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Contact-informatie  

Deutschland  

MacroMotion GmbH, Lindenstraße 3  

24790 Schacht-Audorf, Germany  

www.macromotion.info  

 

MacroSystem Hulp  

Hulpbronnen vindt u op internet onder: http://www.macrosystem.de/support. Daar vindt u de nieuwste software en down-

loads, informatie over onze telefonische hotline en toegang tot ons ondersteuningsforum. 

 

 

 

 

 

 

Juridische kennisgeving 

De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor MacroMoti-

on GmbH. De software die in dit document wordt beschreven, wordt geleverd onder een licentieovereenkomst en mag niet worden gekopi-

eerd. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestem-

ming van MacroMotion GmbH. verzonden of anderszins gereproduceerd. Alle product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken van hun respec-

tievelijke eigenaren.  

 

Om bedieningsfouten uit te sluiten, raden wij u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig op te volgen.  

We hebben grote zorg besteed aan het programmeren en testen van dit programma. Aangezien volledig foutloze applicatiesoftware volgens 

eerdere kennis niet onder alle omstandigheden en te allen tijde kan worden gegarandeerd, kunnen we helaas niet volledig uitsluiten dat er 

defecten zijn geslopen. in. MacroMotion GmbH en hun vak-handelaars garanderen daarom niet dat het product probleemloos of volledig 

foutloos is. 

 

Met betrekking tot eventuele garantie-, aansprakelijkheids- en / of schadevergoedingsclaims zijn de voorschriften in de algemene voorwaar-

den van MacroMotion GmbH van toepassing. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies van data of tijd en eventuele daaruit voortvloeiende gevolgschade, 

omdat wij geen enkele invloed hebben op de juiste installatie en werking van het programma door de klant. MacroMotion GmbH en haar 

gespecialiseerde dealers zijn daarom niet aansprakelijk voor fouten of onopzettelijke schade in verband met de installatie of het gebruik van 

de in deze handleiding beschreven software. 

 

Aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van kosten door de koper, ongeacht de juridische reden, in het bijzonder wegens niet-

nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en uit onrechtmatige daad, zijn daarom uitgesloten. Dit geldt niet als 

er sprake is van verplichte aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de Productaansprakelijkheidswet, in geval van opzet, grove nalatigheid, 

door overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen. 

 

De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot contract-typische, voorzien-

bare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid is te wijten aan letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 

Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant hangt niet samen met bovenstaande voorschriften. 

 

Noch MacroMotion GmbH, noch zijn gespecialiseerde dealers zijn verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het 

gebruik van de software of de bedieningsinstructies. Dit geldt met name voor gederfde winst en onkostenvergoedingen. Elke impliciete ga-

rantie is uitgesloten, inclusief de garantie op de geschiktheid van de software of de bedieningsinstructies voor een specifiek doel. 

 Zorg er daarom voor dat u een back-up maakt van uw videomateriaal voordat u het apparaat gebruikt. Wij raden u aan het videomateriaal 

niet te verwijderen of vooraf een back-up te maken. 
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1 Installatie  

1.1 Bogart voor Windows  
Bogart is voortdurend in ontwikkeling, dus kijk op onze homepage of 

er een recentere versie beschikbaar is voordat u deze voor de eerste 

keer installeert. Een Microsoft Windows 7 ©, Windows 8 © of Win-

dows 10 © is vereist als besturingssysteem voor de installatie van de 

Bogart-software. 

De installatie van Bogart dient als administrator te worden uitgevoerd. 

Het programma wordt over het algemeen op uw opstartpartitie geïn-

stalleerd, meestal de C: \ harde schijf. Uw werkgegevens, video- en 

audiogegevens worden ook op deze partitie opgeslagen. 

U hebt minimaal 24 GB vrije ruimte op de harde schijf nodig. Bogart 

reserveert altijd 16 GB harde schijfruimte voor de voltooiing van uw 

projecten. Via Bogart kun je een harde schijf niet helemaal vullen met 

videomateriaal. 

 
U kunt op elk moment een andere schijf die in het systeem is geïnstal-

leerd definiëren als opslagruimte voor de video- en audiogegevens, 

waarnaar Bogart vervolgens automatisch de projecten verplaatst die al 

zijn opgeslagen. 

 

Om Bogart te installeren, start u "Bogartinstall_12x.msi" het installatie 

bestand. Volg daarna de instructies die u door de installatie leiden. 

 

Na de installatie hebt u een activeringscode nodig voor Bogart 12 

(Brons Edition) en, indien gewenst, ook voor de Zilver of Goud Editie, 

om Bogart met een ander scala aan functies te kunnen activeren. 

Indien u (nog) geen activeringscode heeft, kunt u de software, inclusief 

de zilveren en gouden edities, gratis testen met behulp van de demo-

functionaliteit (hoofdstuk 1.5). 

 
 

 Let op : Je voert de activeringscode van een editie niet in tijdens de installatie, maar na het starten van Bogart.  

Nadat u de installatie heeft voltooid, vindt u een startpictogram voor Bogart op uw bureaublad. Start het Bogart-systeem met een 

dubbelklik. 

Na elke start verschijnt het hoofdmenu van Bogart. Het hoofdmenu is als het ware het controlecentrum van waaruit u toegang 

heeft tot de afzonderlijke delen van de videobewerking. Als u een nieuwe installatie van uw software heeft uitgevoerd, moet u 

eerst de Bogart-software activeren om deze te kunnen gebruiken. U wordt naar het corresponderende menu geleid (Hoofdstuk 0). 

 
Opmerking : Als u de naam van het bureaubladpictogram "Bogart" verandert in een andere naam, zal een verwijdering 

van de software of een update dit bureaubladpictogram niet bijwerken. U krijgt dus na een update een ander bureaubladpicto-

gram. U moet het vorige handmatig verwijderen. 

 

 

Het programma wordt bij het opstarten van de harde schijf gelezen. De softwareversie die op de cd / dvd wordt geleverd, is mo-

gelijk recenter dan de vooraf geïnstalleerde versie. Om dit te controleren, zet u eerst het apparaat aan met de knop aan de voor-

zijde (de bediening van de knoppen wordt nader toegelicht in de hardware handleiding van uw systeem). 

Na het welkomstbericht verschijnt het hoofdmenu en kunt u het versienummer op de cd / dvd vergelijken met het nummer dat in 

het menu "Instellingen" linksonder staat. Is er een actuele versie op uw systeem, kunt u direct met het programma beginnen. 

Start uw apparaat niet direct, dan is in ieder geval een installatie vereist. 

