MB) 

L0 QCIF 1 1 x simple 1 198 
L1 QCIF 4 4 x simple 1 198 
L2 CIF 4 4 x simple 1 792 
L3 CIF 4 4 x simple 1 792 

 

 
 
Voortzetting tabel 1 
 

level Max. VCV 
bufferomvan
g (MB) 

VCV 
decode
r rate 
(MB/s) 

Max. totale 
VBV 
bufferomvan
g  
(units van 
16384 bits) 

Max. VOL 
VBV 
bufferomvan
g  
(units van 
16384 bits) 

Max. 
videopakke
t lengte 
(bits) 

Max. 
bitrate 
(kbit/s) 

L0 99 1485 10 10 2048 64 
L1 99 1485 10 10 2048 64 
L2 396 5940 40 40 4096 128 
L3 396 11880 40 40 8192 384  
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Tabel 2: De levels van de MPEG-4 Advanced Simple Profiles (ASP) 
 

level Typische 
visuele 
sessie- 
omvang 

Max. 
aantal 
objecten

Max. 
aantal 
per type

Max. 
unieke 
kwant
. tafels

Max. VMV 
buffer- 
omvang 
(MB) 

Max. 
VCV 
buffer- 
omvang 
(MB) 

VCV 
decoder 
rate 
(MB/s) 

L0 176x144 1 1x AS 
or 
simple 

1 297 99 2970 

L1 176x144 4 4x AS 
or 
simple 

1 297 99 2970 

L2 352x288 4 4x AS 
or 
simple 

1 1188 396 5940 

L3 352x288 4 4x AS 
or 
simple 

1 1188 396 11880 

L4 352x576 4 4x AS 
or 
simple 

1 2376 792 23760 

L5 720x576 4 4x AS 
or 
simple 

1 4860 1620 48600 

 

Voortzetting tabel 2 
 

level Max. 
percentage intra 
MBs met 
AC-prediction in 
VCV-buffer 

Max. totale 
VBV buffer- 
omvang  
(units van 
16384 bits) 

Max. VOL 
VBV buffer- 
omvang 
(units van 
16384 bits) 

Max. 
videopakke
t lengte 
(bits) 

Max. bitrate 
(kbit/s) 

L0 100 10 10 2048 128 

L1 100 10 10 2048 128 
L2 100 40 40 4096 384 
L3 100 40 40 4096 768 
L4 50 80 80 8192 3000 
L5 25 112 112 16384 8000 

 

 

 



 
 

MPEG-4-encoder-instellingen 385  

 

www.magix.nl

Picture type 

Met "Picture type" wordt bepaald welke delen van een frame als basis voor de 
encodering worden gebruikt: 

• Frame: een afzonderlijk beeld van een videosequens ook wel beeldvullend 
genoemd. 

• Veld: Een halfbeeld waarvan steeds twee een frame vormen. Lees hiervoor de 
verklaring bij „Interlace“ (op pagina 408). 

 

Veld volgorde 

Let op: deze parameter is alleen beschikbaar, wanneer onder „Picture type“ de 
instelling „Veld“ geselecteerd is. 

Bij Interlaced-streams wordt hier de halfbeeldvolgorde ingesteld. Lees hiervoor 
de verklaring bij „Interlace“ (op pagina 408). 

 

Pulldown 

Let op: deze parameter is alleen beschikbaar, wanneer onder „Picture type“ de 
instelling „Frame“ of "MBAFF" (alleen bij AVC/H.264) geselecteerd is. 

Omdat bij het filmen normaal gesproken een beeldherhalingsrate van 24 (of 
23,976) frames per seconde wordt gebruikt en het NTSC-systeem 30 (of 
29,97) frames p/s nodig heeft, zijn er speciale algoritmen voor het omrekenen 
van de framerate van de video's. Schakel deze optie alleen bij compilaties of bij 
testen op "Nee" in. Normaal gesproken kunt u de instelling op "Auto" zetten. 

 

Slice count 

Een frame kan voor encodering in meerdere slices worden opgedeeld. Hier 
geeft u aan hoeveel slices het maximaal kunnen zijn. Bij de instelling "0" wordt 
het aantal automatisch bepaald. 

 

Bitrate control 

De bitrate geeft aan hoeveel bestanden per seconde in de video (bij 
afspeelsnelheid) opgeslagen zijn. Daarom is de bitrate de bepalende parameter 
wanneer het om het geheugen van de te encoderen video gaat. 
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Modus 

• Constante Bitrate: de constante bitrate moet alleen dan toegepast worden, 
wanneer het apparaat waarop de video moet worden afgespeeld, uitsluitend 
constante bitrates ondersteund. 

• Variabele bitrate: de bitrate wordt afgewisseld. Bij snelle bewegingen in de 
video wordt de bitrate verhoogt, bij stilstaande beelden of langzame 
camerabewegingen is een kleinere bitrate voldoende om de video in 
soortgelijke kwaliteit te creëren. 

• Constante kwaliteit: net als in de modus „Variabele bitrate“ wordt de bitrate 
op het videomateriaal aangepast. De kwaliteit is afhankelijk van het gekozen 
profiel en kunt u niet veranderen. 

• Constante quantizer: in deze modus wordt een vaste kleurquantisering van 
de macroblokken benut. Onder „Advanced settings“ kunt u afhankelijk van het 
frame (I-Frame (op pagina 408), P-Frame of B-Frame (op pagina 410)) een 
waarde tussen 1 en 32 instellen. Hoe hoger de waarde, hoe sterker de 
quantisering: kleine waarden brengen kwalitatief hoogwaardige beelden, de 
datarate stijgt; grote waarden zorgen voor hoge datareductie, waaronder 
overigens de kwaliteit leidt. 

 

Bitrate (Bits/s) 

• In de modus „Constante bitrate“: er wordt exact de ingevoerde waarde 
gebruikt, zo kan de grootte van de video nauwkeurig worden berekend.  

• In de modus „Variabele bitrate“: de hier ingevoerde bitrate wordt ongeveer 
gemiddeld in de video gebruikt, deze geldt als richtwaarde. Daarom kunt u de 
grootte van de te exporteren video slechts schatten. 

 

Max. rate 

Dit is de maximale bitrate die in de video-stream voorhanden mag zijn, dus het 
maximale aantal bits dat een decoder per seconde mag doorgeven. 

Let op: deze optie is alleen in de modus „Variabele bitrate“ beschikbaar. 

 

VBV Buf. omvang 

VBV is de afkorting voor „Video rate Buffer verifier Definition“ en staat de 
grootte van de buffers (van het geheugen) in, waarop de encoding 
doorgevoerd wordt. 

Hoe groter de buffer hoe beter het resultaat, maar ook hoe langer de 
verwerking. Hoe kleiner de buffer, des te meer passen er gelijktijdig op het 
werkgeheugen en kunnen parallel bewerkt worden. 
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Pixel beeldverhouding 

Legt de beeldverhouding van afzonderlijke beeldpunten (Pixel) vast. 

Meaning: hier vindt u de verschillende tv-normen, waarin de 
pixelbeeldverhouding gestandaardiseerd is. Kies een instelling uit en het 
resultaat wordt onder „X“ en „Y“ weergegeven. 

X/Y: Hier staat de eigenlijke pixelbeeldverhouding. Wanneer onder  „Meaning“ 
de instelling „Custom“ geselecteerd wordt, kunt u een eigen beeldverhouding 
instellen. 

 

GOP-structuur 

Max key interval 

Hier wordt de maximale GOP (op pagina 407)-lengte vastgelegd. Hogere 
waarden betekenen betere compressie. Lage waarden zorgen voor een hoger 
fouten regelsysteem en maken een betere toegang op afzonderlijke frames 
mogelijk voor de nabewerking van video's. 

 

B-frames count 

Hier wordt het aantal B-frames (op pagina 410) vastgelegd. Sommige 
toepassingen bijv. videoconferenties, vragen hier om de instelling „0“, dus 
geen B-frames, om zo kort mogelijke reactietijden bij de overdracht te 
bereiken. 

