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Contact-informatie  

Deutschland  

MacroMotion GmbH Lindenstraße 3  

24790 Schacht-Audorf, Germany  
 

www.macromotion.info  

 

 

Juridische informatie  

De inhoud van dit document mag zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vertegenwoordigt geen enkele verplichting van de kant van de Macro-

Motion GmbH. De software beschreven in dit document wordt geleverd onder een licentieovereenkomst en mag niet worden gekopieerd. Zonder uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van de MacroMotion GmbH mag geen deel uit van deze handleiding op geen enkele wijze gekopieerd, verzonden of anderszins gere-

produceerd worden. Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.  

Wij raden u aan de aanwijzingen in deze handleiding goed te volgen om fouten tijdens de bediening te voorkomen.  

We hebben zeer grote zorg gebruikt tijdens het programmeren en controleren van deze software. Omdat een volledig foutloze software op basis van de huidige 

kennis niet onder alle omstandigheden en te allen tijde kan worden gegarandeerd, kunnen we niet volledig uitsluiten dat er fouten ingeslopen zijn. Macro Motion 

GmbH en haar dealers kunnen dus niet het probleemloos gebruik van het product of de volledige gaafheid er van garanderen.  

Met betrekking tot enige garantie, aansprakelijkheid en / of vorderingen tot schadevergoeding gelden de toepasselijke bepalingen in de algemene voorwaarden 

van MacroMotion GmbH.  

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een eventueel verlies van data of tijd en van de daaruit voortvloeiende schade, omdat we geen invloed heb-

ben op de juiste software installatie en bediening door de klant.  

MacroMotion GmbH en haar dealers kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken of onbedoelde schade in verband met de instal-

latie of het gebruik van de in deze handleiding beschreven software.  

Schade en terugbetaling eisen van de koper, om welke juridische reden dan ook, met inbegrip van schending van de rechten die voortvloeien uit de verplichting 

en onrechtmatige daad, zijn dus uitgesloten. Dit geldt niet voor zover de verplichte aansprakelijkheid, bv volgens de Wet Productaansprakelijkheid, in geval van 

opzet, grove nalatigheid, verwonding van het leven, het lichaam of de gezondheid, wegens contractbreuk. De vordering tot schadevergoeding wegens schending 

van fundamentele contractuele verplichtingen is beperkt tot de typische, voorzienbare schade als er geen opzet of grove schuld of aansprakelijkheid is voor scha-

de aan het leven, lichaam of gezondheid. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met de bovenstaande regels  

Noch MacroMotion GmbH noch haar dealers zijn voor schade als gevolg van direct of indirect gebruik van de software of de handleiding verantwoordelijk. Dit 

geldt in het bijzonder voor gederfde winst en schadevergoeding voor de kosten. Elke impliciete garantie is uitgesloten, met inbegrip van een garantie van ge-

schiktheid van de software of de handleiding voor een bepaald doel.  

Daarom verzoeken wij u er rekening mee te houden dat u een back-up van uw opnamen maakt voor het gebruik van het apparaat. Wij raden aan de video niet te 

verwijderen, alvorens een back-up te maken.  
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1   Algemeen   

 

Hartelijke gelukwensen met de aankoop van Arabesk 8 bzw. de U/HD-Collectie1 !  

Wij bedanken ons voor uw vertrouwen en hopen, dat onze producten aan uw verwachtingen voldoen.  

Deze handleiding is bedoeld als aanvulling op de Arabesk 7-handleiding en leggen de verschillen uit  

tussen versie 8 en versie 7 van het Arabesk-programma. 

Gelijktijdig beschrijft deze handleiding de U / HD-Collectie1, een verzameling animaties, grafieken en  

menusjablonen die gebruikt kunnen worden in Arabesk 8, maar ook in Arabesk 7 en in het algemeen  

onder Bogart. 

 

De handleiding is voor alle Casablanca en Bogart voor Windows-gebruikers die met Bogart SE werken. 

Het Arabesk 8-programma is alleen beschikbaar onder Bogart voor Windows. 

 

Voor verdere vragen en suggesties voor verbetering staan wij graag tot uw beschikking. Neem hiervoor 

contact op met het volgende adres. Elke keer dat u contact met ons opneemt, vragen wij u het serie 

nummer van uw apparaat of uw klantnummer op te geven. 

 

   

MacroMotion GmbH  

Lindenstraße 3, 24790  

Schacht-Audorf, Deutschland  

E-Mail: info@macromotion.de  

 

De meest recente informatie over MacroSystem-producten vindt u op internet op: www.macromotion.info 

 

 Voor specifieke technische vragen kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning. We  

vragen u om het serienummer van uw apparaat of uw klantnummer (als u deze kent) op te geven wanneer 

u contact met ons opneemt : 

 

Support Hotline Duitsland  

Telefoon: 09001-960 112 (EUR 0,99/min),  

Maandag tot Vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur  

 

Support Hotline Oostenrijk en Zwitserland  
 

Telefoon: 0900-399330 (EUR 1,09/min of CHF 1,50/min),  

Maandag tot Vrijdag van 08:30 tot 11:30 uur  

 

Bovendien kunt U ook ons ondersteuningsforum op internet bezoeken: www.macromotion.info/forum. 

Daar vindt u hulp, stapsgewijze instructies, tips en trucs voor hardware- en softwareproducten van  

MacroSystem. 
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2   Arabesk 8 installeren  

Voorwaarde voor het installeren van Arabesk 8 op uw Casablanca 4-apparaat of Windows-pc is dat deze 

uitgerust is met minimaal 2 GB RAM geheugen.  

Op een Casablanca 4 of Windows-pc moet een Bogart-versie vanaf 6.22 / 7.20 / 8.17 / 9.12 / 10.6 / 11.3 

geïnstalleerd zijn. 

Arabesk 8 wordt automatisch samen met de Bogart-software geïnstalleerd. Na het installeren van de 

nieuwste Bogart-software, vindt u Arabesk 8 onder "Product installeren" en kunt u deze "activeren". 

Het systeem zal u om de activeringscode vragen die u bij uw gespecialiseerde dealer heeft gekocht. 

Voer de 12-cijferige code in en bevestig uw invoer met "Ok". 

Een succesvolle activering herkent u aan het feit dat achter de vermelding "Arabesk 8" de vermelding 

"(actief)" wordt weergegeven.  

