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ﻣﺎ ﺑﻌد اﻹﻧﺗﺎج

قوموا بتفويض شخص واحد ينوب عن الجميع في التحدث معنا
إن تــعدد واخــتالف اآلراء واالقــتراحــات الــصادرة مــن عــدة أشــخاص تــقود إلــى الــتشويــش وتــضارب األفــكار ،فــمن األفــضل أن تــقومــوا بــاخــتيار
شخص واحد يمكنكم االعتماد عليه في جمع كل التعليقات واآلراء من أعضاء شركتكم ومن ثم إشعارنا بها.

املرحلة األولى :تحميل اللقطات
دعونا نبدأ

تسليم اللقطات املصورة لفريقنا
سـوا ًء قـمنا نـحن بـتصويـر املـحتوى أم قـمتم أنـتم بـذلـك ،فـطريـقتنا املـتبعة فـي تحـريـر الـلقطات املـصورة ال تـختلف،
حــيث أنــنا نســتخدم مــوقــع  frame.ioكــأداة تــعاونــية لتحــميل الــلقطات عــلى اإلنــترنــت ،وبمجــرد أن يــتم تحــميلها
فــإن مــقر تــواجــد محــرريــنا لــم يــعد ذا أهــمية ،لــذا ســنركــز عــلى الــبحث عــن صــاحــب املــوهــبة والــشخص األنســب
لـيقوم بـتنفيذ عـمليات املـونـتاج عـلى فـيديـوهـاتـكم بـغض الـنظر عـن مـكان تـواجـده ،وملـعرفـة املـزيـد عـن frame.io
يمكنكم مشاهدة هذا الشرح املبسط:
www.vimeo.com/122805609

سرعات التحميل
يــجب أن تــتوفــر لــديــكم خــدمــة إنــترنــت عــالــية الســرعــة وبــسعة تحــميل غــير محــدودة لــتتمكنوا مــن تحــميل الــلقطات،
فــمن الــضروري أن تســتعلموا عــن ســعة التحــميل املــتاحــة لــكم عــن طــريــق مــزود خــدمــة اإلنــترنــت الــذي تــتعامــلون
مــعه ،أمــا عــن ســرعــة االتــصال بــاإلنــترنــت فــيمكنكم الــتأكــد مــنها عــن طــريــق الــضغط هــنا ،والــتي يــجب أال تــنقص
عن  10Mb/sلتتمكنوا من تحميل اللقطات في أسرع وقت. .

ماذا إذا كان لدي خدمة إنترنت بطيئة؟
عــندمــا تــكون ســرعــة اإلنــترنــت بــطيئة كــالســرعــة الــتي وجــدنــاه عــلى ســبيل املــثال عــندمــا قــمنا بــتصويــر فــيديــو فــي
تـانـزانـيا أو أثـيوبـيا أو تـركـيا فـإنـه لـيس مـن املـنطقي أن نـقوم بتحـميل الـلقطات املـصورة بـدرجـة وضـوح عـالـية ،بـل
ـوحــا ،ثــم يــتم تحــميلها وتــنفيذ املــونــتاج بــواســطة
إنــنا ســنضطر إلــى خــفض جــودة الــوضــوح إلــى درجــة أقــل وضـ ًـ
ف ــري ــق ع ــملنا ،وب ــعد ذل ــك ي ــتم إرس ــال الـ  XMLال ــخاص ب ــامل ــون ــتاج إل ــى امل ُـ ِ
ـنتج املح ــلي ال ــتاب ــع ل ــنا وال ــذي ب ــدوره
سيقوم بتغيير درجة وضوح اللقطات إلى فيديو ذو درجة وضوح عالية.

