Disk-Juggler
Bedieningshandleiding
voor Casablanca 4 en PC

Juridische mededelingen
De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting van MacroMotion GmbH in. Geen enkel deel van deze handleiding mag in
welke vorm dan ook worden gekopieerd, verzonden of anderszins worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MacroMotion GmbH . Alle product- en bedrijfsnamen
zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
Wij raden u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig op te volgen om bedieningsfouten uit te sluiten.
We hebben veel zorg besteed aan het programmeren en testen van dit programma. Aangezien volledig foutloze applicatiesoftware volgens voorkennis niet onder alle omstandigheden en te allen tijde
kan worden gegarandeerd, kunnen we helaas niet volledig uitsluiten dat er defecten zijn binnengeslopen. MacroMotion GmbH en haar gespecialiseerde dealers garanderen daarom niet het probleemloze gebruik van het product of dat het volledig vrij is van fouten.
Ten aanzien van eventuele garantie-, aansprakelijkheids- en/of schadeclaims zijn de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van MacroMotion GmbH van toepassing.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies van data of tijd en de 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
het programma Disk-Juggler.
Schadeclaims en onkostenvergoedingen door de koper, ongeacht de wettelijke reden, in het bijzonder wegens schending van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie en uit onrechtmatige daad, zijn daarom uitgesloten. Dit geldt niet als er sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijv. volgens de wet op de productaansprakelijkheid, in geval van opzet, grove nalatigheid, wegens
letsel aan leven, lichaam of gezondheid, wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is beperkt tot de contract-typische, voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
Een wijziging van de bewijslast in het nadeel van de klant hangt niet samen met bovenstaande regelgeving.
Noch MacroMotion GmbH, noch haar gespecialiseerde dealers zijn verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de software of de gebruiksaanwijzing. Dit geldt
met name voor gederfde winst en onkostenvergoedingen. Elke stilzwijgende garantie is uitgesloten, inclusief garantie van geschiktheid van de software of de gebruiksaanwijzing voor een bepaald doel.
Zorg er daarom voor dat u een back-up van uw videomateriaal maakt voordat u het apparaat gebruikt. We raden aan om het videomateriaal niet te verwijderen of vooraf een reservekopie te maken.
Aangezien de software mogelijk gewijzigd is sinds het drukken van de handleiding, kunnen de afbeeldingen en beschrijvingen van de functies in deze handleiding afwijken van de software.
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Welkom

Bedankt voor het aanschaffen van Disk-Juggler-software!
Met Disk-Juggler breidt u de mogelijkheden van projectmanagement onder Bogart aanzienlijk uit, omdat u nu
projecten kunt aanmaken op extra interne/externe harde schijven en dus niet meer beperkt bent tot een
bepaald aantal projecten of de capaciteit van uw interne harde schijf. Projecten die met Disk-Juggler op een
externe harde schijf zijn gemaakt, kunnen verder worden verwerkt op alle pc's en Casablanca 4-apparaten
die ook zijn uitgerust met de Disk-Juggler.
Dit maakt van Disk-Juggler de ideale oplossing om bijvoorbeeld een in de studio gestart project bij de klant te
veranderen, of om met een vriend of in de club thuis verder te werken aan een project dat gestart is.
Met de optioneel verkrijgbare HD-Backup Sentry kan ook een back-up worden gemaakt van projecten die
met Disk-Juggler zijn gemaakt.
Opmerkingen: Disk-Juggler is alleen beschikbaar voor Casablanca 4-apparaten en pc's met Bogart
voor Windows. Een uitwisseling tussen Store'n'Share (van oudere Casablanca-apparaten) en DiskJuggler-projecten is niet mogelijk. Als u op verschillende apparaten aan een Disk-Juggler-project wilt werken,
moeten de gebruikte effecten op deze systemen actief zijn. Alleen de project-specifieke gegevens worden op
de
externe harde schijf opgeslagen. De systeem-gegevens, programma's en producten zijn nog steeds alleen
beschikbaar op uw interne harde schijf. Houd hier rekening mee als u deze harde schijf op een ander apparaat gebruikt.
Wij staan tot uw beschikking voor verdere vragen en suggesties voor verbetering. Neem hiervoor contact op
met het volgende adres. Elke keer dat u contact met ons opneemt, vragen wij u om het serienummer van uw
apparaat of uw klantnummer te verstrekken.
MacroMotion GmbH
Lindenstraße 3, 24790 Schacht-Audorf, Deutschland
E-Mail: sales@macromotion.de
Actuele informatie over MacroSystem-producten vindt u op internet onder : www.macrosystem.de
Voor specifieke technische vragen kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning. We vragen
u om het serienummer van uw apparaat of uw klantnummer te verstrekken wanneer u contact met ons
opneemt, voorzover deze u bekent zijn.
Support Hotline Deutschland
Telefoon: 09001-960 112 (EUR 0,99/min)
Maandag tot vrijdag van 10:00 tot 12:00 u.
U kunt ook ons ondersteuningsforum op internet bezoeken: www.macrosystem.de/forum. Daar vindt u
hulp, stapsgewijze instructies, tips en trucs voor MacroSystem hard- en softwareproducten.
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Vereisten

