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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 vakhandelaars 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 kunt u 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_13x.msi" het installa-

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

 

Na de installatie hebt u een activeringscode nodig voor Bogart 13 

(Bronzen Editie) en, indien nodig, 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). 

 
 

 Opmerking :  

U 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 dubbel-

klik. 

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 installa-

tie van uw software heeft uitgevoerd, moet u eerst de Bogart-software 

activeren om deze te kunnen gebruiken. U wordt naar het correspon-

derende menu geleid (Hoofdstuk 1.3). 

 

 
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 bureaubladpictogram. 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. 
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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 (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 (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. Om dit te doen, drukt u op de knoppen aan de voorzijde, als uw apparaat deze heeft, OK en AAN / UIT tegelijkertijd gedu-

rende 4 seconden of op de hoofdschakelaar die is gespecificeerd in de hardware-handleiding. Uw systeem wordt dan uitgescha-

keld. 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 .  

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

starten 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 uw 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 de menuweergave wijzigen en 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 : u voert de activeringscode voor een editie niet in tijdens de installatie; het wordt gevraagd dit te doen na 

het starten van Bogart. Als u geen activeringscode invoert, kunt u het systeem niet verder gebruiken en het wordt  

automatisch uitgeschakeld. 

 

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 ziet u 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 a.u.b. 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 ge-

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

en daarmee een nieuwe installatie. 

 

Nadat u uw apparaat opnieuw heeft opgestart, duurt het even voordat alle benodigde gegevens zijn geladen. Vervolgens ver-

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

derlijke 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’s. 

 

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 mogelijkheid om uw vakhandelaar het serienummer van uw  

apparaat door te geven (acht cijfers + controlecijfer, te vinden in het 

menu "Systeeminstellingen", veld linksonder ) zodat een betalende 

activeringscode, 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 worden  
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 of 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 kunt u het nu onbeperkt  

gebruiken. 

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

versie of weer "verborgen" worden gebruikt. 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 aan-

vullende 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 Bronzen of Zilver Editie werkt, kunt u op elk moment een upgrade naar 

de Zilver of Goud 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 zilver- of goud-editie zijn opgeno-

men, 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 13 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_13.x_Demo_DE.msi”. Installeer dit bestand als u Bogart 13 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 men wil 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 13 te activeren, is de installatie van de volledige 

versie vereist. Die genereert vervolgens een individueel serie-

nummer dat wordt toegewezen aan het pc + gebruikersaccount. 

Een activeringscode kan alleen worden besteld met dit serie-

nummer. De demoversie heeft geen serienummer en kan daar-

om niet geactiveerd worden. 

Aan de andere kant betekent dit dat projecten die met de demo-

versie 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 oudere 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  

verwijdert, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogart 13 Addendum voor Windows en Casablanca 3    blz 9 



2  Welkom bij Bogart 13     

Bedankt dat u voor Bogart 13 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 12. Als u met versie 13 begint, dus helemaal nieuw met digitale 

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

van het apparaat –variant. En u heeft ook de handleiding van Bogart 11 + 12 nodig. 

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 13 worden hier in woord en beeld beschreven. 

 

2.1  Wat is nieuw in Bogart 13 ?  

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

Instellingen : 

*     Persoonlijke instellingen gemaakt in Bogart kunnen nu worden opgeslagen. Dit betekent dat ze met één druk op de knop  

       kunnen worden hersteld wanneer op nieuwe apparaten wordt overgeschakeld of bij een volledige herinstallatie. 

*     Met "Reset", kunnen de persoonlijke instellingen van Bogart SE teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Op die  

       manier kunnen "verkeerd afgestelde" systemen met één druk op de knop worden gecorrigeerd. 

*     WINDOWS: Wanneer het programma wordt opgestart, zoekt het één keer per dag automatisch naar beschikbare updates,  

       mits er een onlineverbinding is. Dit kan ook worden uitgeschakeld onder Instellingen. 

*     WINDOWS: bij een volledig nieuwe installatie van Bogart SE wordt het besturingsapparaat automatisch ingesteld op  

       "trackbal" om de overgang voor Casablanca 3-gebruikers te vergemakkelijken. Bovendien staat "audio scrubbing met  

       eindeloos afspelen" standaard op "uit".  

       Beide instellingen kunnen vervolgens onder "Bediening" aan de persoonlijke voorkeur worden aangepast. 
 

Project : 

*    In "Project /Selectie" kunnen nu items worden verwijderd uit de lijst in het "Onlangs gebruikte projecten" bereik. Daarmee 

      kunt u nu ook Store'n'Share/Disk-Juggler-projecten verwijderen die niet meer toegankelijk zijn en niet meer op het apparaat 

      nodig zijn . De wijziging aan deze lijst heeft geen gevolgen voor de eigenlijke projecten 

*    "Alle projecten verwijderen" verwijdert met een druk op de knop alle 30 projecten van de actuele projectomgeving.  

     Daarna wordt aangeboden om ook een eventueel bestaande MediaPool te wissen. 
 

Import:  

*    In "Import/Beeld/Geluid Correctie" kan de preview-weergave nu worden omgeschakeld naar de modi die bekend zijn van  

      de enkel-beeld preview. Dit vergemakkelijkt de aanpassing aan andere scènes/camera's al direct tijdens de import. 

*    Scènes van selfiecamera's kunnen nu tijdens het importeren direct correct worden ingelezen met "Horizontaal spiegelen". 

*    De importinstellingsfuncties "Trim scenes IN" en "Trim scenes OUT" worden nu gebruikt voor het automatisch inkorten van  

      scènes en (automatisch verlengde) fotoscènes. Vooral bij gebruik van de insert-functie hebben scènes aan de IN een ingekort 

      bereik nodig om er overgangseffecten mee te kunnen gebruiken. Dit kan nu automatisch worden gedaan. 

