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Sammanfattning 
Denna rapport är en genomgång av arbetet med produktionen av en reklamfilm åt 
företaget Configura Systems AB. Arbetet startade med inledande möten med företaget 
samt utbildning i den programvara som reklamfilmen sedan skulle göras för. 
 
Utförandedelen av rapporten förklarar hur de olika scenerna i filmen är uppbyggda rent 
bildligt samt att det finns en genomgång av de olika tekniska metoder och programvaror 
som vi använt oss av i skapandet av filmen. Vidare beskrivs tankebanorna i de olika 
scenerna för att få tittaren och en potentiell InstantPlanner kund att hålla fokus på filmen. 
Det finns även med en del om hur kontakten med en röstläggare från England som har 
lagt allt röstmaterial på filmen gick till.  
 
I diskussionsdelen tas olika frågor och val som eventuellt skulle kunna ha gjorts 
annorlunda upp. Där tas också de problem som har uppkommit längs vägen upp, samt 
lösningarna, stora som små, och vad som skulle kunna förenkla liknande arbeten i 
framtiden. 
 
Bland bilagorna så finns den röstläggartext som skickades för inspelning samt det första 
(version.01) och det senaste (version.06) storyboardet. 
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Abstract 
This report is a walkthrough of our work with the production of a commercial film for 
Configura Systems AB. It covers all of the work, from the opening meetings with the 
company and the education recieved in the software that we later would do the 
commercial for. 
 
We explain how the different scenes are built figuratively speaking, and we go through 
some of the technical methods and software’s we have used. We describe our thoughts 
about the different scenes and how we want the viewer to react and be affected by the 
commercial to become a potential future customer. We also have a part with how we 
contacted a professional voiceover from England and got him to provide all the voice 
material for the commercial. 
 
In the discussion part, we think of things that we could have done different. We also have 
encountered some problems during the work, and we go through them and some of the 
solutions.  
 
As appendixes we have added the speakertext that we sent for recording, and also the first 
(version.01) and the latest (version.06) of the storyboards. 
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Förord 
Att göra en reklamfilm är både ett krävande och kul arbete. Det har vi fått lära oss under 
detta examensarbete. Ibland har arbetet stått i princip helt stilla, för att sedan rasa på i en 
nästan för hög takt. Med många bra tankar och idéer kommer man långt, och i detta fall  
kan vi nog säga att det var mer själva tankarna och idéerna som gjorde att vi rodde filmen 
i hamn än hårt slavande arbete.  
 
Vi har fått mycket bra hjälp och respons med bollande av idéer av Peter och Helena på 
Configura, stort tack till er och hela Configura som lät oss göra examensarbetet hos er. 
Tack till Dag vår examinator samt alla andra som bidragit med tips och svar på frågor. 
 
Pontus och Björn.  September 2005 
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1 Inledning 
 
De flesta företag som har någon sorts produkt att erbjuda, måste på något sätt 
marknadsföra den. Många väljer att göra detta genom reklamfilm. Antingen visar de 
filmen på mässor och skickar ut den på DVD eller Cd-skiva till andra företag och 
privatpersoner i den målgrupp som deras produkt riktar sig till. De kan även välja att 
lägga upp filmen för visning på företagets hemsida för att locka nya kunder på detta sätt.  
Störst uppmärksamhet för sin reklamfilm får företaget om de köper visningstid på någon 
av de kommersiella tv-kanaler som i nuläget finns etablerade i Sverige.  