Disk-Juggler is compatibel met alle Casablanca 4- en pc-systemen waarop Bogart SE (versie 6.4 of hoger) is
geïnstalleerd.
Om Disk-Juggler te gebruiken heeft u een extra opslagmedium nodig waarop u uw projecten kunt opslaan.
Dit kan een extra interne of externe harde schijf zijn. Zorg ervoor dat de extra harde schijf is geformatteerd in
NTFS, correct is aangesloten op uw systeem en operationeel is.
Disk-Juggler is compatibel met alle Casablanca 4- en pc-systemen waarop Bogart SE (versie 6.4 of hoger) is
geïnstalleerd.
Om Disk-Juggler te gebruiken heeft u een extra opslagmedium nodig waarop u uw projecten kunt opslaan.
Dit kan een extra interne of externe harde schijf zijn. Zorg ervoor dat de extra harde schijf geformatteerd is in
NTFS, correct is aangesloten op uw systeem en gereed is voor gebruik.

Let op : Informatie over het formatteren van een harde schijf vindt u in de handleiding van uw pc of in
de help van het Microsoft Windows-systeemprogramma "Schijfbeheer".
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Installatie

Disk-Juggler kan worden gedownload als een ZIP-gecomprimeerd bestand van de MacroMotion-website.
Pak na het downloaden het bestand uit en dubbelklik op het uitgepakte installatiebestand
(DiskJuggler_V1x_DE). U wordt dan door de installatie geleid.
Wanneer de installatie voltooid is, start u Bogart en activeert u Disk-Juggler onder "Instellingen" ->
"Productlijst, gegevensmap, ..." -> "Product installeren" of onder "Instellingen" -> "Systeem" -> " Product
installeren ” als de Zilver of Gold Editie actief is.
Selecteer in het menu "Product installeren" Disk-Juggler uit de lijst en klik op de knop "Activeren". Voer nu de
activeringscode in die u hebt ontvangen toen u Disk-Juggler kocht en bevestig uw invoer met de knop "Ok".
Het programma is dan actief en kan worden gebruikt.
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Bediening

Om een nieuw project, bijvoorbeeld op een externe USB-harde schijf, aan te maken opent u het menu
"Project". De instellingen van het project waaraan u het laatst hebt gewerkt, zijn hier nog ingesteld (Beeld 1).

Beeld 1
Klik in het bovenste gedeelte van het menu "Harddisk" op de knop "Uitkiezen" om een lijst te krijgen van alle
harde schijven die beschikbaar zijn op uw apparaat.
Klik op de harde schijf die u met Disk-Juggler wilt gebruiken.
De interne harde schijf van het systeem wordt in de lijst weergegeven met de aanduiding "Intern" of met de
naam die u in het veld "Naam" in het menu "Project" hebt ingevoerd. Deze schijf is geblokkeerd voor gebruik
met Disk-Juggler omdat deze al door Bogart wordt gebruikt als de standaard harde schijf voor projecten
(Beeld. 2).
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Beeld 2
Alle andere aangesloten harde schijven worden aangegeven met de stationsletter gevolgd door de naam van
de fabrikant en eventueel een nummer, mits er nog geen namen zijn toegekend.
Als een harddisk meerdere partities heeft, worden deze apart vermeld en kunnen ze met Disk-Juggler
worden gebruikt.
Als u op een harde schijf in de lijst klikt, wordt in het veld onder de lijst meer informatie over de geselecteerde
harde schijf weergegeven, zoals de capaciteit of het type - het bestandssysteem waarmee de harde schijf is
geformatteerd (Beeld 3) .