 

Scèneverandering detectie 

Bij geactiveerde optie worden tijdens het encoderen scènes herkend zodat na 
een scènewissel een I-frame (op pagina 408) geplaatst wordt. 

 

Input info 

Bij live-overdrachten wordt hier informatie over de ingaande video-stream 
getoond. 

 

Statistieken 

Bij live-overdrachten wordt hier informatie over de encoder activiteiten 
getoond. 
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AVC / H.264 

De H.264/AVC-codec is voor alle materiaaltypes geëigend, heeft echter een 
relatieve hoge rekenkracht voor latere decodering nodig. 

In de geavanceerde encodeerinstellingen van de AVC encoder zijn onder „Main 
Settings“ hoofdzakelijk de instellingsmogelijkheden onder „Generic“ 
interessant. 

Hier kunt u de AVC-preset en het videoformaat instellen. Voor DVD-kwaliteit 
moet bijvoorbeeld „DVD“ worden ingesteld. Het videoformaat moet 
landspecifiek worden uitgekozen, zodat de daar gebruikelijke apparaten het 
materiaal ook kunnen afspelen. Bijvoorbeeld moet voor Duitsland „PAL“, 
Frankrijk „SECAM“ en voor USA „NTSC“ ingesteld worden. 

 

Generic 

AVC preset 

Hier wordt de eigenlijke te exporteren videostream vastgelegd. 

• Baseline: past bij de ISO/ICE 11172-1/2-standaard 
• CIF: komt overeen met de MPEG-1 video-CD 
• Main: komt overeen met de ISO/IEC 13818-1/2-standaard 
• SVCD: komt overeen met de MPEG-2 super-VCD 
• D1: komt overeen met de MPEG-2 DVD 
• High: HIGH Profile 1920x1080i 
• DVD: DVD-video 
• HD DVD: HD DVD-video 
• Blu-ray: Blu Ray Disc 
• Blu-ray HD: Blu Ray Disc in High Definition 
• Sony PSP: Sony PSP-compatibel formaat 
• HD 1280x720p: High profile met een resolutie 1280x720p (progressive) 
• HD 1440x1080i: High profile met een resolutie van 1440x1080i (interlaced) 
• Apple iPOD: Apple iPod compatibele stream 

 

Videoformaat 

Legt vast, waar de te exporteren video moet worden weergegeven. De 
encoder optimaliseert het videomateriaal voor de gekozen weergave. 

• Auto: het formaat wordt uit het MAGIX Video deluxe 17-project overgenomen. 
• PAL: Phase Alternating Line – ofwel PAL – is een procedure voor de 

kleurenoverdracht bij analoge TV, die vooral in Europa, Australië, Zuid-Amerika 
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en veel Afrikaanse en Aziatische landen wordt gebruikt. Het aantal beelden per 
seconde bij PAL bedraagt 25. 

• NTSC: "National Television Systems Commitee". Het staat voor een 
Amerikaans instituut dat het eerste kleuren overdrachtssysteem voor 
televisiesignalen heeft vastgelegd, dat in grote delen van Amerika en enkele 
landen van Oost-Azië wordt gebruikt. Het aantal beelden per seconde bij 
NTSC bedraagt 29,97. 

• SECAM: SECAM is een vooral in Frankrijk en Oost-Europa gebruikte tv-norm 
voor de analoge overdracht van kleurige videosignalen. 

• MAC: Bij het MAC-proces (Multiplexed Analogue Components) gaat het om 
tv-normen die voor satelliet-tv's ontwikkeld zijn. Deze zijn ook voor een 
HDTV-standaard (HD-MAC) ontwikkeld. 

• Unspecified: in deze instelling wordt geen speciale optimalisering uitgevoerd. 

Tip: de beste resultaten krijgt u met de instelling „Auto“, omdat hier 
automatisch de projectinstellingen uit MAGIX Video deluxe 17 als basis worden 
gebruikt. 

 

Profiel 

Bepaalt welk profiel in de AVC/H.264-stream gebruikt wordt. 

• Baseline Profile: Voornamelijk voor toepassingen met begrensde rekenkracht 
bedoeld, bijvoorbeeld voor videoconferenties of video's op mobiele telefoons. 

• Main Profile: oorspronkelijk was dit het profiel, dat in het broadcast-gedeelte 
en voor veiligheidsdoeleinden toegepast moest worden. Toch is het op de 
achtergrond geraakt toen het "High Profile" voor deze toepassingen 
ontwikkeld is. 

• High Profile: dit is het profiel voor broadcast- en veiligheidstoepassingen, 
gedeeltelijk wordt het gedeeltelijk ook in het HDTV-gedeelte (High Definition 
Television) toegepast. Zo wordt dit profiel bijvoorbeeld voor de HD-DVD en Blu 
ray-Disc gebruikt. 

 

level 

H.264 definieert verschillende levels. Hoe hoger het level, hoe groter is de 
bitrate van de video. In deze tabel vindt u de maximale, toegelaten waarde per 
level afhankelijk van het gekozen profiel. 
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level Max. 
macro- 
blokken 
per 
seconde 

Max. 
beeldgroo
tte in 
macro- 
blokken 

Max. 
videobitrat
e (VCL) 
voor 
Baseline en 
Main 
Profile 

Max. 
videobit- 
rate (VCL) 
voor High 
Profile 

Voorbeelden 
(Resolutie / 
bildrate in Hz) 

1 1485 99 64 80 128x96/30,9 
1.1 3000 396 192 240 176x144/30,3 
1.2 6000 396 384 480 320x240/10 
1.3 11880 396 768 960 320x240/36 
2 11880 396 2 Mbit/s 2,5 Mbit/s 320x240/36 
2.1 19800 792 4 Mbit/s 5 Mbit/s 352x480/30 
2.2 20250 1620 4 Mbit/s 5 Mbit/s 352x576/25,6 
3 40500 1620 10 Mbit/s 12,5 Mbit/s 720x480/30 
3.1 108000 3600 14 Mbit/s 17,5 Mbit/s 1280x720/30 
3.2 216000 5120 20 Mbit/s 25 Mbit/s 1280x1024/42,2 
4 245760 8192 20 Mbit/s 25 Mbit/s 1920x1080/30,1 

2048x1024/30 
4.1 245760 8192 50 Mbit/s 62,5 Mbit/s 1920x1080/30,1 

2048x1024/30 
4.2 522240 8704 50 Mbit/s 62,5 Mbit/s 1920x1080/64 

2048x1024/60 
5 589824 22080 135 Mbit/s 168,75 

Mbit/s 
1920*1080/72,3 
2048x1080/67,8 
2560x1920/30,7 

5.1 983040 36864 240 Mbit/s 300 Mbit/s 1920x1080/120,5 
4096x2048/30 

Bij de instellingen „Level auto“ bepaalt de encoder het level automatisch, onder 
andere aan de resolutie van onder "AVC preset" bepaalde videoformaten, de 
ingestelde bitrate en het profiel. Wanneer hier een level manueel wordt 
ingesteld, dan kunnen de andere parameterwaardes niet de toegestane 
maximale waarde overschrijden. 

 

Picture type 

Met "Picture type" wordt bepaald welke delen van een frame als basis voor de 
encodering worden gebruikt: 

• Frame: een afzonderlijk beeld van een videosequens ook wel beeldvullend 
genoemd. 

• Veld: Een halfbeeld waarvan steeds twee een frame vormen. Lees hiervoor de 
verklaring bij „Interlace“ (op pagina 408). 
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• MBAFF (Macroblock adaptive frame field): een macroblok bestaat uit 16x16 
beeldpunten. De encoder maakt een „Frame veld“ waarop de basis van de 
encodering plaatsvindt. 

 

Veld volgorde 

Let op: deze parameter is alleen beschikbaar, wanneer onder „Picture type“ de 
instelling „Veld“ geselecteerd is. 

Bij Interlaced-streams wordt hier de halfbeeldvolgorde ingesteld. Lees hiervoor 
de verklaring bij „Interlace“ (op pagina 408). 

 

Pulldown 

Let op: deze parameter is alleen beschikbaar, wanneer onder „Picture type“ de 
instelling „Frame“ of "MBAFF" (alleen bij AVC/H.264) geselecteerd is. 

