Menu

Studio 16

U kiest Schijf maken en sleept het gekozen
menu uit Schijfmenu’s van de bibliotheek
naar de menu balk.
Aan het begin van de tijdlijn wordt automatisch
C1 geplaatst. Dat is het begin van het 1e
hoofdstuk en aan het einde op de tijdlijn staat
M1, dat betekent einde film en dus terug naar
het menu.
U kunt nu de volgende Menu-knop
naar de gewenste plaats op de
tijdlijn slepen.

Een andere manier is door op deze knop met het driehoekje het
volgende hoofdstuk in te stellen, de loper op de juiste plaats op
de tijd te zetten en dan de
knop Link maken te klikken.
Door op de knop Hoofdstuk te klikken, kunt u de naam van het hoofdstuk wijzigen.
Als u op het Menu, boven de 1e scène, dubbelklikt kunt u teksten, knoppen en plaatjes
verplaatsen en aanpassen.
Is het aantal knoppen van het menu niet voldoende, klik dan rechts in het menu. Als u kiest
Menu-pagina toevoegen dan wordt hetzelfde menu toegevoegd. Kiest u Zoeken in
bibliotheek dan kunt u een ander menu naar de balk slepen, dit wordt dan het vervolg-menu.

Om het menu te testen klikt u in het eerste menu
en daarna op de afspeelknop,
Nu werkt het als de DVD speler.
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Wilt u het plaatje in de Menuknop wijzigen, zet dan de loper op de tijdlijn op het gewenste
beeldje en klik op de knop Thumbnail instellen.

Als u wilt dat de film aan het einde
van het hoofdstuk terug gaat naar het
menu, zet dan de loper op het einde
van dat hoofdstuk en klik op de knop Return maken.
Door te rechtsklikken op een menumarkering (C1, C4) kunt u deze verwijderen.
Als u in een menu niet alle knoppen hebt gebruikt, worden die in de film niet getoond.
Op de volgende manier kunt u muziek aan het menu toevoegen.
U heeft een menu gekozen en in de menubalk geplaatst.

Klik nu op Bewerken.

Zoek nu in de bibliotheek de gewenste muziek op.

Sleep dit muziekfragment in de Dropzone voor Audio.
U kunt de muziek ook nog laten faden, klik op Audio-fade en u kunt dan de fade-tijd
instellen.
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