*    Bij het importeren van USB/CD/DVD kunt u de import filteren op "Alles", "Foto's" of "Video's". Camera's die voor elke  

      scène een extra voorbeeldafbeelding op de geheugenkaart maken, leiden niet langer tot "dubbele invoer" van foto's/video's.  

      De gemaakte instelling geldt ook voor een volgend "Geavanceerd zoeken" in Windows. 

*    Terwijl het importeren wordt uitgevoerd, wordt nu de tijd voor de import geschat en weergegeven.  

*    WINDOWS: Scènes met meerdere mono-audiotracks worden nu automatisch correct geïmporteerd. 

*    WINDOWS: Bestanden kunnen nu ook worden geïmporteerd vanaf tablet/smartphone/ActionCam etc. die alleen als MTP- 

      apparaat verbinding maken met Windows. De gegevens worden tijdelijk in de cache opgeslagen voordat ze worden  

      geïmporteerd, wat enige tijd kan duren. 
 

Bewerken :  

*   Het invoegen van een insert gebeurt nu direct bij de oranje positiemarkering. Invoegen aan het begin en dan verplaatsen om  

     te passen is niet langer nodig, wat de workflow met inserts aanzienlijk versnelt. 
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*    Dubbelklikken op de in het midden staande scène, plaatst nu de oranje positiemarkering precies aan het begin van die scène,   

      wat het werken met een insert en het afspelen in het kleine venster veel gemakkelijker maakt. 

*    In het “Speciaal” menu worden de knoppen voor preview, enkel beeld en uitgebreide preview (ringsymbool) meestal  

      automatisch vergrendeld als de effecten de betreffende functie niet ondersteunen. Het "verbodsteken" bij het aanroepen van  

      dergelijke functies vervalt dus en het gebruik wordt duidelijker. (Oudere effecten ondersteunen deze functie niet altijd). 

*    In het “Bewerken” menu "Opt" is het nu mogelijk om te wisselen tussen "JPG" en "PNG" foto formaat alvorens een foto te  

      exporteren. PNG scoort met verliesvrije compressie. 

*    Bij het "uitgebreid knippen" van scènes tijdens het afspelen, wordt de vraag of bestaande punten moeten worden gewist nu  

      alleen gedaan als er daadwerkelijk punten voor de afspeelpositie liggen. 

*    De onder “Voltooien / Exporteren” vermelde nieuwe functies gelden ook voor "Bewerken / Optie / Scène Exporteren". 

*    Bij het afspelen van scènes en storyboards, is er een extra bereikweergave vóór de niveauweergave. Dit maakt het gemak- 

      kelijker om te zien waar u zich in de film/scène bevindt. 

 

Effecten : 

*    Het langtijd/speciaal effect "Zoom" heeft niet langer een lengtebeperking voor IN/UIT zoombewegingen.  

*   Het langtijd/speciaal effect "Rechthoek" heeft nu een instelbare fade-tijd. 

*   “Kantelen" biedt als nieuw langtijd/speciaal effect de rotatie met +90/- 90° en met 180°.  

     Of de beeldverhouding wordt aangepast door "zwarte randen", "trimranden", "centreren" of "vervormen" is instelbaar. 

*   “Scherptecorrectie" heeft als nieuw langtijd/speciaal effect de mogelijkheid om scènes ofwel met een schuifregelaar onscherp 

     te maken of de scherpte te verhogen. Een "omgekeerde" instelling van dit effect maakt het ook mogelijk een scène te laten  

     beginnen en/of eindigen met de ingestelde onscherpte terwijl het middengedeelte normaal wordt weergegeven. 

 

Betittelen : 

*    "Bogart Titler" en "Vertigo Titler" tonen nu direct het aantal gebruikte elementen in de tabbladen van "Tekstvak (ken)"  

      en "Pagina (s)". Zo merkt u foutief gemaakte pagina's en tekstvakken bij het eerste zicht. 

*    "Bogart Titler" en "Vertigo Titler" hebben een gele toets [>0<] gekregen waarmee alle instellingen in alle tabbladen  kunnen 

      worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Vanaf nu behoren "verkeerde" titels tot het verleden. 

 

Audio-Bewerking :  

*    De export van audio tracks heeft nu een "Modus" knop voor audio export als "MP3" of "WAV". Bij het exporteren als een  

     WAV container wordt de ongecomprimeerde PCM-audiocodec met 1536 kBit/s en 48 kHz gebruikt. 

*    Bij de "uitgebreide splitsing" van audiostukken tijdens het afspelen, wordt de vraag of bestaande punten moeten worden  

      gewist alleen gesteld als er daadwerkelijk punten voor de afspeelpositie liggen. 

*    CASABLANCA-3/DVC: De import van .WAV-bestanden (voor Zoom audiorecorders e.d.) wordt nu ondersteund. 

 

Audio-Nasynchroniseren :  

Bij het passeren van de tijdlijn/scrub, met Alt +/- en Shuttle-TT, worden nu alle audio tracks afgespeeld. Met deze en de  

volgende punten kan het harde “knippen-op-muziek” met onderliggende muziek in Bogart SE radicaal worden veranderd. 

*  De functie "Huidig geluidsspoor splitsen op positiemarkering" (schaarsymbool) kan nu ook worden gebruikt in geluidsspoor 1 

(oorspronkelijk geluid). Hiermee worden beeld en geluid van de betreffende storyboard-scène in twee delen geknipt (zoals in het 

Bewerken menu). 

*  In het eerste tabblad "Geluidssample invoegen / vervangen", kan de "Delete" knop [x] nu ook worden gebruikt om geluidsspo-

ren in spoor 1 (origineel geluid) te verwijderen. Dit verwijdert ook de betreffende scène uit het storyboard. Dit is vooral prak-

tisch na het knippen van scènes voor bewerking op het muziekritme en het verwijderen van "overtollige" scène-delen. 