 

 

 

 

 

  

Bogart 12 Addendum voor Windows en Casablanca 3 blz 4 



1.2 Bogart Linux - Installatie van CD/DVD  

Bogart Linux wordt altijd geïnstalleerd vanaf een cd / dvd. De installatie wordt uitgevoerd met de trackbal / muis of het toetsen-

bord. De installatie wordt weergegeven op een monitor die is aangesloten via VGA, DVI, HDMI of Scart, afhankelijk van de 

monitorinstelling die u het laatst hebt geselecteerd (VGA voor een nieuwe harde schijf). Het omschakelen van de weergave van 

de ene monitor naar de andere is meestal mogelijk met de "v" -toets op een USB-toetsenbord of op het scherm. 

Druk herhaaldelijk op de "v" -toets totdat uw monitor het menu toont. Tegelijkertijd wordt het installatiemenu altijd op VGA 

weergegeven. Als u de hoofdsoftware "Bogart SE" opnieuw of als update wilt installeren, kunt u dit als volgt doen. 

De cd / dvd voor het installeren van de Bogart-software is een opstart- / startmedium, wat betekent dat de installatie niet wordt 

uitgevoerd binnen het systeem in het menu “Product installeren”, maar dat het apparaat moet worden gestart met het installatie-

medium erin. De cd moet vóór het daadwerkelijke opstarten in het daarvoor bestemde station worden geplaatst.  

Cd plaatsen voor apparaten zonder bedieningstoetsen aan de voorkant van het apparaat (Ultra Upgrade, TOPAZ, KARAT): 

Schakel uw apparaat in om de cd / dvd te kunnen plaatsen. Meteen nadat het controlelampje op uw dvd-speler gaat branden, 

drukt u op de uitwerpknop op het station, plaatst u de cd en sluit u deze weer. 

Cd plaatsen voor apparaten met bedieningstoetsen aan de voorkant van het apparaat (S-4000 (PRO), S-2000, S-4100, DVC, ...): 

Als er al een systeem op uw harde schijf staat, wacht dan tot het is gestart, open de dvd-lade met een schakelaar in het menu of 

de knop aan de voorzijde op het apparaat. Staat er geen systeem op uw harde schijf (bijv. Een nieuwe harde schijf), druk dan 

direct na het inschakelen meerdere keren op de uitwerpknop aan de voorzijde van uw apparaat. De lade gaat dan open en u kunt 

het installatiemedium plaatsen. 

Sluit vervolgens de lade. Als het automatisch weer wordt geopend, schakelt u uw apparaat direct uit. Druk daarvoor op de knop 

aan de voorzijde, als uw apparaat deze heeft, OK en AAN / UIT tegelijkertijd gedurende 4 seconden of op de hoofdschakelaar 

die is gespecificeerd in de hardware-handleiding. Uw systeem wordt dan uitgeschakeld. Schakel nu uw apparaat weer in. 

Er wordt nu opgestart vanaf de cd / dvd en de menu-gestuurde installatie verschijnt. 

Volg daarna de installatie-instructies. Om de opties te kunnen selecteren, klikt u met de trackbal (muis) op de gewenste functie 

(of het voorgaande symbool) of drukt u op de toets die voor de optie op het toetsenbord wordt weergegeven. 

Afhankelijk van uw apparatuur kan de installatie naar keuze worden uitgevoerd via Scart, Video, HDMI of DVI      werden.  

Deze instelling is alleen mogelijk in de eerste menu's en heeft alleen daar zin. Als u echter geen installatiemenu ziet na het  

opstarten van de installatie, zelfs niet na lang wachten, kan dit te wijten zijn aan het feit dat het momenteel wordt uitgevoerd op 

een ongebruikte video-uitgang. Druk in dat geval op de "v" -toets op een aangesloten USB-toetsenbord of selecteer het menu-

item met de muisaanwijzer om de video-uitgang om te leiden naar een andere uitgang.  

Voordat de installatie kan worden uitgevoerd, wordt uw hardware geanalyseerd en indien nodig aangepast. 

De installatie begint met de taalselectie. De installatie kan hier in het Engels of Duits worden uitgevoerd. U kunt hier ook de 

weergave van het menu wijzigen met schakelen tussen HDMI, DVI en / of Scart. 

Nadat de taal is geselecteerd, verschijnt er een bericht dat aangeeft dat u een geldige activeringscode nodig heeft om Bogart te 

activeren, zodat u de software na installatie kunt activeren. Als u over de benodigde activeringscode beschikt, kunt u doorgaan 

met de installatie. 

 

Als u geen activeringscode heeft, moet u de installatie afbreken. 

 

Opmerking : men voert de activeringscode voor een editie niet in tijdens de installatie ; dit wordt gevraagd na het star-

ten van Bogart. Als u geen activeringscode invoert, kunt u het systeem niet gebruiken en wordt het automatisch uitge-

schakeld. 

 

Als u geen werkend Bogart-systeem op uw harde schijf heeft, kunt u alleen de harde schijf opnieuw installeren.  

Als er al een operationeel systeem op uw harde schijf staat, krijgt u automatisch de update-installatie aangeboden. 
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Mocht u in ieder geval een nieuwe installatie willen uitvoeren, dan kunt u dienovereenkomstig omschakelen. Tijdens de installa-

tie ziet u een voortgangsbalk en is er geen verdere invoer mogelijk. Na de installatie ontvangt men een bericht of het gelukt is of 

dat er fouten zijn opgetreden. 

In ieder geval gaat de dvd-lade automatisch open en wordt u gevraagd het medium te verwijderen. Druk op de OK-toets om de 

lade weer te sluiten en de installatie af te beëindigen, waarbij het apparaat uitschakelt.  

Schakel het opnieuw in om Bogart te starten. 

 

Opmerking : Als er tijdens de installatie een fout is opgetreden en u wilt een nieuwe installatie uitvoeren, laat dan  

gewoon het installatiemedium in de drive zitten en rond de installatie af met "Ok". Start vervolgens het apparaat weer op 

en daarmee een nieuwe installatie. 

 

Als u uw apparaat opnieuw heeft opgestart, duurt het even voordat alle benodigde gegevens zijn geladen. Vervolgens verschijnt 

het hoofdmenu van Bogart. Het hoofdmenu is als het ware het controlecentrum van waaruit u toegang heeft tot de afzonderlijke 

delen van de videobewerking. Als u uw software opnieuw heeft geïnstalleerd, moet u eerst Bogart activeren. Om dit te doen, 

wordt u naar het bijbehorende menu geleid (hoofdstuk 03). De startfase is nu voorbij en u kunt beginnen met het bewerken van 

uw video. 

