CONTROLE OMROPLUDEN
Ga naar Omropluden en kies voor kontrolearje
Je komt nu in een scherm met data van twee invoerders en de bijbehorende scan. Zet allereerst scan meibewege
uit (rechts bovenin het scherm). In het scherm zie je de gegevens (metadata) van twee invoerders :
Ynfierder 1 met naam / Ynfierder 2 met naam.

Je vergelijkt de data van beide invoerders met de scan. Wanneer de data blauw/groen is gemarkeerd,
verschilt de data tussen beide invoerders. Alle niet gemarkeerde data wordt automatisch in de bedoelde
velden opgenomen.

De data die het meest overeenkomt met de informatie op de audiohoes en volgens de invoerinstructie
moet worden verwerkt, neem je over. Dit doe je door: Data oernimme

De data wordt nu in de velden gezet. Soms zijn er nog correcties nodig. Die kun je zelf handmatig
doorvoeren. Je kan ook data uit velden overnemen die correct door de andere invoerder zijn ingevuld.
Door op een veld te klikken van de invoerder, die de juiste data heeft vermeld, wordt de informatie
automatisch in de kontrolearre ferzje opgenomen.

Wanneer alle informatie is ingevuld, mag je de kontrolearre ferzje opslaan

Na opslaan krijg je nog een melding. Binne jo wis fan dat jo de kontrolearre gegevens opslaan
wolle? Bevestig dit door ok te geven. Twijfel je nog, kies dan voor annuleren. Je bent dan
terug in de kontrolearre ferzje.

NOTA BENE
Let er bij de controle op dat de tijdscode juist wordt meegenomen. De notatie is 00:00'00". Als het minder
dan 10 minuten materiaal is, wordt dit op de hoes vermeld als 0'00". Zie bijvoorbeeld audioband NB7768.
Hier staat achter Tijd: 9'07". Dit moet in de kontrolearre ferzje in het veld Tijd/Lengte vermeld
worden als 09'07" . Tijdsaanduidingen in andere velden, zoals in het veld Omschrijving, mogen vrij
worden overgenomen.

Soms worden medewerkers (meiwurkers) (ook) in het veld persoanen/gasten gezet. Dit hoeft niet. De
medewerkers moeten alleen in het veld meiwurkers worden vermeld.
Denk om de interpunctie. Het komt nog regelmatig voor dat er een spatie vergeten wordt, of dat er
een spatie teveel staat tussen de namen. In Omropluden gebruiken we punt/komma spatie (; ).
Wanneer je een invoerder iets wil melden, kun je dit doen door de optie meld bruker. Het bericht komt
dan eerst bij de projectbeheerder, die het bericht vervolgens gaat mailen.
Als de invoer door beide invoerders niet goed is gedaan, mag je scan opnij iepenje foar ynfier

De velden Bysunderheden en Omskriuwing kunnen groter worden gemaakt. Dit doe je door de muis
rechtsonderin op het puntje van de hoek van het veld te klikken. Je houdt daarbij de muis ingedrukt.