Omdat bij het filmen normaal gesproken een beeldherhalingsrate van 24 (of 
23,976) frames per seconde wordt gebruikt en het NTSC-systeem 30 (of 
29,97) frames p/s nodig heeft, zijn er speciale algoritmen voor het omrekenen 
van de framerate van de video's. Schakel deze optie alleen bij compilaties of bij 
testen op "Nee" in. Normaal gesproken kunt u de instelling op "Auto" zetten. 

 

Slice count 

Een frame kan voor encodering in meerdere slices worden opgedeeld. Hier 
geeft u aan hoeveel slices het maximaal kunnen zijn. Bij de instelling "0" wordt 
het aantal automatisch bepaald. 
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Bitrate control 

De bitrate geeft aan hoeveel bestanden per seconde in de video (bij 
afspeelsnelheid) opgeslagen zijn. Daarom is de bitrate de bepalende parameter 
wanneer het om het geheugen van de te encoderen video gaat. 

 

Modus 

• Constante Bitrate: de constante bitrate moet alleen dan toegepast worden, 
wanneer het apparaat waarop de video moet worden afgespeeld, uitsluitend 
constante bitrates ondersteund. 

• Constante quantizer:  
• Variabele bitrate: de bitrate wordt afgewisseld. Bij snelle bewegingen in de 

video wordt de bitrate verhoogt, bij stilstaande beelden of langzame 
camerabewegingen is een kleinere bitrate voldoende om de video in 
soortgelijke kwaliteit te creëren. 

 

Pass 

• Single pass: er vindt alleen encodeervoortgang zonder analyse vooraf plaats. 
Dit heeft de minste tijd nodig waaronder overigens wel de kwaliteit lijdt. 

• Multi-pass analyse: bij de eerste keer encoderen wordt tegelijkertijd een 
analyse uitgevoerd die bij de tweede keer encoderen wordt toegepast. 

• Multi-pass encode: bij de eerste keer encoderen wordt tegelijkertijd een 
analyse uitgevoerd die bij de tweede keer encoderen wordt toegepast en 
geactualiseerd. Hiermee verkrijgt u de beste resultaten, het duurt dan ook het 
langst. 

 

Bitrate (Bits/s) 

• In de modus „Constante bitrate“: er wordt exact de ingevoerde waarde 
gebruikt, zo kan de grootte van de video nauwkeurig worden berekend.  

• In de modus „Variabele bitrate“: de hier ingevoerde bitrate wordt ongeveer 
gemiddeld in de video gebruikt, deze geldt als richtwaarde. Daarom kunt u de 
grootte van de te exporteren video slechts schatten. 

 

HSS-rate 

Dit is de maximale bitrate die in de video-stream voorhanden mag zijn, dus het 
maximale aantal bits dat een decoder per seconde mag doorgeven. 

Let op: deze optie is alleen in de modus „Variabele bitrate“ beschikbaar. 
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CPB-formaat 

Stelt de grootte van de "Coded picture buffer" in bit in. Dit is de buffer (een 
geheugen) waarom de encoding wordt doorgevoerd. Hoe groter de buffer hoe 
beter het resultaat, maar ook hoe langer de verwerking. 

 

Aspect Ratio 

„Aspect Ratio“ betekent „Beeldverhouding“. In de film wordt hiermee de 
verhouding tussen hoogte en breedte van een rechthoek, beeldscherm of witte 
doek bedoeld. 

Er zijn 3 verschillende grootten, die in direct verband met elkaar staan. 

• Picture Aspect Ratio (ook Display Aspect Ratio, DAR): hiermee wordt de 
gewenste beeldverhouding van de te exporteren video aangegeven. Typische 
beeldverhoudingen zijn bijv. in het  huiselijk bereik 4:3, 16:9 (typisch bij tv) of 
16:10 (breedbeeld-TFT' s, widescreen notebooks), 3:2 bij 35mm-films en 
foto's, in bioscopen wordt meestal gebruik gemaakt van 1,85:1. 

• Pixel Aspect Ratio (PAR, pixelbeeldverhouding): Geeft de beeldverhouding 
in afzonderlijke beeldpunten (pixel) aan. De meeste computerbeeldschermen 
hebben quadratische pixel (PAR=1:1), bij analoge tv-beeldschermen (PAL bij 
4:3) 128:117. 

• Sample Aspect Ratio (SAR, ook Storage Aspect Ratio): Beeldverhouding 
van de opgeslagen resolutie (aantal pixels), bijv. 720:576 bij PAL. Deze kunt u 
uit de Picture Aspect Ratio en Pixel Aspect Ratio berekenen: SAR = DAR / 
PAR. 

Let op: in het standaard geval kan de „Aspect Ratio“ zo ingesteld blijven zoals 
ze is. U moet de instelllingen alleen aanpassen wanneer de resulterende video 
uitgerekt of ingedikt is of wanneer u een video in de verkeerde 
beeldverhouding wilt corrigeren. 

 

GOP-structuur 

Max GOP-lengte 

Hier wordt de maximale GOP (op pagina 407)-lengte vastgelegd. Hogere 
waarden betekenen betere compressie. Lage waarden zorgen voor een hoger 
fouten regelsysteem en maken een betere toegang op afzonderlijke frames 
mogelijk voor de nabewerking van video's. 
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Max B-frames count 

Hier wordt het maximaal aantal B-frames (op pagina 410) vastgelegd. 
Sommige toepassingen bijv. videoconferenties, vragen hier om „No B-frames“, 
dus geen B-frames, om zo kort mogelijke reactietijden bij de overdracht te 
bereiken. 

 

Scèneverandering detectie 

Bij geactiveerde optie worden tijdens het encoderen scènes herkend zodat na 
een scènewissel een I-frame (op pagina 408) geplaatst wordt. 

 

Input info 

Bij live-overdrachten wordt hier informatie over de ingaande video-stream 
getoond. 

 

Statistieken 

Bij live-overdrachten wordt hier informatie over de encoder activiteiten 
getoond. 

 

AMR 

Bij AMR gaat het om een parametercodec met verschillende datarates tussen 
4,75 en 12,2 kbit/s. In de 12,2-kbit/s-instelling komt deze zowel in het 
algoritme als in de audiokwaliteit overeen met de GSM-EFR-Codec. 

Dit toonformaat wordt bijv. in mobiele telefoons voor het overdragen van 
gesprekken benut en is voor de coderung van gesprekken (spraakstemmen) 
geoptimaliseerd. Lage bitrates dienen bij de mobiele funk voor het corrigeren 
van overdrachtfouten bij bijvoorbeeld slechte ontvangst. Daarom kan 
afhankelijk van de signaalsterkte de compressie verhoogt of verlaagd worden, 
om een gesprek in zo goed mogelijke kwaliteit te verkrijgen. Het AMR-geluid 
wordt in tegenstelling tot het AAC-geluid met een vaste samplerate van 8000 
Hz codeert. 

Het uitgebreide menu van de AMR-geluiden bevat de volgende 
instellingsmogelijkheden: 
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De bitrate kan tussen 4,75 en 12,2kbit/s worden ingesteld. Hoe hoger de 
bitrate, hoe groter het bestand wordt en hoe hoger de verwachte 
geluidskwaliteit. De standaardinstellingen zijn voor een bitrate van 7,4 kbit/s. 
Maar ook met de hoogste bitrate is dit formaat eerder voor het overdragen van 
gespreksstemmen geëigend. 

 

AAC 

Het AAC-geluid is een van de MPEG, Moving Picture Experts Group (Dolby, 
Fraunhofer-Instituut voor geïntegreerde schakelingen in Erlangen, AT&T, Nokia, 
Sony), ontwikkelde audiodata compressieprocessen, dat als verdere 
ontwikkeling van MPEG-2 multichannel in de MPEG-2-standaard 
gespecificeerd wordt. 

Het is dus een verdere ontwikkeling van de bekende MPEG-2-geluiden. Dit 
formaat is eveneens voor codering van algemene audio-informatie geëigend en 
niet speciaal voor bepaalde soorten audiomateriaal geoptimaliseerd. Zoals bij 
het videomateriaal moet ook bij het geluidsmateriaal er op gelet worden waar 
het materiaal later moet worden afgespeeld. 