Beeld 3
Het is mogelijk dat aanvullende informatie wordt weergegeven, zoals "Projectomgeving", wat betekent dat
deze harde schijf andere projecten kan bevatten.
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4.1

Nieuwe Projectomgeving creëren

Als u voor de eerste keer een harde schijf wilt gebruiken voor de toepassing met Disk-Juggler, moet u een
nieuwe projectomgeving maken. Klik hiervoor op de knop "Nieuwe projectomgeving creëren". Er wordt een
nieuwe projectomgeving aangemaakt met de huidige datum en tijd. De naam van de projectomgeving wordt
gegeven door de naam van de harde schijf (Beeld 4).

Beeld 4
De beschrijving met datum en tijd kunt u onder "Beschrijving invoeren / wijzigen" individueel aanpassen.
Kies een zinvolle omschrijving zodat u ook later - zeker als u met meerdere harde schijven werkt - de harde
schijf duidelijk kunt identificeren. U kunt nu de nieuwe projectomgeving als een nieuwe projectsamenstelling
gebruiken.

4.2 Projectomgeving wissen
Met de knop "Projectomgeving wissen" kunt u een projectomgeving die niet meer nodig is verwijderen.
Als u een omgeving verwijdert, worden ook alle projecten erin verwijderd (Beeld 5).

Beeld 5
Als u het laatste project op de harde schijf (partitie) wist, wordt de naam van de harde schijf ingesteld op de
naam die in de fabriek voor de harde schijf is ingesteld. Om de harde schijf weer te kunnen gebruiken met
Disk-Juggler, moet een nieuwe projectomgeving worden aangemaakt zoals beschreven in hoofdstuk 4.1.
4.3 Beschrijving invoeren / wijzigen
Een projectomgeving wordt genoemd met de datum en tijd wanneer deze voor het eerst wordt ingesteld / gemaakt. Klik op de knop "Beschrijving invoeren / wijzigen" als u uw eigen beschrijving wilt invoeren of als u uw
beschrijving later wilt wijzigen. De maximale lengte voor de invoer is 40 tekens.
Geef een zinvolle beschrijving aan uw projectomgeving, zodat u later snel de gewenste projecten kunt
vinden.
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4.4

Wisselen van werkschijf

Als u een project wilt bewerken dat zich op een andere harde schijf bevindt dan de momenteel actieve schijf,
opent u het menu "Project" en klikt u op de knop “Harddisk” > "Uitkiezen".
Selecteer de gewenste harde schijf uit de keuzelijst en bevestig uw keuze met de knop "Ok".
Als u het proces wilt beëindigen zonder de harde schijf te vervangen, klikt u op de knop "Annuleren" of drukt
u op de rechter trackbal-toets.
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Disk-Juggler in gebruik

Werken aan een project dat u op een extra harde schijf hebt gemaakt met Disk-Juggler is net als werken aan
een project op de interne harde schijf. Alle Bogart-functies zijn zoals gewoonlijk beschikbaar. Afhankelijk van
de harde schijf en het verbindingstype kunnen berekeningen iets langzamer verlopen.
Houd er rekening mee dat u via het klembord geen gegevens kunt uitwisselen tussen twee harde schijven.
Het klembord is alleen te gebruiken binnen een projectomgeving.
Als u Bogart uit- en later weer inschakelt, begint Bogart met het laatst gebruikte project op de externe harde
schijf, mits deze voor de start was ingeschakeld. Anders wordt het laatste project op de interne harde schijf
gestart.
Als u ooit niet zeker weet op welke harde schijf u momenteel werkt, kunt u de naam van de harde schijf
opzoeken in de projectinstellingen of de harde schijf-selectie openen.
Het geselecteerde item is uw momenteel gebruikte harde schijf.
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Disk-Juggler harddisks op verschillende systemen

Als u bijvoorbeeld een externe USB-harde schijf gebruikt voor een project dat op een ander Bogart-systeem
verder bewerkt moet worden, moet Disk-Juggler ook op dat systeem actief zijn.
Als u in uw project effecten heeft gebruikt die niet beschikbaar zijn op een tweede systeem, worden op deze
plaatsen in het storyboard een "placeholder" als effect (symbool : ! ) ingevoegd.
Deze tijdelijke aanduiding heeft verder geen functie en berekent geen effect. Als u deze effecten ongewijzigd
laat, worden ze weer ingevoegd zodra u de harde schijf op uw eerste apparaat hebt aangesloten en u verder
werkt aan het project.

Vertaling
Andre Van Bastelaer
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