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Dweeb Uitdiep zet eenvoudig video’s om 
"Het omzetten van een video naar een ander bestandstype, of het toevoegen van een 

tijdscode aan video's ging vaak erg omslachtig... dat moest anders kunnen!" 

Adobe Media Encoder CC 

Met Adobe Media Encoder kunnen video’s gemakkelijk omgezet worden naar een 

ander video bestandstype, bijvoorbeeld *.mp4; *.mov; *.wmv; *.avi. 

Daarnaast is het mogelijk om met dit programma een tijdscode aan video’s toe te 

voegen. 

Op studentenpc’s staat Adobe Media Encoder CC standaard geïnstalleerd. Staat deze nog niet op uw 

medewerkerscomputer? Lees dan eerst de laatste pagina van dit bestand. 

Stappenplan 

1. Open Media Encoder 

2. Klik links bovenin op het Plusje en zoek de map waar de video’s zijn opgeslagen op. 

 

3. Selecteer een of meerder video’s en klik Open. 

 

4. Selecteer de video’s in de Queue en klik op de Preset van een video. Wanneer meer dan een video    

     geselecteerd wordt, worden de settings voor alle geselecteerde video’s aangepast.   
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5. Bij Export Settings is nu aan te geven naar welk bestandstype de video’s omgezet moeten worden met  

    behulp van de velden Format en Preset. 

 

Een veel gebruikte setting voor het omzetten van HD video’s met een 1920x1080 resolutie is: 

Format: H.264 

Preset:  Vimeo 1080p HD (kleiner bestand) 

               YouTube 1080p HD (groter bestand) 

Raadpleeg de volgende link voor meer informatie over de verschillende export settings.  

6. Klik op Output Name om de bestandsnaam te wijzigen. 

 

  

https://helpx.adobe.com/media-encoder/using/export-settings-reference.html#export_settings_reference
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Toevoegen van een tijdscode 

Stap 7 en 8 kunnen overgeslagen worden als het toevoegen van een tijdscode niet gewenst is.  

7. Ga naar de Effects tab en selecteer Timecode Overlay.  

8. Pas de positie, grootte en transparantheid aan. Selecteer Media File om tijdscode van het originele   

     bestand aan te houden of Generate Timecode om de tijdscode handmatig samen te stellen. 

 

9. Klik OK en de aanpassingen worden doorgevoerd voor alle geselecteerde videobestanden in de Queue. 

10. Selecteer de videobestanden in de Queue en klik op de aangegeven locatie bij Output File om de    

      opslaglocatie van alle geselecteerde bestanden te wijzigen. 

 

11. Zoek de gewenste locatie op en selecteer Select Folder.  
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12. Klik op het groene pijltje en de video’s worden omgezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? 

Raadpleeg de Media Encoder Help voor meer informatie en video tutorials. Voor overige vragen over 

video(bewerking) kunt u contact opnemen met AVDienst@fsw.leidenuniv.nl.  

  

https://helpx.adobe.com/media-encoder/using/overview-media-encoder-user-interface.html
mailto:AVDienst@fsw.leidenuniv.nl
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Adobe Media Encoder installeren 

1. Ga naar Start en open het Control Panel van uw computer. 

2. Open ‘Programs’ en klik op ‘Run Advertised Programs (32-bit)’  

3. Scroll door de programmalijst tot u ‘Adobe CC Basic Install’ ziet staan. Selecteer deze en druk op  

    ‘Run’ 

 

4. Het programma is geïnstalleerd zodra er onder ‘Last Status’, ‘Successful’ staat. 