Het AAC-geluid kan verschillen met een samplerate van 8000, 16000, 24000, 
32000 of 48000 Hz en steeds in mono of stereo gecodeerd worden. 
Standaard is het geluid op 48000 Hz stereo ingesteld. Hoe hoger de 
samplerate, hoe groter wordt het ontstane bestand en hoe beter de te 
verwachten geluidskwaliteit. 

Het uitgebreide menu van de AAC-geluiden bevat de volgende 
instellingsmogelijkheden: 

• De bitrate kan tussen 6 en 512 KB/s worden ingesteld. Standaard is als 
bitrate 160 KB/s ingesteld. Hoe hoger deze waarde, hoe groter wordt het 
ontstane bestand en hoe beter de te verwachten geluidskwaliteit. Vanaf een 
bepaalde grens kan echter geen verdere verbetering van de geluidskwaliteit 
worden vastgesteld. Bitrates onder 64 kb/s worden in principe niet 
aanbevolen. 

• Als MPEG-versie kunt u MPEG-4 of ook de uitstekende oudere MPEG-2 
instellen. 

• Als Bestandheader-type kunt u kiezen tussen RAW en ADTS. Als "Header" 
wordt een verklarende kop aan het begin van een bestandgedeelte bedoeld, 
die dan wel plaats in beslag neemt, maar voor de decodering onder 
omstandigheden vereist is. 

- Het materiaal wordt RAW genoemd, wanneer er zich geen 
bestandsheader in het audioformaat bevindt. Het audiomateriaal wordt 
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dus zonder bijzondere extra informatie direct (ruw) overgedragen. 
Hierbij wordt verwacht dat de decodeerroutine het materiaal ook 
zonder verklarende bestandsheader bewerken kan. In het bijzonder 
wanneer exotische sampleraten zijn ingesteld, kan dit bij de 
RAW-encodering tot problemen leiden. 

- ADTS is een bestandsheader-type, waarin zich informatie voor het te 
encoderen audiomateriaal bevindt. In geval van twijfel kiest u dit 
bestandsheader-type omdat hier minder problemen te verwachten zijn. 

Objecttype: hier kunt u kiezen tussen „Main“ en „Low Complexity“. 

• Low complexity: de bestanden bevinden zich in een vorm die bepaalde 
decodeeralgoritmes (geluidsvervanging van soortgelijke waargenomen 
geluiden) verhinderen, maar andere (tijdelijk aangepaste geluidsvorming) 
mogelijk maakt. 

• Main: Hier zijn wederom andere zwaartepunten in de codering geplaatst en er 
kunnen andere decodeeralgoritmes gebruikt worden. 

Let op: een Apple iPod heeft de „Low Complexity Codierung“ nodig. Daar 
hoeft u echter niet voor te zorgen, wanneer u in de exportdialoog een 
passende preset voor de Apple iPod selecteert. 

 

Multiplexer 

De Multiplexer is het deel van de encoder, dat de audio- en videodatastroom 
samenvat. 

 

Output formaat 

MPEG-4 file: een MPEG-standaard (ISO/IEC-14496), waarvan het 
oorspronkelijke doel was, apparaten met weinig rekenkracht bij beperkt 
kwaliteitsverlies te ondersteunen. Intussen heeft het inzetgebied van MPEG-4 
een grote bandbreedte bereikt, die van HD-video tot aan de ondersteuning van 
mobiele telefoons veel toepassingen afdekt. 

JPEG2000 file: De DCI (Digital Cinema Initiative) heeft afscheid genomen van 
het JPEG2000 formaat voor de video-encodering van bioscoopfilms. De 
actuele verbreding en presentatie van filmrollen zal binnenkort door digitale 
projectors worden afgelost, die Mj2-Streams in hoge resolutie in voortreffelijke 
beeld- en geluidskwaliteit zullen afspelen. 
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3GPP file: een standaard, die door vele GSM- en UMTS-mobiele telefoons 
ondersteund wordt. 3GPP komt zeer overeen met de MPEG-4-standaard, laat 
echter ook formaten toe die in MPEG-4 niet toegestaan zijn. 

 

ISMA compatibel 

De „Internet Streaming Media Alliance“ voert de standaarden van 
video-codecs (bijv. MPEG) en het continue overdragen in computernetwerken 
(bijv. RTP, het Realtime Transport Protocoll) samen en zorgt ervoor dat de op 
internet beschikbare video's correct verstuurd en afgespeeld worden.  

 

Let op: deze optie kunt u alleen activeren, wanneer onder „Format“ de entry 
„MPEG-4 file“ geselecteerd is. 

 

Voor Sony PSP 

Schakel deze optie in, wanneer de video met de Sony PSP moet worden 
afgespeeld. 

 

Let op: deze optie kunt u alleen activeren, wanneer onder „Format“ de entry 
„MPEG-4 file“ geselecteerd is. 

 

Voor iPod 

Schakel deze optie in, wanneer de gegenereerde video met bijvoorbeeld een 
Apple iPod Video moet worden afgespeeld. 

 

Let op: deze optie kunt u alleen activeren, wanneer onder „Format“ de entry 
„MPEG-4 file“ geselecteerd is. 

 

Live modus (tijden ontvangen van samples) 

Deze optie is alleen voor live-overdracht belangrijk en is daarom in MAGIX 
Video deluxe 17 niet nodig. 
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Appendix: MPEG 1/2-encoder instellingen 

Algemene instellingen 

MPEG-type: hier kunt u het uitvoertype van de gecreëerde MPEG vastleggen. 
U kunt de instellingen van de encoder zelf bepalen om uw video in het 
betreffende formaat te exporteren – voor gebruik in andere programma's of 
bijvoorbeeld voor presentaties op een website. 

Als u de encoder vanuit de branddialoog heeft opgeroepen of van plan bent 
om het geëxporteerde materiaal voor VCD's, SVCD's of DVD's te gebruiken, 
kiest u de betreffende optie. Daarmee bepaalt u de instellingen van de encoder 
die overeenkomen met de standaarden die voor de verschillende disks vereist 
zijn indien ze met elke compatibele speler moeten kunnen worden afgespeeld    

Videoformaat: hier wordt het videoformaat vastgelegd, de beeldverhouding en 
de framerate (zie Video-instellingen (op pagina 399)) worden automatisch 
aangepast. U kunt kiezen uit NTSC en PAL. 

Interlace-modus: de film wordt interlaced (dus in de vorm van twee halve 
beelden, ook wel fields genoemd) geëncodeerd. Voor latere weergave op 
televisieschermen is dit een vereiste. Als de geëxporteerde film alleen op de 
computer wordt bekeken en een "bioscoop-look" gewenst is, kunt u ze ook 
per frame encoderen (progressief). Ook sommige videobeamers ondersteunen 
de weergave van progressief geëncodeerd beeldmateriaal. Zie ook: Interlace 
(op pagina 408). 

Bitrate: de bitrate bepaalt de grootte van het uiteindelijke videobestand. De 
beschikbare datahoeveelheid kan bij verschillende weergavekwaliteiten bij 
verschillende sterkten worden gebruikt.  20 MB kunnen 4 seconden 
DVD-video zijn maar ook 5 minuten internetstreaming op postzegelformaat. De 
kwaliteit van een MPEG-video wordt gemeten naar de "breedte" van de 
gecreëerde "datastroom", de bitrate. Dit is de grootte van de dataoverdracht 
per tijdseenheid en wordt in kbit/s of bit per seconde aangegeven.   

Kwaliteit: hier wordt de kwaliteit van de encodeerprocedure bepaald of 
preciezer gezegd de kwaliteit van de bewegingsinschatting (op pagina 405). 
Hoe hoger de kwaliteit, des te beter ziet de voltooide video eruit, het 
encoderen zal echter ook overeenkomstig langer duren. De vooringestelde 
waarde 10 is een goed compromis tussen snelheid en kwaliteit. 