 

2.1   Starten van Arabesk 8  

Om het Arabesk 8-programma te starten, gaat u naar het hoofdmenu van Bogart SE. Na de installatie van 

Arabesk 8 is er een knop "Arabesk" onder het bereik "Voltooien". Klik op deze knop met de linker trackbal 

of muisknop om het Arabesk 8-programma te starten. 

 

2.2    Wat is Arabesk 8 ?  

Arabesk 8 is een aanvullend product van ons bedrijf waarmee u uw projecten op CD, DVD of Blu-ray kunt 

branden of als ISO-image op een USB- of SATA-medium kunt opslaan. Afhankelijk van de Bogart-editie 

(basis, zilver of goud), kunt u met Arabesk 8 tot tien schijfprojecten parallel maken, waarin u uw films in 

hoofdstukken kunt opdelen, zodat u er tijdens het afspelen direct naar toe kunt springen. 

U kunt meerdere films op één schijf branden, zelfs in verschillende kwaliteitsniveaus, en u kunt hoofdme-

nu's of hoofdstukmenu's voor uw schijven maken. 
 

Er zijn een aantal opties en sjablonen beschikbaar voor het maken van uw diskmenu's U kunt kiezen  

tussen stilstaande beelden met een hoge resolutie en sjablonen voor bewegende menu's. Bewegende 

diskmenu's kunnen ook worden ontworpen met Arabesk 8, evenals disks met meerdere hoeken (schijven 

met film ('s) die vanuit meerdere hoeken zijn opgenomen). 

 

2.3   Wat is nieuw in Arabesk 8 ?  

(voor Arabesk 7 upgraders)  

Met Arabesk 8 kunt u wat wij UHD Blu-ray-disks noemen, produceren. 

U kunt dus uw 4K- of UHD-filmprojecten op Blu-ray-disks van 25, 50 of 100 GB branden, een menu voor 

deze speciale schijven maken en deze UHD Blu-ray-disks vervolgens op veel UHD-spekers in volle 4k  

videoresolutie afspelen. 

Het maken van menu's voor dergelijke 4k-schijven is tot nu toe gereserveerd voor absolute high-end pro-

gramma's zoals die worden gebruikt door grote filmproductiebedrijven.  

En met Arabesk 8 nu ook alle Bogartgebruikers op Casablanca4-apparaten of Windows-pc's. 

Dankzij de steeds populairder wordende 4k-spelers, die sinds begin 2018, Blu-ray-spelers qua verkoopcij-

fers inhaalden, laat Arabesk 8 u toe om uw films in de hoogste kwaliteit op BR-disks onder de mensen te 

brengen. 
 

Helaas kunnen we niet garanderen dat de UHD Blu-ray-disks op elke speler die op de markt is en nog 

steeds op de markt verkrijgbaar zal zijn, zullen draaien. Hiervoor zijn wereldwijd simpelweg te veel fabri-

kanten, en we kunnen niet al hun huidige en toekomstige producten testen. 
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Een lijst van de spelers die zijn getest door onze ontwikkelaars en de talrijke bèta- en pre-releasetesters 

en die de UHD Blu-Ray-schijven afspelen die met Arabesk 8 zijn geproduceerd, is te vinden op internet op 

www.macromotion.info/uhd-disk. Wij houden de lijst up-to-date, let vooral op firmware-updates van de  

respectievelijke fabrikanten. 

 

Als het gaat om de aanschaf van een nieuwe 4k-speler, kunnen de bijbehorende apparaten worden getest 

in speciaalzaken. Na een positieve test is de beslissing om te kopen, ook bij de plaatselijke speciaalzaak, 

zeker makkelijker. 

Een andere functie waar veel klanten al jaren om vragen, is de mogelijkheid om meerdere schijven achter 

elkaar te branden. Arabesk 8 telt daarbij mee en geeft een overzicht van de schijven die al gebrand zijn.  

De mogelijkheid om de nieuw op de markt zijnde 100GB BR disks te gebruiken, is hierboven al genoemd. 

 

 

 

2.4  Demo-Modus  

Arabesk 8 kan ook als demoversie worden gebruikt.  

Het feit dat u zich in de demo-modus bevindt, wordt gemeld aan de "tester" na het starten van Arabesk 8 

(afbeelding "Demobericht") en linksboven wordt een duidelijk demobericht weergegeven. 

 

 

 

  

Demo-Melding                    Demo-opmerking  

 

U kunt Arabesk in alle functies gebruiken, inclusief het ontwerpen van hoofd- en hoofdstukmenu, het 

mixen van verschillende films op één schijf, het selecteren van bewegende achtergronden, animaties en 

geluid net als in de volledige versie, het branden van schijven en het exporteren van gegevens.  
 

Het programma berekent echter het bekende "demo" -teken in de gegenereerde sequenties. 
 

Dit betekent dat alle details kunnen worden gedemonstreerd, maar de instellingen die u in Arabesk 8 heeft 

gemaakt kunnen niet worden opgeslagen en Arabesk kondigt dit ook aan wanneer u afsluit : 

 

 

 

 

 

Demo verlaten  

 

Net als in Arabesk 7 is het ook in de nieuwe Arabesk-versie mogelijk om met uw eigen projecten een idee 

te krijgen van alle functies van de software onder zeer reële omstandigheden.  

We hopen dat er veel gebruik van wordt gemaakt. 
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Omgeving 

Tip 

Het disk-project wordt bij het latere afsluiten van 

Arabesk niet opgeslagen (Demo versie). 

Tip 

Het diskproject wordt bij het afsluiten van Arabesk niet 

opgeslagen (Demo versie). 

Bent u zeker dat Arabesk moet afgesloten worden? 

Neen 



3  Referentie deel  

3.1  Het Hoofdmenu 

 

Het hoofdmenu van Arabesk 8 is in vergelijking met het Arabesk 7 hoofdmenu slechts op een paar punten 

veranderd, die we hieronder zullen bespreken.  

In de titelbalk van het menu vindt u rechtsboven de momenteel geselecteerde resolutie (1). 

Nieuw in Arabesk 8 is de "UHD" resolutie. De doelformaten die niet zijn geselecteerd, worden bleek weer-

gegeven. Blijft u met de muiswijzer op het resolutiedisplay staan, dan verschijnt na korte tijd een helptekst, 

die nog duidelijker laat zien welke resolutie of welk doelformaat op dat moment is ingesteld. Als u met de 

linker trackbal-knop op de resolutie klikt, heeft u de mogelijkheid om het doelformaat en dus ook de  

resolutie te wijzigen. 

 

 

De hardwareversnelling (activering van speciale chipsets in Casablanca4)  

wordt ook weergegeven in de titelbalk links van de resolutie (2) als de  

hardwareversnelling is geactiveerd en actief is. 