 

1.2.1   Een installatiemedium voorbereiden 

U kunt producten installeren vanaf een cd / dvd of vanaf een USB-stick. 

Afhankelijk van het installatiemedium dat u wilt gebruiken, dient u op de volgende opmerkingen te letten. 

 

CD Voorbereiding :  

Als u een product-cd van MacroMotion of een dealer heeft ontvangen, kunt u deze direct gebruiken om het product te installe-

ren. Als u echter producten van onze homepage of het MacroSystem Forum heeft gedownload, heeft u een ISO-bestand of een 

ZIP-bestand ontvangen. Met een ISO-bestand kan men direct een installatiemedium maken met een geschikt brandprogramma. 

Met een ZIP-bestand, heeft u individuele bestanden en mappen beschikbaar voor installatie. Als u de gegevens naar een cd wilt 

schrijven, opent u het ZIP-bestand. Dit bevat meestal twee bestanden en drie mappen. Kopieer dit 1: 1 naar uw cd en brand het 

als een UDF-cd. Is de cd in ISO-formaat gebrand, zal Bogart / RV deze cd niet herkennen en worden de producten niet vermeld. 

 

USB Voorbereiding :  

Als u de gegevens naar een USB-stick wilt schrijven, opent u het ZIP-bestand. Dit bevat meestal twee bestanden en drie mappen. 

Kopieer deze 1: 1 naar uw USB-stick in de hoofddirectory. 

Steek de USB-stick in uw apparaat voordat u het menu "Product installeren" opent. Indien nodig moet u het installatiemenu  

opnieuw openen totdat het product of de producten in de lijst staan. Als u de USB-stick plaatst terwijl u zich in het menu 

"Product installeren" bevindt, wordt de lijst met producten niet bijgewerkt. 
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1.3 Activering van de Systeem– en aanvullende-software  
 

U kunt het scala aan functies van Bogart SE aanzienlijk uitbreiden. Hiervoor zijn veel software-uitbreidingen (Bogart-edities, 

extra effecten, gespecialiseerde aanvullende programma's, enz.) beschikbaar, die u bij speciaalzaken of onze online winkel kunt 

kopen. 

Enkele producten zijn al geïnstalleerd met de Bogart-software en hoeven alleen in dit menu te worden geactiveerd.  

Anders wordt elk extra product onder Windows geïnstalleerd door het bijbehorende installatiebestand (* .msi) te starten. Hier-

door wordt het product op uw computer geïnstalleerd. Anders wordt elk extra product onder Windows geïnstalleerd door het 

bijbehorende installatiebestand (* .msi) te starten. Hierdoor wordt het product op uw computer geïnstalleerd. Alleen dan kunt u 

het product in Bogart activeren. Alle producten moeten worden geactiveerd - net als de meegeleverde bonuseffecten (ben je al 

geregistreerd?). Start hiervoor Bogart en ga naar het menu "Instellingen", vervolgens naar het menu "Systeem" en start "Product 

installeren". Selecteer voor de Bronzen Editie het menu "Instellingen", "Productlijst" en vervolgens "Product installeren". 
 

Daar wordt de lijst met geïnstalleerde producten weergegeven. De 

term achter het product geeft informatie over de staat van deze  

installatie. Als u al een product als demo heeft geïnstalleerd, hoeft u 

dit product niet opnieuw te installeren. In dat geval kunt u deze  

direct activeren met de activeringscode. 

U kunt veel van de aanvullende software ook zonder activering in 

demo-modus gebruiken en deze dus testen voordat u ze aanschaft. 

Tijdens de berekening worden demo-versies gemarkeerd met een 

opschrift. 

Om deze effecten onbeperkt te kunnen gebruiken, heeft u de moge-

lijkheid om uw vakhandelaar het serienummer van uw apparaat door 

te geven (acht cijfers + controlecijfer, te vinden in het menu 

"Systeeminstellingen", veld linksonder ) zodat er een betalende acti-

veringscode, specifiek voor uw apparaat bedoeld, kan gegenereerd 

worden. 

Zodra u de code heeft ontvangen, start u Bogart, opent u de systeeminstellingen en activeert u het product. U wordt vervolgens 

gevraagd om de licentiecode in te voeren. 
 

 

Er zijn drie "statussen" waarin een product dat op het systeem is geïnstalleerd, kan zijn: 
 

• (actief): Het product, de effecten of lettertypepakketten zijn geactiveerd en zijn dus zonder beperkingen bruikbaar. 
 

• (Demo): Het product, de effecten of de lettertypepakketten worden weergegeven in de lijsten binnen het programma, maar wor-

den aangeduid met een rode punt in de effectenlijst en worden berekend als demo-effecten met "Demo" -opschriften bij gebruik. 
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• (verborgen):  Dit product en de bijbehorende effecten worden niet weergegeven in de Bogart SE-softwarelijsten. Deze optie 

kan ook worden gebruikt om demo-versies weer te verbergen, zodat de producten niet meer in de effectlijsten staan. 

 

Selecteer nu het product, het effect- of lettertypepakket en klik op "Activeren". Als het effect nog niet is geactiveerd, wordt een 

menu geopend voor het invoeren van de code. Hier ziet u de naam van het product dat u wilt activeren en het serienummer van 

uw apparaat.  

Na het invoeren van de licentiecode wordt het product naar "actief" geschakeld en kan het nu onbeperkt gebruikt worden.  

Als u geen code invoert, maar het proces annuleert, wordt de software alleen als demoversie geïnstalleerd en kan deze als demo-

versie worden gebruikt of weer "verborgen" worden. Houd er rekening mee dat het licentienummer alleen werkt en exclusief 

voor uw serienummer op één apparaat ; u hebt verschillende activeringscodes nodig voor verschillende hardware. 

 

 

Opmerking  : Als er een andere gebruiker op een Windows-systeem is die ook Bogart heeft geïnstalleerd, hebt u hiervoor 

extra activeringscodes nodig, aangezien deze gebruiker een ander serienummer krijgt voor Bogart. Dit geldt ook voor de aanvul-

lende producten die de andere gebruiker wil installeren. 

 

 

1.4 De Brons, Zilver en Goud Editie 
  

Bogart SE is verkrijgbaar in drie uitvoeringen: brons, zilver en goud. De edities hebben enkele functies gemeen, maar zilver en 

goud bieden veel extra opties en functies. Als u met de Brons of zilver Editie werkt, kunt u op elk moment een upgrade naar de 

Silver of Gold Editie aanschaffen en profiteren van de uitgebreide functionaliteit. 