Smart Rendering: met Smart Rendering wordt de encodeertijd voor 
MPEG-bestanden beduidend ingekort. Bij de creatie van MPEG-bestanden 
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worden dan namelijk alleen die delen van de film opnieuw geëncodeerd, die in 
het programma zijn gewijzigd (bijvoorbeeld door Video Cleaning of effecten). 
De MPEG-bestanden in de film moeten hetzelfde formaat hebben, d.w.z. 
bitrate (variabel of constant), beeldresolutie en videoformaat moeten 
overeenstemmen. 

Snel, GOP-precies kopiëren: deze speciale modus van het Smart Rendering 
maakt het mogelijk om MPEG-materiaal zonder enige encodeertijd over te 
nemen voor het doelmedium en zo de encodeersnelheid extreem te versnellen. 
Het videomateriaal mag hiervoor geen enkele bewerking bevatten, alleen harde 
cuts (zonder overgangen) zijn toegestaan. Deze worden dan ook niet 
frameprecies uitgevoerd maar altijd bij de volgende GOP-grens. Cuts moeten 
daarom wat ruimer worden gemaakt. 

Om DVD's met origineel 5.1 Surround-geluid (Dolby Digital Audio) zonder 
opnieuw encoderen te branden, moet u deze optie encoderen. 

Samenvatting: toont een overzicht van alle encoder-instellingen. 

Uit bestand: hiermee kunt de nodige instellingen uit een aanwezig 
MPEG-bestand "lezen". Dat is heel handig wanneer u bijvoorbeeld bestaande 
MPEG-bestanden zonder nieuwe encodering via Smart Rendering wilt 
samenvoegen. 

 

Video-instellingen 

Framerate: voor PAL is 25 beelden/sec., voor NTSC 29,97 beelden/sec. Let 
op: encoderen van NTSC-materiaal naar PAL-materiaal is wel mogelijk maar 
kan tot schokkerige effecten leiden. 

Beeldverhouding: hier kunt u de beeld- of pixelzijdenverhouding instellen. Bij 
MPEG-2 wordt het beeldformaat als beeldverhouding aangegeven, zo is er 1:1 
(vierkant beeld, niet aanbevelenswaardig), 4:3 (normale video), 16:9 
(breedbeeld) en 2,21:1 (cinemascope). Dit geldt onafhankelijk van het 
geselecteerde beeldformaat. 

Bij MPEG-1 wordt in de plaats daarvan het pixelformaat vastgelegd, ook hier 
bestaat 1:1, CCIR601 (normale 4:3 video) voor 625 regels (PAL) en 525 regels 
(NTSC) en ditzelfde voor 16:9. Bij de selectie van het uitvoerformaat video-CD 
wordt het pixelformaat automatisch aan het geselecteerde videoformaat 
aangepast. Als u alleen MPEG-1 wilt exporteren, moet u daar zelf op letten 
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Vooringesteld is de optie Auto, waarbij de instellingen worden aangepast aan 
de filminstellingen (op pagina 333).   

Resolutie: breedte en hoogte van de video, komt overeen met de instelling in 
de exportdialoog. 

GOP-structuur: hier kunt u de GOP (op pagina 407)-sequentie wijzigen, dus 
het aantal P-frames en B-frames per I-frame binnen een GOP. Let erop dat de 
totale lengte van de GOP niet meer mag zijn dan 15 frames. Dit komt overeen 
met de fabrieksinstelling (1 I frame + 4 P frames + 5x2 B frames = 15 frames).   

U kunt de GOP-sequentie verkorten, dit leidt echter tot een verslechterde 
kwaliteit bij dezelfde bitrate. Het encoderen gaat hierdoor veel sneller 
aangezien de bewegingsinschatting bij het encoderen van P- en B-frames 
(motion estimation) heel veel rekenkracht kost. Ook het decoderen, dus het 
afspelen en de import, wordt hierdoor sneller. 

Als het I-frame vastgesteld is op 1, is elk frame een I frame, bij een waarde 
groter dan 1 legt de instelling de totale lengte van de GOP vast. 

Auto GOP: gesloten GOP's bevatten geen betrekkingen met frames uit nog te 
volgende GOP's. MPEG's, waarin alle GOP's gesoten zijn, verlichten de 
MPEG-montage omdat alleen bij gesloten GOP's eenvoudig kan worden 
geknipt aan de I-frames. Auto GOP sluit GOP's aan scènewisselingen, daarbij 
worden twee verschillende complexe procedures ("fast" en "VSCD") ingezet. 

Bitrate-modus 

In de modus "Constante bitrate" wordt een constant gelijk blijvende bitrate 
gebruikt. Deze optie zou alleen voor video-CD's moeten worden gebruikt 
omdat die daar is voorgeschreven. Met een constante bitrate kan de 
prestatiegerichtheid van de MPEG-compressie niet optimaal worden benut 
omdat bij onbewogen scènes bandbreedte verloren gaat. 

In de modus "Variabele bitrate" wordt geprobeerd om het beschikbare 
geheugen aan de gegevens van de te encoderen video aan te passen. Hierbij 
varieert de bitrate rond een gemiddelde waarde. Bij rustige gedeelten in de 
video kan de bitrate tot een minimale waarde dalen en bij veel beweging zal die 
naar een maximale waarde stijgen. Twee verschillende regelingsprocessen 
('biteratesturing') zijn hiervoor beschikbaar (mode 1 en mode 128). 
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Geavanceerde video-instellingen 

MPEG-profiles en levels: de MPEG 2-standaard definieert zogenaamde 
"profiles" en "levels". Voor de creatie van SVCD's en DVD's gebruikt u het 
"Main profile & main level". Het High Profile vult de datastroom aan met extra 
eigenschappen, zoals de mogelijkheid om bij verminderde overdrachtskwaliteit 
een beeld met een lage resolutie weer te geven (SNR Scalable Profile) of locaal 
geschaald weer te geven, bijvoorbeeld een HDTV-gegevensstroom op een 
standaard televisie (Spatially Scalable Profile). Het 4:2:2 Profile wordt gebruikt 
als de beeldgegevens naar een alternatieve chroma-aftasting  (op pagina 
406)moeten worden geëncodeerd. Deze Profiles worden echter door weinig 
decoders ondersteund, als wel, dan meestal in het professionele circuit.  

De levels definiëren beperkingen in de beeldresolutie en de maximale datarate. 
Low level levert slechts een lage resolutie (352 x 2888 = CIF), High level (High 
-1440) maakt encoderingen in het HD TV-formaat mogelijk. 

Bewegingschatting: de parameters hier worden door de kwaliteitsregelaars 
(zie algemene instellingen) aangestuurd. 

Overig 

Ruisgevoeligheid: deze factor geeft aan, hoe gevoelig de encoder op ruis in 
het uitgangsmateriaal reageert. Als uw uitgangsmateriaal weinig ruis bevat 
(digitale opnamen, computer-animaties, of reeds met Videocleaning ontruist), 
hoeft u de factor (standaardwaarde 4) niet te wijzigen, u kunt hem zelfs 
verlagen om de kwaliteit nog beter te maken.  

Als u echter materiaal met veel ruis wilt encoderen, verhoogt een lagere factor 
op deze plek de encodeertijd aanzienlijk, zonder een hogere kwaliteit te 
produceren. Voor onbewerkte analoge video kunt u de factor met 8 tot 14 
verhogen. 

Ruisreductie (klik op ruisgevoeligheid): hier wordt een ruisfilter ingezet, 
waarvan de sterkte tussen 1 en 31 kan worden ingesteld. 

Geavanceerde parameters 

In de boomstructuur rechts in het venster vindt u een groot aantal extra 
expert-instellingen. Deze zouden alleen door vakbekwame gebruikers mogen 
worden gewijzigd omdat ze voor de gangbare toepassingen geoptimaliseerd 
zijn, zodat wijzigingen alleen bij uitzondering nodig zijn.   
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Audio-instellingen 

Type audio: u kunt MPEG layer -1, 2, PCM (WAV) of AC3 audio gebruiken. 
"Geen audio" selecteert u in de exportdialoog. 

