Media Importeren in FCP X
File-based camcorders en camera's met Tapes (bandjes) kunnen video, audio en stilstaande
beelden opnemen. Apparaten, die opnemen op flash-gebaseerde SD opslagmedia, harde schijven
(HDD), en ga zo maar door, kunt u meestal aansluiten op uw computer via een USB, FireWire of
Thunderbolt kabel. Sommige apparaten hebben verwisselbare geheugenkaarten die u in plaats
daarvan kunt plaatsen in uw computer of via een daarvoor bestemde kaartlezer.
Sluit uw camcorder, camera of ander apparaat aan op uw computer met een daarvoor geschikte
de kabel die bij je apparaat is mee geleverd.
Als u gebruik maakt van een camcorder, stel deze in op PC Connect modus. (De naam van deze
transfer mode kan anders zijn op uw apparaat.) Uw camcorder zal automatisch in de "connect"modus komen als je hem aanzet in de weergave stand terwijl het is aangesloten op uw computer.
Opmerking: Aansluiten van een DVD-camcorder op je Mac kan het openen van de DVD speler tot
gevolg hebben. Als dat gebeurt, gewoon DVD-speler app uitzetten.
Verwijder de geheugenkaart uit de camcorder of apparaat en steek deze in de kaartsleuf op uw
Mac (indien aanwezig) of in een externe kaartlezer.
Als u het venster Media Importeren opent, voert u een van de volgende taken uit:
• Kies Bestand> Importeren> Media (of druk op Commando ⌘ + toets I).
• Klik op de knop Importeren Media aan de linkerkant van de werkbalk.

Indien nodig, selecteert u uw camcorder, camera, of het apparaat uit de sectie Camera's aan de
linkerkant.
Het venster Media importeren toont alle media op uw apparaat. In dit venster kunt u de media
bekijken door een van beide te spelen met behulp van de afspeelknoppen of d.m.v. skimming door
deze van rechts naar links en omgekeerd te bewegen op een filmstrip.
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Opmerking: De meeste moderne digitale camera's kunnen door elkaar schieten van foto's en
video. In veel gevallen, de videoclips en stilstaande beelden in de camera's naast elkaar
weergegeven in het venster Media importeren.
Voer een van de volgende opties uit:
Om te bepalen welk apparaat te activeren: Klik op het apparaat in het gedeelte Camera.
De manier waarop de clips verschijnen wijzigen: Klik op de Clip Weergave-knop in de rechter
beneden hoek van het venster Media importeren.
Het schakelen tussen de filmstrip weergave en lijstweergave: Klik op de lijstweergave e.o. Film
strip weergave knoppen aan de onderkant van het venster Media importeren.
Opmerking: Wanneer u een clip in lijstweergave selecteert, een filmstrip voor de geselecteerde
clip verschijnt aan de bovenkant van de Event Browser. De filmstrip is volledig interactief,
waardoor je toegang hebt tot het In en Out punt.
Voer een van de volgende opties uit:
Om alle clips te importeren: Klik op 'Alles importeren.
Om slechts enkele van de clips te importeren: Selecteer elke clip die u wilt importeren
met Commando ⌘ - klik op elke clip en klik daarna op Importeer selectie (de knop Importeren
verandert zijn naam).
Tip: Om meerdere clips samen te selecteren, kunt u diagonaal met de cursor slepen om de clips te
selecteren.
Om delen van fragmenten te importeren: Sleep in de filmstrip om het bereik dat u wilt selecteren te
markeren en klik op Importeer selectie. U kunt ook meerdere reeksen in elke clip te selecteren.
Tip: U kunt ook een clip selecteren, door op de spatiebalk te drukken en de clip af spelen, dan
drukt u op I toets om een startpunt en op de O om het eindpunt in te stellen.
Klik in het venster dat verschijnt, en kies hoe u de geïmporteerde media in de Event bibliotheek
wilt ordenen:
Om de geïmporteerde clips toe te voegen aan een bestaande gebeurtenis: Selecteer "Voeg toe
aan bestaande gebeurtenis” of u kiest een gebeurtenis uit het venstermenu.
Om een nieuwe gebeurtenis te maken: Selecteer 'Maak nieuwe gebeurtenis' en type een naam
(bijvoorbeeld "Chris en Kim Bruiloft") in het tekstveld, kies dan de schijf waarop u de gebeurtenis
(Event) wilt opslaan van de "Opslaan in" pop -upmenu.
Als u uw media wilt organiseren, het creëren van geoptimaliseerde of proxy media, en het
analyseren van de video, of het analyseren van de audio,dan selecteert u de relevante
selectievakjes.
Als u Final Cut Pro niet insteld om uw media te analyseren tijdens het importeren, kunt
later te analyseren (indien nodig) in de Event Browser.
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Klik op Importeren.
Standaard wordt het venster Media Import gesloten als u op Importeren klikt. U kunt gaan werken
met uw clips in de Event Browser. Final Cut Pro verwerkt de import van uw media in de
achtergrond.
Als u alle opties in de vorige stap zijn uitgevoerd, dan transcodeert en optimaliseert FCP X
de bestanden na het importeren in de achtergrond. U kunt de voortgang van de invoer en andere
achtergrond taken volgen in het venster Achtergrond Taken.
Als achtergrond taken zijn voltooid, koppelt u de camcorder, camera of apparaat los.
U kunt een archief maken van uw geïmporteerde bestanden, zie camera archieven maken en
beheren.
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