ماذا إذا رغبتُ بوضع صور ثابتة من ضمن محتوى الفيديو؟
ـورا ثـابـتة ،ولـكن فـي بـعض األحـيان يـصعب تـفادي
قـد تظهـر الـفيديـوهـات بـصورة رديـئة املسـتوى إذا تـضمنت ص ً
الــصور الــثابــتة ،خــاصــة عــند التحــدث عــن املــشاريــع املســتقبلية ،فــإذا رغــبتم بــإضــافــة جــرافــيكس أو صــور ثــابــتة
فـإنـه يـحتم عـليكم أن تـرسـلوهـا إلـينا بـأعـلى درجـات الـوضـوح املـتاحـة لـديـكم ،إن دقـة الـعرض املـطلوبـة للجـرافـيكس

الــتي ســتتم إضــافــتها إلــى فــيديــوهــات الـ  HDيــجب أن تــكون  ،x 1080 pixels 1920أمــا الــتي ســتضاف
إلــى فــيديــوهــات الـ  4Kفــيجب أن تــكون بــدقــة عــرض  ،x 2160 pixels 3840وإذا كــنتم تــرغــبون بــأن تــتميز
ال ــصور ب ــخاص ــية ال ــشفاف ــية ف ــتأك ــدوا ب ــأن ت ــكون ص ــيغتها ت ــدع ــم ت ــلك ال ــشفاف ــية وال ــتي ع ــادة م ــا ت ــكون  PSDأو
 PNGأو .GIF

هل هناك خدمات أخرى تريدونها؟
قـومـوا بتحـميل كـل شـيء تـرغـبون بـإضـافـته فـي الـفيديـو ،وذلـك يـتضمن الـشعار الـخاص بشـركـتكم بـدرجـة وضـوح
عــالــية ،والــصور الــثابــتة الــتي تــرغــبون بــإضــافــتها ،وأســماء جــميع املــشاركــني فــي الــفيديــو ،والخــطوط الــخاصــة
املســتخدمــة فــي كــتابــة اســمكم الــتجاري ،وإذا كــانــت لــديــكم أي شــعارات متحــركــة أو أي جــرافــيك فــال تــنسوا أن
ت ــرس ــلوه ــا أي ـ ً
ـتما إل ــى ت ــأخ ــر س ــير ع ــملية م ــا ب ــعد
ـضا ،أرس ــلوا إل ــينا ك ــل ش ــيء ألن ال ــتأخ ــير ف ــي ذل ــك س ــيؤدي ح ـ ً
اإلنتاج.

كيف ستتبعون الدليل اإلرشادي للعالمة التجارية الخاصة بشركتنا؟
إن السـبب الـرئـيسي وراء عـدم اتـباعـنا لـلدلـيل اإلرشـادي لـلعالمـة الـتجاريـة الـخاصـة بشـركـتكم هـو وبـكل بـساطـة
ألنـنا ملـن نسـتلم مـنكم ذلـك الـدلـيل ،كـونـوا عـلى يـقني تـام بـأنـنا نـعلم تـما ًمــا مـاهـيّة الـرسـالـة الـتي تـريـدون إيـصالـها
لـلمشاهـد ،واملظهـر الـعام الـذي تـرغـبون بـإظـهاره فـي الـفيديـو ،ولـكن إن لـم تـخبرونـا عـن تـلك اإلرشـادات فـلن تـكون
لـديـنا أدنـى فـكرة عـنها ،وسـنلجأ حـينئذ بـاتـباع نـمط األلـوان املسـتخدمـة فـي مـوقـعكم عـلى اإلنـترنـت ،وسـنعمد إلـى
استخدام حلول مؤقتة إلى أن تقوموا بتوضيح الدليل اإلرشادي للعالمة التجارية الخاصة بكم.