Samplerate: u kunt een samplerate van 32, 44,1 of 48 kHz voor het 
audiospoor vastleggen. Voor VCD en SVCD zijn 44,1 kHz, voor DVD 48 kHz 
voorgeschreven. Om een audiobestand te verkleinen kunt u dus beter de 
bitrate verlagen dan de samplerate. 

Modus: mogelijkheden zijn Mono, Stereo, Joint Stereo en Dual Channel. Voor 
het audiotype "AC3" is bovendien de modus "5.1 Surround" beschikbaar. 

• Dual Channel maakt de encodering van twee monosporen mogelijk 
(bijvoorbeeld verschillende taalversies), waartussen tijdens de weergave kan 
worden geschakeld.   

• Joint Stereo is een optimaliserende manier om stereo te encoderen, waarbij 
wordt uitgebuit, dat het signaal van beide stereosignalen grotendeels identiek 
is. Gebruik Joint Stereo, als u alleen kleine audio-bitrates wilt of kunt gebruiken 
maar toch een stereosignaal nodig heeft. 

• 5.1 Surround is alleen beschikbaar voor Surround-projecten bij het branden 
van DVD's. Hierbij worden alle 6 de Surround-kanalen in de audio stream 
geëncodeerd. 

Let op! Voor Surround-projecten moet onder "Type audio" AC3 en als modus 
"5.1 Surround" worden geselecteerd. 

Bitrate: hier kunt u de bitrate van het audiosignaal instellen. Hoe hoger de 
bitrate, des te beter de weergavekwaliteit. VCD vereist 224 kB/s, bij S-VCD's 
en DVD's kunt u tussen 384 en 448 kB/s kiezen. 

 

Dolby® Digital details 

Let op: deze functies zijn alleen beschikbaar in de modus "5.1 Surround". 

Dialoog-normalisering: hier kunt u in dB aangeven, hoe luid gesproken 
dialogen zijn. Deze waarde is voor de aanpassing van het totaalvolume tussen 
DVD-films resp. tussen verschillende programma's, die via DVB kunnen 
worden ontvangen. Hiervoor moet vooraf worden gemeten welke volumes de 
dialogen in een film hebben. De waarden 1-31 komen daarbij overeen met 
volumeniveaus van -1 tot -31 dB.  
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Let op: gebruik de piekmeters van de mixer om het volumeniveau te bepalen. 
Deze procedure kan alleen worden gebruikt voor een benadering omdat een 
nauwkeurige meting een gemiddelde waarde vereist die met MAGIX Video 
deluxe 17 zonder hulpmiddelen niet kan worden gemeten. 

De aangegeven waarde dient eveneens als referentiewaarde voor "Dynamic 
Range Control". Stukken audio, die zachter klinken dan de spraak, worden 
luider gemaakt en luidere stukken worden in volume verlaagd, bijvoorbeeld om 
oversturingen te vermijden. 

Rekenvoorbeeld voor "Dialoog-normalisering" (vdlx ProAudio 2) 

Stel, u heeft een speelfilm in MAGIX Video deluxe 17 gemaakt en met 
Samplitude/Sequoia van geluid voorzien. Na het doorgeven van de 
Surround-sporen vanuit Samplitude/Sequoia meet u het volume van de 
gesproken dialogen. 

Het maximale volumeniveau is voor AC3 audiostreams 31 dB boven de 
ingestelde referentiewaarde van Surround-systemen. Daarom is er voor de 
dialoognormalisering een waardebereik van 1-31 beschikbaar; deze beschrijft 
het volume van de gesproken dialogen in dB. 

Wanneer de gesproken dialogen een volumeniveau van bijvoorbeeld -21 dB 
hebben, moet u voor de dialoognormalisering de waarde "21" invoeren, zodat 
het totaalvolume tot het in de Surround-decoder of -versterker ingestelde 
referentieniveau wordt verlaagd. Deze ligt bij -31 dB onder het digitale 
maximale niveau. 

Gemeten volume in 
gesproken dialogen 

Ingestelde waarde bij 
"Dialoog-normalisering" 

Demping in de AC3 
audio stream 

-25 dB 25 -6 dB 
-30 dB 30 -1 dB 
-31 dB 31 0 dB 
-5 dB 5 -26 dB 

Let op: de ingestelde waarde wijzigt niet direct het gecreëerde audiomateriaal 
maar geeft alleen informatie door aan de Surround-decoder over de ideale 
demping om zo beperkingen in het bereik van de dynamiek te vermijden. 

Achtergrond: speelfilms met veel actie bevatten een sterk volumeonderscheid 
tussen gesproken dialogen en luide scènes (bijvoorbeeld bij explosies), 
hierdoor zijn gesproken dialogen zachter in rustiger films, waarbij het volume 
hoger kan worden ingesteld. 
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Surround mix level/Center mix level: deze instellingen zorgen voor een extra 
volumeverlaging van de Surround-kanalen en het Center-kanaal. Standaard 
staan beide instellingen op -3 dB. 

LFE-kanaal: hier kunt u het LFE-kanaal (Low Frequency Effect) uitschakelen, 
bijvoorbeeld wanneer u ongewilde rommelende geluiden in lage frequenties wilt 
dempen. Normaal gesproken kunt u deze optie echter geactiveerd laten. 

LFE-filter: het LFE-filter is een low pass-filter, dat alleen de laagste frequenties 
doorlaat. Als u bijvoorbeeld een Surround-project met Samplitude/Sequoia van 
geluid heeft voorzien en daarbij een LFE-filter heeft gebruikt, kunt u deze 
functie uitschakelen omdat er in dit geval al een filtering heeft plaatsgevonden. 
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Verklarende woordenlijst – MPEG 

Bewegingsinschatting 

Naast de "Prediction" is de bewegingsinschatting (Motion Estimation) een 
methode die bij de MPEG-encodering wordt gebruikt om data te reduceren.   

Ook de bewegeingsinschatting gebeurt in de B- en P-frames. Daarbij worden 
de beeldverschillen onderzocht die nog aanwezig zijn na de Prediction (op 
pagina 410). In de omgeving van elk macroblok van het P- of B-frame (dat zijn 
voor dit proces samengevoegde eenheden van 2x2 blokken) wordt met 
ingewikkelde algoritmes gezocht naar een ongeveer origineel optreden van het 
macroblok in het referentieframe, oftwel beeldinhoud die alleen maar is 
verplaatst door een eigen beweging of een camerabeweging. Deze kunnen dan 
worden weggelaten in het P- en B-frame en in plaats daarvan wordt alleen 
opgeslagen hoeveel en waarheen het macroblok is verplaatst. Deze methode 
wordt Vector Motion genoemd. 

Hoe precies dit "ongeveer" is bepaalt de kwaliteit van de uiteindelijke 
MPEG-video. In de algemene instellingen van de encoder (op pagina 398) 
bepaalt u deze factor bij "Kwaliteit". Deze factor beïnvloedt natuurlijk ook de 
duur van het encoderen – hoe hoger de kwaliteit, des te langer duurt het.  

 

Bitrate 

MPEG is niet alleen een geheugen-, maar vooral ook een overdrachtsformaat. 
Bij oude formaten (bijv. Video1 AVI) kan precies gezegd worden: 20 seconden 
film in een bepaald beeldformaat levert bv. 20 Megabyte aan bestanden. De 
bestandsgrootte geeft een directe waarde van de kwaliteit aan.  

Anders als bij MPEG: de beschikbare datahoeveelheid kan bij verschillende 
weergavekwaliteiten bij verschillende sterkten worden gebruikt. 20 MB kunnen 
4 seconden DVD-video zijn maar ook 5 minuten internetstreaming op 
postzegelformaat. De kwaliteit van een MPEG-video wordt aan de "breedte" 
van de gecreëerde "datastroom" gemeten, de bitrate. Dit is de grootte van de 
dataoverdracht per tijdseenheid en wordt in kbit/s of bit per seconde 
aangegeven. 

