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Specificaties mediabestanden voor visie 
en archivering 

Voorbereiden van de media 
De media moet volgens de specificaties beschreven in tabel “Digitalisatiespecificaties” geleverd 

worden. 

Videobestanden: Om problemen met het afspelen te voorkomen, wordt sterk aangeraden onze 

presets voor Adobe Media Encoder1 (betaalde software; getest op versie 7.0.1.58, 64bit) en 

Handbrake (gratis software; getest op versie 0.10.5.0, 64bit) te gebruiken.. 

Nota voor Handbrake: Instelling “Web Optimized” (Fast Start) maakt in deze applicatie geen 

onderdeel uit van de preset. Deze moet u manueel aanvinken bij het laden van de preset. 

Digitalisatiespecificaties: 

Media Specificaties 

DV/mini-DV2, Betacam, Digitale Betacam3, VHS4 Video 

• Standaard (4:3); 720x576. 

• Breedbeeld (16:9); 1280x720 
(upscalen). 

• 25 fps. 
Voor gedetailleerde specificaties zie “medium” 
MP4. 

CD/DVD/Blu-ray MKV voor opslag zonder originelen (zonder 
transcodering). Gebruik hiervoor MakeMKV. 

Audio-media (CD, …) Audio, WAV  beschreven in “Formaten en 
specificaties”. 

 

  

                                                           
1 EhB-personeel en -studenten kunnen de software volgens gunstige voorwaarden verkrijgen. 
2 De bitrate is 3,56 MB per seconde, ongeveer 2,2 GB voor 10 minuten, ongeveer 14 GB per uur. 
3 De bitrate is 5 MB per seconde, ongeveer 3, 06 GB voor 10 minuten, 18,39 GB per uur. 
4 De bitrate is 3,5 MB per seconde, ongeveer 2,2 GB voor 10 minuten oftewel 13 GB per uur. 

http://www.ritcs.be/nl/studeren-aan-het-rits/student-aan-het-rits/inlevering-mediabestanden
http://www.ritcs.be/nl/studeren-aan-het-rits/student-aan-het-rits/inlevering-mediabestanden
https://www.adobe.com/nl/products/media-encoder.html
https://handbrake.fr/
http://www.makemkv.com/
https://www.ritcs.be/nl/studeren-aan-het-rits/student-aan-het-rits/it-voorzieningen
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Formaten en specificaties: 

Medium Specificaties 

ProRes 422 • Bestandsextensie: MOV. 

• Resolutie: 1920x1080 of 1280x720. 

• Progressive (voorkeur) of interlaced. 

• Frame rate: 25 frames/seconde of andere. 

• Audio: WAV, 48 kHz, 24 bit, stereo, L-C-R of 5.1 of AIFF, 48 kHz, 
24 bit, stereo, L-C-R of 5.1. 

DCP • Niet geëincrypteerd. 

MP45 • Bestandsextensie: MP4. 

• Video: 
o Resolutie: Zelfde als bron. Aangeraden is 1080p of 720p. 
o H.264. 
o Progressive scan. 
o High profile. 
o Main level 4.1. 
o CABAC entropy encoding. 
o Closed GOP, 2 consecutive B Frames. 
o Color Space: 4:2:0. 
o Constant frame rate. 
o Average bitrate: 

▪  10000kbps voor 1080p 
▪ 5000kbps voor 720p 
▪ 3000kbps voor 576PAL 

o Frame rate: Zelfde als bron. 
o Cropping: Geen 
o Fast Start6 

• Audio: 
o AAC-LC. 
o 48 kHz. 
o 160 kbs. 
o Stereo. 

• Ondertitels: Voor festivals is ingebrand verplicht. Voor andere 
doeleinden mag deze als stream in de container geëmbed 
worden. 

MKV Deze container dient om DVD’s/Blu-rays in originele staat te digitaliseren 
(met menu’s, etc.). 

WAV  • Bestandsextensie: WAV. 

• Codec: WAV, 48 kHz, 24 bit, stereo (voorkeur) of WAV, 44.1 kHz, 
16 bit, stereo. 

MP3 • Bestandsextensie: MP4. 

• Codec: MP3, stereo, 320 kbit/s. 
 

                                                           
5 Wij kiezen voor H.264/AAC in MP4 omdat de browsers deze zonder plugins direct kunnen afspelen en meeste 
apparatuur voorzien zijn van hardwarematige H.264-decoders. 
6 Geïntegreerd in elke MP4-profile in Adobe Media Encoder, via “Web Optimized” in HandBrake en in ffmpeg 
met Qt-faststart. Met Fast Start kan de video in de webbrowser afgespeeld worden voordat deze helemaal 
gedownload is en vanaf posities die nog niet zijn gedownload. 