1.1 Syfte och Bakgrund 

Vårt uppdrag var att producera en kortfilm, åt Configura Systems Sverige AB. I första 
hand skall filmen användas som webbmaterial på företagets hemsida. Eventuellt ville 
man också ha en högre upplöst version för visning på mässor eller som utskick på DVD 
till blivande kunder. Configura har sitt högkvarter i Linköping men har även filialer runt 
om i världen. De tar fram och skräddarsyr ritning och kalkylerings system. 
Configura producerar en även mjukvara som heter InstantPlanner. Mjukvaran är en 
generisk ytplaneringsapplikation och det var till denna mjukvara som vi skulle producera 
reklamfilmen. Filmen skall framhäva de mest användbara funktionerna och nyttan med 
programmet på ett sätt som lockar kunder. Företaget har tidigare inte haft någon 
marknadsföring på liknande sätt. Några interna försök att framställa videoproduktioner 
har gjorts. Resultatet av dessa har dock inte varit helt tillfredställande. De vill nu genom 
vår reklamfilm göra ett försök att nå ut till en större grupp av potentiella kunder. 

1.2 Avgränsningar 

Mjukvaran InstantPlanner har ett mycket brett register med väldigt många funktioner som 
sträcker sig från att tillverka riktningar för allt från kontorsmiljöer till lagerbyggnader, till 
att få ut snabba offerter till användarens kunder. Utsträckningen av funktionerna gjorde 
att vi kände oss tvungna att fokusera filmen på de mest använda och visuellt gångbara 
funktioner som kan ge potentiella kunder. Att ge känslan av att detta är en mjukvara som 
kan komma till stor nytta i just deras verksamhet. Vi valde att satsa på fyra stora 
funktioner i InstantPlanner:  
 
• Direkt 2D- samt 3D-visualisering av skapade ritningar. 
• Blixtsnabba kostnadskalkyler med priser och varubeteckningar. (Offert) 
• Möjligheten att få 3D ritningar och offerter utskrivna direkt efter skapandet, så att det 

kan skickas till kunder inom en bråkdel av den tidigare hanteringstiden. 
• Enkelheten att lära sig hantera programmet själv genom onlinesupport för kunder 

samt ett stort tips och tricks arkiv på webben.  
 
När vi hade bestämt oss för att det var dessa delar vi skulle satsa på i filmen så var det 
bara till att sätta igång med det förberedande arbetet, att lära oss InstantPlanner själva. 
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1.3 Metod 

Den metod vi har använt oss av är egentligen ganska enkel. Vi har börjat som i många 
andra filmprojekt med att få en uppgift tilldelad oss, i detta fall att producera en 
reklamfilm för en ytplaneringsapplikation. Såsom tidigare så var en stor del av det 
förberedande arbetet just att lära sig programvaran och få så pass stor kunskap om de 
olika funktionerna att vi senare kunde avgöra vad som var värt att visa upp i filmen och 
vad som kunde lämnas utanför.  
 
Vid första mötet med Configura fick vi en genomgång av vad man kunde använda 
InstantPlanner till samt vad de företag som hyrde programvaran i nuläget främst hade för 
nytta av de olika funktioner som finns i programmet. Vi bestämde att vi skulle ha en 
inledande utbildning med Helena Lövgren som också sköter utbildningen för kunder som 
vill lära sig använda Configuras programvaror och utnyttja dess fulla potential. 
 
Att lära sig en programvara med InstantPlanners utsträckning skulle kunna vara ett helt 
examensarbete i sig. Vi valde att arbeta med mjukvaran hemma i ett par veckor, för att 
lära oss hantera den. Hjälp fanns hela tiden att få tag på genom Configura. Efter 
inlärningsprocessen började vi med själva planeringen av vad vi ville få med i filmen 
samt vad filmens känsla och budskap skulle vara. 
 
Det inledande sätt vi valde att använda när vi väl satte igång med att planera filmens 
uppbyggnad var brainstorming. 
Vi gjorde ett storyboard för att få en översikt över de olika scenerna vi ville få med i 
filmen. Vi kom överens om att vi skulle börja med en presentation av InstantPlanner i 
form av logotypen eller en liknande symbol. Efter detta skulle det komma en 
översiktsbild av de 4 olika huvudfunktionerna som vi hade tänkt koncentrera oss på. Vid 
tidigare kontakter med Configura hade vi fått tips om screen capture mjukvaran Camtasia 
Studio som möjliggör att man kan få ut videosekvenser från själva användandet av 
InstantPlanner. Detta var självklart ett bra verktyg som vi kunde använda för att förklara 
de olika funktionerna visuellt, sedan kunde en speakerröst läggas på i efterhand. I första 
versionen av vårt storyboard lade vi in screenshots på de olika funktionerna och vi 
började så smått fundera på exakt vilka screen capture scener som vi ville ha med och hur 
de skulle se ut. Det vi gjorde i slutändan var att sitta framför datorn och helt enkelt ta 
captures på de funktioner vi ville visa och försökte få de scenerna att se ut som ett vanligt 
användarförfarande. 
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Figur1. Logotyp 