*  In het derde tabblad "Fade" kan het overgangseffect "Audio Fade" in het storyboard worden ingevoegd met de nieuwe knop 

[Track 1 Audio Fade]. De "maximum lengte" kan worden ingesteld van 1-5 seconden. De werkelijke tijd hangt af van het  

beschikbare materiaal. Als dit niet lang genoeg is, wordt de geluidsfade automatisch ingekort. Een ingevoegde audiofade kan 

ongedaan worden gemaakt via "UnDo" of, omdat het eigenlijk een "overgangseffect" is, kan het ook later op elk moment in de 

overgangseffecten worden gewijzigd of verwijderd. 

Het effect maakt ook twee verschillende manieren van werken mogelijk: 

*  Als in spoor 1 een geluidsspoor is geselecteerd, wordt de geluidsfade ingesteld van deze scène naar de volgende scène.  

*  Indien in spoor-1 geen geluidsspoor actief was, wordt de geluidsfade ingesteld van de boven gecentreerde/geselecteerde scène 

    naar de volgende scène. 

- Onder de audiotracks is er nu een "Zoek" knop, die de huidig geselecteerde audiotrack in het storyboard activeert in de lijst van 

de "Sample Invoegen/Vervangen" tab. 

- Met de "Zoeken" knop is het ook mogelijk om een geselecteerd origineel geluid in spoor 1 te scheiden als een onafhankelijke 

sample in de audio-lijst. Als u in het storyboard geknipt hebt en dit deel bestaat niet als aparte scene in de shotlist, dan verkort dit 

aanzienlijk het maken van een scene en in Special “Scene->Sample”. 
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Voltooien/Exporteren : 

*  Om de weergave van geëxporteerde scènes op oudere/zwakkere mediaspelers te verbeteren, is een kwaliteitsniveau "HD-TV" 

toegevoegd. En voor het versturen van video's via WhatsApp & Co. vermindert het kwaliteitsniveau "Web Video" het geheugen-

gebruik van geëxporteerde scènes/storyboards nog verder. Perfect ook voor langzame tablets en smartphones. 

*  Onder de kwaliteitsinstelling toont het export menu nu een schatting van de verwachte bestandsgrootte bij het exporteren van 

individuele scènes of het storyboard. De werkelijke grootte kan afwijken van deze schatting, afhankelijk van beweging in scènes/

beeldruis/beelddetails/enz. 

*  Bij het exporteren van een enkele scène of het storyboard in een specifiek formaat, wordt de benodigde tijd nu geschat.  

*  De scène/storyboard export kan nu ook worden gedaan als een verliesvrij gecomprimeerde PNG enkel beeldsequentie.  

Aangezien hier altijd de best mogelijke kwaliteit wordt gebruikt, is er geen instelbare kwaliteit voor JPEG- en PNG-sequenties. 

*  WINDOWS: Voor de export van "verticale" video-opnamen, is het nu mogelijk om in te stellen of "rotate" informatie wordt 

ingesloten in het videobestand voor latere weergave (niet ondersteund door alle formaten). Dit maakt het mogelijk (met beper-

kingen) om verticale videoscènes te bewerken (bijv. vanaf smartphone of tablet). 

*  WINDOWS: Afhankelijk van het projectformaat en hardware, zijn nu ook "Intel" hardware versnelde formaten beschikbaar. 

Systemen met Intel processors van de 6e generatie en een actieve Intel UHD grafische kaart zijn dus ca. 43-53x sneller bij het 

exporteren van H.265/HEVC. Als een export van één uur UHD-materiaal voorheen 108 uur duurde, is dat nu in 2 uur gebeurd. 

 

Verschillende : 

 Meervoudige selectie in gebieden met lijstvensters (b.v. selectie van importbestanden) is verbeterd om te voldoen aan de PC-

norm. Indien men een vinkje plaatst en vervolgens een tweede op een willekeurige plaats terwijl men tegelijkertijd de hoofdletter 

(shift) toets op het toetsenbord ingedrukt houdt, worden alle scènes in dit bereik gemarkeerd. 

*  In de ImagePool (toegankelijk via het venster "Patroon selecteren"), zijn de drie afbeeldingen van "Rechthoek dik / middel / 

dun" in het product "Bogart SE / Afbeeldingen / Frames" herwerkt om te kunnen worden gebruikt voor schermvulling met speci-

aal/langtijd effect "Pattern 2 en 3". 

*  WINDOWS: De opnamefuncties voor DV/HDV en de USB-analoog converter hebben nu beide een "Mode"-schakelaar. 

"Normaal" registreert zoals voorheen totdat hij stopt of het signaal wegvalt. "Tijd" kan worden ingesteld op een bereik van 1-180 

minuten. Om fouten door oude banden tot een minimum te beperken, worden nog steeds opnametijden tot maximaal 15 minuten 

aanbevolen. 

 

 

 

Als een functie alleen mogelijk of beschikbaar is met Bogart 13 Linux of Bogart 13 Windows, wordt deze overeenkomstig  
 

gemarkeerd (Linux              ) of (Windows           ). 
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3   Instellingen   

3.1  Persoonlijke instellingen 

In het menu "Instellingen" heeft u de mogelijkheid 

om "Persoonlijke instellingen" (Personal settings) 

op te slaan, te herstellen of teug te plaatsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Onder Bogart voor Windows wordt de back-up 

gemaakt naar een opslagmedium of een van de 

harde schijven; onder Bogart Linux moet een  

externe harde schijf, een geheugenkaart of een USB-stick worden aangesloten. De persoonlijke back-upgegevens zijn niet groot; 

de hier gemaakte instellingen betreffende schermresolutie, grootte van lettertype en voorbeeldafbeelding, werking met één en/of 

twee monitoren en soortgelijke instellingen die alleen aan de persoonlijke behoeften en de hardwareomgeving zijn aangepast, 

worden bewaard. Als u overstapt op een nieuw apparaat of een nieuwe installatie wilt uitvoeren, is de vertrouwde omgeving met 

één druk op de knop weer terug. Als u uw toestel per ongeluk volledig hebt "verziekt", kunt u met een klik op de "Reset"-knop 

alles weer terugzetten naar normaal. 

