
Exporteren 
Is	  je	  item	  af?	  Dan	  zul	  je	  er	  waarschijnlijk	  iets	  mee	  willen	  doen.	  Het	  FinalCut	  project	  opsturen	  hee=	  geen	  zin	  
want	  dat	  hee=	  alleen	  maar	  verwijzingen	  naar	  het	  ruwe	  materiaal.	  Je	  moet	  je	  item	  dus	  eerst	  exporteren.	  
ACankelijk	  van	  het	  doel	  moet	  dit	  op	  een	  net	  andere	  en	  moeilijkere	  manier.	  

Exporteren in de basis
Om	  je	  item	  te	  exporteren	  begin	  je	  alFjd	  met	  het	  exporteren	  van	  de	  Fjdslijn	  in	  de	  hoogst	  mogelijke	  kwaliteit.	  Je	  
doet	  dit	  door	  op	  de	  Fjdslijn	  een	  in	  en	  uitpunt	  te	  zeGen	  aan	  het	  begin	  en	  het	  eind	  van	  je	  item.	  Gebruik	  nu	  de	  
toetscombinaFe	  cmd+e	  om	  je	  item	  te	  exporteren.	  Exporteer	  het	  bestand	  naar	  je	  eigen	  capture	  scratch	  (Pag.	  
5)	  of	  naar	  de	  desktop.	  Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  de	  desktop	  iedere	  dag	  om	  22:00	  geleegd	  wordt.	  

Exporteren voor een uitzending 
Exporteer	  je	  het	  item	  voor	  een	  uitzending	  in	  onze	  studio	  dan	  moet	  het	  bestand	  op	  de	  Media	  Opslag	  komen	  te	  
staan	  in	  de	  juiste	  playout	  map.	  Vraag	  aan	  een	  van	  de	  technici	  welke	  map	  voor	  jou	  bedoelt	  is.	  Lees	  ook	  de	  
reader	  studiotechniek	  om	  de	  extra	  stappen	  te	  maken	  ter	  voorbereiding	  op	  de	  uitzending.	  	  

Verzenden naar iemand anders 
Een	  video	  bestand	  is	  hoe	  dan	  ook	  te	  groot	  om	  per	  mail	  naar	  iemand	  te	  sturen.	  Je	  kunt	  dit	  het	  makkelijkst	  
doen	  via	  sites	  als	  wetransfer.com	  waarmee	  je	  bestanden	  tot	  2	  GB	  kunt	  versturen.	  Voor	  de	  gemiddelde	  video	  is	  
dat	  nog	  steeds	  te	  weinig	  en	  bovendien	  werkt	  het	  codec	  (formaat)	  waarin	  de	  basis	  export	  gemaakt	  is	  
op	  lang	  niet	  iedere	  computer.	  Om	  toch	  een	  bruikbaar	  bestand	  te	  maken	  moet	  je	  het	  basis	  bestand	  
dus	  eerst	  omzeGen.	  Dit	  doe	  je	  niet	  met	  FinalCut	  Pro	  maar	  via	  MPEG	  Streamclip.	  Dit	  programma	  
staat	  in	  de	  programmabalk	  met	  het	  icoon	  zoals	  hiernaast.	  

Open	  in	  MPEG	  Streamclip	  je	  basis	  export	  en	  kies	  vervolgens	  bij	  file	  
voor	  export	  to	  MPEG-‐4.	  In	  het	  scherm	  dat	  nu	  verschijn	  moet	  je	  een	  
paar	  kleine	  instellingen	  veranderen.	  	  

• Schuif	  de	  slider	  bij	  Quality	  naar	  100%.	  	  
• Zet	  het	  vinkje	  bij	  Deintererlace	  Video	  aan	  
• Laat	  de	  frame	  Size	  staan	  op	  de	  opFe	  waar	  (unscaled)	  achter	  staat	  
• Vul	  bij	  Limit	  data	  rate	  een	  getal	  in	  tussen	  de	  3000	  en	  15000.	  Zo	  blij=	  
de	  video	  van	  goede	  kwaliteit	  maar	  wordt	  hij	  een	  stuk	  kleiner.	  De	  
grooGe	  staat	  bij	  benadering	  achter	  het	  getal	  dat	  je	  hebt	  ingevuld.	  
Voor	  versturen	  via	  wetransfer.com	  moet	  dit	  minder	  dan	  2	  GB	  zijn	  en	  
voor	  uploaden	  naar	  Vimeo	  minder	  dan	  500	  MB.	  

Publicatie op YouTube of Vimeo 
Je	  kunt	  je	  video	  uploaden	  naar	  YouTube	  of	  Vimeo.	  Voor	  beide	  publicaFe	  kanalen	  heb	  je	  een	  account	  nodig.	  Bij	  
YouTube	  kun	  je	  onbeperkt	  video	  uploaden	  mits	  je	  account	  geverifieerd	  is.	  Bij	  Vimeo	  mag	  je	  per	  week	  maar	  
500	  MB	  uploaden.	  Dit	  betekent	  dat	  je	  op	  YouTube	  het	  bestand	  kunt	  uploaden	  dat	  is	  gemaakt	  bij	  je	  basis	  
export.	  Bij	  Vimeo	  upload	  je	  een	  bestand	  dat	  gemaakt	  is	  aan	  de	  hand	  van	  de	  handleiding	  die	  te	  vinden	  is	  onder	  
“Verzenden	  naar	  iemand	  anders”.	  

Bij	  YouTube	  stel	  je	  voor	  het	  uploaden	  de	  dropdown	  waar	  public	  staat	  in	  op	  unlisted.	  Bij	  Vimeo	  stel	  je	  de	  
privacy	  in	  Fjdens	  het	  uploaden	  door	  naar	  het	  tabje	  Privacy	  te	  gaan	  en	  te	  kiezen	  voor	  Hide	  this	  video	  from	  
Vimeo.com.	  

Publicatie op WordPress 
Als	  je	  een	  video	  op	  YouTube	  of	  Vimeo	  hebt	  gepubliceerd	  kun	  je	  hem	  embedden	  op	  WordPress.	  Om	  een	  video	  
van	  YouTube	  te	  embedden	  ga	  je	  naar	  de	  ge-‐uploade	  video	  op	  YouTube	  en	  klik	  links	  onder	  de	  video	  op	  share.	  
De	  link	  die	  nu	  verschijnt	  kun	  je	  gebruiken	  in	  je	  post	  op	  WordPress	  en	  zal	  automaFsch	  worden	  omgezet	  naar	  je	  
YouTube	  video.	  Bij	  Vimeo	  vind	  je	  deze	  link	  door	  op	  het	  vliegtuigje	  dat	  over	  het	  beeld	  staat	  als	  je	  de	  muis	  
boven	  je	  video	  beweegt	  te	  klikken.


