TILAUSLOMAKE
Yhteystiedot:

Maksutapa (rasti ruutuun):

Nimi

Maksu ennakkolaskulla (sähköpostilasku, lähetys kun
maksu on tilillä) TAI

Osoite

Maksu postiennakolla. Postikulut aina 15€
TAI
Maksu kuvakauppaan työn valmistuttua

Allekirjoitus:
Tilaan kuva- ja videomateriaalin digitoinnin tämän
tilauslomakkeen, hinnaston / sovitun hinnan ja
toimitusehtojen mukaan. Vakuutan, että minulla on
tekijänoikeudet tai kopiointilupa digitoitavaan materiaaliin.

puhelinnumero
sähköposti

Päiväys ja allekirjoitus:

kuvakauppa
(jos kuvakaupan
kautta)

TEKIJÄNOIKEUDET
Tekijänoikeuslain mukaisesti kopioimme vain sellaista materiaalia, johon tilaajalla on tekijänoikeudet tai kopiointilupa oikeudenomitajalta.
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.
Mikäli havaitsemme TV-nauhoitetta tms. oman nauhoitteen perässä, niin digitointi katkaistaan heti, muuten tehdään ja laskutetaan
normaalisti.

Video- ja äänikasettien digitointi
Täytä taulukkoon digitoitavien kasettien määrä ja mahdolliset erityistoivomukset kasettien digitoinnista. Jos ei erityistoiveita, teemme
oletusten mukaan (kts. Ohjeet alla). Tulosta lomakkeita tarvittava määrä. Numeroi kasetit tai merkitse alle aihe, joka lukee kasetissa.
EI
SP
LP
EI
Hinta
Rivi
Kasetin numero(t) tai aihe/ muuta huomioitavaa
kpl katselua, max. max.
alkuunyht.
n:o
kuuntelua
2h
4h
kelausta
€
1
2
3
4
5
6
Esim

Kasetit 1-3 hääkuvia

Esim

Käsittelykulut

3

x

x

15

45

Esim

YHTEENSÄ

60

OHJEET
Video- ja äänikasetit ja kelanauhat kopioimme yksinkertaisesti siirtämällä sisällön sellaisenaan DVD-levylle sitä katsomatta /
kuuntelematta ja korjailuja tekemättä. Kuvan/ äänen laatu siis siirtyy DVD-levylle jokseenkin samanlaisena kuin kasettia katsottaessa /
kuunneltaessa.
Voimme varmistaa laatua katsomalla / kuuntelemalla kasettia ja / tai valmista levyä sieltä täältä. Jos et halua mitään katselua / kuuntelua,
rasti ruutuun EI katselua, kuuntelua

Tallennuslaatu DVD:lle (VHS-kasetit) määräytyy kasetin pituuden mukaan, eli montako minuuttia sisältöä talletetaan:
SP-laatu (normaali, Standard Play) tallentaa enintään 120 minuuttia, eli 2 tuntia (rasti ruutuun SP). Valitse tämä, jos tiedät, että
kasetilla on vähemmän kuin 2 tuntia kuvaa, vaikka kasetti olisi pitempi.
•
LP-laatu (pitkä, Long Play) tallentaa enintään 240 minuuttia, eli 4 tuntia. Tässä kuvanlaatu on hieman huonompi kuin SPlaadulla. (rasti ruutuun LP)
Jos ei määritelty, valitsemme laadun kasetin pituuden mukaan. Jos pituus ei selviä, valinta on LP / max. 4h.
Eli jos meille tulee VHS-kasetti ilman laatu- tai pituusmerkintää, digitoimme sen LP-laadulla.
Kirjoita erikseen, jos haluat normaalista ”elokuva-DVD” muodosta poikkeavan tallennusmuodon. Esim. ”raaka” DV-AVI tai MP4 -tiedosto.
•

