
 

VideoSpin 
- videoredigeringssoftware 



VideoSpin 
- generelt 

 Pinnacle's VideoSpin, er en gratis videoredigeringssoftware 
baseret på Pinnacle Studio 

 Med videoSpin kan man klippe dårlige scener ud, korte scener 
ned, lægge tekster og underlægningsmusik på - og så til sidst 
køre det ud i et passende filformat 

 Programmet kan downloades fra: 
http://pinnacle-videospin.soft32.com/ 

 

http://pinnacle-videospin.soft32.com/
http://pinnacle-videospin.soft32.com/
http://pinnacle-videospin.soft32.com/


Video (.avi, mpg, .mpeg, .mod, .mp2, .mp4, .wmv) 

 AVI (DV AVI)  

 MJPEG 

 MPEG-1 

 MPEG-2*  

 MPEG-4*  

 DivX*  

 WMV  

 MOV  

 3GP* 

 

Audio (.Wav, .mp3, .mpa, .m4a, .wma, .AVI) 

 Dolby 2ch*  

 MPEG-1 Layer 2  

 MP3 Audio  

 

VideoSpin 
- filformater der kan importeres 

*Der medfølger en fuld codec pakke, 
men efter en 15 dages prøveperiode 
skal der betales for codec-pakken 
indeholdende disse codec.  
Den koster 10 euro. 



Video 

 AVI (DV AVI)  

 MJPEG  

 MPEG-1  

 MPEG-2*  

 MPEG-4*  

 DivX*  

 WMV  

 Real Media  

 MOV  

 3GP*  

Audio 

 Dolby 2ch*  

 MPEG-1 Layer 2  

 MP3 Audio  

 AAC*  

 

 

*Der medfølger en fuld codec pakke, 
men efter en 15 dages prøveperiode 
skal der betales for codec-pakken 
indeholdende disse codec.  
Den koster 10 euro. 

VideoSpin 
- filformater der kan eksporteres 



Der medfølger en fuld codec pakke, men efter en 15 dages 
prøveperiode skal der betales for codec-pakken. Den koster 10 
euro. Pakken indeholder følgende codec: 

 MP3 Audio 

 MPEG-1: VideoCDs  

 MPEG-2: DVD-quality 

 MPEG-4/DIvX 

 Dolby Digital 2 Channel Audio 

 AMR Audio 

VideoSpin 
- codec 



VideoSpin 
- oversigt 

Tidslinje 

Redigerings-
spor 

Mappe-
/filoversigt 

Filtyper 

Afspilnings-
vindue 

Start/stop 
afspilning 

Afspilningens 
lydniveau 

Finjustering af 
placering på 
tidslinjen 



VideoSpin 
- opret et projekt 

Klik på Fil og 
derefter på 
Nyt projekt Klik på Gem 

projekt  og giv 
projektet et navn 



VideoSpin 
- find videoer der skal anvendes 

Eller klik på mappen 
her for at finde den/de 
videofiler, som du vil 
arbejde med 

Videoerne vises 
herefter som ikoner 
på arbejdsbordet 

Dobbeltklik på et ikon 
og få vist videoen i 
afspilningsvinduet 

Find videoer via drop-
down listen. Eventuelle 
undermapper bliver vist 
her. Dobbeltklik for at 
åbne en mappe 



VideoSpin 
- redigering (videoklip og overgange) 

Træk et 
videoklip ned 
på tidslinjen 

Dette er tidslinje-
markøren 

Flyt markøren ved 
at trække den 

Eller flyt musen hen til 
den ønskede placering 
og klik 

Klik på dette ikon for at 
opdele et klip i to, der 
hvor markøren er 
placeret 



VideoSpin 
- redigering (videoklip og overgange) 

Klik her for at starte og stoppe 
afspilning af videoen.  
Eller tryk på mellemrumstasten på 
tastaturet for at starte/stoppe 

Klik her for at 
zoome ind på 
tidslinjen 

Klik her for at 
zoome ud på 
tidslinjen 

Klik her for at slette et 
klip, som er markeret 
(grønt) 

Klik og træk i et 
klip for at flytte 
det til en anden 
placering i 
tidslinjen 

Eller zoom ud og ind 
ved at klikke og trække 
oppe på selve tidslinjen 



VideoSpin 
- redigering (videoklip og overgange) 

Træk op eller ned i den 
orange linje for at 
skrue op eller ned for 
lyden 

Når du klikker et sted 
på lydstyrkelinjen, 
afsættes et punkt 

Klik og træk i et punkt 
for at indstille 
volumen for en del af 
klippet  

Klik her for at få 
adgang til video-
overgange Træk en overgang 

ned mellem to klip 

Når du afspiller  
videoen, kan du se 
og høre effekten af 
den valgte overgang 



VideoSpin 
- redigering (skiltning) 

Klik her for at 
få adgang til 
Titler Træk en titel 

ned til starten 
af videoen 

Foretag de ønskede 
ændringer og klik OK 

Du kan ændre titlens længde i 
redigeringsboksen eller ved at 
trække i den på tidslinjen 

Dobbeltklik på titlen for 
at redigere tekst, effekter, 
indsætte billeder  m.m. 



VideoSpin 
- redigering (skiltning) 

Træk en titel ned mellem 
to klip, dobbeltklik og 
rediger titlen og klik OK 

Teksten lægger sig 
ovenpå videoen 

Indsæt tekst m.m. til 
rulletekst og klik på Rul 

Klik OK 

Træk en titel ned efter 
det sidste klip og 
dobbeltklik på titlen 

Træk en titel ned på tekst-
sporet under et klip, dobbelt-
klik og rediger titlen og klik OK 



VideoSpin 
- redigering (indsætte billede) 

Klik her for at 
få adgang til 
billeder 

Træk et billede ned 
mellem to klip 

Juster evt. 
billedets 
længde  



VideoSpin 
- redigering (indsætte lyd) 

Klik her for at 
få adgang til 
lyde 

Træk en lyd ned på 
lydeffektsporet 

OBS: lyden kan 
også placeres på 
musiksporet 

Lydstyrken kan 
justeres op eller ned 
(som i videosporet) 

Træk lyden til en 
passende længde 

Lyd med fade 
ind og ud 

Indsæt flere punkter 
for yderligere justering 



VideoSpin 
- redigering (indsætte musik) 

Klik her for at 
få adgang til 
musik 

Træk et stykke 
musik ned på 
musiksporet 

OBS: musikken kan 
også placeres på 
lydeffektsporet 

Træk musikken 
til en passende 
længde 

Musik med 
fade ind og ud 

Indsæt flere 
punkter for 
yderligere 
justering 

Lydstyrken kan 
justeres op eller ned 
(som i videosporet) 



Vælg filtype og 
filstørrelse i drop-
down listerne 

VideoSpin 
- opret film 

Klik på Opret film, når du vil 
gøre filmen færdig 

Klik på Fil for 
at oprette en 
videofil.  
Klik på Web 
for at uploade 
filmen til 
Yahoo! Video 

Vælg filtype og fil-
størrelse/-kvalitet 
i drop-down 
listerne 

Se de indstillinger, 
du har valgt 

Klik på 
Opret fil 

Vælg det sted, hvor du vil 
gemme filen, og giv filen 
et navn. Klik OK for at 
starte oprettelsen 

Du kan følge 
processen her mens 
filen oprettes 


