Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M28 Introduktion till DVD Studio
Pro (1 dag)
DVD Studio Pro är en applikation för att jobba med audio, video,
grafik och text som redan är skapade, för att organisera dem till en
DVD-skiva som kan distribueras och spelas upp på dvd-spelare.
Med DVD Studio Pro blir det enkelt att förverkliga din kreativa
vision i alla aspekter av DVD-produktionen. Oavsett om ditt
projekt är enkelt eller sofistikerat arbetar du med samma
välbekanta och lättanvända verktyg när du skapar perfekt återgivet
SD- eller HD-material. En mängd avancerade funktioner är
tillgängliga om du vill ha ännu större kontroll.
Förkunskaper
Datorvana. Grundlig erfarenhet med presentationsteknik. Tidigare
arbete med Photoshop eller Final Cut är optimalt men inget krav.

Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:
1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.
2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.
Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Mål
Efter kursen ska deltagaren kunna producera färdiga dvd-skivor
från färdigt ljud-, video- och bildmaterial.
Du kommer att lära dig bränna dina egna skivor i en mängd olika
format, till exempel som dubbelsidig DVD.
KURSINNEHÅLL
Grundgenomgång i dvd-produktion
• Standard och HD-DVD
Grundmaterial
• Grafiska format och vilka applikationer man jobbar med
Encoding video och audio
Projektplanering inför DVD-produktion
• Om NTSC, PAL
• Antal bilder per sekund
• Bildförhållande
• Förberedande av grundmaterial: Video, ljud, grafik, bilder, text
DVD-studio Pros verktyg för redigering
• Att skapa menyer, fönster och interaktiva knappar
• Skapa och konfigurera språkmeny
Att redigera ljud och film
Skapa bildspel
• Skapa titlar och bildtext
• Avsluta och testa projekt
Inställningar för DVD-egenskaper och bränning
Alla kursdeltagare får kursintyg.
KUNSKAP ON DEMAND
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