Äänikasetit ja kelanauhat talletamme vakiotoimituksessa ”musiikki CD” formaatissa, joka toimii myös vanhoilla CD-soittimilla. max.
80min/kasetti tai nauhapuoli. Vaihtoehtona MP3.
Aloituskohta
Normaalisti kelaamme nauhan alkuun ja käynnistämme digitoinnin siitä. Asiakkaan pyynnöstä voimme aloittaa digitoinnin siitä kohdasta,
mihin nauha on jätetty (rasti ruutuun EI alkuunkelausta).
Digitoimme VHS-kasetteja ja videokamerassa käytettäviä VHS-C ja Video8 / Hi8 - kasetteja. Molempia normaali VHS ja Super VHS / Hi8
muodoissa. Lisäksi siirrämme DVD:lle digitaaliset Digital-8 , mini DV (ei HD-video) ja micro MV , DVCAM, DVCPRO-kasetit sekä
erilaiset muistikortit.
Digitoinnin laadusta ja toimitusehdoista tarkemmin: Ohjeet ja toimitusehdot -dokumentti / www.tietomuuntamo.fi
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Valokuvien digitointi
PERUSTOIMITUS
Dia- ja negatiivihintamme sisältää aina :
•
värikuville ohjelmallinen pölyn- ja naarmunpoisto
•
arkistokuvat jpg muodossa täydellä tarkkuudella ilman muita korjailuja kuin pölynpoisto
•
katselukuvat pienemmällä tarkkuudella. Nopeaan selailuun ja katseluun TV:llä tai digitaalisessa kuvakehyksessä
•
CD- tai DVD-levyn
•
levyllä tulee myös ilmaisohjelmat IrfanView ja Gimp kuvien nopeaan katseluun ja pieneen korjailuun
•
kuvien käsittely- ja korjailuohjeet
•
laadunvarmistustiedostot (IT8 väritesti dioille ja USAF-1951 resoluutiotesti)
Perustoimituksessa arkistokuvissa on kapea musta reuna, jotta mitään ei jäisi skannauksen ulkopuolelle. Katselukuvista musta reuna on
rajattu pois. Kuvat talletetaan omiin kansioihin lipaskohtaisesti. Kansiot numeroidaan niissä olevan numeron mukaan tai arvioidussa
aikajärjestyksessä. Lisäksi kansiot nimetään lippaissa olevan tekstin mukaan, esim. ”001 Lapin matka -78”. Kuvat kansioissa numeroidaan
kansion ja lipaspaikan mukaan: IMG001001, IMG001002,...
Perustoimituksesta, toimitusehdoista ja lisäpalveluista enemmän: Ohjeet ja toimitusehdot -dokumentti

TILAUSLOMAKE / LISÄTOIVEET
Täytä taulukkoon kuvien määrät ja mahdolliset erityistoivomukset digitoinnista. Jos ei toiveita, teemme kohdan ”PERUSTOIMITUS”
mukaan. Tulosta lomakkeita tarvittava määrä. Numeroi lippaat / kotelot tai merkitse alle aihe, joka lukee kotelon päällä.
Tarkkoja kappalemääriä ei tarvitse tietää, laskutus toteutuneen skannauksen mukaan. Normaalihintaan yhdessä dialippaassa tulee olla
vähintään 36 kuvaa (poikkeuksena alle 36 kuvan tilaukset ja muutama lyhyt lipas suuressa määrässä). Tyhjät välit skannataan ja lasketaan
kuviksi, tyhjää loppupäätä ei skannata eikä laskuteta. Merkitse erikseen, jos toimitat oman USB-kovalevyn.

Lippaat / kotelot, aihe/ muuta huomioitavaa

rivi
n:o

(esim. mustavalkokuvia, Kodachrome filmi, muu kuin kinofilmi...)

Lisäpalvelu
numero(t)
(kts. lista alla)

Kpl
(arvio)

Hinta
€ / kpl

Hinta
yht. €

150

0,45

67,5

30 sivua

1,2

36

1
2
3
4
5
6
7
Esim

Lippaat 1-3: v.87-93 Kodachrome

Esim

Albumi, kuvaus sivu kerrallaan

Esim

Lisä DVD

Esim

Käsittelykulut

Esim

YHTEENSÄ

6

8
15
98,9

No Lisäpalvelu

Hinta sis. ALV

1

Diakuvien lipastus . Irtodiat laitetaan lippaaseen skannauksen ajaksi

0,20 € / kuva

2

Diakuvien uudelleenkehystys lasittomiin kehyksiin (sisältää kehykset)

0,70 € / kuva

3

+ lisäksi kuva DNG/TIFF-muodossa täydellä värisyvyydellä (3x16 bit) - DNG suositellaan arkistomuodoksi

0,10 € / kuva 1*)

4

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

0,20 € / kuva 1*)

5

+ edellä mainitut vaihtoehtoisesti RAW-muodossa (4x16 bit), jolloin raakakuvaa voi käsitellä jälkeenpäin
vapaasti skannausohjelmalla (hankittava erikseen).

Samat hinnat kuin
DNG/TIFF-muodoilla.
1*)

Lisä- / arkistokappaleet CD- tai DVD-levyistä. Lisäkappale tehdään erityyppiselle levylle eri levy-yksiköllä
paremman arkistointivarmuuden saavuttamiseksi.
Yhdelle DVD-levylle mahtuu n. 1300 diakuvaa jpg muodossa

8 € / levy.

6

1*) DNG/TIFF ja RAW -kuvat ovat niin suuria (jopa n. 140 MB / kpl), että talletus tehdään yleensä vain asiakkaan omalle USB-levylle
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