2 Utförandet 

2.1 Scenernas uppbyggnad 
För att se alla bilder på scener och förtydligande om de olika scenerna så hänvisar vi till 
bilaga 6.3. Storyboard version.06 som finns på sida 22 i rapporten. 
 
Vi gjorde en InstantPlanner logotyp i 3DStudioMax 
som skulle bli första scenen. Genom denna scen 
presenteras programvarans namn. Logotypen är en 
blå cirkelikon med en InstantPlanner text som är 
inspirerad av hur InstantPlanner ikonen på 
skrivbordet skulle kunna se ut i ett lite mer levande 
utförande. 
 
Den andra scenen i filmen kallar vi för bläddraren. 
Scenen kom till eftersom vi tyckte att blev ett lite för snabbt hopp i början av filmen från 
att visa logotypen till att börja introducera de olika funktionerna. Detta är en scen där vi 
har tagit olika högupplösta 3D-bilder som InstantPlanner kan rendera från de ytor man 
bygger upp och bläddrar dem i ett ökande tempo. Detta ger tittaren en översikt på hur 
olika ytor kan planeras i mjukvaran och hur mångsidig den är. Samtidigt ger det ökande 
tempot en känsla av fart i filmens inledning. Som ljud i denna scen har vi ett klick ljud då 
bilderna byts mot en ny vilket ger en utökad fartkänsla och kastar tittaren in i nästa scen.  
 
Efter den så kallade bläddraren så återgår vi till logotypen och då cirkulerar texten runt 
logotypen samtidigt som via har lagt ett swooshljud till rörelsen vilket gör att scenen 
ytterligare kommer till liv. 
 
Efter den scenen kommer 
introduktionen av de olika 
huvudfunktionerna, även denna scen 
är gjord i 3DStudioMax. Här har vi 
lagt screenshots i olika lager där vi 
började med att låta bottenlagret 
vara grundbilden som man möts av i 
InstantPlanner, med undantag av att 
vi här har lagt in InstantPlanner 
logotypen som en grund för att 
ytterligare pränta in varunamnet. I 
scenen kommer de andra 
funktionsfönstren såsom 3D-fönster, 
print preview-fönster samt offert 
uträkning inflygandes från sidorna som separata lager. De olika lagren utnyttjar vi sedan 
för att kunna presentera dessa olika delar av programmet var för sig. 
 

Figur2. Översiktsbild 
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För att ta oss från denna scen med de presenterade funktionerna, gör vi en inzoomande 
kameraåkning som glider in mot 3D-preview fönstret och stannar. Även denna scen är 
gjord i 3DstudioMax. 
 
Första delen som presenteras är 
möjligheten att lätt bygga upp en ny yta. I 
detta fall bygger vi ett pallställ i 2D. 
Tittaren får sedan en översikt på en 
kameraåkning förbi pallstället med hjälp 
av 3D kameran. Scenen avslutas med en 
rendering av en högupplöst 
fågelperspektivbild som visar det vi 
tidigare byggde. Hela scenen är gjord med 
hjälp av screen capture programmet 
Camtasia Studio. 
 
När första delen med uppbyggnad av ett  
pallställ är avklarad så återgår vi till huvudvyn, och då är 3Dpreview fönstret borttaget 
och nu görs en inzoomande kameraåkning in mot print preview fönstret. Även denna scen 
är gjord 3DstudioMax. 
 