 

3.2   Automatisch Update-zoeken  

Als het Casablanca4 systeem of uw eigen PC met Bogart voor Windows verbonden 

is met het Internet, controleert het systeem automatisch eenmaal per dag of er  

updates van het Bogart programma zijn. Als een update wordt gevonden, wordt de 

installatie van de update aangeboden. 

Als u wilt afzien van het automatisch zoeken, kunt u dit uitschakelen (zie afbeel-

ding rechts) in de "Systeem" instellingen onder "Automatisch controleren op  

updates". 

 

 

 

 

 

3.3   Automatische instellingen   

Bij een volledig nieuwe installatie onder Windows wordt het  

besturingsapparaat automatisch ingesteld op "TrackBall" om de 

omschakeling voor de gebruikers van Casablanca 3 te  

vergemakkelijken.  

Het resultaat is de vertrouwde trackbal-bediening, vooral bij het 

trimmen, zelfs als een muis is aangesloten. Bovendien staat 

"audio scrubbing met eindeloos afspelen" standaard "uit".  

Beide instellingen kunnen vervolgens onder "Bediening" aan de 

persoonlijke voorkeur worden aangepast. 
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4   Project  
 

4.1  Projectlijsten opschonen  

In "Projectinstellingen" kunnen nu items worden verwijderd 

uit de lijst in de sectie "Onlangs gebruikte projecten". 

Dit betekent dat u nu ook Store'n'Share of Disk Juggler  

projecten kunt verwijderen die niet langer nodig zijn op het 

apparaat en waar u voorheen niet "bij" kon. 

Wijzigen van deze lijst heeft geen effect op de eigenlijke 

projecten, maar de - vooral bij gebruik van veel externe 

harde schijven - opeenhoping van onnodige verwijzingen 

kan met deze functie worden vermeden. 

 

 

4.2  Alle projecten wissen  

De knop "Alle projecten  

verwijderen" doet precies dat. 

Op deze manier kunt u een  

projectomgeving met slechts 

een paar handelingen volledig 

opschonen. 

 
 

De volledige verwijdering van alle projecten 

vindt echter pas plaats na een dubbele veilig-

heidscontrole, waarvan het tweede deel u echt 

aan het denken zet. Dit zorgt ervoor dat  

niemand per ongeluk "zijn bord schoonveegt". 

 

Is een MediaPool aangemaakt, wordt ook de verwijdering hiervan aangeboden. 

 

 

5   Importeren   

5.1  Import preview              

In de "Beeld/geluid correctie" van het importeren menu, kan 

de preview weergave nu, zoals bekend van de enkelbeeld 

 preview, omgeschakeld worden naar de modi "Origineel", 

"Correctie", "Origineel + Correctie" en "Vergelijking" . 

Met "Origineel + Correctie" kunt u - bij wijze van spreken 

"live en in kleur" - op de ene helft van het beeld zien wat de 

correcties van helderheid, contrast, kleur, gamma of van de 

rode, groene en blauwe delen van de scène veroorzaken.  

In de afbeelding rechts zien we links het origineel en rechts de  

gecorrigeerde versie. 

 

De optie "Vergelijken", waarbij een reeds geïmporteerde  

scène half als vergelijkingsobject met de te importeren scène 

wordt weergegeven, vergemakkelijkt de aanpassing aan  

andere scènes of camera's al direct bij het importeren. 
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5.2  Scènes horizontaal spiegelen  

Sommige selfiecamera's produceren een spiegelbeeld 

bij het nemen van selfies. 

 

Dit doet er vaak niet toe, maar het is wel belangrijk 

voor geschriften, teksten of logo's die ook worden  

opgenomen. 

 

De functie "horizontaal spiegelen" is nu geïntegreerd 

in het experten menu van Bogart13 importeren en  

maakt deze correctie mogelijk direct wanneer de  

scène of foto wordt opgenomen. 

 

 

5.3  Import instellingen  

Aangezien de "inkorten" functie in de import instellingen tegenwoordig niet meer echt nodig is door de geavanceerde camera 

technologie, heeft hier een verandering in functionaliteit plaatsgevonden. 

Met "Scène INKORTEN IN" en "Scène INKORTEN UIT" kunnen we nu automatisch scènes inkorten en bijsnijden met een 

bepaalde tijd, direct bij het importeren. Vooral bij gebruik van de insert-functie hebben scènes aan de IN, een ingekort bereik  

nodig om overgangseffecten te kunnen toepassen bij een insert. 

 

Deze instellingen zijn ook effectief bij het importeren van fotoscènes of  

foto's die door het importeren in scènes worden omgezet. 

In ons voorbeeld hiernaast krijgen we een fotoscène van 7 seconden  

zichtbare lengte en een trimreserve van elk 3 seconden. 

 

Men moet dus goed opletten wat men hier heeft ingesteld, of bewust bij het importeren een "trimreserve" aanleggen voor 

scènes en/of foto's. De standaardwaarden voor "scène inkorten IN" en "scène inkorten OUT" zijn 000.00:00. 

 

 
5.4  Importeren : filter 

Bij het importeren vanaf USB/CD/DVD kunnen "Alle", 

"Foto's" of "Video's" worden gefilterd voor de import.  

Camera's die voor elke scène een voorbeeldafbeelding op  

de geheugenkaart maken, leiden niet langer tot "dubbele 

invoer" van foto's/video's. De gemaakte instelling geldt ook 

in Windows. voor een volgende "Geavanceerd zoeken"  

 

 

5.5 Weergave van de verwachte invoertijd  

Terwijl wordt geïmporteerd, wordt de duur van de import van alle geselecteerde  

scènes geschat en weergegeven. Deze raming wordt voortdurend gecontroleerd en  

bijgesteld. 

