Importeren films van HD-camera en mini-dvd in videobewerkingssoftware.
Onderstaande werkwijze werkt alleen in windows vista en windows 7

Bij moderne computers is er vaak al geen firewire aansluiting meer aanwezig.
Bij moderne laptops is het vaak niet meer mogelijk om een insteekkaart te plaatsen.
We zullen dus de films in ons videobewerkingsprogramma via usb moeten importeren.
Bij camera’s van bijv. Sony en Jvc zijn de films in .mod indeling opgeslagen.
Panasonic hanteert .mov indeling.
Veel videobewerkingsprogramma’s herkennen deze bestandsindeling niet.
Bij camera’s wordt vaak een programma geleverd om deze bestanden naar onze harde schijf te
kopieeren. Vaak is dit omslachtig of onduidelijk hoe dit werkt.
We zouden de bestanden naar de harde schijf kunnen kopiëren en dan hernoemen naar mpg.
.mod en .mov bestanden zijn immers gewoon .mpg bestanden.
Maar dan ontstaat het probleem dat de films niet meer in volgorde staan zoals we die gefilmd
hebben.
Het is een tijdrovend karwei om dit weer in de goede volgorde te zetten.
Dat het allemaal makkelijker kan wordt hier verder uitgelegd.
Op deze site staat een GRATIS programma “MOD_MPEG_REBUILDER”.
Ga hier op staan en met rechter muisknop “save as” selecteren en sla dit op.
Open dit bestand door er op te dubbel klikken.

Klik op een aantal keren next.

Op het einde van de installatie opent een internetpagina
Dit kan gewoon weggeklikt worden.

Hint: maak via windows verkenner een map aan waar de bestanden moeten komen te staan.
In dit voorbeeld is dit “Films input”.
Klik op voltooien.
Sluit nu de camera aan met de usb kabel.
Zet de camera aan.
Selecteer “afspelen op pc”. ( raadpleeg eventueel de handleiding van de camera ).
Het volgende venster verschijnt.
Klik nu op “afbeeldingen en video’s importeren”.

Geef bij instellingen de map op waar de bestanden naartoe geïmporteerd moeten worden.
In ons voorbeeld is dat “jvc camera / input”.
Klik op importeren.

Als dit proces voltooid is kunnen we de camera uitzetten en ontkoppelen van de usb kabel.
Start nu MPEG Rebuilder op.

Selecteer bij Output Format MPEG.
Selecteer bij Working Folder de map waar de bestanden moeten komen te staan.

Ga nu naar de map “jvc camera input”.
Selecteer nu de films die je wilt importeren en klik op openen.

Wanneer dit proces voltooit is klik op run.
Afhankelijk van de grootte en het aantal bestanden zal dit een tijdje duren.

Als het proces voltooid is geeft de tijdbalk 100% aan.
Het importeren is nu voltooid en het programma en de camera kunnen afgesloten worden.
We kunnen nu de bestanden importeren in het videobewerkingsprogramma.

Voor gebruikers van een Panasonic camera is er een gratis programma “ MOVTOAVI”.
Dit is niet door mij getest.

Gebruikers van MAGIX video kunnen de .mpg bestanden zonder problemen importeren.
Bij pinnacle studio zal mogelijk een tweetal “sleutels” aangeschaft moeten worden. ( kopen)
In premiere pro cs3 moet een codec geïnstalleerd worden. Dit i.v.m. de audio ac3
Deze kan men via deze site downloaden.
http://www.mediacollege.com/adobe/premiere/pro/import/mpeg-ac3.html
Wie adobe encore heeft kan dit bestand ook vinden in encore.

Plak dit in de root van premiere
In premiere pro moet nu de beeldverhouding aangepast worden bij breedbeeld opnames.
Klik daarvoor met rechter muisknop op het bestand en selecteer “interpret footage…”.

Pas hier de beeldverhouding aan.