املرحلة الثانية :التحرير
حان وقت تجميع وخياطة املقاطع

وأخي ًرا أصبح بإمكاننا بدء عملية املونتاج
يـمكننا الـبدء فـي املـونـتاج بمجـرد حـصولـنا عـلى الـلقطات مـن ِقـبَلكم ،وسـوف نـشعركـم فـي أغـلب األحـيان بـأنـه قـد
تـم الـبدء فـي عـمل املـونـتاج ،ولـكننا لـن نـطلعكم عـلى كـل الـتفاصـيل فـي هـذه الـعملية ،ألنـنا نـقوم فـي هـذه املـرحـلة
بتجـميع وتـرتـيب كـل شـيء ،بـمعنى آخـر فـلتتركـوا الـخبز لـخبازة فـنحن نـعدكـم بـأنـنا نـعكف عـلى إنـجاز الـعمل فـي
أسرع وقت.

ما هو البرنامج الذي تستخدمونه لعمل املونتاج؟
يـعتمد ذلـك عـلى مـهارات املحـرر والـتجهيزات املـتاحـة لـديـه ،فـإمـا أن نسـتخدم بـرنـامـج  Final Cut Pro Xوإمـا
برنامج .Adobe Premiere
لِ َم ال يمكنني مشاهدة تطورات العمل على املونتاج؟
هــل تــتذكــر ذلــك الــشعور الــذي انــتابــك عــندمــا بــدأ املــدرس بــتصحيح واجــباتــك املــدرســية مــباشــرة بمجــرد أن قــمت
بتس ــليمها ل ــه؟ ك ــذل ــك ال ــحال ف ــي امل ــون ــتاج ،ف ــعملية ت ــنفيذه ــا ف ــي ب ــداي ــتها غ ــير م ــنظمة إل ــى أن ت ــتكون ل ــدي ــنا ف ــكرة
واضــحة عــن الــطريــقة الــتي ســنتبعها لتحــريــر مــقاطــع الــتصويــر ،وحــينئذ ســنقوم بتحــميل نــسخة الــفيديــو األولــية
لتتمكنوا من مشاهدته.

كم الوقت الذي سيستغرقه إتمام هذا الجزء؟
ي ــعتمد ذل ــك ب ــشكل ك ــبير ع ــلى امل ــحتوى ،وس ــيقوم امل ـ ِ
ـنتج املح ــلي ال ــتاب ــع ل ــنا أو املش ــرف ع ــلى م ــا ب ــعد اإلن ــتاج
بـمناقـشة ذلـك مـعكم ،وكـقاعـدة عـامـة فـإن كـل يـوم تـصويـر يـقابـله يـومـني مـن الـعمل عـلى املـونـتاج ،ولـكن قـد يـختلف
الوقت املستغرق بني مشروع وآخر.

أرجو املساعدة! أريد الحصول على الفيديو النهائي في وقت أسرع من ذلك!
ه ــناك ط ــرق وخ ــيارات ع ــدي ــدة لتس ــري ــع ع ــملية امل ــون ــتاج ،ول ــكن ذل ــك ي ــعتمد ع ــلى م ــدى س ــرع ــة ح ــصول ــنا وت ــنزي ــلنا
لــلقطات املــصورة ،ذلــك بــاإلضــافــة إلــى أن هــناك ســرعــة مــنطقية ال يــمكننا تــجاوزهــا ،مــن تــلك الــخيارات أن يــقوم
أحـد املـوظـفني بتحـميل الـلقطات خـالل يـوم الـتصويـر ،وكـذلـك مـن ضـمن خـياراتـنا هـو أن نـقوم بـتعيني محـرريـن مـن
م ــختلف امل ــناط ــق ال ــزم ــنية ل ــلعمل ع ــلى م ــقاط ــعكم ب ــحيث ن ــضمن اس ــتمراري ــة ال ــعمل وع ــدم ان ــقطاع ــه ح ــتى أث ــناء
ن ــوم ــكم ،وه ــناك خ ــيار آخ ــر أي ـ ً
ـضا وذل ــك ب ــأن ن ــقوم ب ــتعيني أك ــثر م ــن مح ــرر ي ــعملون ف ــي وق ــت واح ــد ع ــلى ن ــفس
املشـروع ،ولـكن هـناك حـد أي ً
ـضا لـعدد املحـرريـن الـذيـن يـمكنهم الـعمل مـ ًعا ،ولـتوضـيح ذلـك أكـثر ..عـند طـبخ طـبق
الــخضروات الــصينية املــشكلة ،فــإنــه ســيمكن ألكــثر مــن شــخص أن يــقومــوا بــتقطيع الــخضروات ولــكن ال يــمكن
ألكثر من شخص بأن يقوم بطبخها سو ًيا في املقالة ،فكما يقول املثل "إذا كثروا الطباخني خربت الطبخة".