 

De editie die momenteel actief is in Bogart wordt weergegeven in het hoofdmenu linksboven onder 

"Bogart SE". 

 

In deze handleiding beschrijven we de functionaliteit van alle edities. Functies die alleen in de Silver- of Gold-editie zijn opge-

nomen, worden aangeduid met een overeenkomstige opmerking of met de volgende symbolen. 

 

Zilver Editie  

Goud Editie  
 

Als er een wordt gegeven, betekent dit dat deze functie ook beschikbaar is in de Goud Editie. 

 

 

1.5  De Demo-Functionaliteit (Bogart Windows)  

De bewerkingssoftware Bogart 12 kan volledig worden getest (inclusief de zilver en goud versie) als demo. Voor dit doel is er 

naast de volledige versie van Bogart een “BogartInstall_12.x_Demo_DE.msi”. Installeer dit bestand als u Bogart 12 wilt testen. 

Na de installatie ziet u linksboven in het hoofdmenu dat u zich in de demoversie bevindt. 

Opmerking over test en licenties : de Bogart-demoversie kan zo lang u wilt worden gebruikt. 

Tijdens het exporteren of het maken van een dvd / bd wordt een demo-belettering ingeslagen. 

U kunt met de demoversie knippen zoals met de volledige versie, maar de resultaten hebben 

het demo-symbool (Bogart-hoed met demo). 

Om Bogart 12 te activeren, is de installatie van de volledige versie vereist. Dit genereert vervolgens een individueel serienum-

mer die wordt toegewezen aan het pc + gebruikersaccount. Een activeringscode kan alleen worden besteld met dit serienummer. 

De demoversie heeft geen serienummer en kan daarom niet geactiveerd worden. 

Aan de andere kant betekent dit dat projecten die met de 

demoversie zijn gesneden, achteraf niet kunnen worden 

gebruikt of afgerond. De demoversie draait volledig  

afzonderlijk en parallel aan de volledige versie. 

 

Voordeel: De demoversie kan ook parallel aan een oude-

re Bogart-editie worden geïnstalleerd en getest. Dit heeft 

geen invloed op lopende projecten. Als u de Bogart-

software en mogelijk andere aanvullende producten heeft 

geïnstalleerd, kan het nodig zijn om deze opnieuw te 

verwijderen. 
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1.6  Wissen van Software en Producten  

Als u de Bogart-software en mogelijk andere aanvullende producten heeft geïnstalleerd, kan het soms nodig zijn om deze  

opnieuw te verwijderen. 

 

Bogart Windows  

Het verwijderen van de software vindt plaats via de eigen de-installatie van het product. U kunt dit selecteren via de startbalk 

van het Windows-menu of via het Windows-programmamenu. Houd er echter rekening mee dat, als u een extra product verwij-

dert, het overeenkomstige effect niet langer beschikbaar is in Bogart. Als u een dergelijk effect in uw storyboard hebt gebruikt en 

het is nog niet berekend, kan het na de-installatie niet meer gebruikt worden. 

 

Bogart Linux  

Bijkomende producten kunnen onder Bogart Linux of op een Casablanca3-systeem, in tegenstelling tot Bogart voor Windows, 

rechtstreeks in het menu "Product installeren" worden verwijderd. Als u een product selecteert en vervolgens de optie 

"verwijderen" selecteert, wordt het betreffende product verwijderd na een beveiligingsvraag. 

Als u dit product opnieuw nodig heeft, moet u het opnieuw installeren vanaf een dvd of USB-stick. 
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2  Welkom bij Bogart 12 

Bedankt dat u voor Bogart 12 hebt gekozen! 

Wij danken u voor uw vertrouwen en hopen dat wij aan uw verwachtingen zullen voldoen. Als u nog geen videobewerking heeft 

uitgevoerd, zult u Bogart SE gemakkelijk begrijpen en zult u binnenkort kunnen genieten van nieuwe dimensies in videobewer-

king. Als u al ervaring hebt opgedaan met andere systemen, bijvoorbeeld met lineaire (analoge) montageconsoles of met digitale 

computersystemen, moet u misschien een beetje omdenken - maar gezien het gebruiksgemak en de vele mogelijkheden bij  

Bogart SE, zal deze verandering voor u de moeite waard zijn. Deze handleiding zal aan uw zijde staan wanneer u de Bogart SE-

software gebruikt. Wij zijn er van overtuigd dat videobewerking met Bogart erg leuk zal zijn! 

Dit deel van de handleiding is een aanvulling op Bogart versie 11. Als u helemaal opnieuw begint met versie 12 met digitale 

videobewerking, hebt u ook de handleiding nodig van versie 10, Linux (Casablanca3) of Windows (Casablanca4), afhankelijk 

van het apparaat. 

De handleidingen voor de Bogart-bewerkingssoftware zijn ondertussen zo uitgebreid geworden dat we hebben besloten deze 

aanvullende handleiding te maken, omdat de nieuwe functies van de respectievelijke softwareversies anders het risico lopen over 

het hoofd te worden gezien of te "verdrinken". Gebruikers van de Bogart 11-versie kunnen de "basics" opzoeken in de Bogart10 

handleiding. De nieuwe features van versie 12 worden hier in woord en beeld beschreven. 

 

2.1  Wat is nieuw in Bogart 12 ?  

Hier allereerst een kort overzicht van de nieuwigheden, daarna de uitgebreidere uitleg.  

 

Instellingen  

 .  Met een actieve Bogart 12 kunnen nu ook alle voorgaande versies worden geactiveerd zonder dat er aparte activerings

 codes nodig zijn. Dit betekent dat degenen die van oudere versies overschakelen, ook v12 en ouder kunnen "verbergen". 

 U kunt zich nu stap voor stap vertrouwd maken met de innovaties van de betreffende versie, juist zoals men wil. 

 

Import:  

 .  Filmscannerbestanden in het ongebruikelijke formaat 1440x1080 met een beeldverhouding van 4: 3 kunnen nu worden 

 geïmporteerd in 16: 9-projecten zonder anamorfisch vervormd te worden (eerdere HDV 1440x1080 16: 9-standaard). 

 .  CASABLANCA-3: SDXC-geheugenkaarten en andere gegevensdragers met het exFAT-bestandssysteem kunnen nu 

 worden gelezen. (Compatibiliteit van media, kaartlezer, USB-aansluiting etc. onder voorbehoud) 

 .  Vóór het importeren kan elk afbeeldingsgedeelte worden geselecteerd uit een videobestand of foto, dat vervolgens 

 wordt geïmporteerd in projectgrootte. 