De ervaring leert dat de weergave in het begin vrij onnauwkeurig is, vooral bij veel  

geselecteerde scènes en eventueel noodzakelijke extra aanpassingen van de afmetingen 

en beeldsnelheden, en daardoor de resterende tijd relatief  vrij grote sprongen maakt. 

In de loop van het importeren wordt de weergave van de resterende tijd echter steeds 

nauwkeuriger geschat, na ongeveer een kwart van de hele operatie is de tijd al vrij  

correct. 

Op die manier kunt u, vooral bij grote hoeveelheden of lange scènes, na korte tijd vrij nauwkeurig inschatten hoe lang u het  

toestel alleen kunt laten werken,….als u de import niet wilt bekijken om al een ruw overzicht te krijgen. 
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  Toestel 

Materiaal van USB of Disk importeren 

 Resterend : 



5.6   Import Bijzonderheden 

Tot nu toe werd bij het importeren alleen rekening gehouden met een O-geluidsspoor van camera's die 2 of 4 mono-sporen  

opnemen. Bogart13 detecteert nu automatisch de 2 of 4 PCM mono sporen, neemt ze op en combineert ze tot een intern stereo 

geluid. Sporen 1+3 worden op het rechter stereokanaal geplaatst en sporen 2+4 op het linker stereokanaal. Op deze manier is het 

nu mogelijk om met ongebruikelijke audio opname formaten te werken. 

Bestanden kunnen nu ook worden geïmporteerd van tablets/smartphones/ActionCams etc., die alleen als MTP-apparaat met 

Windows verbinding maken. De gegevens worden tijdelijk in het cachegeheugen opgeslagen voordat ze worden geïmporteerd, 

wat enige tijd kan duren. 

 

 

 

6    Bewerken  

6.1  Insert  

Het invoegen van een insert gebeurt nu direct bij de oranje positiemarkering. Invoegen aan het begin en dan verplaatsen om te 

passen is niet langer nodig, wat de workflow met inserts aanzienlijk versnelt. 

 

De werkwijze is heel eenvoudig: Wanneer "Storyboard Plus"  

actief is, bewegen we de muis of trackbal over de tijdlijn (1) en 

kunnen we de preview (2) in real time zien. 

Wanneer we de juiste positie of het beginbeeld voor onze insert 

hebben bereikt, klikken we gewoon met de muis en de oranje 

afspeelmarkeerder springt naar deze positie. 
 

Daarna wordt de "Insert" functie (3) gekozen en de als insert 

gekozen scene (4) springt naar de positie van de oranje positie-

markeerder (5) en ligt als insert op de achtergrond scène 

 (zie onder). 

 

 

Nadien kan deze natuurlijk, net als elke andere tot dusver gebruikte insert 

scène, via de “Bereik” functie worden verplaatst of ingekort, naar smaak  

en behoefte. 

Wat de snelheid betreft, is het invoegen van de insertscènes bij de oranje  

positiemarkering waarschijnlijk veruit de snelste variant, die in de meeste  

gevallen ook zonder latere verschuivingen of inkorten een vlekkeloos resultaat 

zou moeten opleveren. 

 

Dubbelklikken op de scène in het midden plaatst de oranje positiemarkering precies aan het begin ervan, wat ook het plaatsen 

van de insert en het werken met het kleine preview venster vergemakkelijkt. 

 

6.2  Toets revisie  

 

Voorheen was het mogelijk de 

menu's "Preview", "Enkel beeld" 

en "Extended preview" te  

selecteren, zelfs voor effecten die 

dat eigenlijk niet toestonden,  

hetgeen na selectie werd bevestigd 

met het verbodsteken (zie links).  

 

In Bogart13 zijn deze knoppen (zie rechtsboven) vanaf het begin "uitgegrijsd", d.w.z. vergrendeld. Dit vermijdt onnodig klikken 

en maakt de bediening duidelijker en eenvoudiger. Oudere effecten ondersteunen deze functie niet altijd. 
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Verwijderen Vervangen 



6.3 Nieuw beeld export formaat    

In het bewerkingsmenu onder "Opt", is het nu mogelijk om te wisselen  

tussen "JPG" en "PNG" fotoformaat alvorens een foto te exporteren. Het 

PNG-formaat wordt gekenmerkt door een verliesvrije compressie, het - tot 

dusver enig mogelijke - JPG-formaat is het meest universele van de twee. 

 

 

6.4    Vraag tijdens uitgebreid splitsen  

Bij "uitgebreid splitsen" van scènes "on 

the fly", d.w.z. tijdens de weergave via 

de "Index"-knop, vind de vraag of reeds 

geplaatste knippunten moeten worden 

gewist, alleen nog plaats als er daadwer-

kelijk punten voor de weergavepositie 

liggen. 

 

6.5    Bereik aanduiding tijdens weergave  

Bij het afspelen van scènes of het storyboard, is er links van het level-display nu een 

extra “Bereik vak”. Hier wordt de voortgang van het afspelen weergegeven als een 

langzaam groeiende balk. Op die manier kunt u zich goed oriënteren over waar u 

zich bevindt binnen de scène of het storyboard. 

 

7   Effecten  
 

7.1 Langtijd/speciaal effect "Zoom"  

Het langtijd- of speciaal effect "Zoom" heeft niet langer een  

lengtebeperking voor de zoombewegingen - rsp een zeer "royale". De zoom-

beweging "In" het beeld en er weer "Uit" heeft nu een maximale lengte van 

telkens één minuut. 

Dit zou voldoende moeten zijn om elke beweging, hoe ver in de scène ook, 

met gemak te kunnen uitvoeren. 

 

De in- en uitzoomlengtes kunnen volledig onafhankelijk van de lengte van de scène waarop deze zoombeweging wordt 

toegepast worden ingesteld . De "Zoom-In" heeft altijd de eerste prioriteit. De scène wordt dus ingezoomd tot de  

ingestelde lengte van het inzoomen is bereikt. Als u meer tijd definieert dan de hele scène toestaat, zult u slechts één inzooming 

produceren. De uitzoomtijd wordt dan volledig genegeerd. 
 

