HINNASTO
Valokuvien sekä video- ja äänikasettien ym. digitointi
Lisätietoa Ohjeet ja toimitusehdot -dokumentissa
Diat, negatiivit, paperikuvat, lisäpalvelut
Tarkk.
dpi

Nimike

Hinta sis. ALV 24%

Skannaus / kinofilmit
Diakuvat lippaissa (CS, Universal, LKM, Paximat), kinofilmi (5x5 cm kehys)

3000

0,45 € / kuva

Negatiiviliuskat, dialiuskat, kinofilmi 35 mm (135-koko)
hinta / liuska + jokaisesta liuskan kuvasta (kaikki kuvat digitoidaan)

2400

0,35 € / kuva + 1 €/liuska (1-6 kuvaa / liuska)
+ 0,1eur/kuva käsittelymaksu jos filmi rullalla

Määräalennukset (ei koske jo alennettuja tarjoushintoja)

•
•

500-2000 kpl -10 %
2000+ kpl
-20% (dia 0,36€)

Skannaus / suuret filmikoot
Negatiivi- / dialiuskat, rullafilmi 6 cm (120- ja 220- koot)

2400

1 € / kuva + 2 € / liuska (max. liuskan
kuvapituus 20cm)

Negatiivi- / diafilmi 4"x 5" filmit

2400

4 € / kuva

Lasinegatiivit ja muut erikoiset koot

2400

Pyydä tarjous

Paperikuvien ja albumien digitointi: skannaus tai reprokuvausmenetelmä
Kokonainen albumisivu, max. A3 koko

2*)

1,2 € / sivu rajattuna,1 € / sivu ilman rajausta

Irtokuva tai albumista helposti irrotettava, max. A4 koko. Ilman rajausta tai
automaattinen rajaus

2*)

0,6 € / kuva

Irtokuva max. A4 koko tai kuvan ”irrotus” albumista, Tarkka käsinrajaus.

2*)

0,8 € / kuva

Lisäpalvelut
Muistitikut (sisältää tietojen siirron tikulle)

15€/16GB, 22€/32GB

Diakuvien lipastus (pyydä tarjous suurista määristä – yli 100kpl)

0,20 € / kuva

Diakuvien uudelleenkehystys lasittomiin kehyksiin (sisältää kehykset)

0,70 € / kuva

+ lisäksi kuva TIFF- tai DNG -muodossa täydellä värisyvyydellä (3x16 bit)

0 - 0,10 € / kuva 1*)

+ lisäksi kuva TIFF- tai DNG -muodossa parannetulla värisyvyydellä
(kaksinkertainen valotus)

0,20 € / kuva 1*)

Skannausasetusten muutos kesken dialippaan. (esim. mustavalkokuvia)

3 € / muutos

Lisä- / arkistokappaleet CD- tai DVD-levyistä. Lisäkappale tehdään
erityyppiselle levylle / eri levy-yksiköllä paremman arkistointivarmuuden
saavuttamiseksi.

8 € / levy.
Yhdelle DVD-levylle mahtuu n. 1300 diakuvaa
jpg muodossa

Kuvien käsittely jälkeenpäin ym. tuntityöt. Minimi 0,5 h

50 € / h

Lainalippaat diakuville. Normaalisti max. 2 viikon ajaksi diojen järjestelyyn
digitointitilausta varten.

Panttimaksu 20 € / lipas. Hyvitetään tilauksen
hinnassa. Ilman tilausta palautetaan 15 € /
lipas.

Toimituskulut
Kaikkiin tilauksiin lisätään käsittelykulu, joka sisältää CD- tai DVD-levyt.
+ kuljetuskulut: kirje <3cm, <1kg 4€, paketti alle 35kg 9€, postiennakko aina 15€
Ei kuljetuskuluja, kun materiaali tuodaan ja noudetaan kuvakaupasta.

15 € / tilaus. Samassa tilauksessa voi olla sekä
kuvien, että videokasettien digitointia ja muita
töitä.

Pikatoimitus
Toimitusaika on normaalisti max. 4-6 viikkoa työtilanteen mukaan. Lisämaksulla
voi ohittaa työjonon ja kuvia toimitetaan pyydettäessä heti sähköisesti.

