OPBEVARING PÅ MEDIADISK
En MediaDisk er en harddisk, som Sanzaboe benytter til redigering og
opbevaring af video‐ og lydmateriale ‐ og som sikrer, at I altid kan op‐
datere jeres materiale.

HVA D ER INKL USI V?

1.000 Gb MediaDisk
Opbevaring af 5‐10 projekter
Opbevaring i 10 år
Vedligeholdelse

Udover selve produktionen gør
vi meget ud af at sikre din investering.

Bemærk, at størrelsen på disken ikke altid er den
samme, da diskene løbende bliver større og
større.

HVAD ER EN MEDIA DISK
En MediaDisk er i praksis en meget hurtig hard‐
disk, der er formateret og godkendt til produkti‐
on af tv, video og film.
Levende billeder indeholder meget store mæng‐
der data (20‐100 Mb i sekundet), og det er der‐
for nødvendigt at benytte godkendte og meget
hurtige diske til opbevaring af materialet.
En MediaDisk udleveres ikke, men opbevares hos
Sanzaboe Production.

Ved at opbevare jeres materiale på en Media‐
Disk sikrer I, at virksomheden i fremtiden kan
få klippet, omrokeret eller udskiftet dele af det
materiale, vi har produceret til jer ‐ og det på
en hurtig og meget økonomisk fordelagtig
måde, idet I ikke skal investere i en helt ny
produktion ‐ eller bruge penge på at få jeres
projekt lagt ind igen.
En MediaDisk er ideel, hvis din virksomhed fx
får nyt logo, hovedkontor, samarbejdspartne‐
re eller hvis I ønsker at udskifte et interview
med en medarbejder, der ikke længere er i
virksomheden.
Den er også velegnet til virksomheder, der
løbende ønsker at få opdateret sit materiale
og derved holde nyhedsværdien i produktio‐
nen. På den måde kan filmen opdateres med
aktuelle tilbud, nye optagelser og speak på
flere sprog.
En MediaDisk er god løsning, hvis I ønsker at
opdatere og dermed holde en vis nyhedsværdi
i det materiale, vi har produceret til jer.

O P DATERIN G

V ER SI ON E RI NG

FLEKSIBIL IT ET

Har I en MediaDisk kan I løbende
tilføje optagelser til filmen og
ændre billeder, grafik og lyd. Alt
sammen meget økonomisk, da alt
materiale ligger online og derfor
ikke skal genskabes og indlægges
i vores systemer på ny.

Mange starter med at få produce‐
ret en enkelt film og får senere et
ønske at få den versioneret til
flere sprog. Dette kan gøres nemt
og økonomisk, når I har jeres
materiale opbevaret på en
MediaDisk.

En virksomhed er dynamisk og
udvikler sig konstant. Derfor skal
markedsføringsmaterialet opda‐
teres løbende for at følge med
udviklingen. En medieproduktion
er ikke anderledes og dette sikres
med en MediaDisk.
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