Als de zoom-in korter ingesteld is dan de scènelengte, wordt ook rekening gehouden met de uitzoomtijd. 

De resterende scènetijd die niet wordt besteed aan het in- en uitzoomen van de scène, staat onze virtuele camera stil op de scène 

of de beeldsectie die is gedefinieerd met "Positie/grootte". 

Normaal hoeven wij ons niet bezig te houden met deze extreme waarden en ongebruikelijke in en uit tijden. Meestal definiëren 

gebruikers een zoom-in en zoom-uit van misschien 2 tot 3 seconden. Dan hoeft men zich, tenminste bij normale scènelengtes, 

over zulke dingen geen zorgen te maken. 

Stelt men de in- en uitzoomtijden op 0, springt de virtuele camera onmiddellijk naar de onder "Positie" vastgelegde positie en 

grootte. 

 

7.2   Langtijd/speciaal effect "Rechthoek"  

Het langtijd/speciaal effect "Rechthoek" heeft nu een instelling "Fade"  

waarmee men het in- en uitfaden van de rechthoek, gedefinieerd in "Positie" 

en "Kleur", kan aanpassen. 

Ook hier heeft, zoals bij "Zoom", het infaden "voorrang". De ingestelde tijd 

wordt in- en dan weer uitgefade. Als de fade-in tijd langer is dan de scène, 

vervaagt de rechthoek alleen. Als de tijd korter is dan de scène, wordt de rest 

van de tijd gebruikt voor het uitfaden. Als de fade-tijd x 2 korter is dan de 

scène, blijft de rechthoek in het middelste deel van de scène staan. Natuurlijk kan men hier ook helemaal geen fade gebruiken en 

de rechthoek zoals gewoonlijk plaatsen. 
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7.3   Langtijd/speciaal effect "Kantelen" (Tilt) 

Het langtijd/speciaal effect "Tilt" staat al lang op het verlanglijstje van  

gebruikers. Sinds enige tijd is het mogelijk om staande, liggende of andere 

ongebruikelijke foto's en scènes tijdens of vóór het importeren aan te passen 

aan het projectformaat. Dit is nu ook mogelijk na de opname. 

 

Onder "Draaien" wordt de scène of foto met +90, -90 of 

180 graden gedraaid. 
 

 

Zodra u het beeld op de juiste manier geroteerd hebt, kunt of moet u bepalen wat er met de randen moet gebeuren, die praktisch 

altijd aanwezig zullen zijn. Hieronder is te zien wat er gebeurt met het origineel (links) na de juiste rotatie met de individuele 

instellingen. 

Omdat foto's of scènes die niet in het videoformaat passen waarschijnlijk altijd een beetje anders behandeld moeten worden, kunt 

u ze nu met een gerust hart "in één keer" importeren met Bogart 13 ... in de wetenschap dat u de afzonderlijke scènes nu ook 

achteraf kunt roteren en bijsnijden als dat nodig is. Als u nog steeds last hebt van de randen, kan het "Zoom"-effect of het 

optionele "Aspector" helpen. 
 

 

7.4    Langtijd/Speciaal effect "Scherptecorrectie" (Sharpness correction)) 

 

Een ander nieuw langtijd/speciaal effect is "scherptecorrectie", waarmee scènes kunnen worden vervaagd of verscherpt als dat 

nodig is. 

 

Met "Correctie" stelt u de onscherpte (-1 tot -20) of de "Overscherpte"  

(1 tot 10) in. We laten dit hieronder zien met een gedeelte van een oud 

Italiaans benzinestation, het correctieniveau "0" is het ongecorrigeerde 

beeld. De ingestelde waarde is het doel waarnaar het beeld wordt  

ingesteld bij de "In"-tijd. De "Out" tijd wordt dan gebruikt om terug te 

faden naar de normale scène. 

 

 

In ons voorbeeld hier, met een correctie van -10 in 2 seconden, zou het normale beeld of de scène in onscherpte worden getrok-

ken, het zou daar blijven tot 2 seconden voor het einde van de scène en dan weer scherp worden. Met "Invert" (Reverse) kunt u 

de waarden met dezelfde timing met één klik omwisselen, zodat u onscherp begint, dan scherp wordt en weer onscherp eindigt.  

Aangezien het effect niet alleen onder "Speciaal" verschijnt, kunt u met het langtijdseffect ook meerdere scènes over elkaar laten 

lopen, wat geheel nieuwe stilistische middelen opent die voorheen alleen met veel moeite en kosten konden worden gerealiseerd. 
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  Zwarte randen  zonder randen  centreren  vervormen 

Correctie Correctie Correctie Correctie 

Uit 



8   Titels  

8.1    Vak- en paginanummering  
 

Zowel in "Bogart Titler" als "Vertigo Titler" wordt het aantal  

elementen direct in de kopregel van het desbetreffende tabblad 

weergegeven wanneer meerdere vakken of pagina's worden  

gebruikt.  

Op die manier hebt u direct een overzicht van het aantal vakken en pagina's die zijn aangemaakt. 

 

Foutief aangemaakte vakken en pagina's zijn verreweg de meest voorkomende oorzaak van stress en ergernis in de Titler. 

 

Een ongelooflijk aantal telefoontjes en vragen om ondersteuning gaan over problemen als "Mijn titel duurt maar half zo lang als 

ik had gewild", "Pas helemaal aan het eind flitst de titel ongelooflijk snel door het beeld" of "Eerst zie ik niets, dan springt de 

titel in één keer op het scherm". In de meeste gevallen werden vakken of pagina's per vergissing of met een ondoordachte klik 

"toegevoegd", waardoor natuurlijk de timing van de hele titel veranderde. 

 

Dit kan natuurlijk nog steeds gebeuren, maar nu kan men in een oogopslag zien dat er iets mis is - "Ola, ik wilde maar één  

pagina en geen vier !" - en het dan meteen corrigeren. 