هل يمكنكم العمل على التحرير من داخل مقرنا؟
إن كــان مــقركــم فــي أحــد املــدن الــتي بــها أحــد مــكاتــبنا ،فــسيمكننا تــزويــدكــم بمحــرر يــعمل مــعكم داخــل مــقركــم
حسـب اإلمـكانـية املـتوفـرة ،وهـذا يـعني أنـه بـإمـكانـهم الـعمل عـلى املـونـتاج أثـناء فـترة الـتصويـر ،وهـناك أي ً
ـضا حـل
آخـر وهـو أن يـقوم املحـرر بـالـعمل مـن مـقرنـا وحـاملـا يـنتهي املحـرر مـن الـعمل عـلى أي مـقطع يـقوم امل ُ ِ
نتج بـإرسـالـه
إليكم مباشرة كما لو كان املحرر يعمل في مقركم.

إنني ال أطيق نسخة الفيديو األولية!
نــعم ..لــقد ســمعنا هــذه الجــملة بــني الــحني واآلخــر ،فــقد يحــدث وأن يــرى الــعميل الــنسخة األولــية ويــكرهــها تــما ًمــا،
ويحـدث ذلـك لـعدة أسـباب ،فـالـنسخ األولـية تـتضمن جـرافـيكس ومـوسـيقى تـوضـع بـشكل مـؤقـت وقـد تـحتوي أي ً
ـضا
عــلى الــبصمة الــصوتــية الــخاصــة بــحفظ الــحقوق أو مــا يــسمى بــالـ  ،audio watermarkبــاإلضــافــة إلــى أن
ج ــودة ال ــصوت ق ــد ال ت ــكون ع ــلى أف ــضل وج ــه ،ف ــإذا ت ــم إرس ــال ال ــنسخة األول ــية إل ــيكم ف ــامل ــقصد م ــن ذل ــك ه ــو أن
تــقومــوا بــتوجــيهنا فــي عــملية املــونــتاج وإفــادتــنا بــأكــبر قــدر مــن مــالحــظاتــكم وآرائــكم ،حــيث أن املــبادرة بــإخــبارنــا
بـكل مـا يـدور فـي ذهـنكم وبـكل مـالحـظاتـكم ومـالحـظات فـريـق عـملكم فـي هـذه املـرحـلة يـعتبر أسهـل وأسـرع بـكثير
مــن أن يــتم تــأجــيلها إلــى مــراحــل الحــقة ،وذلــك لــنضمن بــأن املــونــتاج يــسير بــاالتــجاه الــصحيح ،وطــاملــا أن لــديــنا
ال ــلقطات ف ــتذك ــروا أن ل ــدي ــنا ك ــمية ه ــائ ــلة م ــن ال ــخيارات امل ــتاح ــة ف ــي ع ــملية التح ــري ــر ،وي ــمكننا أن ن ــقوم ب ــإج ــراء
اخ ــتالف ــات ج ــذري ــة إذا أردت ــم ذل ــك ،دع ــون ــا ن ــذك ــرك ــم م ــرة أخ ــرى ب ــأن ال ت ــنسوا إرس ــال ال ــدل ــيل اإلرش ــادي ل ــلعالم ــة
التجارية للشركة.