Men heeft het over bits en niet bytes, omdat zelfs de woordlengtedata van de 
overdrachtsgegevens wordt gewijzigd.  
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Uit de gemiddelde bitrate kunt u de benodigde opslagruimte voor de 
bestanden bepalen, wanneer de lengte ervan bekend is: 

F = (BRV + BRA) * t 

F=Bestandsgro
otte 

BRV= 
Bitrate video 

BRA= 
Bitrate audio 

t=Lengte in s 

 

Blok 

Voor bijna alle beeldgegevens-reductieprocessen wordt het beeld in 
afzonderlijke blokken van 8x8 pixels (beeldpunten) onderverdeeld. Let hierop 
als u zelfgedefinieerde beeldresoluties (breedte/hoogte) wilt gebruiken, deze 
moeten altijd een veelvoud van 8 zijn. 

 

Chromaformaat 

De kleurwaarde voor elk beeldpunt, bestaande uit de waarden voor de primaire 
kleuren rood, groen en blauw (RGB) wordt traditioneel in een 
helderheidswaarde (Y = 0,299*R + 0,587*G + 0,114*B ) en twee 
kleurdifferentiewaarden (U = R - Y, V = G -Y) omgezet. 

De Y-waarde alleen vormt het zwart-witbeeld. Deze componentsignalen maken 
het mogelijk om de helderheid en de kleurinformatie apart te behandelen. Al bij 
het aftasten in regelvorm van het beeld bij de opname vindt hierbij een 
gegevensreductie plaats. Aangezien het menselijk oog een beperktere 
kleurresolutie dan helderheidsresolutie heeft, worden slechts de 
kleurcomponeneten voor elk tweede punt van een regel (4:2:2) of voor vier 
samenhangende pixels (4:1:0) geregistreerd (gereduceerde aftasting van het 
kleursignaal). 

4:2:2 Dit komt overeen met de gangbare televisiestandaard. Per regel worden 
er twee pixels voor de kleurinformatie overgedragen; dit komt overeen met een 
compressie tot 2/3 van de uitgangsgegevens. 

4:1:0 Dit is de kleurcodering die bij DVD en de meeste andere 
videotoepassingen voor consumenten wordt gebruikt. De kleurinformatie van 
steeds vier samenhangende pixels van twee regels wordt opgeslagen. Dit komt 
overeen met een compressie tot de helft van de uitgangsgegevens. 
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Field 

Een half beeld, waarvan altijd  twee stuks een frame vormen (zie ook 
De-interlacing (op pagina 408)). 

 

Frame 

Een enkel beeld uit een videosequentie, ook wel volledig beeld genoemd. 
PAL-video bevat 25 frames per seconde, NTSC 29,97 frames. 

Video-opnamen, met uitzondering van computeranimaties en stills, bevatten 
echter geen volledige beelden maar een dubbele hoeveelheid halve beelden 
(fields) die "de-interlaced" worden overgedragen. Desondanks spreken we van 
frames aangezien de vele voorgangers van de MPEG-compressie op zulke 
'gedachten' stoelen. Ook bij videomontage gaan wij altijd van frames uit. 

 

GOP 

Group of Pictures, zo wordt de vastgelegde sequentie (volgorde) van I-frames 
en de daarbij behorende P- en B-frames genoemd. 

Voorbeeld: I B B P B B P B B I ... 

(Deze GOP heeft een lengte van 9, met 2 P-frames en 2 B-frames) 

I-frames bevatten de complete beeldinformatie van een frame, P- en B-frames 
gereduceerde informatie. Middelen ter reductie zijn de zogenoemde  
Prediction (voorspelling) en de bewegingsinschatting. 

De combinatie P B B ..wordt Subgroup genoemd.  

I-frames moeten in regelmatige afstand in een datastroom voorkomen om 
beeld en geluid te synchroniseren. Tussen de I-frames is slechts een beperkt 
aantal P- en B-frames toegestaan. Dat is logisch:aangezien P- en B-frames 
alleen informatieverschillen bevatten, zullen deze verschillen met de tijd alleen 
maar groter worden aangezien de verschillen van beeld tot beeld alleen maar 
groter worden. Een groter aantal is dus onzinnig, de GOP-lengtes bewegen 
zich daarom tussen maximaal 15 (4P, 2B) bij PAL en 18 (5P, 2B) bij NTSC 
(meer dan 2 B-frames tussen P-frames is niet toegestaan). 
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In een gesloten GOP mogen de B-frames van de laatste subgroup alleen 
zogenaamde Backward predictions bevatten, dus verwijzingen naar het vorige 
P-frame maar geen naar het volgende I-frame aangzien dit bij de volgende 
GOP hoort. 

 

I-frames 

Intra-frames. In deze beelden wordt alle beeldinformatie van een frame 
opgeslagen; hiervoor wordt alleen informatie uit dit frame gebruikt ("intra-frame 
encoded"). In tegenstelling daartoe zijn er in MPEG Video P- en B-frames die 
alleen verschillen van het huidige frame ten opzichte van het vorige en/of het 
volgende frame bevatten (P-frame = "predicted frmae", B.-frame = 
"bidirectional predicted frame", zie ook Prediction (op pagina 410)). 

 

Interlace 

Historisch bepaald worden videobeelden altijd in de vorm van twee halve 
beelden opgenomen en verzonden, altijd eerst de regels met de even nummers 
en dan die met de oneven nummers. Deze halve beelden (fields) worden met 
de dubbele beeldwisselfrequentie (framerate) afwisselend getoond. Het 
(langzame) oog van de kijker en de nagloeitijd van de TV-buizen zetten de 
beide halve beelden weer in elkaar tot één compleet beeld.   

   

Het uitgangsbeeld Eerste halve beeld Tweede halve beeld 

Normaal gesproken hoeft u zich geen zorgen te maken om de juiste 
verwerking van halve beelden. het videomateriaal doorloopt de complete 
verwerkingsketen in halve beelden en wordt ook weer geëxporteerd als halve 
beelden of op bijvoorbeeld DVD gebrand. Bij het afspelen van de DVD op 
televisie wordt van de halve beelden weer één geheel gemaakt. Alleen onder 
bepaalde omstandigheden is het nodig om dieper op deze problematiek in te 
gaan. In de praktijk kunnen er twee problemen optreden: 
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1. Interlace-artefacten 

Voor de weergave op de computermonitor (bij de opname, in de 
TV/Videorecorder en in de Arranger bij het monteren) moet steeds van twee 
halve beelden één volledig beeld worden gemaakt.   

Deze twee halve beelden zijn niet gelijk aangezien al bij de opname twee halve 
beelden ontstaan waartussen 1/50 seconde is verstreken.   

  

Typische interlacefouten 

Om deze artefacten te voorkomen wordt het zogenaamde de-interlacing 
gebruikt. Daarbij wordt een "tussenbeeld" tussen de twee halve beelden 
berekend (geïnterpoleerd). Dus ook wanneer u stilstaande beelden uit 
videobeelden – zogenaamde stills – wilt maken, moet u absoluut een 
de-interlacefilter gebruiken. 

In de systeeminstellingen (menu "Bestand" > "Instellingen (Meer informatie 
hierover vindt u in het gedeelte "Directories" op pagina 68)") kunt u voor de 
previewweergave bij de video-opname en de videorecorder 
hardware-de-interlacing instellen.  

2. Verkeerde volgorde van de halve beelden 

Wanneer de volgorde van de halve beelden in de videogegevensstroom is 
verwisseld, treden er sterke schok- en flikkereffecten op. Beeldobjecten 
bewegen zich zogezegd in retrograde, twee stappen vooruit en één stap terug, 
aangezien een half beeld dat chronologisch gezien later hoort te komen, vóór 
een eerder half beeld wordt weergegeven. Binnen de verwerkingsketen kan dit 
gebeuren wanneer u videomateriaal uit een programma per ongeluk met de 
verkeerde volgorde voor halve beelden exporteert en naar een ander 
programma importeert. Wij gebruiken in alle programma's bij analoge opname 
in het MXV- of MPEG-formaat "Top field first" (bovenste halve beeld = oneven 
regelnummer = "odd" in andere programma's).   