+ 25 % tilauksen loppusummaan

1*) TIFF, DNG ja RAW kuvat sekä raakamuotoiset (.avi) videot toimitetaan tavallisesti asiakkaan omalla USB-kovalevyllä tai muistitikulla suuren tietomäärän
vuoksi (RAW-muoto tyypillisesti 140 MB/kuva). Muistitikkuja saa tarvittaessa myös Tietomuuntamosta.
2*) dpi-tarkkuus vaihtelee kuvakoon mukaan. Reprokuvan maksimitarkkuus on 4000x6000 pikseliä ja 10x15cm kokoisesta paperikuvasta saa käytännössä n.
600 dpi tarkkuuden ja A3 kokoisesta albumisivusta n. 150 dpi tarkkuuden. Skannattuna normaalisti 600-800dpi

TEKIJÄNOIKEUDET
Tekijänoikeuslain mukaisesti kopioimme vain sellaista materiaalia, johon tilaajalla on tekijänoikeudet tai kopiointilupa oikeudenomistajalta. Digitointipalveluja
tilatessaan asiakas vakuuttaa, että hänellä on oikeudet digitoitavaan materiaaliin. Suvun sisäisiä valokuvia kopioitaessa tekijänoikeudet ovat yleensä selvillä.
Videokasettien kohdalla rajanveto voi olla vaikeampaa, jos kasetti sisältää esim. TV-ohjelmia. Emme pysty oikeuksia tarkastamaan, mutta jätämme
kopioimatta materiaalin, joka ilmeisesti on jonkin muun tahon tekijänoikeuksien alaista (esim. videokasetit, joissa on elokuvayhtiön merkintöjä tai TV-ohjelman
nimiä).
Lisätietoa esim. www.kopiraitti.fi / Tekijänoikeuden ABC.
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Valokuvien sekä video- ja äänikasettien ym. digitointi
Lisätietoa Ohjeet ja toimitusehdot -dokumentissa
Ääni- ja videomateriaalin siirto ym.
Huom.

Nimike

Hinta sis. ALV 24%

Videokasettien digitointi /kopiointi DVD-levylle
VHS-kasetit ja kamerakasetit VHS-C, Video8, Hi-8, Digital-8, mini-DV (ei HDvideo) tallennus normaalisti DVD Video -muodossa
Vaihtoehtoisesti DV-AVI raakamuodossa , MPEG2, MP4 ym.

1)

Kamerakasetit VHS-C, Video8, Hi-8, Digital-8, mini-DV (ei HD-video) tallennus
tiedostomuodossa muistitikulle tai USB-levylle (eivät kuulu hintaan)
MPEG2 tai MP4 + halutessanne myös DV-AVI raakamuoto
Muistin tarve: MPEG2 n.2GB/h, MP4 n.1GB/h, DV-AVI n.13GB/h

15 € / kasetti, sisältää yhden DVD-levyn

13 € / kasetti yli 10kpl erissä

Äänikasettien digitointi CD-levylle
C-, Mini- tai Mikrokasettien kopiointi CD-levylle, max. 80min

2)

15 € / kasetti, sisältää yhden CD tai DVD-levyn
+8€/ lisä CD jos kasetti ei mahdu 1 CD:lle

Muut ääni- ja videotallenteet ja palvelut
Kelanauhat Tavalliset 1/4" (6,35mm) ääninauhat nopeuksilla 4,75 9,5 ja 19
cm/s ja (= 1 7/8"/s 3 3/4"/s ja 7 1/2”/s). Max, kelakoko 18cm

2)

15 € / nauhapuoli, max. 80Min/CD
Yli 2h/nauhapuoli +5€/alkava tunti

micro-MV: vielä miniDV:täkin pienempi, harvinainen "välikauden"
digitaalivideokasetti. Mitat 45 x 30 x 8mm

1)

25 € / kasetti

DVCAM ja DVCPRO large & medium size ammattilaiskamerakasetit

1)

25 € / kasetti

VF-50: Canon Video Floppy Disc. Magneettinen pieni "korppulevy". Koko 60 x 54
x 4mm . Siirretään analogisessa muodossa

1)

Kysy tarjous

Mini Disc: MD-levy. Optinen pieni "korppulevy" äänen digitaaliseen
tallennukseen. Koko 71 x 68 x 5mm . Siirretään analogisessa muodossa

2)

Kysy tarjous

Kuvan ja äänen siirto DVD-levyiltä (pienet 8cm ja normaalit 12cm) sekä
erilaisilta muistitikuilta ja -korteilta. Yleensä onnistuu. Hinta sopimuksen
mukaan, jos ei onnistu, et maksa mitään.

