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VIDEOBESTANDEN:
- 1920x1080 pixels, bij voorkeur in ProRes 422 (LT) of MP4 (H.264 encoded)
- 25 of 50 FPS

BUMPERS:
- 1920x1080 pixels, bij voorkeur in ProRes 422 (LT) of MP4 (H.264 encoded)
- 25 of 50 FPS
- Aub géén zwarte intro/outro of fade-in/fadeout 
- lengte: idealiter circa 5 seconden met geluid, 5 seconden uitloop (totaal 10 seconden)

AFBEELDINGEN:
- 1920x1080 pixels. JPG of PNG

PRESENTATIES:
- Powerpoint / Keynote in 16:9 verhouding. 1920x1080 pixels.
- Aub de lettertypes insluiten in het bestand
- Aub géén filmpjes in de presentaties insluiten, maar apart aanleveren 

LOGO’S / LAYERS
animaties:
- 1920x1080 pixels
I.v.m. met invullen van transparantie hebben wij twee bestanden nodig:
- bij voorkeur een filmpje van circa 7 seconden
- bestand 1: ProRes 422 (.MOV Quicktime container) met audio track(!) meegerenderd - RGB
- bestand 2: ProRes 422 (.MOV Quicktime container) met audio track(!) meegerenderd - Alpha only
Uitleg bovenstaand: wij synchroniseren onze geanimeerde layers / naamtitels aan de hand van de audio tracks. Vandaar graag de animaties aanleveren in twee verschillende bestanden mét dezelfde audiotrack. 
Dus zelfs als er géén audio hoorbaar is, de bestanden wél met audio uitvoeren omdat er anders niet gesynchroniseerd kan worden.

stille beelden:
- 1920x1080 pixels, transparante .PNG

NAAMTITELS
- Kan aangeleverd worden als Powerpoint. Hiervoor hebben wij een template met geanimeerde titelbalken aangemaakt, welke hier te downloaden is: www.studiostream.nl/studioinfo ) 
- Let op: gebruik geen zwart in de letters of balk

VIDEOWALL CONTENT:
- De videowallresolutie is 3844x1080 pixels. Achtergrondafbeeldingen in JPG of PNG. Animaties aanleveren bij voorkeur in ProRes 422 (LT), anders MP4)
- houd rekening met het raster van de 8 schermen voor een optimale opmaak (download masker met schermraster hier: www.studiostream.nl/studioinfo )
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