KP - tekniske krav
BILLEDFILER
Format: jpeg, jpg
Størrelse: max 2 mb pr. billedfil.
Farve: RGB (til skærmvisning, modsat SMYK, der er til print)
Navngivning af jpeg-fil: Journal- og værknummer tildeles automatisk hver enkelt uploadet fil.
Navngiv jpeg-filen med værkets titel eller dit navn.
Undlad i filens titel æ ø å
Undlad i filens titel kommandotegn ?=)(/&%€#"!§$ m.fl. (dette kan være en kilde til fejl-uploads).
Undlad i filens titel mellemrum, benyt i stedet _
Der kan uploades op til 24 jpeg-filer pr. journalnummer. 4 jpeg-filer pr. værk.
VIDEOFILER
Format: mpeg4, avi, wmv, mov
Video skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller Quick Time Player.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Video længere end 5 min skal ledsages af en trailer på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af videofil: Videofilen navngives med Journal- og værknummer, video/trailer, varighed og evt.
værktitel.
Eksempel videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, video, varighed 9 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives:
235_4_video_9.00_ Rygklapperklubben_Klap_i
Eksempel for trailer til videoværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, trailer, varighed 1.45 min. med titlen ”Rygklapperklubben Klap i” navngives:
235_4_trailer_1.45_Rygklapperklubben_Klap_i
Videoværker anmeldes på blanketten på lige fod med andre værker, men indleveres/indsendes på dvd eller
usb hukommelse. Husk at alt fysisk indsendt materiale skal mærkes med journal- og værknummer samt
navn og adresse. Benyt navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto.
LYDFILER
Format: aac, wma, mp3
Lyd skal kunne afspilles med VLC Media Player, Windows Media Player eller iTunes.
Varighed: Angiv på anmeldelsesblanketten den reelle varighed uden loop.
Eksempel: 4 minutter og 35 sekunder skrives 4.35
Lydværk længere end 5 min skal ledsages af en lydprøve på max. 2 min i en separat fil.
Navngivning af lydfil: Lydfilen navngives med Journal- og værknummer, lyd/prøve, varighed og evt.
værktitel.
Eksempel lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, lydværk, varighed 9 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives: 235_4_lyd_9.00_
Smoking Guns.
Eksempel for prøve til lydværk:
Journalnr. 235, værknr. 4, prøve, varighed 1:45 min. med titlen ”Smoking Guns” navngives:
235_4_proeve_1.45_Smoking_Guns
Lydværker anmeldes på blanketten på lige fod med andre værker, men indleveres/indsendes på dvd eller
usb hukommelse. Husk at alt fysisk indsendt materiale skal mærkes med journal- og værknummer samt
navn og adresse. Benyt navnesedlerne, der ligger klar til udprint fra din indsenderkonto.

