\
OVERZICHT CONTENTSPECIFICATIES 8810 x 1080
Resolutie

8810 (b) x 1080 (h)

Codec movies

Quicktime HAP, Quicktime HAP alpha (geen Q), H264

Extentie stills

JPEG, PNG (ondersteund transparency)

Interlaced/Progressive Progressive
Frame rate

25 of 50 fps

Pixel size

Square pixel

Codec audio

WAV uncompressed

Audio level

afgemixed op 0 db

Audio sporen

Stereo spoor 1 en 2

Audio depth

16-bit

Audio rate

48-kHz

Clicktrack

N.v.t.

Timecode SMPTE

N.v.t.

Toelichting
CitySense is in geen geval aansprakelijk indien content niet goed afspeelt als gevolg van een
verkeerde werkwijze of indien content niet voldoet aan de opgegeven specificaties.
Progressive/deïnterlacen
Een mediasever kan alleen progressive content afspelen, dit betekent dat al het interlaced
materiaal eerst gedeinterlaced dient te worden. Het is van belang dat dit gebeurd voordat er
begonnen wordt met editen, Gebruik dus geen deïnterlace filter in edit software!
Indien er nieuw materiaal opgenomen wordt, neem dit dan direct progressive op zodat er
geen conversie nodig is.
Werkwijze editing
Op pagina 1 van deze beschrijving staat een overzicht van alle specificatie’s weergegeven.
Nog even een paar aandachtspunten:
Pixels:
Op mediaservers is het afspelen in anamorphic niet mogelijk en dient de content square pixel
te zijn.
Frame rate:
In een mediaserver wordt om diverse redenen content op een exacte frame rate afgespeeld.
Daarom is het van belang dat de frame rate van de content exact gelijk is aan de opgegeven
waarde.
Resolutie:
Gebruik de opgegeven resolutie, indien de resolutie van het bron materiaal hier erg van
afwijkt, neem dan vooraf even contact met ons op.
Let op: Houd rekening met het projectie doek in het midden, de randen daarvan kunnen
bewegen waardoor content niet goed zichtbaar is.

midden scherm 6 meter
Totaal 20 meter

Let op 2: De projectie wordt gemaakt met 6 projectoren die in elkaar overlopen.
Om te voorkomen dat de overgangsgebieden duidelijk zichtbaar zijn is het aan te bevelen
om lichte kleuren te vermijden als achtergrond, evenals grote vlakken van dezelfde
kleur.
Hoogte = 1080px voor alle schermen
Content aanleveren:

Controle
Neem bij vragen of onduidelijkheden altijd vooraf contact met ons op.
Controleer de content voordat deze wordt opgestuurd altijd volledig fullscreen in bijvoorbeeld
een VLC-player. De content wordt uiteindelijk op grote schermen weergegeven, dus elke
foutje wordt enorm uitvergroot.
Stuur ons vooraf altijd even een test filmpje en niet pas nadat alles gemonteerd is.

