AANLEVEREN DIGITALE BESTANDEN
Aan Screen Flanders dient als onderdeel van de contractuele deliverables een digitale
videofile in Apple ProRes 422 HQ van de volledige, definitieve versie van de
productie te worden aangeleverd en dit in het Engels ondertiteld (tenzij het
audiovisuele werk Engels gesproken is). De videofile is een archiefkopie voor intern
gebruik en zal onder geen enkele vorm worden ontsloten aan derden. Voor het
aanleveren, verwerken en bewaren van deze videofiles wordt gebruikt gemaakt van
de technische infrastructuur van het screener.be-platform.
Technische vereisten
Video
•
•
•
•
•

Resolutie: minimaal 1080p, 2K of 4K
Bestandstype: Apple ProRes 422 (HQ)
Codec: Quicktime
Bitstream: minimaal 100 Mbps
FPS: 24, 25, 30 of 60
o Voorkeur voor webmix met 25 FPS

Audio
• Codec: PCM
• Bitstream: minimaal 320 Kb/s
• Tracks en kanalen: meerdere keuzes mogelijk
1. Minimaal 1 spoor met 1 stereo kanaal
Wij verwachten ook dat elke track slechts 1 kanaal bevat bij volgende
indeling:
2. 2 sporen met elk 1 kanaal met volgende indeling:
▪ Track 1 = CH1: 2.0 Left
▪ Track 2 = CH2: 2.0 Right
3. Indien 5.1 is een stereomix verplicht via volgende indeling (waarbij elk
spoor 1 kanaal bevat):
▪ Track 1 = CH1: 2.0 Left
▪ Track 2 = CH2: 2.0 Right
▪ Track 3 = CH3: 5.1 Left
▪ Track 4 = CH4: 5.1 Right
▪ Track 5 = CH5: 5.1 Center
▪ Track 6 = CH6: 5.1 LFE
▪ Track 7 = CH7: 5.1 Left Surround
▪ Track 8 = CH8: 5.1 Right Surround
Wij verwachten dus - in geval van méér dan één spoor - dat de eerste twee
kanalen respectievelijk links en rechts zijn van een stereomix.
Bijgevolg geen mp4-bestanden en/of H.264 en AAC codecs

Vormelijke vereisten
Ondertiteling
Elke film of serie moet minstens Engels ondertiteld zijn (tenzij het audiovisuele werk
Engels gesproken is). Men kan gebruik maken van dynamische ondertiteling (.srtbestanden) of ingebrande ondertiteling. De dynamische ondertiteling moet
gesynchroniseerd zijn met het videobestand.
Leaders
Leaders, countdown, pancartes met technische info etc. voorafgaand aan de
eigenlijke content moeten verwijderd worden. Tijdscodes, watermerken, copyrightof andere vermeldingen mogen niet in beeld te zien zijn.
Aanlevering
Videobestand
Aanlevering van de digitale bestanden gebeurt uitsluitend met behulp van een
gepersonaliseerde FTP-account die door Screen Flanders ter beschikking wordt
gesteld. Vimeo-bestanden, harde schijven, WeTransfers of andere filesharingservices
zijn uitgesloten. Deze account is dezelfde als voor het aanleveren van digitale
screenerbestanden voor het platform www.screener.be van Flanders Image.
Belangrijk: omdat voor Screen Flanders de veiligheid van het aangeleverde materiaal
prioritair is, is de ftp-server van screener.be voorzien van extra
veiligheidsmaatregelen. Dit zorgt ervoor dat er niet met deze server verbonden kan
worden via een webbrowser, maar dat het gebruik van een FTP-client (zoals FileZilla,
Cyberduck,…) noodzakelijk is.
Vraag uw gepersonaliseerde FTP-account aan door een mailtje – met duidelijke
onderwerpregel - te sturen naar screenflanders@vaf.be.
U kan verschillende bestanden uploaden op één account.
Het is niet nodig om extra submappen te maken op de FTP-server. Na verloop van
tijd zal uw bestand automatisch verwerkt worden en verdwijnen van uw account op
de FTP-server. Bij een correcte upload krijgt u via een medewerker van Screen
Flanders de bevestiging dat de film/serie goed toegekomen is op de server.
Indien u hiervan geen bericht krijgt (max. één week na opladen), neem dan contact
op met Screen Flanders om na te gaan waar de upload mogelijk fout gelopen is.
Ondertiteling
Indien uw file gebruik maakt van dynamische ondertiteling kunnen de .srt-bestanden
naar screenflanders@vaf.be gestuurd worden.
Heeft u vragen?
Mocht u moeilijkheden ondervinden betreffende FTP of andere vragen hebben kan u
steeds assistentie vragen door een mail te sturen naar screenflanders@vaf.be.