 

 

 

 

De "Intel QuickSync-versnelling" wordt ingesteld in de 

"Instellingen" (3) van het hoofdmenu van Arabesk8. 

Of de Intel grafische chips op het moederbord de  

berekeningen kunnen versnellen, kan vooraf worden  

bepaald in het Bogart-programma in de "Instellingen"  

"Systeem" met de "Hardware Test". 
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In de hardwaretest kan men ook achterhalen 

of er naast de Intel QuickSync-acceleratie 

een NVIDIA grafische kaart in het systeem is  

ingebouwd en geïntegreerd. 

De NVIDIA grafische chips versnellen de 

UHD-berekeningen onder Bogart11  

aanzienlijk met de WinPro-optie actief. 

 

 

 

 

Tijdens de Arabesk-berekening symboliseert een groene bliksemschicht of er versnelling wordt gebruikt of 

niet. In de UHD-berekening met NVIDIA-ondersteuning wordt ook het compressieformaat "Arabesk8" 

weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.2  Omgeving  

In het menu "Omgeving" heeft u de mogelijkheid om met de Assistent door de menu instellingen te  

worden geleid (meer over de Assistent in het bijbehorende hoofdstuk). 

Hier vindt u ook het projectbeheer voor de verschillende schijfprojecten die u parallel met Arabesk 8 kunt 

maken, evenals instellingen die u globaal kunt instellen, d.w.z. voor alle schijfprojecten. Hier is ook diverse 

informatie over de dvd-brander en het medium. Zijn er meerdere dvd-branders aangesloten, kan men voor 

elke brander informatie opvragen en is er de mogelijkheid om de gewenste dvd-brander te selecteren. 

 

 

3.2.1  Assistent  

 

Ook de Assistent heeft in Arabesk 8 enkele  

veranderingen bekomen.  

We werken ons in het volgende een weg door 

de wizard en laten de veranderingen en  

innovaties in Arabesk 8 zien. 

 

Opmerking : Alle instellingen die u in de Assistent maakt, kunnen achteraf worden gewijzigd of  

aangepast. 
 

Men kan dus vol vertrouwen de Assistent gebruiken voor het bouwen van een "steiger" en vervolgens nog 

de “fijn afwerking” van de disk te maken.  

Zodra we de Assistent binnengaan wordt ons verteld dat de Assistent in een schijfproject alles op "0" zal  

zetten als we hem gebruiken. 
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Film berekenen 

Film 1 van 1 wordt berekend... 

Afbreken 

Film 1 van 1 wordt berekend… 

Arabesk8 HEVC/UHD 

Film berekenen 

Afbreken 



 

 

 

 

 

De eerste vraag is relatief "elementair". Hier bepalen we welk doelformaat we willen produceren.  

In Arabesk 8 is nu naast de bekende “Video DVD” en “Blu-ray” nu ook “UHD Disk” beschikbaar als  

uitvoerformaat en wordt hier ook door ons geselecteerd. 

 

 

 

 

 

 

Nadat het doelformaat is gedefinieerd, moet nu het project of de (eerste) film worden geselecteerd voor 

ons disk-project.  

In de assistent heeft men per bewerkingsstap doorgaans de mogelijkheid om met de knop "Volgende" 

naar de volgende bewerkingsstap te gaan en met de knop "Terug" naar de vorige bewerkingsstap terug te 

keren. 

Als in een bewerkingsstap een selectie moet worden gemaakt, wordt de knop "Volgende" pas geactiveerd 

nadat de nodige instellingen zijn gemaakt. 

Als u de assistent niet wilt gebruiken, drukt u op de knop "Annuleren" om terug te keren naar het hoofd-

menu van Arabesk 8. Als u op de knop "Annuleren" drukt, wordt u gevraagd of u de assistent echt wilt  

verlaten en uw vorige instellingen wilt annuleren. 

 

 

 

 

Met de knop “Ja” verlaat u de assistent, met de knop “Nee” keert u terug naar de laatste bewerkingsstap 

die u in de assistent heeft uitgevoerd. Dit bericht verschijnt elke keer dat de knop "Annuleren" wordt inge-

drukt, ongeacht in welke verwerkingsstap van de assistent u zich momenteel bevindt. 

 

 

Na het selecteren van de knop "Film selecteren" kunnen we een van onze projecten definiëren, waarvan 

de naam indien nodig kan worden gewijzigd door op het naam-veld te klikken. 
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“Sommer_2019” 



 

 

 

 

 

 

Het bekende dialoogvenster "Tekst invoeren" verschijnt waarin u de naam kunt ingeven die later bij de 

knop voor de betreffende film wordt weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan gaat het "tot de kern". We worden gevraagd om de "kwaliteit" van de UHD-disk en het referentiemedi-

um te bepalen. Op het eerste zicht zie je linksboven (296% bezetting, rood weergegeven) dat een dvd niet 

genoeg zal zijn voor deze film.  

In principe zijn aangegeven bezettingen van meer dan 100% niet voor goed lopende media geschikt. 

In het algemeen moet u uw zilver schijven niet omwille van zuinigheid of "voor kracht" tot 100% vullen.  

De vulling van de hier en elders getoonde media is slechts een benadering. De exacte benodigde ruimte 

van een film op een schijf kan pas worden bepaald wanneer de film of de hele schijf is berekend, omdat 

de benodigde ruimte cruciaal afhangt van de gefilmde motieven. 

Een uur pannen door het loofbos heeft een datasnelheid die drie tot vier keer zo hoog is als een uur pan-

nen over de witte muur, om het terloops te zeggen. In dit opzicht vermijd vullingen van meer dan 90%. Het 

kan werken, maar het hoeft niet. En de "verspilde" rekentijd is "voor de kat" als het voor de laatste paar 

procent toch niet werkt. 

 

De verwachte gegevenssnelheid van een UHD-schijf is te hoog voor cd's, dvd's en 

dvd-DL-schijven. Daarom wordt de selectie van een van de Blu-ray-media onder 

"Referentiemedium" weergegeven. Nieuw in Arabesk 8 is de optie om ook 100GB 

Blu-rays te selecteren. In ons voorbeeldgeval met iets minder dan een uur 4k  

materiaal is een normale 25BG Blu-ray voldoende. 

