Meest gebruikte snel toetsen
Afspelen en Transporteren
Spatiebalk
Shift+Spatiebalk

Afspelen en pauzeren
Weergave in loop

X =
Shift+X =

1 Beeld naar voren
10 Beelden naar voren

Z=
Shift+Z =

1 Beeld naar achteren
10 Beelden naar achteren

D=
F=

Terug springen naar cut
Vooruit springen naar cut

Film interface
I=
Control+I =
Shift + I =
Shift + U =

Markering in maken
Naar markering in springen
Markering in wissen
Markering in en uit wissen

O=
Control+O =
Shift+ O
=
Shift + U =

Markering uit maken
Naar markering out springen
Markering uit wissen
Markering in en uit wissen

B=

Voorbeeldclip naar hoofdspoor op de tijdlijn verzenden
( bij scrubber-positie)

H=

Overschakelen van voorbeeld tussen tijdlijn en bron

M=
. (Punt) =
, (Komma) =

Markering toevoegen/verwijderen
Naar volgende markering springen
Naar vorige markering springen

E=
R=
N=
S=

Naar begin gaan (of Home)
Naar einde gaan (of End)
Clip splitsen op scrubber-positie
Snapschot

+ = Num Keyb
– = Num Keyb

Tijdlijn in zoomen
Tijdlijn uit zoomen

Werken op de tijdlijn
T + Klick=

Trimmodes aan/uit of in de buurt van trim punt

Shift+Click = Trimpunt Rof L=Opend gelijk alle trimpunten aan alle tracks
Wit=Links Zwart =Rechts
Control + Klick op Trimpunt meerdere punten selecteren of deselecteren
Tab =

Wisselen van trimpunt en Monitoring

Trimmen speciaal =

Klick+Control op trimpunt verlengen of verkorten scene
Klick+Control+Control+Klick = In en uit punt verplaatsen
Dubbele strepen Geel+Oranje (Rol Edit)
Inloop afspelen

Shift+Spatiebalk=
Alt+ Prullenbak =
Ctrl + Pijl =
Alt +Pijl =
Shift +Control =

Gat laten bestaan (Zonder opschuiven)

Scene invoegen in gat (Scene past zich aan in lengte)
Overschrijven (Vanaf de scrubber positie) met bron
materiaal
Alles achter de scrubber positie selecteren
(klik in eerste scene)

Nieuw
B=Invoegen C=Invoegen naar ruimte
Groeperen =

Selecteer de clips Control+Click
Rechtermuisknop Groeperen

Degroeperen=

Selectgroep (Click)
Rechtermuisknop Degroeperen

S = Snapschot Taakbalk Voor superscherpe foto`s (snapshot)
Tijdlijn in hoge resolutie zetten 4K =3840x2160=135x76 cm
Afmetingen in Adobe terug brengen tot dat je min.
300 PPI heb +- 21x12 cm = 450 PPI

Titel programma Lagen
Control+G = Lagen Groeperen
Shift+G

=Lagen Degroeperen

Control+R = Lagen Hergroeperen

Scene verplaatsen naar andere tijdlijn ALT ingedrukt alles blijft op zijn plek
zowel naar boven als naar beneden (Sleep)
Effecten

Punt Coma ; Schakeld het effect in of uit ? soms niet en welke?

Tab=

Drukken volgende parameter

Shift+Tab Vorige parameter
Dubbel Klick = Alles herstellen