DV-AVI daarentegen wordt met "Bottom field first" opgeslagen.   
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U kunt de volgorde van de halve beelden voor elk video-object bij de 
objecteigenschappen corrigeren in het contextmenu van het object. Zie ook: 
Menu > Effecten > Objecteigenschappen 

 

P-frames en B-frames 

P-frames slaan alleen de verschillen van het huidige beeld ten opzichte van det 
voorgaande I-frame op. Met spreekt van Prediction (voorspelling), daarom de 
naam P(redicted)-frames. 

B-frames slaan de verschillen tussen het huidige beeld en de voorgaand en 
navolgend I- of P-frame op. Dat wil alleen zeggen dat noch de informatie in het 
frame ervoor, noch in dat erna gelijk is gebleven. Er wordt dus in beide 
richtingen gekeken, vandaar B(idirectional predicted)-frame. U vindt meer 
informatie hierover bij  Prediction (op pagina 410). 

 

Prediction 

Prediction is een methode voor datareductie die wordt gebruikt bij MPEG. 
Daarbij worden uit vorige of volgende frames reeds bekende beeldelementen 
uit de datastroom verwijderd. 

Hoe werkt het? 

De encoder heeft een exact gedefinieerde GOP, bijvoorbeeld IBBPBBPBB. 
Deze sequentie wordt naar de decoder gestuurd; deze weet dus altijd precies 
wat voor soort het volgende frame is. We onderscheiden I-, P- en B-frames. 

Let op: als hier wordt gesproken over beelden worden de frames van de 
uitgangsvideo bedoeld, met I-, P- en B-frames de frames van de 
geëncodeerde video. Net als bij de bewegingsinschatting worden bij de 
Prediction blokken (8x8 pixels) samengevoegd tot macroblokken (16x16 
pixels). 

Het frame is altijd een I-Frame. Dit wordt in zijn geheel uit de eerste afbeelding 
geëncodeerd. Daarna wordt de 4e afbeelding voor de creatie van de eerste 
P-frames geanalyseerd. (Zoals gezegd, de encoder en later ook de decoder 
weten dat daar tussen ook nog twee B-frames liggen.) Ook deze afbeelding 
wordt geheel geëncodeerd daarna worden alle macroblokken die zich ten 
opzichte van de I-frame niet gewijzigd hebben, verwijderd. Deze worden door 
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de bijbehorende aanwijzingen voor de decoder vervangen, in de zin van "Wat 
hier aan te tonen is, dat ken je al, haal het uit het laatste I-frame". 

Nu wordt de tweede afbeelding ook compleet gecodeerd maar "verlost" van 
alle identieke macroblokken uit het ervoor liggende I-frame en het erna 
volgende P-frame. Verwijzingen naar vorige frames worden backward 
predictions genoemd, verwijzingen naar het volgende frame forward 
predictions. Het derde beeld wordt op dezelfde manier bewerkt en wordt dan 
het tweede B-frame. 

Het vierde hadden wij al, nu hebben we het volgende P-frame nodig, dat is dus 
afbeelding 7. Afbeeldingen 5 en 6 worden weer B-frames, die naar beide 
kanten met de P-frames (Afbeelding 4 en 7) worden vergeleken en nu volgen 
nog de twee laatste B-frames. Deze zijn in zoverre bijzonder dat ze bij gesloten 
GOP's alleen backward predictions mogen bevatten en dus geen verwijzing 
naar het volgende I-frame aangezien dat bij de volgende GOP hoort. 

Nog iets: aangezien de decoder natuurlijk geen profeet is, worden de P-frames 
altijd overgedragen vóór de B-frames! De bovengenoemde GOP wordt dus in 
de boven beschreven volgorde gecodeerd en overgedragen. 

Origineel GOP I0 B01 B02 P01 B11 B12 P02 B21 B22 I1  

Datastroom I0 P01 B01 B02 P02 B11 B12 B21 B22 I1 ...  bij gesloten GOP's 

 I0 P01 B01 B02 P02 B11 B12 I1 B21 B22 P11...  bij openen GOP's 

U ziet dat bij een directe videomontage met MPEG-materiaal dankzij deze 
gecompliceerde structuur uitgebreide berekeningen moeten worden 
uitgevoerd. Deze berekeningen worden eenvoudiger gemaakt door een Frame 
Table. Een Frame Table bevat een lijst waarop staat waar de data van elk 
frame zich in de datastroom bevinden en wat voor soort frame het is.  

Door de bewegingsinschatting (op pagina 405) worden de data van P- en 
B-frames ook gereduceerd. 
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Quantiseringsschaling 

De losse beelden worden bij MPEG met een met de JPEG bij bitmaps 
vergelijbare compressiemethode met verlies van kwaliteit opgeslagen. Hiervoor 
worden de losse beelden in 8 x 8 grote blokken (op pagina 406) verdeeld. 

Elk van deze blokken wordt nu met een DCT (Discrete Cosinus Transformation) 
genoemde mathematische methode in een 8 x 8-matrix (tabel met rijen en 
kolommen) tot hele waarden omgevormd. Elk van deze waarden komt voor uit 
alle 64 pixels van een blok, hoewel de waarden in de matrix nu zo zijn 
ingedeeld dat de beeldinformatie naar gewicht is ingedeeld. 

Deze matrix wordt vervolgens vermenigvuldigd met een andere matrix, de 
quantiseringsmatrix. Hoe deze matrix precies in elkaar zit is het grote geheim 
van alle codeerprogrammeurs aangzien hier de kwaliteit van het codeerproces 
vanaf hangt. Het doel is echter bekend: het resultaat moet zoveel mogelijk 
nullen bevatten! Deze nullen staan hierbij voor onbelangrijke beeldelementen 
die niet hoeven te worden overgedragen. 

Al naar gelang de opdracht van de encoder wat betreft een te behalen bitrate 
worden meer of minder waarden van de matrix tot onbelangrijk verklaard 
doordat de quantiseringsmatrix door een factor wordt gedeeld, de 
schaalfactor voor de quantisering (aangezien er met hele getallen wordt 
gewerkt kan er bij een deling ook nul uitkomen indien men de rest weglaat). 

Deze factor is dus een directe maat voor de te behalen beeldkwaliteit van de 
MPEG-datastroom en in zoverre staan de Q in Q-factor voor quantisering en 
"quality". 
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Nog vragen? 

Opgavenassistent 

De Opgavenassistent is uw informatiebureau. De Opgavenassistent helpt u bij 
het uitvoeren van uw taken en ondersteunt u bij alle opgaven. Naast 
stapsgewijze handleidingen in instructieve videoclips heeft u hier een snelle 
toegang tot veel belangrijke functies.  

U vindt de thema's van de Opgavenassistent onder het menupunt "Opgaven".  

 

Tips bij de programmahulp 

"Hulp" bevat gedetailleerde informatie over de bediening van het programma 
en veel extra informatie. Veel belangrijke functies zijn in de tekst cursief 
aangegeven en kunnen worden aangeklikt voor een korte verklaring. 

Contexthulp: druk gewoon op de toets "F1" op een willekeurige plek in het 
programma. De hulpfunctie "Hulp" wordt automatisch geopend en biedt 
passende, thematische hulp. 

Zoekfunctie: om naar bepaalde woorden in de hulp te zoeken, gebruikt u de 
zoekfunctie. Voer ofwel het afzonderlijke woord in of gebruik logische 
operatoren (b. v. OR, AND, NEAR) bij meerdere zoekwoorden om het zoeken 
te verfijnen: 

• "OR" (tussen twee woorden): alle thema's die één van de beide woorden of 
beide woorden bevatten worden getoond. 

• "AND" (tussen twee woorden): alleen die thema's die beiden woorden 
bevatten worden getoond. 

• "NEAR" (tussen twee woorden): alleen die thema's die beiden woorden 
bevatten worden getoond. Tussen de zoekwoorden mogen maximaal 6 
andere woorden liggen. 

• "NOT" (voor een woord): thema's die dit woord bevatten worden niet 
getoond. 

Printen: gebruik de printfunctie van de programmahulp, om afzonderlijke 
thema's of gehele themagebieden te printen. Dit kan handig zijn bij langere 
handelingen zodat u niet steeds tussen het hulpvenster en programma hoeft te 
wisselen. U vindt de printknop in de gereedschapsbalk van het hulpvenster 
helemaal bovenin. 
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