 

 

Als Oriëntering hier de ca.-Looptijden    Kwaliteit Medium      Blu-ray 25 GB  

bij UHD-Projecten op 25GB-Blu-rays:    verminderd     110 Min.  

         licht verminderd     86 Min.  

         optimaal      61 Min.  

         verhoogd      48 Min. 
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Vergeleken met de looptijden van Full HD Blu-rays (Arabesk 7 

handleiding, pagina 18) is dit slechts ongeveer de helft van de 

speelduur. Gezien het feit dat we videomateriaal met vier keer 

de resolutie verwerken, is dit "te tolereren". Hebt u langere films 

of wilt u de hoogste datasnelheid kiezen, kan men op schijven 

van 50 GB of 100 GB branden. 

Aangezien kwaliteit geen kwaad kan en we de Blu-ray niet te vol 

doen, maar wel goed willen gebruiken, kiezen we voor 

“optimaal” en halen we zo een “vulling” van 84%. 

 

 

Het door ons aanbevolen "optimale" kwaliteitsniveau garandeert de hoogste compatibiliteit met gewone 

spelers. In "goed Duits": met deze instelling zullen u of de mensen / vrienden / klanten / gebruikers geen 

problemen hebben met door u geproduceerde schijven en de films in optimale kwaliteit kunnen zien. 

De "verhoogde" kwaliteit genereert datasnelheden die boven de normen liggen. Dat kan prima zijn als u er 

absoluut zeker van bent dat je een speler hebt die deze verhoogde datasnelheden kan spelen. 

In het geval van spelers die het niet "aankunnen", melden klanten audio-uitval of stotteren en haperen van 

het beeld. Men moet dit kwaliteitsniveau dus niet gebruiken als men zijn werken "onder de mensen" wilt 

brengen. 

De "licht verminderd" en "verminderd" kwaliteiten kunnen worden gebruikt wanneer lange films net niet 

helemaal op één schijf passen of wanneer u erop moet vertrouwen dat u grote hoeveelheden film op één 

schijf moet passen. 

De iets verminderde kwaliteit is nauwelijks te onderscheiden van de "optimale" kwaliteit, door de kwaliteit 

"gereduceerd" kan men bijna twee keer de filmlengte op één schijf zetten, maar heeft kwaliteitsverlies. 

 

Met de bewerkingsstap "Hoofdstukmarkeringen" kunt u hoofdstuk-

markeringen kiezen door een vinkje te plaatsen. Als u geen hoofd-

stukmarkeringen wilt, laat u het vinkje op "geen". Als u hoofdstuk 

markeringen wilt instellen, kunt u kiezen tussen "elke 5 minuten" en 

"elke 10 minuten". 

 

Opmerking : Als de film korter is dan vijf minuten, kunnen in de assistent geen hoofdstukken  

worden gezet, de selectie vervalt dan. 

 

Als u hoofdstukmarkeringen hebt ingesteld, kunt u in de volgende  

bewerkingsstap beslissen of u een hoofdstukmenu voor de schijf wilt 

maken en welke namen de afzonderlijke scènes moeten krijgen. 

U kunt de naam van de betreffende scène kiezen of de hoofdstukken 

nummeren. 

 

 

 

Als u een hoofdstukmenu wilt maken en “Ja” hebt aangevinkt, wordt ook de knop “Sjabloon selecteren” 

actief, evenals de knoppen voor het benoemen van de hoofdstukken. Als u op de knop "Sjabloon selecte-

ren" klikt, wordt een nieuw dialoogvenster "Menusjabloon laden ..." geopend waarin u een sjabloon voor 

het hoofdstukmenu kunt selecteren. 
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Hier kunt u onder "Product" niet alleen de eerder bekende "Arabesk-sjablonen", "AnimX-Arabesk" en de 

"eigen", dwz zelfgemaakte en bewaarde sjablonen laden, maar ook de nieuwe sjablonen uit de  

"UHD Collection1". Meer over deze sjablonen verderop in deze handleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het in de lijst geselecteerde hoofdstukmenu wordt ook weergegeven in een voorbeeldvenster aan de 

rechterkant. Bevestig uw keuze met de knop "Ok". U keert nu terug naar de assistent en gaat verder met 

het bewerken van uw schijf. 

 

Opmerking: Het maken van een hoofdstukmenu is alleen mogelijk met behulp van de vooraf  

ingestelde sjablonen. 

 

 

Met het volgende dialoogvenster kunt u een knop maken voor de eerder toegevoegde film, die wordt dan 

weergegeven in het hoofdmenu van de schijf. 

 

 

 

 

 

 

Druk hiervoor op de knop "Scènebeeld selecteren". U komt nu in het menu voor het selecteren van het 

knopmotief (de shotlist van het momenteel geselecteerde project) en kunt de scène selecteren waarin het 

gewenste motief zich bevindt, de startafbeelding bepalen en vervolgens de selectie met "Ok" bevestigen. 

Nu wordt de geselecteerde scène met naam weergegeven (afbeelding rechtsboven) en het gaat naar 

"Volgende". 
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Hiermee is het werk van de assistent voltooid als u alleen maar een film op uw UHD-schijf wilde branden. 

Als er nog een - of meerdere - UHD film(s) zijn, selecteer dan “Nieuwe film toevoegen” en voeg één of 

meerdere films toe. Zorg ervoor dat het vulvolume op de geselecteerde schijf niet overschreden wordt (zie 

rode cijfers rechtsboven). Mogelijk moet u de kwaliteit of datasnelheid dan iets verlagen of, zoals hierbo-

ven beschreven en in dit geval aangegeven, een groter Blu-ray-medium kiezen.  

 

 

 

 

 

     

Nadat u alle films hebt samengevoegd en "Verder" hebt geselecteerd, moet het "schijfmenu" als laatste 

stap worden ontworpen. Hiervoor wordt eerst bepaald welk gedrag de UHD-schijf moet vertonen wanneer 

deze in de speler wordt geplaatst. Moet de eerste film als eerste worden getoond (als “intro” zo te zeggen) 

of moet onmiddellijk het menu worden getoond, waar u toegang hebt tot de startknoppen van de  

afzonderlijke films of naar de hoofdstukmenu's van de respectieve films kunt springen. 

 

 

 

 

Met "Kies een patroon" kunt u nu het "gezicht" van de UHD-schijf selecteren uit de bestaande of uw eigen 

sjablonen. 
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Ook hier zijn er verschillende sjablonen die geschikt zijn voor verschillende aantallen films met of zonder 

hoofdstukmenu. Indien nodig kunt u hier een sjabloon selecteren die, zoals aan het begin van dit hoofd-

stuk is geschreven, ook later kan worden gewijzigd. 

