Importeren van analoge bronnen in Pinnacle studio 16
Met de komst van Pinnacle studio 16 zijn een aantal vernieuwingen doorgevoerd.
Als je via een videograbber wilt importeren kun je tegen beperkingen aanlopen.
Het importeren gaat via het venster studio importer.

Volgens de handleiding staan hier alle
mogelijkheden voor importeren.
Heb je een videograbber van Pinnacle dan zal dit
apparaat hier zichtbaar zijn.
Heb je een videograbber van een onbekend
merk, zoals ik, dan blijkt dat deze niet herkend
wordt.

Om toch videobeelden te kunnen importeren via een videograbber in Pinnacle zul je dus een andere
weg moeten bewandelen.
Hiervoor heb je twee programma's nodig. Virtualdub en ffdshow.
Virtualdub is gratis en kun je hier downloaden.
Ffdshow kun je hier downloaden.
Virtualdub kun je gebruiken om mee op te nemen en ffdshow is een "plugin" voor de benodigde
codec's. Allereerst installeer je virtualdub en start je minimaal één keer op. De universiteit van
Amsterdam heeft voor het programma een mooie handleiding gemaakt en kun je hier downloaden.
Start nu de computer opnieuw op en installeer ffdshow.

Klik op het bestand
fddshow dat je
gedownload heb en klik
op Next en Agree.
Scrol naar beneden en zet
een vinkje bij Virtualdub.
Klik op next.
Nu worden de codecs
naar Virtualdub
geëxporteerd.

Neem nu jouw videobeelden op.

Zou je de opname nu in Pinnacle
studio openen dan is er alleen
geluid en geen videobeelden.
Zie voorbeeld hiernaast.
Dit komt omdat Pinnacle studio
de videocodec niet herkend.

Met virtualdub kun je de opname converteren naar een bestand dat Pinnacle studio wel herkend.
Start hiervoor virtualdub op en open het opgenomen bestand.

Klik nu op video in het
rolmenu en klik op
Compression.
Je ziet nu een venster
zoals hiernaast en
selecteer
Microsoft video 1
en klik Ok.

Klik file en kies de optie Save as Avi. Kies een map een geef het bestand een naam. Na geruime tijd is
het proces klaar en kun je dit bestand openen in Pinnacle.

Zoals je ziet wordt de opname nu wel herkend in Pinnacle studio.
Veel succes en plezier met videobewerken.
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