När vi zoomat in på printpreview fönstret 
så klipper vi till en scen där vi visar hur 
man snabbt får upp en lättöverskådlig 
förhandsgranskning av utskriftsfunktionen 
för att kunna kontrollera att den offert man 
sen skall skicka till en eventuell kund ser 
ok ut. Hela scenen är gjord med screen 
capture och är gjord för att visa för tittaren 
hur enkelt det är att själv göra utskrifter 
med ritningar, materiallistor samt offerter. 
 
Efter detta har vi tre ganska korta klipp 
som vi har filmat med kamera på plats hos  
Configura i Linköping. Först kommer två klipp som visar en hand som klickar på en mus 
vid en dator. De är gjorda med först ett klipp i sidovy med inzoomning, och sen ett klipp i 
fågelperspektiv med utzoomning. Uppdelningen i två klipp samt zoomningarna lade vi 
till för att de ger klippen mer liv än om vi bara hade låtit kameran stå och filma en hand 
som klickar på en mus i samma perspektiv. Efter dessa två klipp kommer ett klipp som 
egentligen är uppbyggt av flera klipp tagna i fågelperspektiv över en skrivare. Här har vi 
har ökat hastigheten på klippen, dels för att ge en känsla av att utskrifterna går snabbt att 
göra samt även för att de olika sidorna tog olika lång tid att skriva ut. Vi har även lagt på 
ett skrivarljud som vi kände passade in då det riktiga skrivarljudet var för svagt. 

Figur3. 2D ritning 

Figur4. Printpreview 
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Nästa scen är en mycket snabb och 
översiktlig genomgång av hemsidan 
www.instantplanner.com där vi med screen 
capture visar de olika delarna på sidan 
såsom produktinformation, nedladdningar, 
pris och support m.m. Då InstantPlanner 
enklast laddas ner via hemsidan samt att de 
finns mycket tips och tricks på sidan tyckte 
vi att det var en del som tittaren måste ha 
information om. 
 
Den näst sista scenen är en översiktsbild på  
personalen i Configura som står framför 
huvudkontoret i Linköping. Vi börjar med att 
ha zoomat in på bilden för att sedan sakta 
zooma ut och tillslut få hela personalen i 
bilden. På detta sätt skall tittaren få en bättre 
känsla för företaget, man får se att de är 
riktiga människor som arbetar tillsammans, 
och när de står tillsamman på trappan så 
känns det som ett riktigt familjefoto. 
 

Efter detta kommer återigen logotypen som  
en avslutande påminnelse om produktens  
namn. Den har vi lagt in för att det skall bli ett riktigt avslut på filmen samt att det är bra 
att riktigt pränta in produktnamnet hos en eventuell kund. 

2.2 Tekniska beslut 

I början av arbetet med filmen bestämde vi oss för att arbeta med de programvaror som 
fanns tillgängliga via Configura. Dessa var 3DStudioMax, Adobe Premiere samt 
Camtasia Studio. Detta var enklast då Configura redan hade köpt licenser för dessa 
program. Vi behövde alltså inte oroa oss för att det skulle bli problem med att 
skollicenser endast får användas till ej kommersiella ändamål då detta är ett projekt som i 
allra högsta grad är kommersiellt. 
 
Vi bestämde oss för att alla eventuella filmklipp som filmades skulle göras med den 
3CCD chip Sony kamera (Sony DSR-PDX10) som finns att boka och låna på Linköpings 
universitet campus Norrköping. Detta beslut tog vi för att vi tidigare använt kameran, alla 
nödvändiga funktioner för filmandet finns i kameran samt att vi har lärt oss hantera 
kameran på ett sätt som skulle fungera för att filma våra scener. 
 