 

8.2  Naar fabrieksinstellingen terugzetten 

 

De "Bogart Titler" en "Vertigo Titler" hebben een gele "Reset" knop gekregen die alle 

instellingen in alle tabs terugzet naar de fabrieksinstellingen. Vooral met de Vertigo 

Titler gebeurde het vaak dat gebruikers "verdwaalden" in de eindeloze instelmogelijk-

heden en ineens niet veel controle meer hadden over de titels omdat bijvoorbeeld  

achtergronden of fontlijnen als transparant waren gedefinieerd of ineens de gaten in de 

titel het gekartelde patroon 4 op een ongunstige manier overlapten ;-)) 

 

In dergelijke gevallen helpt nu een klik op de gele knop en na een korte bevestigingsvraag krijgen zij één vak, één pagina en een 

standaard wit lettertype op het scherm. Duidelijkheid met één klik. 

 

 

9    Audio bewerking 

9.1 Modus omschakelen 

Bij het exporteren van audio-samples zijn  

er ook enkele wijzigingen. 

Naast de export kwaliteit, welke in drie 

niveaus kan 

worden  

ingesteld, 

heeft Bogart  13 nu ook een "Mode" knop 

voor audio export als "MP3" of "WAV". 

 

 

Bij het exporteren als een WAV-container wordt de ongecomprimeerde PCM-audiocodec met 1536 kBit/s en 48 kHz gebruikt. 

 

9.2  Uitgebreid splitsen  

Bij het "uitgebreid splitsen" van audiosamples tijdens weergave, komt de vraag of bestaande punten moeten worden verwijderd 

(vergelijkbaar met de vraag voor video-splitsing, hfdst. 6.4) alleen als er daadwerkelijk punten voor de afspeelpositie liggen. 

 

9.3    Wav Importeren    

De import van .WAV bestanden (voor Zoom audio recorders en co.) wordt nu ondersteund op Casablanca3 apparaten en DVC's.  
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 Waarschuwing 

Bent u zeker dat u alle instellingen wilt 

terug zetten ? 

Ja Neen 



10    Audio nasynchronisatie  

10.1    Volledige audioweergave bij scrubbing  

Bij het overlopen van de tijdlijn, bij "scrubbing", met Alt +/- en Shuttle-TT (zie rode dubbele pijl), worden nu alle audiotracks 

afgespeeld - parallel met de weergave in het preview venster rechtsboven. Daarmee en met de volgende punten kan het harde 

“knippen op maat” met onderliggende muziek in Bogart-SE radicaal worden veranderd. 

 

 

10.2   Origineel geluid (Spoor 1) splitsen 

 

De functie "Huidig geluidssample splitsen op 

positiemarkering”  (schaarsymbool,  

afbeelding links) kan nu ook worden gebruikt 

in geluidsspoor 1 (origineel geluid). Hiermee 

worden beeld en geluid van de betreffende 

storyboard-scène in twee delen geknipt (zoals 

in het menu Bewerken). 

 

 

 
10.3 O-geluid (spoor 1) wissen  

 

In het eerste tabblad "Samples invoegen / 

vervangen", kan de "Delete" knop [x] nu 

ook gebruikt worden om geluidssporen in 

spoor 1 (origineel geluid) te verwijderen. 

Dit verwijdert ook de betreffende scène uit 

het storyboard. Dit is vooral praktisch na het 

opsplitsen van scènes voor bewerking op 

muziekritme en het verwijderen van 

"overtollige" scènedelen. 
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Spoor 1 



10.4    Audio fade instellen (Track1) 

 

In het derde tabblad "Fade" kan het over-

gangseffect "Audio Fade" in het storyboard 

worden ingevoegd met de nieuwe knop 

[Track 1 Audio Fade].  

De "maximum lengte" kan worden ingesteld 

van 1-5 seconden. De werkelijke tijd hangt 

af van het beschikbare materiaal. Als dit niet 

lang genoeg is, wordt de geluidsfade auto-

matisch ingekort. Een ingevoegde audiofade 

kan ongedaan worden gemaakt via "UnDo" 

of, omdat het eigenlijk een "overgangseffect" is, kan het ook later op elk moment in de overgangseffecten worden gewijzigd of 

verwijderd. 

 

Het effect maakt ook twee verschillende manieren van werken mogelijk: 

*  Als in spoor 1 een geluidsspoor is geselecteerd, wordt de geluidsfade ingesteld van deze scène naar de volgende scène.  

*  Indien in spoor-1 geen geluidsspoor actief was, wordt van de hierboven gecentreerde/geselecteerde scène naar de volgende  

scène de geluidsfade ingesteld. 

 

 

10.5 Geluidssample zoeken 
 

Onder de geluidssporen is er nu een "Zoeken"-knop 

die het momenteel geselecteerde geluidsspoor in het  

storyboard activeert in de lijst van het tabblad 

"Samples invoegen/vervangen". 

 

 

 

 

 

 

 

10.6   Samples herstellen of nieuwe aanmaken 

 

Met de "Zoeken" knop is het ook mogelijk om een 

geselecteerd origineel geluid in spoor 1 als een  

zelfstandige geluidssample kopie in de audio lijst  

in te voegen. Indien u in het storyboard heeft  

gemonteerd (zie hoofdstuk 10.2) en daardoor een 

scène met geluidsdeel niet als aparte scène in de  

shotlist bestaat, verkort dit aanzienlijk het maken van 

een scène en het scheiden van het geluid via 

"Speciaal"  "Scène->Sample". 