 

Bewerken :  

 .  WINDOWS: Een directe uitwisseling van scènes tussen de Compoesy bewerkingssoftware en Bogart is mogelijk  

    zonder export / import. 

 .  Knippen volgens beeldinhoud: In het "uitgebreide knip" menu is er nu een extra knop naast de 'Auto'-knop (indien  

    beschikbaar) om te zoeken naar knipposities in materiaal.  
 

 .  De Shuttle-TT kan nu ook worden gebruikt voor besturing in het menu "Bereik". 

 . De IN en UIT punten bij het “inkorten” in het voorbeeldvenster ondersteunen nu ook het Shuttle-TT. 
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Audio-Bewerking :  

 .  Linksboven worden de huidige projectnaam en het projectformaat weergegeven. 

 

Audio-Nasynchroniseren :  

  .  Een dubbelklik op het beeldje in het midden van de gekozen storyboard "Plus" scène, geeft het originele geluid over 

 de volle breedte weer. 

 

 

Diversen : 

      .  De projectnaam en het projectformaat worden rechtsboven in het hoofdmenu weergegeven. 

 

 

 

Als een functie alleen mogelijk of beschikbaar is met de Bogart 12 Linux of de Bogart 12 Windows, wordt deze  
 

overeenkomstig gemarkeerd (Linux)            of (Windows). 
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3 Instellingen   

 

 

Bij het installeren van versie Bogart 12, worden in het menu 

"Product installeren" alle eerdere Bogart-versies automatisch 

omgeschakeld naar "actief". In de "normale toestand" ziet u de 

actueel geïnstalleerde en gelicentieerde versie (dwz de Bogart 

12) als "actief" (afbeelding aan de linkerkant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als men met een lagere versie wil werken, selecteert u de  

Bogart 12 versie en "verberg" deze.  

Dan wordt de volgende lagere versie (op de foto hier links  

Bogart 11) gemarkeerd als "actief" en we zien Bogart SE 12  

als "verborgen". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Op deze manier kan men de ene versie na de andere verbergen 

en dan met een lagere versie werken (zie afbeelding links).  

We hopen het voor diegenen die van een zeer oude versie  

Overstappen, een beetje gemakkelijker te maken om “hun weg 

te vinden” naar de huidige versies, ook omdat de updateprijs 

niet langer stijgt na een bepaald aantal sprongen. 

 

Wie bijvoorbeeld van Bogart 5 komt, betaalt voor een update 

naar Bogart 12 hetzelfde als voor een update van Bogart 8.  

 

Tot nu toe bestond deze mogelijkheid van de tussenstappen 

niet, men moest alle licentienummers van alle Bogart-versies 

op het apparaat invoeren om vrij te kunnen “op en neer schake-

len”. 

 

 

Om niet verkeerd begrepen te worden : deze functie mag u niet misleiden om elke dag met verschillende Bogart-versies te  

werken. Maar degenen die “uit het verleden” komen, kunnen nu door Bogart 12 te activeren, bvb eerst met Bogart 7 werken, om 

zo te wennen aan de nieuwe functies van het import- en exportmenu. 

Twee of drie projecten later kan men overschakelen naar versie 8 of 9 om dan te wennen aan de MediaPool of de nieuwe audio 

nasynchronisatie. 

Nog twee projecten later zoekt men zich een weg naar de "StoryboardPlus" van Bogart 10 om eindelijk nog een paar projecten 

later met Bogart 12 te werken.  

En dit alles zonder opnieuw een licentienummer in te voeren en vooral zonder opnieuw te betalen voor een update !! 
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4   Import  

 

4.1  Import instellingen  

Filmscannerbestanden in het ongebruikelijke formaat 1440x1080 met een beeldverhouding van 4: 3 kunnen nu worden geïmpor-

teerd in 16: 9-projecten zonder anamorfisch te worden vervormd (eerdere HDV 1440x1080 16: 9-standaard). 

 

4.2  exFAT-Media nu ook met  

Tot nu toe was het niet mogelijk om geheugenkaarten met een grootte > 32 GB en / of een exFAT-formaat te gebruiken op de 

Casablanca3-apparaten vanwege beperkingen in het beheer van de Linux-datadragers. 
 

Videoscènes die met moderne camera's werden gegenereerd, moesten eerst op de pc worden gekopieerd naar een medium met 

een indeling die door Linux-apparaten kon worden gelezen om te kunnen worden gebruikt met Casablanca3-apparaten.  

De meeste klanten gebruiken hiervoor sticks of harde schijven met de gebruikelijke NTFS-indeling.  

De films kunnen dan vervolgens zonder meer van deze media verder worden verwerkt op de Casablanca3. 

Het probleem: 1) U hebt een pc nodig waarop u het exFAT-geformatteerde opslagmedium en een NTFS-geformatteerd doelme-

dium kunt aansluiten. 2) Het kopieerproces kost tijd. 

De oplossing : Met Bogart 12 kunt u nu opslagmedia van elke grootte gebruiken, geformatteerd in exFAT- of SDXC-

geheugenkaarten. Om niet verkeerd te worden begrepen: de projectgrootte is nog steeds beperkt tot Full-HD (1.920 x 1.080 

pixels, tot 60 frames / sec.) Met het Casablanca3- of het Linux-besturingssysteem. Maar aan het „ellendige‟ kopiëren van gege-

vens van modernere media of media met 4k-inhoud (die zijn verkleind tot 1.920 x 1.080 pixels) is eindelijk een einde gekomen. 

Zorg er bij het gebruik van de nieuwe opslagmedia voor dat uw oude accessoires deze media ook kunnen verwerken of 

beheren. Het heeft weinig zin als Bogart 12 nu perfect kan omgaan met exFAT-media, maar uw oude kaartlezer uit 

Smart-Edit tijden zo'n grote en moderne geheugenkaart weigert te herkennen. 

 

 

 

4.3 Beelduitsnede vastleggen  

Met Bogart 12 kunnen we nu, voordat we een scène importeren, kiezen of de scène moet worden geïmporteerd met de volledige 

afbeeldingsgrootte of dat we alleen een gedeelte van de scène willen importeren. Tot nu toe kon je een scène alleen op volledige 

beeldgrootte importeren en moest je, indien nodig, een deel van de afbeelding uitsnijden met behulp van de "zoom" -functie. 
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Met de "normale" import werd (en wordt) de scène over het algemeen aangepast aan de projectgrootte. In Full HD-projecten 

(zie hierboven, in Casablanca3 over het algemeen “de hoogste gevoelens”) kan men wel zoals te zien is op de foto 4k-materiaal 

inlezen. Bij het inlezen wordt de hele scène echter terug geschaald naar Full HD-resolutie. 

