Voorschriften voor project- en bestandsnamen

Projectnaam voor DaVinci Resolve, Premiere, Final Cut, of welke NLE je ook gebruikt:
aanmaakdatum

Merk- of bedrijfsnaam

In YYYYMMDD formaat

1812071_McDonalds_McCafe-Clubhouse_20180110_v1
projectnummer

project-titel

versienummer

Alleen nodig indien er meerdere
projecten aangemaakt zijn

Indien meerdere woorden
streepjes (-) gebruiken

op te vragen bij producer

Indien je verder werkt op een ouder project (reshoot, re-edit na oplevering, etc) en daarbij een
nieuw projectnummer is ontstaan graag een nieuw project aanmaken óf doorwerken in een
kopie van het originele project. Deze kopie kan vervolgens weer hernoemd worden volgens
bovenstaand naamgebruik.
ProTip: er is maar één manier om een datum op te schrijven: YYYYMMDD (jaartal,
maand, dag). Zo is alfabetische sortering altijd chronologisch en kan er geen
verwarring ontstaat tussen verschillende datumnotaties.
Voor definitieve en op te sturen video exports wordt ook een standaard naamgebruik
gehanteerd. Indien een specificatie niet van toepassing is kan je deze weglaten om de
bestandsnaam te verkorten:
Lengte

merk/bedrijf
Gebruik van afkortingen
is mogelijk (AH, McD, etc)

in seconde. Alleen nodig
wanneer er verschillende
lengte versies zijn

datum
In YYYYMMDD
formaat

verhouding
breedbeeld: 16-9
vierkant: 1-1
staand: 9-16

McDonalds_ChickenTenders_15_NL_20190109_ProResHQ_16-9_v2_Generic
Titel

Uitzendgebied

Probeer indien
mogelijk een korte
titel te hanteren

Mochten er binnen een
land meerdere VO
versies zijn specificeren
met Land-Taal (BE-FR)

Codec

Zoals H264 of ProRes

Versie

Toevoeging
Zoals Generic, TVC,
Web,TagOn, OLV en
alles wat je niet kwijt
kon in de velden hier
voor

20190110_v1
feedback? www.erik.camera

Vermijd verder de volgende symbolen en leestekens in project- en bestandsnamen, om
software-, sync- en leesproblemen te voorkomen. Denk aan errors in zippen/unzippen,
uploaden naar de cloud en andere zaken waar niet elke software mee uit de voeten kan.
ampersand

&

plus

+

percent

%

currencies

$¥€

comma

,

square bracket

[]

at

@

Question mark

?

Quotation mark

“”

equals

=

backslash

\

tilde

~

semicolon

;

curly brace

{}

Vertical bar

|

colon

,

asterisk

*

hashtag

#
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