 

 

 

 
 

 

11     Voltooien / Exporteren 

 
11.1   Nieuwe kwaliteitsniveaus 

 

Om de weergave van geëxporteerde scènes op oudere/zwakkere mediaspelers te verbeteren, is een 

kwaliteitsniveau "HD-TV" toegevoegd. En voor het versturen van video's via WhatsApp & Co.  

vermindert het kwaliteitsniveau "Web Video" het geheugengebruik van geëxporteerde scènes/

storyboards nog verder. Perfect ook voor langzame tablets en smartphones. 
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Zoeken 

Sample plaatsen/vervangen 

 

Track 1 Audio 

Max. lengte 

Fade 

Zoeken 



11.2  Vermelding van de verwachte bestandsgrootte    

 

Onder de kwaliteitsinstelling toont het export menu nu een schatting 

van de verwachte bestandsgrootte bij het exporteren van individuele 

scènes of het storyboard. De werkelijke grootte kan afwijken van 

deze schatting, afhankelijk van de beweging in scènes/beeldruis/

beelddetails/etc. Wij hebben hier rechts een voorbeeld gegeven van 

hoe groot de verschillen in grootte in werkelijkheid kunnen blijken  

te zijn. Onze film was in UHD (3.840 x 2.160 pixels, 16:9 en 50p)  

en was net geen 7 minuten en 20 seconden lang. 

In dit geval resulteerde de hoogste kwaliteit in een bestand  

dat ongeveer 75 maal zo groot was als de kleinst mogelijke variant. 

Bij de keuze van de uitvoerkwaliteit wordt altijd een compromis 

gesloten tussen de duur van de uitvoer (hoe hoger, hoe langer), de 

bestandsgrootte en het visuele resultaat. Het is tot op zekere hoogte 

te zien in de afdruk van de beeldgedeelten: Het "web" van de laagste 

kwaliteit vertoont duidelijke artefacten en onscherpte, wat geen groot 

wonder is gezien de ongelooflijk lage datasnelheid. Het verschil  

tussen "laag" (niedrig) en "hoog" (hoch)  is echter niet echt zichtbaar. 

 

 

 

Het motto "altijd alles op  

maximaal zetten, hoe hoger hoe  

beter" levert in dit verband niet  

perse een kwaliteitswinst op, maar 

vaak alleen grotere bestanden met 

hogere datasnelheden, die de  

spelers of televisies van het  

geachte publiek soms tot het  

uiterste kunnen drijven. 

 

 

 

11.3    Vermelding van de verwachte exporttijd  

Bij het exporteren van een enkele scène of het storyboard in een bepaald formaat, wordt de  

benodigde tijd nu geschat. Er zij op gewezen dat dit een ruwe schatting is die zich in de loop van de 

export tot realistische waarden zal nivelleren. Bij het begin weet het programma hoeveel  

minuten in welk formaat moeten worden geëxporteerd. Bogart weet niets van de beeldinhoud, die 

bepalend is voor de snelheid (de witte muur kan veel sneller worden gecomprimeerd dan een pan 

over een korenveld), en zal daarom binnen het eerste kwart tot een derde van de export vrij wild springen.  

De raming geeft echter wel aan of u tijdens de uitvoer snel koffie kunt zetten of een nachtje kunt gaan slapen ;-)) 

11.4    Nieuw enkelbeeld exportformaat  

De scène/storyboard export kan nu ook worden gedaan als een verliesvrij gecomprimeerd PNG enkel-beeldsequentie. Aangezien 

hier altijd de best mogelijke kwaliteit wordt gebruikt, is er geen instelbare kwaliteit voor JPEG- en PNG-sequenties. 

 

11.5    "Verticale" videobewerking  
 

Voor de export van "verticale" video-opnamen, is het nu mogelijk om in te stellen of 

"Draaien" informatie wordt ingesloten in het videobestand voor latere weergave (niet 

ondersteund door alle formaten). Dit maakt het (met beperkingen) mogelijk om  

verticale videoscènes te bewerken (bijv. vanaf smartphone of tablet). 
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11.6    Nieuwe versnelde exportformaten 

Afhankelijk van het projectformaat en de hardware zijn nu ook "Intel" hardware versnelde formaten 

beschikbaar. Systemen met Intel processors van de 6e generatie en een actieve Intel UHD grafische 

kaart zijn dus ca. 43-53x sneller bij het exporteren van H.265/HEVC. Als een export van één uur UHD-

materiaal voorheen 108 uur duurde, is dat nu in 2 uur gebeurd. 

 

 

 

 

 

 

12   Allerlei  
 

12.1 Meervoudige keuze 

Meervoudige selectie in bereiken met lijstvensters (b.v. selectie  

van importbestanden) is verbeterd om te voldoen aan de PC-norm. 

Indien men een vinkje zet en vervolgens een tweede vinkje op een 

willekeurig punt terwijl men tegelijkertijd de hoofdlettertoets (shift) 

op het toetsenbord ingedrukt houdt, worden alle scènes in dit bereik 

gemarkeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

12.2  Beeld-Pool grafieken 

In de ImagePool (toegankelijk via het venster "Pattern 

selecteren") zijn de drie afbeeldingen van "Rechthoek  

dik / middel / dun" in het product "Bogart SE / Afbeeldin-

gen / Frames" herzien om te kunnen worden gebruikt voor 

schermvulling met het speciaal/langtijd effect "Pattern 2 

en 3". 

 

 

 

 

 

12.3   Opname "modus" 

De opnamefuncties voor DV/HDV en de USB-analoog omzetter hebben nu beide 

een "Mode"-knop. "Normaal" registreert zoals voorheen totdat hij stopt of het  

signaal wegvalt. "Tijd" kan worden ingesteld op een bereik van 1-180 minuten.  

Om fouten door oude banden tot een minimum te beperken, worden nog steeds  

opnametijden tot maximaal 15 minuten aanbevolen. 
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13   Voorlopig eindwoord  

We hopen dat we met deze handleiding de nieuwe features van de Bogart 13-versie duidelijk hebben uitgelegd.  

Als het ons niet is gelukt, 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 a.u.b. weten!  

 

Zoals gebruikelijk zijn wij, terwijl u deze handleiding leest, al bezig met de volgende stappen en ontwikkelingen van ons aller 

videobewerkingssoftware. Binnenkort dan met 

 

.  

 

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