Dank u wel!
We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren
van uw data voor cd/dvd producties te lezen.
Dit zijn specificaties voor het aanleveren van data voor cd/dvd.
Deze richtlijnen geven gedetailleerde informatie over alle benodigde instellingen en andere
informatie die u nodig heeft zodat uw data probleemloos kan worden verwerkt.
Indien u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de customer services
afdeling.
Promese Netherlands bv.
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Hoofdstuk 1.

Algemeen

In de volgende hoofdstukken vindt u informatie over hoe u uw data het beste kunt aanleveren
zodat ze in een keer door de Promese workflow kunnen worden verwerkt.
We adviseren u gebruik te maken van professionele software.

Hoofdstuk 2.
2.1

CD/DVD data specificaties

Data formaten

Promese kan de meeste dataformaten die op CD/DVD mogelijk zijn verwerken op onze
masteringafdeling. We vragen u rekening te houden met de volgende uitzonderingen /
aandachtspunten:
Voor CD



“Packet Written” cd’s worden niet ondersteund;
De maximale toegestande speelduur van een CD bedraagt 80 minuten. “Overburning” is
niet toegestaan en kan niet worden verwerkt.

Voor DVD-5 (of een DVD-10 zijde):



Enkel single sessie DVD’s worden ondersteund;
De maximaal mogelijke hoeveelheid data op een DVD-5 bedraagt 2298496 sectoren.

Voor DVD-9:




Enkel single sessie DVD’s worden ondersteund;
De maximaal mogelijke hoeveeheid data op een DVD-9 gedraagt 2084960 sectoren;
Zorg voor een correcte ligging van de layer-break.

Voor DPD on Disc:
Promese accepteert ook data die “mastering-ready” worden aangeleverd.
We vragen uw aandacht voor het volgende:
 Geef duidelijk aan op uw disc dat het om een DDP bestandenset gaat.
Bijvoorbeeld: DDP-I of DDP on disc;
 Lever 1 DDP-set per disc aan;
 Voor een DVD-9 productie zijn dus 2 DDP-I discs (1 per layer) nodig.
2.2

Input media

Promese adviseert u gebruik te maken van recordabels van een goede kwaliteit. Verstuur uw
master in een goed beschermende verpakking zodat hij onbeschadigd aankomt.
Wij wijzen u erop dat bij aangeleverde recordabels het typte van de drager bepalend is voor
het te produceren eindproduct.
Bijvoorbeeld: indien de data voor een CD-Rom van 100 Mb op een DVD-R wordt aangeelverd
zal een DVD-Rom worden geproduceerd.
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Als u uw master terug wilt ontvangen na gebruikt door Promese geeft dit dan aan op uw
orderbon. Masters worden maximaal 3 maanden bewaard en we adviseren u dan ook om een
eigen backup van de master te maken.
Promese ondersteund de volgende datadragers:



2.3

CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL.
CD-replica, DVD-replica zonder kopieerbeveiliging;
DLT-tape die leesbaar is op een DLT8000 drive met DDP of CMF bestandenset.
Copy management

Copy-management veronderstelt een correct voorbereide master. Neem contact op met de
eigenaar van eht protectiesysteem voor details met betrekking tot het voorbereiden van deze
master.
De volgende systemen worden op dit moment ondersteund:
CD-ROM
DVD-ROM
DVD-Video

: ProtectDisc, Starforce
: ProtectDisc, Starforce
: CSS / Ripguard.

Hoofdstuk 3

Aanlevermogelijkheden data

Geef op uw master duidelijk aan voor welke productie het is en geef tevens aan dat het een
master disc is.
U kunt uw master op verschillende wijzen aanleveren.
1. Fysieke master
U kunt ons uw fysieke master sturen naar het adres aangegeven bij Hoofdstuk 4. Als u weet
wie uw customer services contact is stuur uw master dan ter attentie van uw persoonlijk
contactpersoon.
Wij adviseren u om uw master bij voorkeur te versturen met een track & trace service. Houdt
er rekening mee dat het versturen van uw master per post vaak langer duurt.
2. Via FTP
Het is ook mogelijk om uw masterdata via FTP aan te leveren. Heeft u nog geen FTP account
neem dan contact op met de afdeling customer services.
Promese accepteert enkel image-files in de volgende formaten:




DDP
ISO (voor CD-Rom en DVD)
Cue/bin (voor Audio)

Onze voorkeur gaat uit naar DDP.
Verder dient u voor ieder bestand dat wordt aangleeverd de bijbehorende MD5 checksum ten
behoeve van de data-integriteit op te geven.
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Hoofdstuk 4

Contactgegevens

We stellen het zeer op prijs dat u gebruik maakt van onze standaarden in uw organisatie.
Indien u vragen heeft over de specificaties of het aanlevern van uw data dan kunt u altijd
contact opnemen met onze Data Services afdeling.
Onze Data Services afdeling staat tot uw beschikking vanaf 08:30 tot en met 17:00 uur.
Algemeen nummer
00 31 (+76) 5333 100
Adres voor het versturen van uw data op een datadrager:
Promese Netherlands bv
Ter attentie van: customer services contact
Postbus 3174, 4800 DD Breda
Zoete Inval 8, 4815 HK Breda
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