 

 

 

 

Is de keuze van de achtergrond voltooid, kan men actie ondernemen en een schijf branden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofwel opent de BR-drive nu en vraagt om een beschrijfbaar medium of, in het geval dat er nog onduide-

lijkheden zijn of een behoefte aan regels, verschijnt er een waarschuwing (rechtsboven, zie Arabesk 7 

handleiding vanaf pagina 60), waar u op moet letten . 

Als u "ISO-image exporteren" selecteert, wordt een Windows-selectievenster geopend waarin de export-

bestemming kan geselecteerd worden.  

Met "Overschakelen naar handmatige nabewerking" springen we terug naar het Arabesk-menu en kunnen 

we, zoals beschreven in de Arabesk 7-handleiding vanaf pagina 35, onze UHD-schijf met de hand  

"fine-tunen". 
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3.2.2    Disk-Projecten  

Net als bij Arabesk 7 heeft men in Arabesk 8 de mogelijkheid om aan maximaal tien schijfprojecten  

parallel en onafhankelijk van elkaar te werken. Hierdoor is er ruimte voor 10 verschillende dvd's, Blu-ray- 

of UHD-schijven. Op deze manier kunt u een schijf samenstellen en “bewaren” als u later weer kopieën 

nodig heeft of - vaak gevraagd - iets op deze schijf wilt wijzigen. 
 

Het beheer van deze afzonderlijke schijfprojecten vindt u in het menu "Schijfprojecten" (4). 

 

Opmerking : De "schijfprojecten" zijn alleen beschikbaar binnen Arabesk. Dit zijn geen "Bogart-

projecten". Opgepast ! Aangezien u tot 10 x 100 = 1.000 GB in deze projecten kunt importeren als 

u alle schijfprojecten volledig gebruikt, moet u het niveau van uw harde schijf in de gaten houden en onder 

Bogart voor Windows ervoor zorgen dat de "Arabesk Data-directory " op een schijf is geplaatst die  

voldoende ruimte biedt. 

 

 

 

 

 

 

Kies : Met de knop "Kies" selecteert u een van de 10 mogelijke schijfprojecten om te bewerken, net zoals 

u het kent uit de Bogart-projectselectie. U kunt het schijfproject een individuele naam geven door op het 

tekstveld naast de knop "Kies" te klikken. Onder de geselecteerde schijfprojectnaam vindt u informatie 

over of en - zo ja - hoeveel films er in dit schijfproject zitten en welke totale looptijd ze hebben. 
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Doelformaat: Met de knop "Doelformaat" stelt u het formaat in waarin u uw film wilt branden. U kunt het 

doelformaat van uw schijf selecteren in het bijbehorende dialoogvenster (zie hierboven) met een vinkje, 

zoals we al hebben gedaan bij het gebruik van de wizard. Bij het wijzigen van het doelformaat verschijnt 

een bericht met de vraag of u het doelformaat wilt wijzigen. Als u dit wilt doen, bevestigt u het dialoogven-

ster met "Ja", indien niet, drukt u op "Nee". 

Als het doelformaat wordt gewijzigd, wordt ook de weergave in het Arabesk-hoofdmenu overeenkomstig 

aangepast. Alle films die in dit schijfproject worden geladen, worden naar het geselecteerde doelformaat 

veranderd. 

 

Opmerking: Het doelformaat is niet het medium (d.w.z. cd, dvd of bd) waarop uw film wordt ge-

brand, maar bepaalt het formaat waarin de film op een schijf wordt gebrand.  

Desalniettemin raden we aan om indien mogelijk een medium te gebruiken dat overeenkomt met het doel-

formaat (DVD / DVD DL voor video-dvd; Blu-ray 25/50 / 100GB voor Blu-ray of UHD-schijf). Andere com-

binaties zijn mogelijk, maar kunnen tot problemen bij het afspelen leiden. 

 

Kwaliteit : Met de knop "Kwaliteit" komt u in het "Kwaliteitsmenu", waarvan de instellingen en werkwijze 

niet zijn gewijzigd ten opzichte van versie 7 van de Arabesk-software.  

Ze zijn te vinden in de Arabesk 7-handleiding vanaf pagina 16. 

 

 

 

 

Zoals beschreven in de wizard geeft Arabesk 8 ook aan dat het geselecteerde medium “overvuld” is. De 

noodzakelijke gevolgen van een rode weergave> 100% zijn ofwel de keuze voor een groter medium ofwel 

een verlaging van de datasnelheid of kwaliteit. 

 

 

Bij het selecteren van het referentiemedium wordt de vermoedelijke 

bezetting van de beoogde disk weergegeven.  

Zo kan men ongeveer zien of het krap wordt of dat er nog genoeg 

ruimte is. 

 

 

 
 

 

Kiest men, wat ook het geval was bij Arabesk 7, 'automatische' kwaliteit, zoekt het systeem naar een  

datasnelheid die geschikt is voor alle films in het schijfproject en waarmee de ruimte op de schijf (dvd of 

Blu-ray) zo volledig mogelijk gebruikt wordt altijd rekening houdend met een "veiligheidskussen" van 6% 

bovenop de theoretisch mogelijke 100%. 
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Als afsluiting van de vele cijfers in de kwaliteitsafdeling, en als benaderend referentiepunt voor de bij 

verschillende kwaliteitsniveaus mogelijke filmlengtes : 

Kwaliteit    DVD (4,7 GB)    Blu-ray (25 GB)  

verlaagd    150 Min.     220 Min.  

licht verlaagd   105 Min.     170 Min.  

optimaal    80 Min.     130 Min.  

verhoogt    60 Min.     100 Min.  

 

Zoals hierboven beschreven, hangt de mogelijke lengte niet alleen af van de kwaliteit, maar vooral ook van 

de filminhoud; hoe gedetailleerder de motieven, hoe hoger de datasnelheid en dus hoe korter de  

looptijd. 

De gedeelten "Kopiëren", "Verwijderen" en "ISO-image lezen" zijn niet gewijzigd ten opzichte van Arabesk 

7. Ze zijn te vinden in de Arabesk 7-handleiding vanaf pagina 19. 

 

3.2.3 Instellingen  

 

 

 

 

 

 

 

In het instellingenmenu (3) maken we de instellingen die van invloed zijn op alle schijfprojecten.  

Men kan met plaatsen van een vinkje achter de respectievelijke opties bepalen of ze worden gebruikt.  

