
Aanleveren Audio 

 
Aanleveren muziek 

Muziek kan aangeleverd worden via diverse mogelijkheden, t.w. op cd / usb stick / sd kaart 

 

CD: 

Ter voorkoming van problemen bij het afspelen graag de originele (onbeschadigde ) cd (‘s) 

aanleveren. 

 

USB / SD kaart: 

Voor het aanleveren van muziek in de vorm van USB of SD kaart geldt de volgende werkwijze : USB / 

SD eerst formatteren, alleen bestanden verwijderen is onvoldoende, de speler ziet “resten” en zal de 

bestanden niet afspelen vanaf de pc / laptop. De bestanden kunnen dan ( graag op juiste volgorde ) 

naar CD / SD gekopieerd worden. Is er sprake van meerdere bestanden, dan de titels van een 

nummer voorzien bijvoorbeeld : 01 titel lied 1  - 02 titel lied 2 enz. 

 

Aanleveren Powerpointpresentatie 

De richtlijnen voor het aanleveren van een powerpoint presentatie 

( hierna afgekort als ppp ): 

Graag aanlevering van een ppp met voor en na elke presentatie een zwart foto 

op de demo presentatie treft u de mogelijkheden aan. 

- reden waarom we gebruik maken van een  “zwarte foto” : 

deze geven een mogelijkheid, dat de presentatie niet doorgaat, waar dat nog niet de bedoeling is, 

zeker als er meerdere ppp’s zijn, afgewisseld door sprekers 

op deze gevoelige momenten is een foutje enorm storend ook voorkomt het dat na de ppp het pc 

frame zichtbaar wordt. 

 

demo : neutraal gebruik met aankomst nieuw KLM vliegtuig 

1e zwart foto (de start van de presentatie staat klaar ) 

2e foto ( bijv. de foto van de overledene tot aanvang dienst ) 

3e zwart foto ( bijv. tot aanvang 1e ppp ) 

als deze ppp is afgelopen volgt een zwart foto, daarna volgt de volgende ppp voorbeeld met foto’s 

die handmatig door ons getoond worden, bijv 3 sprekers, die elk een foto laten projecteren die bij de 

toespraak past, dit moet wel in de correcte volgorde aangeleverd worden. 

Deze ppp wordt ook weer afgesloten met een zwart foto, als 3e volgt nog een naar mp 4 

geconfigureerde presentatie. 

Op deze wijze zou vanaf bijvoorbeeld you tube liederen met tekst in een ppp gemonteerd kunnen 

worden. 

 

Aanleveren muziek / powerpoint presentatie via mail : 

Aanleveren van muziek / powerpointpresentaties kan ook via 

“we transfer” naar het mailadres ; aulakatwijk@gmail.com 

De bestanden worden gedownload en op een USB gezet, de bestanden worden ook getest,  

U ontvangt een bericht of de bestanden correct zijn aangeleverd, Er wordt naar gestreefd om binnen     

uur een bericht te verzenden. 

mailto:aulakatwijk@gmail.com