Als we dan van zo'n HD-scène een selectie nodig hebben, kunnen we de uitsnede met de optie “Zoom” selecteren, maar de 

resolutie gaat duidelijk in de richting van SD-kwaliteit. Simpelweg omdat we slechts een gedeelte van onze HD-video pakken en 

terug naar HD extrapoleren. 

 

In Bogart 12 kunnen we onder de preview van de scène, de optie "Uitsnede" 

selecteren (beeld links). 

 

 

 

 

 

Vervolgens kunnen we het vakje "Projectgrootte" aanvinken, wat in veel  

toepassingen waarschijnlijk de gebruikelijke optie zal zijn. 

 

Met “Selecteren” komt u bij de uitsnede-selectie, waar u 

de bekende “Positie” -knop kunt gebruiken om een 

selectierechthoek op projectformaat over de hele 

afbeelding te verplaatsen en zo de gewenste sectie te 

definiëren. 

 

 

 

 

 

Als u de "projectgrootte" uitschakelt of helemaal niet 

kiest, bent u volledig vrij om de positie en grootte van 

de selectie te bepalen. Indien nodig of constant terugke-

rende positie- of groottewaarden, helpt een raster met 

niveaus van 2 tot 50 pixels bij de definitie. 

Na bevestiging met „OK“ kan de Import van de scène-

uitsnede gestart worden.  

De uitsnede-definitie is ook effectief bij het selecteren 

van verschillende onbewerkte scènes, zelfs als het in de 

overgrote meerderheid van de gevallen niet veel zin zal 

hebben. 

Het grote voordeel van het importeren van een sectie, naast het behouden van de originele kwaliteit (je snijdt niet uit een ver-

kleind bestand, maar uit het origineel met hoge resolutie), is ongeveer 10 keer hoger dan de "zoom" -snelheid. 

 

Betere kwaliteit met snellere berekeningen en flexibelere selectie is als het ware een "win-win-win" -situatie. 

 

 

Uitsnede 

Uitsnede 

kiezen 

kiezen Projectgrootte 

Projectgrootte 
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Toch moet men ook de "nadelen" in de gaten houden. Omdat je natuurlijk digitaal inzoomt op het beeld met de sectie (wat, 

zoals geschreven, zeker niet inferieur is aan kwaliteit met hoge resolutie of hoogste resolutie grondstof), hebben camerabewe-

gingen een veel extremer effect dan bij het importeren van de volledige scène. 

Als u een gedeelte van een toch al wankele scène importeert, krijgt u een nog wankeler resultaat. Tegenmaatregelen kun je 

achteraf nemen met een stabilisator zoals de DeShaker, slow motion of andere "ontwakkelende" maatregelen, maar voor rusti-

ge beelden gebruik je het beste vooraf het veiligste recept: een statief. 

We weten niet wie de selectie van de beelduitsnede vaak zal gebruiken, maar we vermoeden dat theater- en landschapsfilmers 

veel baat zullen hebben bij deze functie. En ze zijn vaak onderweg met een statief.  

Gebruikers van actiecamera's zullen merken dat ze waarschijnlijk alleen korte fragmenten uit de scène kunnen gebruiken. 

Afgezien van het feit dat de segmentkeuze werkt met elke combinatie van projectresoluties en elke ruwe scène, is het waar-

schijnlijk ook logisch aan de andere kant van de schaal: bij de zeer oude opnames. 

Iedereen die zijn cine-opnamen heeft laten digitaliseren of zich in het 4: 3-formaat heeft begeven, vooral bij het mixen met 

modernere formaten, die vaak worstelt met zwarte randen. Die kan men al enkele jaren met Aspector prachtig te verbergen, 

maar veel gebruikers willen ze gewoon wegsnijden. 

En als men eenmaal de scènes op de plaat hebt, is het gebruik van de "zoom" -functie een vervelende onderneming die de 

kwaliteit van de films ook niet verbetert. Om niet verkeerd te worden begrepen: de gebiedsselectie is geen magisch hulpmid-

del dat onze 20 tot 50 jaar oude films met lage resolutie verandert in geweldige hoogwaardige kunstwerken in 16: 9-formaat. 

Maar we verliezen in ieder geval geen kwaliteit meer bij het importeren en we hebben de oude werken meteen in een geschikt 

beeldformaat, als we dat willen. 

In dit opzicht zal deze functie het hopelijk voor een groot aantal gebruikers gemakkelijker maken om met al het mogelijke  

videomateriaal te werken. 
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5  Bewerken   

5.1  Scène-uitwisseling met Compoesy     (alleen           )              

Een directe uitwisseling van scènes tussen de Compoesy bewerkingssoftware en Bogart is mogelijk zonder export / import. 

 

In het menu "Bewerken" onder "Opties" is er de knop "Overbrengen naar 

Compoesy". Deze knop kan worden gebruikt als het programma  

Compoesy” (ons nieuw videobewerkingsprogramma) is gestart op het Casa-

blanca4-systeem of pc. 

Na het selecteren van de knop, wordt de scène die in de opslag is geselecteerd, 

overgedragen (terug) naar de shotlist van het actieve Compoesy-project. 

 

Compoesy heeft een heel eenvoudige, intuïtieve interface en een nog eenvou-

diger te gebruiken assistent, maar heeft nog geen extra effecten gehad. 

 

Omdat Compoesy een "Transfer to Bogart" -schakelaar heeft, kun je deze 

"directe overdracht" gebruiken om scènes van Compoesy naar Bogart te  

sturen en ze daar te bewerken met de talrijke beschikbare speciale effecten. 

Terwijl Bogart de effectberekeningen aan het doen is, kunt u eenvoudig door-

gaan met bewerken met Compoesy (op dezelfde computer). 

Nadat de berekeningen zijn voltooid, stuurt men de resultaten terug naar Compoesy (met de knop "Transfer to Compoesy"). 

Deze directe verbinding spaart tijdrovende en rekenintensieve tussenopslag door middel van export en / of import. 

 

 

5.2  Scène-Functie  

In het menu "Opt" is een nieuwe knop “Storyboard<scène” hiermee kan zonder verdere vraag een scène in de shotlist worden 

aangemaakt. Voorheen vereiste dit een wissel naar het lange-termijn- of titelmenu waar de functie "Scene" kon gebruikt worden 

en enkele definities daar. 

Zoals gebruikelijk bij de gewone scènefunctie, wordt de gemaakte scène achter de actieve scène in de shotlist geplaatst.. 