Zo kunt u het gebruik van de Intel QuickSync-versnelling die de grafische eenheid op de moederborden 

van de Casablanca4-apparaten gebruikt, daarvoor gebruiken om de berekening van de Arabesk-bestanden 

aanzienlijk te versnellen. 

Een nog grotere tijdwinst of een grotere reductie in rekentijd kan worden bereikt door gebruik te maken van 

een NVIDIA grafische kaart, die sinds eind 2018 voor de meeste Casablanca4-modellen beschikbaar is.  

De grafische kaart "activeert" zichzelf in ondersteunde formaten door deze te installeren en correct te  

integreren in het systeem, het is niet nodig om het vakje aan te vinken. 

 

In de instellingen definieert u ook of er vaker beveiligingsvragen moeten worden gemaakt. Als men begint 

met Arabesk of niet helemaal zeker weet hoe het te gebruiken, dan is dit een manier om wat meer 

"ondersteuning" te krijgen tijdens het werken met Arabesk.  

Er is wel een “Undo” functie, om iets ongedaan te maken, maar als bedieningsfouten vermeden kunnen 

worden met wat meer informatie, is dit waarschijnlijk de elegantere manier. 

 

Om het niet te vergeten, kunt u Arabesk aan het einde van het programma altijd de lade laten sluiten. De 

voordelen zijn meer van praktische aard : er komt minder stof in de behuizing als de klep "dicht is" en niet 

te onderschatten, de dvd- of Blu-ray-lade zit niet per ongeluk “in de weg”. In onze werkplaats krijgen we 

vaak apparaten met kapotte dvd-luiken. Veroorzaakt ergernis, kost geld, moet niet zijn. 
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Met Arabesk 8 is er nu de optie „meerdere Disks na elkaar branden“.  

 

 

 

 

Als deze is geselecteerd, verschijnt het normale verzoek om een beschrijfbaar medium te plaatsen nadat 

u op "Schijf branden" hebt gedrukt. 

 

 

 

 

De berekening loopt, het brandproces begint en wordt succesvol afgerond.  

Rechts naast "Disc branden" loopt de teller mee. 

 

 

 

 

Arabesk 8 vraagt u dan, als de "serie-brandfunctie" actief is, of er nog een schijf moet worden gebrand. 

 

 

 

 

 

Na "Ok" wordt u gevraagd een ander beschrijfbaar medium in te voegen en brand de disk vervolgens met  

fase 1 en 2. 

 

  

 

 

Nadat het werk is gedaan, geeft Arabesk8 positieve feedback en toont tegelijkertijd de actuele stand van 

de serieproductie.  

Er kunnen tot 99 schijven van alle soorten in serie worden geproduceerd zonder dat u de huidige status 

met stapels, tellen of streepjes moet onthouden. 

Als een defecte blanco schijf niet met succes is geproduceerd, wordt deze ook niet meegeteld. 

Als u twee branders in het apparaat hebt geïnstalleerd en het gelijktijdige gebruik ervan hebt geregeld via 

"Twee branders gebruiken", vermeldt Arabesk 8 de disks die voor beide branders zijn geproduceerd.  

Geen revolutionaire functie, maar voor gebruikers met een grotere “klantenkring” zeker handig en gewoon 

gemakkelijk.  
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Disk branden Disk branden 

Het branden werd met succes afgerond 

Afbreken 

Neen 

Wenst u nog een Disk met dezelfde inhoud te 

branden 

Wenk 

Disk branden 

Het branden is geslaagd 

Disk branden 

Afbreken 



 

 

 

 

 

U heeft ook de mogelijkheid om de knop "fabrieksinstellingen terugzetten" te gebruiken om de leverings-

status van uw Arabesk-product te herstellen. Optioneel kunt u ook alle zelf gemaakte menusjablonen  

verwijderen. 

 

Nadat u de beveiligingsvraag met "Ok" hebt bevestigd, verliest u alle schijfprojecten in Arabesk, 

niet alleen de huidige! 

 

Bogart-projecten worden niet beïnvloed. Meestal hebt u deze optie nooit nodig. Het kan alleen nuttig zijn 

in geval van technische problemen. 

 

Opmerking : De veranderingen in dit  Menu betreffen alle Disk- Projecten.  

 

 

3.2.4 Verscheidene  

In het menu “Verscheidene” zijn er geen wijzigingen ten opzichte van Arabesk 7, lees hierover in de 

Arabesk7 handleiding vanaf pagina 22. 

 

 

3.3   Voorbereiden  

Het gedeelte "Voorbereiden" met de menu-items "Films" voor het toevoegen van een of meer films aan 

het project en "Hoofdstukken" voor het instellen van de hoofdstukken in elke afzonderlijke film is niet  

veranderd in vergelijking met Arabesk 7, lees hierover in de Arabesk-handleiding van pagina 25 “Films” of 

pagina 31 “Hoofdstukken”. 

 

3.4   Vormgeving  

De afdeling "Ontwerpen" met de menu-items "Menusjablonen" voor het laden en opslaan van kant-en-

klare of zelfontworpen menu-ontwerpen, "Hoofdmenu" voor het ontwerpen van het hoofdmenu en 

"Hoofdstukmenu" voor het ontwerpen van het hoofdstukmenu is niet veranderd ten opzichte van  

Arabesk7, lees hierover in de Arabesk-handleiding vanaf pagina 35 “Menusjablonen” en vanaf pagina 38 

“Hoofdmenu” en “Hoofdstukmenu”. 

 

3.5   Voltooien  

De sectie "Voltooien" met de menu-items "Disc voorbeeld", "Schijf branden" en "ISO Image Exporteren" is 

niet veranderd in vergelijking met Arabesk 7, lees "Preview" in de Arabesk-handleiding op pagina 54,  

vanaf pagina 56 "Schijf branden ” en vanaf pagina 58 “ISO-image exporteren”. 
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4  De Infobox   

Ook in Arabesk 8 geeft de infobox duidelijke "aankondigingen" of de noodzakelijke Arabesk-werkstappen 

al zijn voltooid, opnieuw moeten worden gecontroleerd, of dat er fouten zijn die het succes van het  

Arabesk-project in gevaar brengen. 

U krijgt meldingen over de verschillende werkstappen, die met de volgende Symbolen vervolledigd  

worden:  

  Ok: Verwerkingsstap is verwerkt en is OK 
 

  Waarschuwing: de bewerkingsstap bevat onbedoelde of twijfelachtige inhoud en moet op zijn 

  minst worden gecontroleerd. 
   

 Fout: Bewerkingsstap ontbreekt of er is een wijziging doorgevoerd die een negatief effect heeft op 

 dit punt. 