De tekniska beslut som togs redan i början av arbetet var: Att allt material skulle göras i 
upplösningen 768x576 pixlar vilket ger ett 4:3 bildratio. Detta är också den upplösning 
som PAL TV-standarden har och de flesta europeiska DVD-spelare spelar upp filmer i. 
Om vi i slutändan skulle välja att ta ut vår reklamfilm i DVD-formatet så skulle detta gå 

Figur5. Hemsidan 

Figur6. Personalen 



 10 

smidigt. Eftersom vi tog detta beslut tidigt i processen så var det bara att ställa in 
upplösningen som en riktlinje i de program vi skulle använda, allt från Camtasia Studio 
till 3DStudioMax och videokameran. Det skulle även underlätta i arbetets senare delar då 
materialet skulle redigeras. 

2.3 Tekniska problem  

Över det stora hela så har vi inte haft så många tekniska problem, om man bortser från 
alla mindre datorkrasher som ändå uppstår då och då vid dagligt arbete med datorer. Vi 
kan säga att det främst är två problem som har upptagit vår tid och tankeverksamhet.  
 
Screen captures 

Det första problemet vi stötte på var när vi skulle göra screen captures. 
Problemet var att få ut tillräckligt med datorkraft för att kunna få 25 frames per sekund i 
screen capture scenerna. För att lyckas med detta hade Configura satt upp en mycket 
kraftfull dator på deras kontor som vi fick tillgång till. Trots detta kom vi som mest upp i 
cirka 20-22 frames per sekund, vilket gjorde att vissa t.ex. musrörelser kunde se lite 
hastiga ut. Då detta var en teknisk begränsning snarare än ett lösbart problem, samt att 
kvaliteten på filmen inte skulle försämras av detta så kom vi fram till att problemet fick 
lämnas åt sidan för denna gång. 
 
Vi märkte även att vi skulle kunna få ett problem med upplösningen i de scener vi tog ut 
från InstantPlanner. Som tidigare nämnt så ville vi ha allt material i 768x576 pixlar. 
InstantPlanner är dock byggt för 1024x768 pixlar, vilket medför att om man vill ta screen 
captures ur programmet så har man två val. Det första är att man tar ut de scener där hela 
programmet är i bild och trycker sedan ihop dessa scener till önskad storlek vid 
redigeringen. Det andra är att ta ut just den bildstorlek som man skall använda och då inte 
få med hela programfönstret i bild. Vid det första alternativet så finns en stor möjlighet 
att det kan bli en viss försämring i bildkvalitet då man tar en bild som innehåller mer 
information och trycker ihop denna till en mindre bild. Vid alternativ två får man som 
sagt välja ut det som känns viktigast för just den scen man skall ta ut och fokusera det i 
bildfönstret.  
 
Eftersom vi kände oss osäkra på hur vi skulle göra detta så kontrollerade vi först med 
Peter på Configura vad han tyckte. Eftersom de flesta scener vi tog ut med screen capture 
var inriktade på just en funktion i programmet så kom vi överens med Peter att man inte 
behövde visa hela programfönstret hela tiden. Det viktigaste var att man kunde se den 
funktion vi visade och att man inte missade något som var viktigt för att förstå hur 
funktionen fungerade. Vi gjorde därför som vi kom överens om och tog screen captures i 
768x576 pixlar som var fokuserade på de områden i InstantPlanner som var viktigt för 
just de huvudfunktioner vi ville beskriva. 
 
Interlace Twitter 

Ett problem som uppstod då vi tog screen captures och använde renderad datorgrafik var 
interlace twitter. Både screen captures och datorgrafiken är uppbyggda med progressiva 
bilder och med progressivt innebär att man läser in hela bilderna på en gång. Om filmen 
sen görs till en DVD för visning på tv skärm så används en annan metod som heter 