Wanneer u een scène van het storyboard in de shotlist maakt, wordt nu knip-informatie voor het automatisch splitsen in deze 

scène ingevoegd. Op deze manier kunnen een aantal “lange termijn” berekeningen die "in één keer" werden uitgevoerd, terug 

worden opgedeeld in afzonderlijke scènes. 

 

5.3  Gebruik van de Shuttle-TT  

5.3.1  Bereik Menu  

De Shuttle-TT kan nu ook worden gebruikt voor 

besturing in het menu "Bereik". Dit maakt het veel 

handiger om door de hele film of het storyboard te 

scrollen om bepaalde scènes te vinden die je nog 

wilt bewerken. 

 

5.3.2  Preview-Venster  

De IN- en OUT-punten bij het trimmen in het preview-venster ondersteunen nu 

ook de Shuttle-TT.  

Dit betekent dat u nu ook bij één monitor gebruik, nog gemakkelijker door de 

scènes kunt navigeren.  
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5.4  Knip-detectie en scènes splitsen op basis van de beeldinhoud 

In het "Uitgebreid knippen" menu is er nu, naast de 'Auto'-toets (beschikbaar bij de zilveren en gouden edities), een extra knop 

voor het zoeken naar beeldwissels in het videomateriaal. De videosequentie wordt onderzocht op sprongen of grote veranderin-

gen in de beeldinhoud. Het gaat dus niet om informatie over digitale scheiding (voor DV-opnamen of gecombineerde HD-

videoscènes) die kan worden gevonden met de "Auto" -knip functie. 

Deze splitfunctie is met name geschikt voor lange analoge scènes die voorheen met de hand moesten worden geknipt. Vooral bij 

langere scènes of hele films gaat dit vaak gepaard met urenlang sterk geconcentreerd handwerk. 

 

 

Nadat de knip-herkenning geselecteerd is, voert Bogart 12 een beeldanalyse uit. 

De gevoeligheid kan vooraf worden ingesteld tussen niveau 1 en 7. 

De standaardinstelling hier is niveau 5, dat de beste resultaten opleverde in een 

aantal tests bij de overgrote meerderheid van de scènes. 

Bij lagere waarden worden er vaak te weinig scheidingspunten gevonden en zult 

u waarschijnlijk sommige delen met de hand moeten delen.  

 

Op niveau 6 of 7 kan de software zelfs kleine wijzigingen in de beeldinhoud interpreteren als een scènewijziging en honderden 

snijpunten produceren, die u daarna moet verwijderen voordat de definitieve splitsing plaatsvindt. 

Als er al snijpunten bestonden of in een eerdere analyse waren ingesteld, kunnen 

deze punten worden verwijderd door het vakje voor de analyse aan te vinken.  

Nadat u de knop "Ok" hebt geselecteerd, begint de analyse. Bogart 12 laat zien  

hoeveel knippunten er al zijn gevonden. 
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Afbreken 



Na het einde van de analyse zien we het resultaat van de knipherkenning en kunnen we nu met de pijltjestoetsen van knip naar 

knipmarkering springen om te beoordelen of de herkenning goed heeft gewerkt. Als u niet alle scènes wilt hebben, kunt u - zoals 

u gewend bent met de knipfunctie - het kaf van het koren scheiden met "Wissen" en "Gebruiken" en tenslotte knippen met  

"Scene knippen". De twee geweldige kinderen in ons voorbeeld - hé, 18 jaar geleden - gaan we zeker houden ;-)). 

 

6 Effecten   

6.1  Audio-Blende / Cross-Fade  

Het beeld wordt hard afgesneden en het geluid kan, afhankelijk van de ingestelde effectlengte, zachtjes vervaagd worden. Dit 

vermijdt abrupte toonveranderingen ondanks harde beeldsnit. 

 

 

 

 

De audio-fade is te vinden in de normale video-overgangseffecten.  

Dat klinkt in eerste instantie een beetje verwarrend, maar het is gerechtvaardigd 

omdat de audio-fade "werkt" net zoals een video-fade. 

De twee met de audiofade aangebrachte videoscènes, overlappen elkaar gedurende 

de ingestelde fadetijd. De afbeelding toont ons een harde snee in het midden van de 

fade-tijd, terwijl het geluid van de scènes van het begin tot het einde van de audio-

fade, zachtjes overvloeit. 

Hierdoor kan ondanks een harde beeldovergang, een zachte geluidsverandering worden bereikt, zoals we die kennen van veel 

professionele producties. 

 

 Gebruik indien mogelijk de "audio fade" voordat u begint met nasynchroniseren. Aangezien de audio-fade de tijd 

van de twee betrokken scènes "opeet", heeft dit natuurlijk ook invloed op de lengte van het storyboard en de eventue-

le audio-nasynchronisatie die mogelijk al is gedaan. 

 

Omdat de audio-fade werkt als een video-fade tussen twee scènes, kan deze slechts een maximale lengte hebben van de kortste 

van de twee betrokken scènes. 
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6.2  Speciaal– en Langtijd-Effect „LUT“ (Lookup Tabel)  

Met Look Up Tables (LUT) kunnen kleurstemmingen in foto- en video-opnames snel en eenvoudig worden aangepast en kan het 

motief een nieuwe look krijgen, een nieuwe "sfeer". 

 

Look Up Tabellen (LUT) of conversietabellen worden in de informatica en digitale technologie gebruikt om informatie statisch 

te definiëren en deze tijdens de looptijd van het programma - om tijdrovende berekeningen of een hoog geheugengebruik te ver-

mijden - te gebruiken. (Citaat van Wikipedia) 

 

Met behulp van een LUT maken we kleurcorrecties op het videomateriaal. Handmatige kleurcorrectie - zo heet de kleuraanpas-

sing van videomateriaal na opname - kost veel tijd. Elke basiskleur moet meestal afzonderlijk worden aangepast en helderheid, 

contrast en verzadiging moeten nauwkeurig worden gedefinieerd totdat de compositie van de afbeelding de gebruiker bevalt of 

het beoogde doel vervult. Geprefabriceerde LUT's maken het de gebruiker hier gemakkelijker. 

 

Naast de LUT's die bij Bogart 12 worden geleverd, kunnen honderden gratis beschikbare LUT's van internet worden gedown-

load. Veel camerafabrikanten leveren bij hun camera's LUT-tabellen, die bewerking van in RAW-modus (HDR of Log-modus) 

opgenomen videogegevens toelaten.  

 

Als je goed oplet - en af en toe een wakker vergelijkende blik in de echte wereld werpt ;-)) - merkt men dat veel producties in tv 

en film met zulke "sfeermakers" werken  Dit is natuurlijk geen “moeten” voor geëngageerde videografen, maar een heel aantrek-

kelijk “kan”. 

