Werken met Arabesk 6
Het hoofdmenu van Arabesk 6 is vergelijkbaar met het hoofdmenu van Bogart SE.
De individuele menu-items zijn gegroepeerd onder 4 menu items, namelijk Omgeving,
Voorbereiden, Vormgeving en Voltooien.
In de titelbalk van het menu ziet men niet alleen de naam van Arabesk 6, maar ook de
momenteel ingestelde resolutie, zoals SD voor de doelgroep Video DVD formaat. De
doelindeling die niet is geselecteerd, is meer vaag. Een korte tijd nadat u de muisaanwijzer op
de resolutie indicator, een helptekst wordt weergegeven om aan te geven van de momenteel
geselecteerde resolutie of doelgroep formaat. Wanneer u met de knop links trackball op de
resolutie klikt, hebt u de optie voor het wijzigen van het doelformaat en daarom ook de
resolutie.
Als de RenderBooster is aangesloten dan wordt dit aangegeven in de titelbalk, aan de
rechterkant.

Omgeving
Ofwel werken via assistent, die stap voor stap uitlegt hoe je tewerk moet gaan.
Ofwel zelf de verschillende stappen zetten.
Schijfprojecten
Met Arabesk 6 is er de mogelijkheid om te werken met maximaal 10 schijf projecten parallel
en onafhankelijk van elkaar. Dit is echter alleen voor gebruikers van de Bogart SE Gold
Edition.
Het menu 'Schijfprojecten' wordt gebruikt om de individueel schijf projecten te beheren.
Tip: De schijf projecten zijn alleen beschikbaar binnen Arabesk. Dit zijn niet de Bogart SE
projecten.
Kies: Gebruik de knop kies om een schijfproject te selecteren in Bogart SE. Men kan ook het
schijfproject een eigen individuele naam geven, door te klikken op het tekstveld naast de knop
selecteren.
Doelformaat: de indeling die men wilt branden van de film kan worden ingesteld met de
knop 'Doelformaat'. Het 'Doelformaat' voor de schijf kan worden geselecteerd in het
dialoogvenster venster door een vinkje. Wanneer u de doelindeling schakelt, verschijnt er een
bericht waarin u wordt gevraagd of u de verandering de doelindeling wilt. Als u dit wilt, het
dialoogvenster met Ja. Of niet bevestigen, klikt u op Nee.
Wanneer men de doelindeling wijzigt, wordt de weergave in het hoofdmenu van Arabesk
dienovereenkomstig aangepast.
Doelformaat is niet het opslagmedium (CD, DVD of BD) waarop de film wordt gebrand,
maar is de indeling van de film om te worden gebrand op een schijf.
Advies: maak een opslagmedium dat officieel overeenkomt met de doelindeling (DVD/DVD
DL voor Video DVD en Blu-ray 25/50 GB voor Blu-ray. Andere combinaties zijn mogelijk,
maar kunnen leiden tot problemen bij het afspelen van de disc.
Kopiëren: menu's of schijf projecten die gemaakt zijn, kunnen ook worden gekopieerd en
gebruikt voor andere films die naar een schijf worden gebrand. Wanneer u op de knop

kopiëren klikt, zal dit een dialoogvenster openen met de projecten, al dan niet leeg. Men kan
selecteren in welke schijfproject men de kopie wil opslaan.
Wissen: op deze knop drukken als men een actief schijfproject wil verwijderen.
Het systeem vraagt of men het hele project of alleen de berekende gegevens moet
verwijderen. Vink aan naast de gewenste optie en klik op OK om verder te gaan met de
schrapping.
Tip: Grote schijf projecten nemen soms veel ruimte in op de harde schijf (50 GB). Bij tekort
aan ruimte kan me de 'berekende gegevens' verwijderen zonder de schijf projecten te 0
Schijf inlezen: klik op deze knop Men kan kiezen tussen een video dvd gebrand met Arabesk,
of die gemaakt is met schijf exporteren in Arabesk 6.
Wanneer het passende gegevenstype is ingesteld, klikt men op de knop 'Start lezing'. Het
schijfproject wordt geïmporteerd. (let op in een leeg schijfproject invoeren anders wordt het
actieve overschreven)
Informatie: geeft informatie over het actieve schijfproject. Rechts van het dialoogvenster ziet
men welke schijfproject momenteel actief is.
Onder dit luik vindt men het aantal ingevoegde films, de totale duur van alle films en het
gekozen referentiemedium.
Kiezen voor CD, DVD of Blu-ray?
De iconen geven aan welk opslagmedium kan gebruikt worden.
Verscheidene
Hieronder is een rubriek Video-DVD afspelen.
Men kan ook CD/DVD RW wissen.
Een herschrijfbare BluRayDisc wordt niet gewist, maar overschreven.

Voltooien
Kwaliteit: datarate normaal, beter laag voor blu-ray. Normaal voor DVD-SD.
Preview: berekenen en via media manager kunnen bekijken, alleen bij DVD-SD. Bij DVD
SD berekent hij apart de film en het menu. Bij blu-ray berekent hij het geheel.
Schijf branden:
Schijf exporteren: Onder dit menu kan het afgewerkte schijfproject worden geëxporteerd als
een ISO-bestand naar een externe USB-opslagmedium. Een ISO-bestand is een afbeelding
van de inhoud van een schijf. Dit is niet bedoeld om te worden afgespeeld, maar een backup
te maken of archiveren. Een dergelijk ISO-bestand kan worden opnieuw ingevoerd in Arabesk
en vervolgens opnieuw gebrand.
Eerst moet men een USB-opslagapparaat aansluiten in een van de USB-poorten. Dan naar het
menu schijf exporteren gaan.
Klik vervolgens op OK om uw keuze te bevestigen.
Dit is dus een ISO bestand.

Indien branden problemen geeft:
Render booster zit in
Instellingen: terugzetten naar fabieksinstellingen.
Systeem afsluiten – render booster 30 seconden uithalen.
Systeem terug opzetten, render booster in, naar arabesk6 gaan.

