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FAQ - Hur redigerar jag mina Smalfilmer och Video? 
Vi rekommenderar Adobe Premiere Element 
(våra tips avser program version15 Mac eng. version) Alla bilder är klickbara i pdf
Sista ver Premiere Element 2018 , den 2018-01-25 kostade programmet 994 kr inkl moms.

Adobe Premiere Element

Redigera dina Smalfilmer och Video Förvandla grovklipp till riktiga filmer som du 
vill titta på många gånger. Klipp enkelt bort oönskat material, justera färg och ljus och 
arbeta snabbt med dra och släpp. Premiere Elements kan hjälpa dig på traven eller göra 
allt åt dig.

Förbättra – Snitsa till med effekter, övergångar, teman och förtexter och lägg sedan på 
musik som lätt kan mixas om för att matcha filmens längd.

Dela – Dela med släkt och vänner på det sätt som passar dig – via
MP4 på USB eller Hårddisk, DVD, Blue-ray, AVCHD, HDTV, Facebook, YouTube, Vimeo med 
mera.

Under följande sidor har vi lite tips o trix som kan hjälpa er som väljer detta 
program för att redigera era digitaliserade filmer.

Smalfilm  vägledning sid 2 - 5
Video         vägledning sid 6 - 9

Se - Filmerna på Dator, Smart-TV, Smartphone, Läsplatta mm. 
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Adobe Premiere Element Start

Öppna programmet Efter en stund startar programmet.                                               
Välj Video Editor i högre nedre hörnet. 
Programet läser själv av vilken upplösning och förhållande filmen har och ställer in
projektinställning.

Smalfilm MOV filer som vi digitaliserat är i upplösning 1280 x 720 bildförhållande 16:9
OBS  Fr o m 2019-09-01 levererar vi enbart MP4 filer eftersom nyare versioner av Adobe 
Premiere Element inte supportar MOV filer längre. 

Add Media

Välj Add media 

Välj Files and folders du får då upp fönstren på din hårddisk. 
Välj en eller flera av de filer du vill redigera.                                       

Välj Import så hamnar filen eller filerna på klipphyllan

OBS
Innan du drar ner filerna till tidslinjen måste du först göra en justering av 
filmhastigheten. Se nästa sida 
Om ni ska redigera MP4 filer som vi har levererat så behövs inte denna 
hastighetsändring. Den är redan i rätt hatighet.
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Hastighetsändring - Gäller bara Smalfilm MOV filer
Skannad smalfilm All film som skannas till fil MOV eller AVI levereras i 
25 bps bilder/sek från oss för bästa resultat. De flesta redigeringsprogram vill helst ha 
film som importeras i denna hastighet. För att få filmen i den hastighet som den är fil-
mad i skall ni göra en Time Stretch (tidssträckning) .
Högerklicka på varje fil på klipphyllan och välj Time Stretch. Gör ändringen enligt nedan.

Dubbel 8 = 64 % om filmat i 16 bps (bilder/sek)
Super 8    = 72 % om filmat i 18 bps

Dubbel 8 = 96 % om filmat i 24 bps (ovanligt)
Super 8    = 96 % om filmat i 24 bps (ovanligt)

16 mm = 64 % om filmat i 16 bps
16 mm = 96 % om filmat i 24 bps

Super 8 - Se & Lyssna på fel hastighet 25 bps (bilder per sekund).    
Har ni inte originalljud på era filmer så syns det tydligt på att personerna rör sig
Chaplin-likt.                   

Super 8 - Se & Lyssna på rätt hastighet 18 bps (bilder per sekund)

När hastighetsändringen är genomförd kan ni dra ner filen på tidslinjen. 
Klicka på den fil som du vill redigera och dra ner den till tidslinjen.
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Ljud en kanal - Gäller bara Smalfilm MOV filer
Original ljud på rullarna Har ni originalljud på era rullar så är oftast ljudet endast på en 
kanal. Tips är att duplicera ljudet till den andra kanalen eller markera för mono ljud så ni 
får ljud i båda högtalarna. När vi levererar film med ljud är ljudet digitaliserat i skannern 
men ej normaliserat. 
Se Normalisering av ljud

Normalisering av ljud - Gäller bara MOV filer
Normalize - Äldre film har oftast en lägre ljudkurva och behöver justeras för bättre 
återgivning i högtalare. Normalisering kollar igenom ljudfilen och letar upp det starkaste 
ljudet i den. När det är gjort, så förstärks allt ljud lika mycket genom hela filen. 

Normalize klart - 
Högerklicka på ljudspåret på tidslinjen / Clip / Audio Gain / Normalize. 
Innan ändring 0 dB, efter tex 12,3 dB. Klart. Du kan nu se att ljudkurvan höjts.
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MP4 inställning att visa på Dator eller Smart-TV     
Välj Export & Share i högra hörnet.

