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Aanleveren muziek, PowerPoint en eventueel filmbestanden.
De mogelijkheden wat betreft de muzikale en visuele invulling in de aula willen wij graag nog een op
een rij zetten. Dit om teleurstellingen te voorkomen bij nabestaanden die deze beelden nog wel eens
met software maken die wij niet ondersteunen.
Er zijn vele soorten programma’s om beelden en muziek te verwerken, het is onmogelijk om deze
allemaal op onze laptops te installeren en actueel te houden. Het gevaar is dat we te maken krijgen
met extensie conflicten. (extensie conflict = software die elkaar tegenwerkt, leidt tot uitvoeringsproblemen). Wij willen u daarom vragen om fotobestanden specifiek in Microsoft PowerPoint aan te
leveren. Wij werken zelf met de versie PowerPoint 2013.
Een film of video kan alleen via montage in PowerPoint worden gepresenteerd. Dit om te voorkomen
dat er tussendoor geschakeld moet worden tussen meerdere bestanden en deze handeling door een
ieder in de aula zichtbaar wordt.
Onderstaand een overzicht van de bestanden die bij ons van toepassing zijn.

Compatibele audio-bestandsindelingen
Mp3
audio-bestand
Windowsaudio-bestand
Mp4
Video-bestand
M4A
Audio-bestand

.MP3 (MPEG3)
.WAV (WAVE)
.MP4 (MPEG4)
.M4A (MPEG4)
(iTunes)

De bestanden dienen qua bestandsgrootte 192-bitrade of hoger te zijn (256-bitrade of 320-bitrade).

Compatibele video-bestandsindelingen
Mp4
video-bestand
Filmbestand

.MP4 (MPEG4)

Windows Mediavideo-bestand

.WMV

.MPG of .MPEG

PowerPoint fotopresentatie
In de grote aula (aula1) dient het beeldformaat van de dia´s op 4:3 ingesteld te zijn;
In de kleine aula (aula2) dient het beeldformaat van de dia´s op 16:9 ingesteld te zijn.
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De aangeleverde muziekbestanden worden altijd getest op kwaliteit. De PowerPoint-presentatie’s
worden altijd bekeken, gecontroleerd met de muziek als deze daarop gemaakt is, en eventueel
aangepast.
Indien onze medewerkers inschatten dat het opmaken (aanpassen) van de presentatie meer dan
30 minuten in beslag neemt, zullen daarvoor kosten in rekening gebracht worden. € 30,=
per 30 minuten.

Op welke wijze muziek- en fotobestanden aanleveren
Onze voorkeur gaat uit naar het aanleveren per mail (tot 5 MB)
of via www.wetransfer.com (groter dan 5 MB).
Onze medewerkers sturen altijd een bevestiging van ontvangst en zullen daar bij toelichten of de
bestanden goed zijn of wellicht aangepast dienen te worden. Telefonisch contact is daarbij ook
mogelijk. Mocht u geen bevestiging ontvangen dan kan het toch zijn dat het bestand niet ontvangen
is in de regiekamer, zoek dan contact met onze medewerkers op het telefoonnummer 088 927 2110.
Mochten nabestaanden liever langskomen om de bestanden aan te leveren, dan kan dit ook door het
tijdig maken van een afspraak. In dit geval is het dan mogelijk om de muziek-bestanden op een CD of
USB-stick aan te leveren.
Alle bestanden dienen uiterlijk 24 uur van te voren aanwezig te zijn bij het crematorium.
Mochten er verder nog vragen zijn dan kunt u via de mail contact opnemen met onze medewerkers
van de regiekamer. multimedia.rotterdam@yarden.nl
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