أرجوكم غيروا املوسيقى!
ت ــغيير امل ــوس ــيقى ي ــعتبر م ــن أك ــثر امل ــالح ــظات ال ــتي ت ــصلنا ب ــشكل م ــتكرر ،ف ــكل ش ــخص ل ــدي ــه ذوق م ــختلف ف ــي
املـوسـيقى ،لـذا فـقد تـكون عـملية اخـتيار املـقطع الـصوتـي املـناسـب مـملة ومـحبطة بـعض الـشيء ،وإنـنا عـادة مـا
نس ــتخدم ,premiumbeat.comل ــتنزي ــل امل ــوس ــيقى ،وله ــذا ن ــدع ــوك ــم ل ــزي ــارة امل ــوق ــع ل ــالط ــالع ع ــلى ق ــائ ــمة
املــوســيقى املــتوفــرة هــناك ،وبــعد ذلــك يــمكنكم أن تــقومــوا بــكتم صــوت الــنسخة األولــية وتــشغيل املــقطع املــوســيقي

الـذي نـاسـبكم وفـي نـفس الـوقـت قـومـوا بـتشغيل الـفيديـو ألخـذ فـكرة ع ّـما إذا كـان املـقطع املـوسـيقي مـناسـب ملـقطع
الـفيديـو أم ال ،ولـتجعلوا جـميع مـن فـي فـريـق عـملكم يـشاركـكم بـاخـتيار املـوسـيقى املـناسـبة ،ألنـنا غـالـبًا مـا نـقوم
بتغيير سرعة املوسيقى ،وتغييرها مجد ًدا من شأنه أن يتسبب في تأخير املونتاج.

نريد تغيير الخط!
من فضلكم ،حان الوقت إلعطائنا دليلكم اإلرشادي للعالمة التجارية للشركة ،اآلن.

ماذا إن كنا سنغير عالمتنا التجارية في الشهر املقبل؟
ق ــد ج ــرت ال ــعادة أن ي ــتم ت ــغيير ال ــعالم ــة ال ــتجاري ــة ب ــشكل س ــري ،ون ــتفهم ت ــما ًم ــا أن ــه ف ــي ك ــثير م ــن األح ــيان ق ــد
يــصدف أن يــتوافــق وقــت إنــتاج الــفيديــو مــع وقــت تــغيير الــعالمــة الــتجاريــة ،ولهــذا مــا عــليكم ســوى أن تــلمحوا لــنا
بــسؤال بــسيط :مــاذا لــو نــويــنا تــغيير الــعالمــة الــتجاريــة فــي املســتقبل؟ أو مــا شــابــه هــذا الــسؤال ،عــندهــا ســنأخــذ
بـعني االعـتبار أن نحـرر الـفيديـو بـطريـقة تـجعل مـن السهـل أن يـتم تحـديـثها مسـتقبالً ،وأكـثر مـن ذلـك ،فـنحن عـلى
استعداد بأن نوقع معكم اتفاقية عدم اإلفصاح ونقوم بتعديل كل شيء في وقت واحد.

النسخة رقم ١
بــعد الــنسخة األولــية ســنقوم بــإرســال نــسخة الــفيديــو رقــم  ،١تــعتبر هــذه الــنسخة هــي الــوقــت األمــثل إلخــبارنــا مــا
إذا ك ــان ــت ه ــناك أي ت ــعدي ــالت ت ــرغ ــبون ب ــتنفيذه ــا ،ح ــيث أن ــنا ن ــرك ــز ف ــي ال ــنسخة رق ــم  ٢ع ــلى إج ــراء ال ــتعدي ــالت
الـبسيطة الـتي مـن شـأنـها أن تـحسن وتـطور الـفيديـو ،ونـبتعد عـادة عـن إحـداث أي تـعديـالت جـذريـة ،املـرجـو مـنكم
أن ال تـخفوا شـيئًا عـن رئـيس الـعمل فـليس هـذا هـو الـوقـت املـناسـب ،وحـاولـوا أي ً
ـضا بـقدر اإلمـكان أن تـضموا فـي
الفيديو كل من يبدي أي اهتمام أو الرغبة في املشاركة ،ليتم تهيئة كل شيء إلصدار النسخة رقم .٢

