DVD-menu maken en branden in Magix
Versie: januari 2021
Indeling in hoofdstukken – chapterpoints.
Het doel is om aan het begin van je film een overzicht te krijgen van je
hoofdstukken. Als je het niet zelf doet, doet Magix het en kun je een lange
onoverzichtelijke film krijgen.
Zet een film op de tijdlijn
Plaats de afspeelmarker op de plek voor het eerste hoofdstuk. De eerste aan
het begin.
Klik op de hoofdstukmarker in de gereedschapsbalk.
Plaats op dezelfde wijze alle hoofdstukmarkers.
Als alle zijn geplaatst, klik je op “branden”.
Stel nu de beeldverhouding in: meestal 16:9
Selecteer vervolgens een passend menusjabloon. Dubbelklik hierop.
Met dit sjabloon bepaal je het ontwerp van het startmenu.
Dan hoofdstuk of filmtitels wijzigen(evt. edit of bewerken intoetsen).
Dubbelklik op de naam. Nu verschijnt: menutekst. Hier kun je allerlei
instellingen aanpassen zoals: naam, kleur, lettertype enz.
Doe dit voor alle schermen: je kunt elk scherm een naam geven of je noemt het
deel 1, deel 2 enz.
Klik nu eens op “preview” linksboven. Je ziet alvast het begin.
In plaats van “Preview” kun je ook op het gemaakte hoofdstukmenu klikken.
NB. Er is verschil tussen 1x(afspelen) en 2x(bewerken) klikken.
Klik weer op “bewerken” (edit). Rechts verschijnt een keuzemenu.
Hier kun je bijv. een muziekkeuze maken en toevoegen; ook een intro en
achtergrond zijn mogelijk.
Via “menu preview” (links midden) kun je het menu afspelen.
Als alles goed is, kun je overgaan naar “branden"
Kies het mediumformaat. Dat zal in de meeste gevallen DVD zijn.

Belangrijk is om de juiste bitrate in te stellen(onder encoder instellingen) Zet
die op ongeveer 8500. Dat betekent 8,5Mb per sec. Je kunt meteen aflezen
hoeveel er op de DVD past. Hoe lager de bitrate, hoe meer er op de DVD past,
maar ook hoe minder de kwaliteit is. Een bitrate van 8500 geeft een goede
kwaliteit: ongeveer een uur film op een DVD van 4,7Gb.
Klik vervolgens op “branden”.
En nu maar een poosje de computer laten draaien.

