Presentatiemogelijkheden en aanleverspecificaties

beeld- en geluidsmateriaal
Yarden Crematorium
Schagerkogge
Voor het aanleveren van beeld- en geluidsmateriaal hebben wij hieronder
aanleverspecificaties en tips genoteerd. Mocht u vragen hebben over
onderstaande kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer
088 927 3820.
Wij adviseren u nadrukkelijk muziek en beeldpresentaties vooraf bij ons te
(laten) testen en 48 uur van te voren bij ons aan te leveren. U kunt daarvoor
een afspraak maken. Wij informeren altijd naar de tijd die u denkt nodig te
hebben zodat wij daar met het testen rekening mee kunnen houden.
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Projectiemogelijkheden in de aula

• Lever muziek aan in MP 3 formaat

Voor een beeldpresentatie in de aula van Crema-

• Geef per muziekstuk de titel en artiest aan

torium Schagerkogge kunt u gebruik maken van
twee verrijdbare daglichtschermen. Deze worden

Muziek met een bitrate van >192 kbit/s
geeft een betere klankkleur

aangesloten op een laptop. De laptop wordt

• U wordt door onze medewerker bericht

door ons bediend wanneer u beeld aanlevert

of uw mail in goede orde is ontvangen.

volgens de volgende specificaties;
In verband met de grote diversiteit in lay-out en
Beeldpresentatie via een USB stick;

ondersteuning bij PowerPoint presentaties dient

• Start met een lege, geformatteerde USB stick

een dergelijke presentatie door u zelf bediend te

• Zorg er voor dat de USB stick zonder

worden via uw eigen laptop.

wachtwoord is
• Lever de beelden aan in .JPG formaat

Let a.u.b. op de volgende zaken;

• Maak slechts 1 mapje (folder) aan

• De laptop dient voorzien te zijn van een

Wanneer een bepaald beeld tijdens het binnen

• De screensaver en slaapstand dienen

VGA aansluiting.
lopen in de aula, of afscheid nemen dient te

uitgeschakeld te zijn anders loopt u het

worden getoond, laat deze dan als beginbeeld

risico dat deze geactiveerd worden.

én resp. als eindbeeld in de map staan.

• Apple apparatuur kan niet worden
aangesloten.

De overige beelden worden als
diapresentatie getoond.

Projectiemogelijkheden condoleanceruimte

• Geef aan of er muziek onder de

Voor een beeldpresentatie met geluid in de

beeldpresentatie zit
• Voor wat betreft filmpjes kunnen wij alles
afspelen wat door standaard Windows

condoleanceruimte kunt u gebruik maken
van een LCD scherm met een USB en VGA
aansluiting én van onze laptop.

Media Player wordt ondersteund
Muziek en/of beeld aanleveren via WeTransfer;
• Stuur de bestanden via WeTransfer naar
multimedia.schagen@yarden.nl
• Vermeld in het onderwerp de naam van

Zie voor de aanleverspecificaties
‘Beeldpresentatie via een USB stick’. Voor een
PowerPoint presentatie dient u uw eigen laptop

de overledene en de datum en tijd van de

mee te nemen (met een VGA aansluiting) die u

uitvaartplechtigheid

vervolgens ook zelf bedient.
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