النسخة رقم ٢
تـعتبر نـسخة الـفيديـو رقـم  ٢هـي الـنسخة الـخاصـة بـالـلمسات األخـيرة ،وبـمعنى آخـر فـإنـه فـي هـذه الـنسخة يـتم
الــتأكــد مــن أن جــميع األســماء والــعناويــن قــد تــمت كــتابــتها بــشكل صــحيح ،وأن الــعالمــة الــتجاريــة فــي مــنتصف
الـشاشـة ،وأنـنا قـد اتـبعنا دلـيلكم اإلرشـادي لـلعالمـة الـتجاريـة ،وأنـه ال يـوجـد أي خـلل أو عـدم تـوافـق فـي الـصوت،
وأن ج ــميع الج ــراف ــيكس ت ــعمل ب ــان ــسياب ــية ،وت ــأك ــدوا م ــرة أخ ــرى م ــن ع ــدم وج ــود أي أخ ــطاء إم ــالئ ــية ف ــي أس ــماء
املـوظـفني ،وأن املـسميات الـوظـيفية صـحيحة ،وأن جـميع الـبالد الـتي تـعملون فـيها قـد تـم ذكـرهـا ،إنـنا بـاخـتصار
شديد نتأكد من كل شيء في الفيديو.

نُسخ إضافية

ســنتعاون مــعكم فــي مــوضــوع إحــداث الــتغييرات فــي الــفيديــو إلــى حــد مــعقول ،ولــكن تــذكــروا بــأن لــديــكم مــيزانــية
محـددة لـعدد أيـام املـونـتاج ،وسـنطلب مـيزانـية إضـافـية إذا تـجاوزت أيـام املـونـتاج عـن الحـد املـتفق عـليه ،إن أعـلى
رقما أعلى من ذلك!
عدد قمنا بتسجيله للنسخ هو النسخة رقم  ،١٣فلتحرصوا أال نسجل ً
تأكيد التعليق الصوتي )(voiceover
لـ ــيتم تـ ــسجيل نـ ــصوص الـ ــتعليق الـ ــصوتـ ــي فـ ــإن ذلـ ــك يـ ــعني أنـ ــنا سـ ــنذهـ ــب مـ ــع املـ ــعلق الـ ــصوتـ ــي إلـ ــى إحـ ــدى
األســتوديــوهــات لــيقوم بــتسجيل نــص الــتعليق الــصوتــي بــشكله الــنهائــي ،وحــيث أنــه قــد تــم دفــع كــامــل تــكالــيف
جـلسة األسـتوديـو فـإن إعـادة الـتسجيل سـتكلفكم مـبالـ ًغا إضـافـية ،لـذا نـريـدكـم أن تـتأكـدوا مـن أن الـفيديـو قـد حـاز
على رضاكم بنسبة  %١٠٠قبل اعتمادكم لهذه املرحلة.