   

Deze symbolen verschijnen ook achter de bijbehorende menu-items in het bereik "Voorbereiden" en 

"Ontwerpen". 

Als u een schijf wilt branden, hoewel een menu-item en/of het infovenster een rode driehoek heeft,  

ontvangt u een overeenkomstige melding voordat het brandproces begint. U kunt dit ofwel met "Ja" be-

vestigen als u het brandproces toch wilt voortzetten, of u kunt op "Nee" klikken als u een wijziging wilt 

aanbrengen vóór het brandproces. 

In de regel kan een schijf niet of niet foutloos worden gebrand als een dergelijke fout wordt weergegeven. 

 

 

 

 

 

In de tabel hiernaast ziet u een overzicht van de belangrijkste berichten. 

In de regel verdwijnen de meldingen of verschijnt het symbool         zodra de oorzaak is verholpen. 

 

Soms is echter ook een controle (een oproep) van het betreffende bereik (bijv. ontwerp - hoofdmenu)  

nodig. 

 

Het bericht over een later gewijzigd of verwijderd Bogart-project kan worden verwijderd door een klik op 

het rode symbool achter de knop "Films" en bevestiging in de volgende vraag verwijderd worden.  

 

De melding "meer films dan door het menusjabloon gedefinieerd" wordt verwijderd door op het symbool 

achter "menusjabloon" te klikken. 
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Moet de latere wijziging aan de film geaccepteerd 

en de waarschuwing verwijderd worden ? 

Opmerking 

Neen 



Arabesk 8 - U/HD Collection 1 handleiding blz. 21  

De infobox 

Symbool Melding Betekenis 

 Nog geen films toegevoegd Er is geen film in de filmlijst van het huidige schijfpro-

ject. 

 X Films toegevoegd Deze melding verschijnt zodra er ten minste één film is 

toegevoegd aan het huidige schijfproject, uiteraard met 

het aantal (hier ingevoegd als een tijdelijke aanduiding 

"x") van de toegevoegde films. 

 Film “xyz” zonder hoofdstukken 

(geen hoofdstukmenu) 

Er zijn geen hoofdstukken gemaakt voor de film "xyz". 

Het aanmaken van een hoofdstukmenu is dus niet mo-

gelijk (of noodzakelijk). De waarschuwing kan worden 

genegeerd als geen hoofdstukken of hoofdstukmenu 

gewenst zijn. 

 Project voor film "xyz"  

in Bogart  

achteraf gewijzigd 

Nadat de film "xyz" aan het schijfproject was toege-

voegd, werd een wijziging aangebracht in een van de 

bijbehorende Bogart-projecten. 

 Film “xyz” met x hoofdstukken Als er voor een film "xyz"-hoofdstukken zijn gedefini-

eerd, wordt deze informatie weergegeven met het aan-

tal "x" van de hoofdstukken. 

 Meer als 99 hoofdstukken  

 Film “xyz”bij 

De genoemde film van het schijfproject bevat meer dan 

99 hoofdstukken. 

          Bij SD       

           

          Bij HD 

Geen toets voor het hoofdstuk-

menu 

in het hoofdmenu voor film 

”xyz”. 

In het hoofdmenu van de genoemde film is er geen 

knop om toegang te krijgen tot het hoofdstukmenu van 

de film Dit kan gebeuren als de schakelaar per ongeluk 

wordt verwijderd 

  Hoofdmenu / hoofdstukmenu 

van menusjabloon niet gecon-

troleerd. 

Na het kiezen of wisselen van een menusjabloon werd 

het bijbehorende hoofd- of hoofdstukmenu niet gecon-

troleerd. 

 Meer films als door het 

Menusjabloon is gedefinieerd. 

Er is een menusjabloon geselecteerd dat minder films 

voorziet dan beschikbaar zijn in het schijfproject. De 

overtollige films worden willekeurig in het menu geposi-

tioneerd en moeten handmatig naar de juiste positie 

worden  

verplaatst. 

 Film "xyz": datasnelheid te hoog 

voor standaard video-dvd 

Minstens één film in het schijfmenu overschrijdt de toe-

gestane gegevenssnelheid voor dvd's. U kunt dit con-

troleren in het menu-item "Kwaliteit". 

 Niet genoeg plaats op harde 

schijf. 

 

 

 

 

Gegevens passen mogelijk niet 

op de schijf (x%) 

De hoeveelheid te verwachten data (eventueel inclusief 

RenderBooster) bij het maken van de schijf is te hoog 

voor de resterende ruimte op de harde schijf. 

 

 De (geschatte) hoeveelheid gegevens voor het schijf-

project is iets minder dan 100%, het kan dus mogelijk 

zijn dat niet alle gegevens op de schijf kunnen worden 

gebrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 Arabesk en Power Key-Optie   

 
U kunt ook de "Power Key Option" gebruiken om comfortabel te werken in Arabesk 8.  

Veel Power Key-snelkoppelingen zijn ook rechtstreeks in de systeemsoftware opgenomen sinds de  

Bogart 10-systeemversie voor Windows. 

 

Met de Power Key-optie of een Bogart voor Windows-softwareversie 10 of hoger kunt u uw apparaat be-

dienen via een USB-toetsenbord, zoals meegeleverd met de Casablanca4-apparaten.  

De functies van de Power Key-optie kunnen in Arabesk 8 worden opgeroepen met de toetsen "F1" en 

"F2" op uw toetsenbord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabesk en Power Key-optie 

 Data passen niet op de schijf 

(X%) 

Het datavolume voor het schijfproject is momenteel meer 

dan 100%, zodat niet alle gegevens op een schijf kunnen 

worden gebrand. 

 Brandsnelheid staat niet op 

“AUTO” 

De brandsnelheid werd onder Instellingen niet op "auto" 

maar op een vaste brandsnelheid (bijvoorbeeld 2x, 4x, ...) 

 Renderbooster niet gevonden Als "RenderBooster gebruiken" is geselecteerd in de instel-

lingen, maar er is geen RenderBooster aangesloten op het 

apparaat of is niet herkend, dan krijgt u deze melding. 



6  U/HD-Collectie1 

6.1   Installatie der U/HD-Collectie1 

 

Voorwaarde voor het installeren van de U/HD-Collection1 op Casablanca3, Casablanca4 of Windows PC 

is dat deze uitgerust is met minimaal 2 GB RAM. 

Op het Casablanca-apparaat of Windows-pc moet een Bogart-versie vanaf versie 5.26 - 6.22 - 7.20 - 8.17 

- 9.12 - 10.6 - 11.3 zijn geïnstalleerd. 