 

En de grote kunst bestaat er in, om scènes met behulp van de LUT's zo te ontwerpen, dat het gebruik van de kleurfilters niet eens 

meer merkbaar is ... behalve door een passend en emotie overbrengende beeldcompositie. 

 

We vinden de "LUT" s voor gebruik op een scène onder de shotlist in 

"Speciaal", voor gebruik in het storyboard (dan ook over meerdere 

scènes) in de langetermijn-(beeld)-effecten. 

 

 

 

 

Nadat u de knop "Select LUT" hebt geselecteerd, vindt u de 20 meege-

leverde Look Up Tables, die allemaal met "voornaam" "MM" worden 

genoemd. 

Aan de rechterkant wordt in realtime een voorbeeld van het LUT-

effect op de eerste afbeelding van de geselecteerde scène uit de shotlist 

of het storyboard getoond. 

In de LUT-selectie kan men ook meer LUT's importeren of, als je de 

fout hebt gemaakt om een enorme berg met één zin te importeren, kan 

men de LUT's ook weer verwijderen. 

 

Hoe mooi de mogelijkheid van gratis LUT's van internet ook is, u kunt ze pas uitproberen nadat u ze hebt geïmporteerd en de 

namen die op internet worden toegewezen, betekenen vaak niets. 

En als men dan bij tientallen LUT's met namen als "Morales", "Wilson", "Farmer", "1973", "Stein", "Lang" en "Levy", het over-

zicht volledig dreigt te verliezen, is de "LUT wissen" knop helemaal niet slecht. 
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Als u een LUT heeft geselecteerd, kan men vóór de 

berekening, de mate van transparantie bepalen waar-

mee de originele scène de LUT overlapt . 

 Zoals hier links wordt getoond aan de hand van het 

"Moonlight" -voorbeeld, vertoont de LUT het volledi-

ge effect bij 0%. Bij 100% werkt de LUT helemaal 

niet, we zien de originele video. 

Daartussen laten zich procent juist de niveaus instel-

len, als u een mix van originele en kleur gecorrigeer-

de scènes wilt creëren. 
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Om ongeveer een globaal overzicht te krijgen van de werking van de mee geleverde LUT's, hebben we hier onder de scène met 

de Sardijnse fabrieksruïne twintig keer bewerkt. Het is verbazingwekkend dat je met één opname zoveel varianten kunt maken ... 

zonder bij nacht, maanlicht, zonsondergang of heel hard licht ter plaatse te zijn. 
 

Wij wensen veel plezier en succes bij het – voorzichtig – gebruik van deze professionele mogelijkheden. 
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6.3 Kleurregeling, activering met toets combinatie  

De RGB-kleurinstellingen kunnen nu ook via de R-G-B knoppen worden opgeroepen (met PowerKey).  

Wie dikwijls met kleuren, kleuraanpassingen en zo nauwkeurig mogelijke 

kleurwaarden moet werken, zal het waarderen.  

De kleurbedieningen kunnen nu afzonderlijk worden geselecteerd en dan 

worden aangepast met de muis / trackbal of met de pijltjestoetsen.  

Onder Linux heb je hiervoor een actieve "PowerKey" -optie nodig. 

 

7 Betiteling   
 

7.1 Standaard-Schrift  

De Bogart-Standaard-Schrift kan nu ook voor titels gebruikt worden. In de 

Schrift keuze vindt u het nieuwe Schrifttype „Standard“.  

 

 

7.2  „Buikbanden” en sjablonen  

Voor de Bogart Titler, de Vertigo Titler en Titel-Studio worden  

30 "buikbanden" en sjablonen als "pagina" archieven meegeleverd. 

 

  

 

 

   

 

Geselecteerd worden de sjablonen onder "Pagina's".  

Daar zijn ze in het "archief" opgeslagen, onder de naam "B12" en  

vervolgens genummerd van 01 tot 30.  
 

 

 

Voor een betere oriëntatie tonen we ze hieronder : 
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Houd er rekening mee dat in de "normale" Bogart Titler de geïmporteerde pagina altijd "erbij geladen" wordt, u dus de 

nog beschikbare, maar eventueel overbodige eerste titelpagina, moet verwijderen.  
 

De 30 sjablonen moeten het voor u gemakkelijker maken om uw eigen buikbanden te maken. De hier voor-ingestelde kleuren en 

gradaties kunnen - en zullen ook graag - met slechts een paar klikken aan uw eigen behoeften worden aangepast.  
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8 Audio   

8.1 Informatie  

 

Links boven in het „Opname, Bewerken“-Menu worden de actuele 

Project-Naam en het Project-Formaat getoond.  

Een nuttige informatie ook op deze plaats.  

 

 

 

 

 

8.2  Nasynchronisatie  
 

Een dubbelklik op het beeldje van de in het midden 

geselecteerde storyboard "Plus" scène, geeft het 

originele geluid in volle breedte weer. 

Het probleem: in de Storyboard Plus-modus zou je 

graag nauwkeuriger willen zien hoe de originele 

soundtrack van een scène eruitziet. 

 

 

Dat kon tot nu toe alleen met behulp van de zoom knop, waarbij het betreffende stukje geluid vaak uit het zicht verdween.  

 

Met Bogart 12 is het nu veel eenvoudiger: een dub-

belklik op het gewenste scènebeeld past automa-

tisch de zoomfactor van de soundtracks aan de scè-

ne aan, het originele geluid wordt op het volledig 

scherm weergegeven. 

Zo heeft men snel het gewenste overzicht. 

 

 

 

 

9  Diversen  

In het hoofdmenu worden rechts boven de Project-Naam en het Project-Format evenals de opslagplaats van de Video-Data  

aangegeven.  
 

 

Op deze manier wordt u direct na de start van het programma geïnformeerd, ook en vooral bij het gebruik van externe harde 

schijven.  
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10 Voorlopig eindwoord  

We hopen dat we met deze handleiding de nieuwe features van de Bogart 12-versie duidelijk hebben uitgelegd.  

Als het ons niet is gelukt, als u iets mist in deze handleiding of als u andere suggesties heeft over hoe we onze handleidingen - en 

onze software - kunnen verbeteren, laat het ons dan weten!  

 

Terwijl u deze handleiding leest, werken we zoals gewoonlijk aan de volgende stappen en ontwikkelingen van al onze videobe-

werkingssoftware.  

 

Maar nu vooral veel plezier en vreugde bij het werk met                             !!!  

 