Kysy tarjous

Video- ja valokuvien siirto videokameran miniDVD-levyiltä (pienet 8cm levyt)
Normaalit VOB/VRO videotiedostot muunnetaan MPEG2 muotoon muistitikulle
tai USB-levylle (ei sisälly hintaan). Still kuvien siirto JPG-muodossa.

8 € / miniDVD kameralevy
Kysy tarjous suuremmista määristä

Ääni- tai videotallenteen pienet editoinnit Esim. yhden kotivideotallenteen
leikkaus talteen TV-tallenteita sisältävältä VHS-kasetilta

10 € / pieni editointi digitoinnin yhteydessä.
Kysy tarjous suuremmista.

Katkenneen kasetin korjaus. Joskus nauha on poikki jo valmiiksi, tai katkeaa
työn aikana. Korjaamme sen tilapäisesti liittämällä katkenneen pään kasetin
kelalle. Korjattua kasettia ei aina palauteta, vaan se voi jäädä seuraavan
korjauksen ”raaka.aineeksi.”

3)

10 € / katkos kasetin päässä
20 € / katkos kasetin keskellä (= molemmat
päät ”pelastetaan” erikseen)

Muut tietovälineet
Jos tietosi on ”jumissa” lerpulla, korpulla, ZIP-levyllä, vanhalla kovalevyllä Dittonauhalla tms. välineellä, niin voimme pelastaa tiedot uudelle muistivälineelle.
Pelastamisessa auttaa, kun tiedetään milloin ja millä laitteella / ohjelmalla talletus
on tehty.

Tiedostojen pelastaminen levykkeiltä ym.
tietovälineiltä on aina yksilöllinen toimenpide.
Kerro tarpeesi, niin tutkimme asiaa ja teemme
tarjouksen

3,5” ja 3,25” levykkeet MS-DOS / Windows formaatti

5 € / kpl

Formaattimuunnokset
Joskus tiedosto on sinällään luettavissa, mutta sisältö ”siansaksaa”. Ei hätää - se
saattaa olla talletettu vanhalla tekstinkäsittelyohjelmalla tms. ja muunnettavissa
nykyisille ohjelmille sopivaksi.

Formaattimuunnos on aina yksilöllinen
toimenpide. Kerro tarpeesi, niin tutkimme asiaa
ja teemme tarjouksen

MÄÄRÄALENNUKSET
Jos tallenteita on suurempi määrä (kymmeniä), ja / tai tallennusformaatti on
normaalista poikkeava, niin neuvotellaan toimitukselle sopiva hinta.

Kysy tarjous

1) Videotallenteet toimitetaa normaalisti DVD.Video formaatissa, joka on katsottavissa DVD-soittimilla ja tietokoneilla. Maksimipituus 4 tuntia.
Kovalevytallennukseen ja tietokoneella katseluun on muitakin vaihtoehtoja. Kysy.
2) Äänitallenteet toimitetaan normaalisti CD Digital Audio formaatissa, joka on se tavallinen ”CD-musiikkilevy”, kuunneltavissa CD-soittimilla ja tietokoneilla.
Maksimipituus 80minuuttia. Nykyisillä laitteilla parempi vaihtoehto on MP3 formaatti, koska se vie paljon vähemmän tallennustilaa ja laatu riittää hyvin normaaliin
nauhalaatuun. Muitakin vaihtoehtoja on. Kysy.
3) Kasetin korjauksessa on aina riski tietojen menetykseen. Yleensä muutama sekunti katoaa, koska huonokuntoista nauhaa joudutaan leikkaamaan pois. Yleensä
korjaus onnistuu, mutta joitakin kasettityyppejä ei ehkä pysty korjaamaan. Ei laskutusta, jos ei onnistu.

YLEISTÄ
Digitoinnissa, tiedostojen pelastamisessa ja formaattien muunnoksissa hinta muodostuu pitkälti siihen käytetystä työajasta. Usein toistuville selkeille töille on
hinnastossa kiinteät hinnat. Useat työt riippuvat niin monesta tekijästä, että niitä ei ole pystytty valmiiksi hinnoittelemaan. Kysy rohkeasti, pyrimme aina antamaan
kiinteän tarjouksen. Jos homma onnistuu, maksat sovitun hinnan. Jos ei onnistu, maksat vain mahdolliset palautuspostikulut.
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