De U/HD-Collectie1 voor Windows is te vinden in een gecomprimeerd zip-bestand. Wanneer dit bestand 

is uitgepakt, ziet u verschillende "UHD-Collection1Vxx_DE.msi"-bestanden. Deze bestanden moeten na 

elkaar worden geïnstalleerd om de volledige UHD Collectie1 op de harde schijf te krijgen. Vervolgens kunt 

u de U/HD-Collectie1 zoals alle andere optionele aanvullende programma's na het starten van de Bogart-

software in het deel "Omgeving", daar onder "Instellingen", "Systeem" en vervolgens "Product installeren" 

activeren. 
 

De HD-Collection1 voor Casablanca3 / DVC kan als dvd-image worden gedownload. Als alternatief kan 

uw vakhandelaar u een installatie-dvd bezorgen.  
 

Het systeem vraagt u om de activeringscode die u bij uw vakhandelaar hebt gekocht.  
 

Voer de 12-cijferige code in en bevestig uw invoer met "Ok". 
  

U herkent een succesvolle activering aan het feit dat de vermelding "(actief)" wordt weergegeven achter 

de vermelding "UHD-Collectie1 V.1.0". 

 

 

6.2  Wat is de U/HD-Collectie1 ?  

De UHD-Collection1 is een verzameling animaties, grafische achtergronden en Arabesk-menu  

sjablonen in HD (Casablanca3 en Bogart Windows) en 4k (alleen Bogart Windows). De animaties 

kunnen niet alleen in Arabesk worden gebruikt, maar kunnen ook worden omgezet in achtergrond-

scènes met de meegeleverde "Animatie"-operator (onder "Bewerken" / "Nieuw"), die vervolgens naar 

wens kunnen worden gebruikt. Of het nu als titel of PiP-achtergrond of echt voor het achtergrond  

ontwerp van uw Arabesk-disk is - de U / HD-Collectie1 brengt 50 fascinerende animaties in HD en 4k 

naar onze Casablanca's, die als loop zonder beeldsprong ook graag langer kunnen lopen.  

De achtergrondafbeeldingen kunnen ook op verschillende manieren worden gebruikt, maar zijn statisch. 

Afgerond wordt de U/HD-Collectie1 gecompleteerd door menusjablonen voor Arabesk, waarmee "met een 

klik" professionele disk-menu's kunnen worden gemaakt voor uw dvd's, Blu-rays en UHD-schijven. 

 

6.3  Starten van de U/HD-Collectie1  

 

De UHD-Collectie1 kan in 

de eigenlijke zin niet worden 

“gestart”. De U / HD Collec-

tie breidt het menu "Bogart” 

“Bewerken” “Nieuw" uit met 

het item "Animation". 

 

Onder “Select animation”  

kunnen de meegeleverde  

animaties als aparte scènes 

in de shotlist worden  

aangemaakt. 
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Met de operator "animation" kunnen voor het eerst ook videoscènes worden  

gemaakt uit de animaties van andere animatiepakketten.  
 

Een greep uit mogelijke "animatieleveranciers" ziet men hier aan de linkerkant. 
 

Het nieuwe effect kan ofwel een animatie van een bepaalde lengte (maximaal 

één minuut) genereren of, door de "Loop"-knop te selecteren, een volledige 

run (loop) van de animatie genereren, die vervolgens zo vaak als gewenst in 

het storyboard kan worden ingevoegd en dus als een permanente “Loop” kan 

aflopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De animaties zijn geanimeerd beschikbaar in het preview venster en kunnen, indien nodig, gespiegeld en 

geroteerd worden met de bekende beeldpool-besturingen in "Formaat", in "Beeld" qua helderheid, con-

trast en kleur en in "Kleur" met verschillende tinten "behandeld" worden als het origineel, dat op zich al 

kleurrijk is, niet aan uw eigen eisen voldoet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U/HD-Collectie 1 



De 10 achtergrondafbeeldingen bereiken we net als alle andere mogelijke afbeeldingen (een selectie van 

de "grafische leveranciers" rechtsboven) via de beeldpool. Via de beeldpool kan men de U/HD-Collectie1 

ook gebruiken in titelprogramma's, PiP-Studio3, 3D-World en diverse andere aanvullende programma's. 

 

 

In Arabesk kunt u zowel de animaties ("bewegende beelden") als de 

afbeeldingen gebruiken als achtergrond voor de hoofdstuk- en/of 

schijfmenu's. 

 

 

 

Voor Arabesk worden met de U/HD-Collectie1 twintig menusjablonen meegeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze sjablonen kunnen zowel voor het hoofd- als voor het hoofdstukmenu worden gebruikt.  

Als achtergrond gebruiken de sjablonen animaties en stilstaande beelden. Een aantal geschikte knoppen 

die ook in andere projecten kunnen worden gebruikt, worden ook meegeleverd. 

 

De U/HD Collectie1 wordt bij gebruik als Arabesk-achtergrond om technische redenen "slechts" in Full HD 

gebruikt. Alle UHD-spelers die tot nu toe op de markt zijn, spelen de films in UHD af, maar de menu's  

echter "alleen" in Full HD. 
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Als oriëntering volgen hier die Animaties van de U/HD-Collectie1 met naam :  
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Wij wensen veel vreugde bij het gebruik van de animaties, achtergronden en menu sjablonen !! 

De achtergrond afbeeldingen van de U/HD-Collectie 1 : 
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7  Slotwoord 

Wij hopen u met deze handleiding inzicht te hebben gegeven in de verschillende mogelijkheden van het 

Arabesk8 programma en de U/HD Collectie 1. Er zouden ook enkele suggesties en instructies voor uw 

eigen creaties gevonden moeten zijn. 

Welke andere mogelijkheden Arabesk8 en de U / HD Collectie 1 bieden kan men ontdekken wanneer men 

eenvoudig en moedig begint te experimenteren en op onze digitale platforms (www.macromotion.info) of 

https://www.macromotion.info/forum/ rondkijk of wacht tot de oefen- of workshop-dvd's binnenkort  

verschijnen. 

 

 ... en als er nog verdere wensen zijn, wij voorbij uw echte vereisten hebben ontworpen, geprogrammeerd 

of geschreven , laat het ons dan weten ... zodat we het een stuk beter kunnen doen met de volgende  

versie. 

 

Nu echter eerst en vooral veel plezier en geniet bij het maken van uw U/HD Blu-rays!!! 
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