املرحلة الثالثة :تسليم العمل
وأخيرا وصلنا آلخر املطاف
ً

التسليم النهائي
بمجـرد االنـتهاء مـن تـسجيل نـصوص الـتعليق الـصوتـي ) (voiceoverسـنرسـل إلـيكم الـنسخة الـنهائـية املـكتملة
مـن الـفيديـو ،وعـليكم فـي هـذه املـرحـلة أن تـنبهونـا بجـميع الـتغييرات الـبسيطة املـطلوبـة ،وبـعد ذلـك سـنقوم بتحـميل
الــفيديــو عــلى مــوقــع  frame.ioلــتتمكنوا مــن تحــميله واســتخدامــه كــيفما شــئتم ،لــذا فــاملــرجــو إخــبارنــا بــالــطريــقة
الـتي سـوف يـتم بـها اسـتخدام املـلف الـنهائـي لـكي نـتمكن مـن مـساعـدتـكم بـالـتأكـد مـن أن امـتداد املـلف وتـرمـيزه
ي ــتواف ــق م ــع أجه ــزت ــكم املس ــتخدم ــة ،ف ــعلى س ــبيل امل ــثال إن ك ــنتم ت ــرغ ــبون ب ــأن ي ــكون ال ــعمل ب ــدق ــة الـ 4Kف ــائ ــقة
الــوضــوح فــإنــكم ســتكونــون بــحاجــة إلــى جــهاز كــمبيوتــر مــناســب وإلــى شــاشــة مــناســبة ،أمــا إذا كــان اســتخدام
الـفيديـو سـيكون عـلى مـوقـع الـيوتـيوب فـفي أغـلب األحـيان لـن تـكون هـناك أي حـاجـة ألن تـتجاوز درجـة الـوضـوح
عن .720

هل يمكنكم تقديم العمل على أقراص DVD؟
سـنقوم بـإرسـال الـفيديـو لـتتمكنوا مـن تحـميله بـأعـلى دقـة وضـوح ،وإنـنا نـتفادى بـشكل عـام تسـليم أي عـمل عـلى
قــرص ، DVDإذ أن أقــراص الـ  DVDال تــدعــم تــقنية الـ  HDوقــد تــواجــهون بــعض املــشاكــل الــتقنية لــعرضــها،

ل ــذل ــك ف ــإن أغ ــلب ع ــمالئ ــنا ي ــفضلون أن ي ــتم إرس ــال راب ــط التح ــميل إل ــيهم أو أن ن ــقوم بتح ــميل ال ــعمل ع ــلى وح ــدة
التخزين  ،USBوسنتمكن من خالل كلتا الطريقتني من تسليمكم العمل بأعلى جودة وضوح.

رجا ًء ..نريد أن نستلم العمل النهائي على قرص !DVD
نـسعد دائ ًـما بـتقديـم خـدمـاتـنا لـكم وتـلبية احـتياجـاتـكم ،ولـكننا نـعتذر عـن تسـليم الـعمل عـلى أقـراص الـ ،DVD
فــنحن اآلن فــي عــام ٢٠١٩م وال نســتخدم إال أحــدث الــتقنيات ،ومــن األســاس فــإنــه لــم تــعد لــديــنا أي كــمبيوتــرات
ب ــقارئ أق ــراص  ،DVDوك ــذل ــك ف ــإن ــه ب ــطبيعة ع ــملنا ف ــي Film Meامل ــمتد ع ــلى ال ــنطاق ال ــعامل ــي ف ــإن ــنا ال ن ــدع ــم
تقديم أعمالنا باستخدام التقنيات القديمة.

هل بإمكاننا الحصول على جميع اللقطات التي تسبق عملية املونتاج؟
ب ـ ــال ـ ــطبع ي ـ ــمكنكم ذل ـ ــك ،ح ـ ــيث ن ـ ــقوم ع ـ ــادة ب ـ ــنسخها ع ـ ــلى ق ـ ــرص ص ـ ــلب وإرس ـ ــال ـ ــها إل ـ ــيكم أو تح ـ ــميلها ع ـ ــلى
مــوقــع frame.ioلــتتمكنوا مــن تــنزيــلها بــعد ذلــك ،فــإذا رغــبتم أن تــحصلوا عــليها عــلى قــرص صــلب فــعليكم أوالً
دفع قيمة القرص وقيمة الشحن ،إذ أننا نعتذر عن إرساله إليكم قبل أن تتم عملية السداد.

يسعد فريق ما بعد اإلنتاج بمساعدتكم
ما عليكم سوى االتصال وسنكون في خدمتكم
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