Smalfilm upplösning 1280 x 720               
För att få det bästa resiötatet föreslor vi följande inställningar.
Inställning för bästa resultat 
Välj: Devices / Custom /Advanced Settings

Video / Basic Video Settings: 
Välj: Match Source
Välj: Render at Maximum Depth
Välj: Bitrate Settings / Bitrate Encoding: VBR, 2 pass. 
Välj: Target Bitrate 10. 
Välj: Maximum Bitrate 15. 
Filen kommer att bli något större än standard inställning men du får samtidigt 
ett bättre resultat.
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Adobe Premiere Element Start - Vi rekommenderar

Video MOV filer som vi digitaliserat är i upplösning 720 x 576 bildförhållande 4:3

Vi rekommenderar för bästa visning av video att tvinga programet till 1280 x 720 
bildförhållande 16:9. Då får man en bättre och automatisk bildvisning på widescreen TV 
då det annars finns risk att TV´n förvränger bilden. 
Ladda ner vår projekt mall för att lättare komma igång.
Klicka på länken

  

Mall_Video_720x576_tvingad_1280x720.prel 

Om du vill behålla bildförhållandet 4:3
Öppna programmet Efter en stund startar programmet.                                              
Välj Video Editor i högre nedre hörnet. Klicka på Lägg till filer (Add files)
Programmet anpassar då automatiskt projektinställningarna efter filernas upplösning.

Add Media

Välj Add media du får upp en ny skylt files and folders

Välj Files and folders du får då upp fönstren på din hårddisk. Välj en eller flera filer.                                       

Välj Import så du får upp filen eller filerna på klipphyllan.

Klicka på den fil som du vill redigera och dra ner den till tidslinjen
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Normalisering av ljud - Gäller bara MOV filer
Normalize - Äldre film har oftast en lägre ljudkurva och behöver justeras för bättre 
återgivning i högtalare. Normalisering kollar igenom ljudfilen och letar upp det starkaste 
ljudet i den. När det är gjort, så förstärks allt ljud lika mycket genom hela filen. 

Högerklicka på ljudspåret på tidslinjen / Clip / Audio Gain Klicka på Normalize. 
Innan ändring 0 dB, efter tex 12,3 dB. 

Normalize klart - 
Klart. Du kan nu se att ljudkurvan höjts.
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Croping Video
Croping eller beskärning av filmruta När vi digitaliserar video så blir filmen i 
underscan vilket innebär att man i datorn ser lite mer än själva bildytan och det blir lite 
fladder i bildkanterna som kan kännas störande. När man ser filmen på TV så är alltid 
återgivningen av filmen overscan vilket innebär att TV tar nästan bort allt fladder från 
filmen. För att eliminera detta gör vi en ”Croping” vi beskär alltså filmen enligt nedan 
instruktioner så att filmytan blir ren och fin både i dator och TV. Se respektive filmformat.
Tryck på fx. Välj Video . Klicka på raden under och välj Transform . Markera Crop och dra 
ner det på filmen i tidslinjen. 

Applied Effects Här syns alla effekter som man har lagt på filmen på tidslinjen.
Croping Preset Nedan finns förslag på olika inställningar efter ilken sorts videofilm ni 
redigerar. Ändringarna syns direkt på filmen Gör gärna inställningen som en egen preset. 
Detta behöver endast göras en gång per dator om man vill åtegå, har tex flera filmer som 
skall ha exakt samma inställning. Dessa hamnar under My Presets i stället för Transform.

Video 4:3 VHS, VHS-C, Video8, Hi8, Digital8,  Video2000, Betamax 
(upplösning 720 x 576) Preset namn tex VHS Crop
Left (vänster) = 0,4%
Top (upp)        = 0,2 %
Right (höger) = 1,4 %
Bottom (ner)  = 2,2 %

Video 4:3 MiniDV 
(upplösning 720x576) Preset namn tex MiniDV Crop
Left (vänster) = 0,4%
Top (upp)        = 1,0 %
Right (höger) = 0,4 %
Bottom (ner)  = 0,0 %

Video 16:9 MiniDV HD
(upplösning 1920x1080) Preset namn tex MiniDV 16:9 Crop
Left (vänster) = 0,4%
Top (upp)        = 1,0 %
Right (höger) = 0,4 %
Bottom (ner)  = 0,0 %

Skriv in värde enligt ovan. 
Höger klicka till höger om Crop och spara preset.. / namn tex VHS Crop. 
Sparade Preset hittar du under Effects / Video / My Presets
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Skapa MP4-fil för att visa på Dator eller Smart-TV     
Välj Export & Share i högra hörnet.

Video upplösning 1280 x 720 som vi rekommenderar
Välj Devices / Computer: Välj Resolution HD 720 (1280 x 720). 
Format: MP4 - H.264. Quality i mitten.

Video upplösning 720 x 576 som är standard upplösning för video
Inställning för bästa resultat 
Välj: Devices / Custom /Advanced Settings.
OBS Detta väljer ni om vill ha filmerna i 4:3 format och inte har använt vår bifogade 
mall för 16:9 format. 

Gör följande inställningar för bra resultat.

Video / Basic Video Settings: 
Välj: Match Source
Välj: Render at Maximum Depth
Välj: Bitrate Settings / Bitrate Encoding: VBR, 2 pass. 
Välj: Target Bitrate 10. 
Välj: Maximum Bitrate 15. 
Filen kommer att bli något större än standard inställning men du får samtidigt 
ett bättre resultat.
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