 11 

interlace, med denna metod läses bilden i två omgångar. Bilden delas upp i udda och 
jämna linjer. Linjerna kan ibland nämnas som pixelrader istället för linjer. När linjerna 
blivit uppdelade skrivs alla jämna linjer först uppifrån och ner, efter detta skrivs de udda 
linjerna uppifrån och ner. Allt detta sker på 1/25 sekund så ögat hinner inte uppfatta att 
det är något uppifrån och ner eller att man bara ser halva bilden i taget, utan det uppfattas 
som en klar och fin bild. Det problem som vi har stött på i och med att man läser in halva 
bilden i taget är, att om man har linjer som är så pass små att de bara uppkommer i en 
uppsättning tex. bara i de udda linjerna så kommer dessa att försvinna när de jämna 
linjerna ritas. Då kommer fenomenet som kallas interlace twitter uppstå1. De smala 
linjerna kommer att komma med i både de jämna och udda pixelraderna och det ser då ut 
som om de blinkar, som om linjerna tänds och släcks snabbt efter varandra. Det går även 
här mycket fort men man hinner dock uppfatta det med ögat. 
 
Hur ska man då kunna undkomma detta fenomen? Ett sätt är att se till att undvika 
horisontella linjer som är en pixel/linje hög. Om man inte kan göra det kan man istället 
smeta ut linjen så den täcker två pixlar/linjer man får då förstås en mycket sämre skärpa 
på bilden. Horisontella linjer finns genomgående i InstantPlanner och det kunde vi inte 
ändra på. Varför vi valde att behålla kvaliteten och istället leva med twitter effekten är för 
att vi inte ville ha de ganska stora skillnader i bildkvalitets som utsmetning av linjerna 
hade medfört. 
 
Man kan dock slippa twitter effekten om man använder en datormonitor istället för tv 
skärmen. Men då måste man ta hänsyn till om filmen är progressiv eller om den behöver 
deinterlacas. Detta är överkurs i sammanhanget och då vi gjorde filmen för visning på tv-
skärm så tar vi inte upp de metoder som kan användas för att få den optimerad för visning 
på datormonitor. 

2.4 Ljudinspelning 

Vi bestämde oss för att inte ha några texter i själva filmen, utan satsa på att dela filmen i 
två delar. Den rent visuella delen med alla screen captures och filmade scener. Och sen 
för att förstärka detta så skulle vi lägga på ljud. En berättarröst skulle vi ha, och vi 
började ganska tidigt att fila på hur den texten skulle se ut. I samband med att vi gjorde 
storyboard för hur scenerna skulle se ut så började vi också skriva tänkbara texter som en 
röstläggare skulle kunna läsa till dem.  
 
Det vi inte tänkte på i början var att vi inte visste exakt hur lång filmen skulle bli och hur 
långa de olika klippen skulle bli, men vi skrev ihop texter som skulle passa till varje 
huvudfunktion. I början hade vi funderingar på att läsa in texten själva, men vi kom på att 
detta inte skulle låta lika bra som om vi lät en professionell röstläggare göra det. En 
anledning till att vi valde att ta in en röstläggare var också att alla texter var skrivna på 
engelska och skulle rikta sig till en internationell kundkrets. Om vi hade läst in texterna 
själva så skulle den skandinaviska accenten ha lyst igenom för mycket och antagligen 
blivit en störande faktor, eller ännu värre, ett komiskt inslag i filmen. Detta ville vi slippa 
och valde därför att kontakta ett Linköpings företag som heter Widevox.  

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Interlace 
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På Widevox hemsida kan man lyssna på olika röstexempel på en mängd språk. Vi hade 
hittat en röst som vi tyckte passade oss och vår film bra och, talade med Kalle Widelius 
som förmedlade kontakten till denna röstläggare i England vid namn Paul. Vi hade de 
texter som skulle passa till filmen klara med tidsangivelser på hur långa de olika partierna 
skulle vara, vi skickade dem till Kalle som sen skickade dem till Paul.  
Efter några dagar fick vi tillbaka en ljudfil med de intalade texterna. Det lät mycket bra, 
men vi märkte ganska snabbt att det skulle bli svårt att passa in vissa delar på filmen. 
Några delar hade blivit lite för långa och andra hade vi helt enkelt inte tillräckligt med 
material till. Det var bara att sätta sig och skriva om texten på nytt så att den passade 
bättre. Efter omskrivningen så skickade vi den till Paul för en ny inläsning, och när vi 
fick tillbaks den så var den i stort sett perfekt.  
Arbetet med röstläggningen sköttes mycket smidigt och proffsigt från Widevox sida, vi 
blev väldigt nöjda både med rösten och uttalet på orden. Att ha en riktigt lagt berättarröst 
på filmen höjde kvalitetskänslan och vi kände att vi inte skulle behöva ha någon 
bakgrundsmusik som vi inledningsvis hade tänkt oss. Nu passade det bra med de små 
ljudeffekter som redan fanns i vissa av scenerna, tillsammans med berättarrösten. 
 

