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FAQ - Smalfilm Digitalisering
VAD MÅSTE JAG GÖRA INNAN JAG LÄMNAR IN SMALFILM FÖR DIGITALISERING?
Sortering och uppmärkning av rullar
Sortera smalfilmsrullarna i den ordning som ni vill ha dem skannade.
		
Märk upp rullarna med nummer: 1, 2, 3 osv OBS ej A, B, C eller I, II, II eller uppdelning 		
med : ; Samma nummer får ej förekomma 2 gånger.
Små rullar i papperspåsar Märk påsen med nr enligt ovan sortering och ta ut filmrullen 		
och märk denna med samma nr. Papperspåsarna behåller ni hemma. Endast filmrullarna 		
lämnas in för digitalisering. Den information som eventuellt finns på påsarna kan vara av 		
stort värde för er efter digitaliseringen.
Övriga smalfilmsrullar märks på fodralet och låt rullarna ligga kvar i förpackningen.
Sammansättning av smalfilmer Vi kommer att sätta ihop era rullar enligt er nummersätt-		
ning till ungefär 60 min filmer. Rullarna sätts samman utan vita band om inte annat anges.
Har ni speciella önskemål angående uppdelning så meddela oss om mellan vilka rullar ni 		
vill ha uppdelningen. Om ingen numrering finns sätts rullarna samman i fri ordning av oss.
Välj Lagringsmedia
USB med MP4 filer. För att se filmerna på Smart-TV, Dator mm. Överföring till MP4 fil ingår.
		
Hårddisk Välj storlek på hårddisk, MP4 fil och/eller MOV fil efter hur många minuter film 		
du totalt har. MP4 för att se filmerna på Smart-TV, Dator mm MOV filer om ni ska redigera 		
era filmer.
Överföring till egen hårddisk max 500 GB. Samma val som ovan. Hårddisken ska vara 		
tom och formaterad i NTSF.
DVD max 60 min Smalfilm för uppspelning på DVD-spelare eller dator.
Välj Tillval
Bakgrundsmusik till dina smalfilmer. Har du originalljud på filmerna kommer det med vid 		
digitaliseringen. Men oftast är smalfilmer utan ljud.
Extra kopior av USB eller DVD för att kunna dela med dig till släkt och vänner.

Mer information
Allt film återlämnas på stora arkivrullar och era tomma filmrullar returneras.
Bilder per sekund bps. Smalfilmer är filmade i olika hastigheter. Super 8 är filmad i 18 bps 		
och Dubbel 8 i 16 bps = lägre hastighet ger längre film. •
Inte fulla filmrullar Om ni inte har fulla filmrullar så blir antalet minuter mindre och där		
med lägre kostnad. Ni betalar endast för skannade minuter. •
Fuji film Om ni har smalfilmer som är Fujifilm måste ni beakta att den beräknade antalet
minuter som finns på större filmrullar och på vår hemsida inte stämmer helt. Fujifilm är en 		
tunnare film än vad tex Kodak-film är och därmed kan man få in fler antal meter/minuter 		
på de större rullarna. De gröna originalrullarna har samma filmlängd 3,5 min som Kodak.
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