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1. Technische specificaties video bestanden
• Geaccepteerde formaten: .mp[e]g / .mov / .mp4 (m4v)
• Aanbevolen codecs: MJPEG, Apple ProRes, H264 (bitrate > 2MBit/s en uncompressed)
• Resolutie: PAL, NTSC en SECAM vanaf 720x400px tot 1920x1080px
• Audio: 48kHz sound PCM (alleen uncompressed) / MP3 / AAC (als mogelijk is > 160 kBit/s)
• Er worden alleen multiplexed bestanden (video en audio in één bestand) geaccepteerd. We 

adviseren alleen progressive of de-interlaced video materiaal te uploaden.
• Zorg er voor dat er geen color bars en zwart ruimte aan het begin en/of einde van het video 

materiaal staat.
• De maximale grotte van het video bestand is 8 GB



2. DVD of video bestand klaar maken voor upload met 
HandBrake
Op een DVD staan meerdere bestanden in de map VIDEO_TS. Al deze bestanden moeten worden 
omgezet naar één enkel bestand die zowel de video, audio als ondertiteling bevat. Dit kan worden 
gedaan d.m.v. software zoals HandBrake. Dit is een gratis programma dat beschikbaar is voor 
verschillende platformen zoals Mac, Windows en Ubuntu.

2.1. Importeren encoding profielen
Het eenvoudigste is om gebruik te maken van de hieronder aangeboden encoding profielen voor 
HandBrake. 

Download handbrake regular encoding profile 
Download handbrake deinterlacing encoding profile

Als het encoding profiel is gedownload kan deze worden geïmporteerd

• Ga naar presets > 
Import…

• Selecteer het 
gedownloade profiel

https://handbrake.fr/
http://www.reelport.com/fileadmin/Image_Archive/downloads/HB_encoding.plist
http://www.reelport.com/fileadmin/Image_Archive/downloads/HB_deinterlace.plist


2.2. Exporteren 

• Titel: Selecteer de titel (in geval van DVD) van de video die je wil converteren
• Trim: mogelijkheid om aantal seconden of frames van het begin of eind af te halen

• Selecteer het video bestand 
of de VIDEO_TS map bij 
een DVD

Trim



• Video Codec: H.264
• Framerate (FPS): Same as source
• Average Bitrate (kbps): 2500, je kan de waarde naar 1500 zetten als het bestand groter wordt 

dan de maximal toegestane 8 GB
• 2-pass encoding: aanvinken
• Turbo first pass: aanvinken

• Selecteer de goede audio track (alleen van toepassing als er meer dan één audio track op de 
DVD staat)

• Codec: AAC (CoreAudio)
• Mixdown: Stereo
• Samplerate:  48
• Bitrate: 160



• Track: Selecteer de gewenste ondertitel track
• Burned In: aanvinken



3. Exporteren vanuit Final Cut Pro
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• Kies File > Export > QuickTime Movie…
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• Vul een bestandsnaam in
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• Frame Size: de correcte 
afmetingen van de video. 
(6:9 - 1280x720 of 4:3 - 
768x576)

• Pixel Aspect Ratio: 
Quadratic

• Field Dominance: None
• Editing Timebase: 24, 25 of 

29,97 afhankelijk van het 
beeldmateriaal

• Timecode Rate: Same As 
Editing Timebase

• Audio Settings:
• Rate: 44 of 48 kHz
• Depth: 16-Bit
• Config: Stereo

• QuickTime Video Settings
• Compressor: H.264
• Klik op Advanced…

• Limit data rate to: 2500 
KBytes / sec



4. Exporteren vanuit AVID

• Vul een bestandsnaam in
• Export Setting 1: h264_export
• Klik op Options

• Ga naar File > Send To… 
> Make New



 

• Export As: QuickTime Movie
• Width x Height:

• Zorg dat Width x Height goed zijn 
ingevuld

• Size to Fit
• Color Levels: RGB
• Display Aspect Ratio: Native Dimensions
• Klik op Format Options…

• Klik op Settings… in de Video sectie



• Compression Type: H.264
• Key Frames: Automatic
• Data Rate: Restrict to 2500
• Encoding: Best quality 

(Multi-pass)
• Negeer de Quality slider
• Klik OK
• Klik op Settings… in de 

Audio sectie

• Compression: None of MPEG-4 Audio
• Sample Rate: 44 of 48 kHz
• 16-Bit
• Stereo
• Kies Options

• Compressor: AAC (Low Complexity)
• Target Output: Specified Bit Rate
• Bit Rate: 128 kbits/second
• Output Sample Rate: 44 of 48 kHz
• Encoder Quality: Better