2.5 Redigering och efterarbete 

När det gäller redigeringen så gick den ganska fort då vi hela tiden hade ett projekt i 
Adobe Premiere som vi successivt byggde på när nya scener växte fram. Det faktum att 
vi hade lagt ner mycket tid och tanke i förarbetet med storyboards gjorde 
redigeringsarbetet mycket lättare. Vi laborerade dock en del med ordningen på vissa 
scener och kände oss fram för att få den rätta känslan i filmen.  
 
Det som kan sägas om redigeringen, förutom det som vi redan skrivit i stycket om 
scenernas uppbyggnad med ökning av hastigheten i vissa scener, skulle vara något om de 
olika övergångarna mellan de olika klippen och scenerna. 
 
När vi har försökt få lite fart i scener så har vi använt oss av direkta övergångar mellan 
bilder eller videoklipp, man kastas då direkt vidare utan någon paus. 
 
Om vi har haft ett lite längre videoklipp så har vi valt att göra en snabb toning till svart 
och sen snabbt tona tillbaks från svart igen som en övergång. Det känns då nästan som 
om man skulle ha gjort en blinkning för att vila ögonen för ett ögonblick. Denna 
övergång har vi även då vi visar en ny huvudfunktion i filmen.  
 
Då vi har en scen som består av flera olika klipp men vi har velat hålla de mer enhetliga, 
nästan som ett klipp så har vi valt att tona mellan två klipp eller bilder med liknande 
innehåll. Tittaren får då en känsla av att det är en oavbruten scen. 
 
Ljudet har vi klippt för att få speakerrösten att passa så bra som möjligt med det som 
visas i bild vid just det tillfället. Det tog lite tid att få det snyggt då vi fick hela 
inläsningen som en fil och vi fick klippa upp den i premier för att de olika delarna skulle 
passa bra in. 
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Då filmen var färdigredigerad tog vi ut den i 2 olika versioner. En DVD version som vi 
gjorde meny till för uppspelning såväl i en DVD-spelare som i en dator. Vi gjorde även 
en webbversion av filmen, utan meny och den gjordes i Windows Media Video formatet 
för att den enkelt skall gå att titta på vid uppläggning på webben.  
 

3 Resultat 
Resultatet blev en två minuters lång reklam/presentationsfilm för mjukvaran 
InstantPlanner som vi lämnade in på DVD med meny samt en skiva med alla filer och 
även webbfilmen för uppläggning på hemsidan. 
 
Återkoppling efterfrågades vid inlämning av filmen. I nuläget (2005-10-21) har vi tyvärr 
inte fått någon skriftlig sådan från Configura Systems AB på hur filmen har mottagits av 
de inblandade i projektet eller om de har fått någon respons från besökare på hemsidan 
angående filmen.  

4 Slutsats och Diskussion 
Vi och Configura är nöjda med filmen. Vi lyckades hålla oss inom tidsramen och få klart 
filmen innan deadline, vilket uppskattades hos företaget. 
  
Filmen finns upplagd på InstantPlanners hemsida (2005-09-28) som en del i deras reklam 
för mjukvaran. 
 
I efterhand tycker vi definitivt att vi lyckats få fram det vi hade tänkt oss från början. 
Även om vissa saker har fått kompromissats med p.g.a. tekniska begränsningar. 
 
Självklart skulle vi kunna ha gjort filmen bättre med andra förutsättningar som ett 
professionellt produktionsbolag har. Med bättre utrustning som High Definition kamera 
och ännu större dator kraft för att kunna pressa ut fler bilder per sekund i screen capture 
scenerna så hade antagligen dessa scener sett mycket bättre ut. Genom att filma av 
skärmen med en bättre kamera där möjlighet till inställning av frekvenshastighet finns 
hade vi förmodligen också kunna ha fått bot på vårt interlace problem med interlace 
twitter. Det vi har kommit fram till är att med den kamerautrustning och möjligheter till 
ljussättning vi hade så tror vi ändå att vi gjorde rätt val då vi använde oss av screen 
capture tekniken istället för att filma av skärmen. Då detta i vårt fall gav bäst kvalitet. 
 
Inläsningen av speakertexten kunde ha blivit bättre om vi hade haft möjlighet att vara 
närvarande då det lästes in. Vi hade då haft mer kontroll över vart vissa textrader skulle 
passas in samt vart pauser skulle komma. 
 
På det stora hela är vi dock mycket nöjda med vår reklamfilm, vi är glada att vi fick 
chansen att göra ett examensarbete som var så kul och givande som detta. Det känns bra 
att ha något att visa upp i framtiden om man vill ge sig in i en videoproduktionskarriär. 
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5 Ordförklaringar 
 

Screen capture 

Bildskärmsavbildning, de utdata man får när bildskärmen kopieras. Dessa utdata kan 
lagras i fil, behandlas i ett ritprogram eller fås ut direkt på skrivare. Kan även heta 
skärmfångning. 
 

6 Referenser 
 
 
Internet: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Interlace, TV System Interlacing Disadvantages, 2005-10-22 
 
 

7 Litteraturförteckning 
 
Böcker: 
Marcus Weise, Diana Waynand, How Video Works, Focal Press 2004, 0-240-80614-X 
 
 



 15 

8 Bilagor 

8.1 Speakertext 

Welcome to the world of InstantPlanner.   
 
It is true that InstantPlanner is space planning software designed for meeting the high 
standards that distributors, consultants and manufacturers within the material handling 
business needs. But InstantPlanner is more diverse than that. 
with functions such as automatic calculations,quotations and bills of materials and the 
possibiltyto view your proposals with the 3-d camera, InstantPlanner will prove to be the 
perfect tool for your company. 
 
(ovanstående inte längre än 30 sek) 
 
A one click layout and use of templates, makes it easier than ever to draw up and manage 
advanced proposals, the easy creation of layout drawings, the possibility to get visual 
overviews of your space with both 2d-layouts and 3d-cameras, and the ability to render 
high-end images with Instantplanner will significantly speedup and enhance your 
proposals. 
 
(ovanstående inte längre än 35 sek) 
 
With the printpreview function you get an instant look and feel of your created proposal.  
Instantplanners ability to create automatic bills of materials and it's easy quotation form, 
is just some of the reasons why this tool can put your company ahead of its competitors. 
When you are satisfied with the proposal,you can choose if you want to save it or do a 
direct printout. Using InstantPlanner as an integrated part of your company will save you 
save both time and money. 
 
(ovanstående inte längre än 30 sek) 
 
At Instantplanner.com you can download a 20day trial version, get an extensive online 
support with tips and tricks that helps you harness InstantPlanners full potential. 
 
(ovanstående inte längre än 15 sek) 
 
That’s all from us at Configura, we look forward to seeing you and your company again. 
 
(ovanstående inte längre än 15 sek) 
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8.2 Storyboard version.01 

 

Storyboard
InstantPlanner film 1

A graphical view

 
 
 
 

Berättarröst
Welcome to the world of InstantPlanner. Your chance to make a 
small investment with a huge kickback potential

Scenbeskrivning
Sku lle vara riktigt tufft om vi ritade upp loggan ungefär som det 
ritas i IP, och sedan kommer IP texten in.

Scen1

Scenljud
Vi Behöver ett ”InstantPlanner” ljud som man sedan kan 
associera med IP. Musiken tonas in.

 
 



 17 

Berättarröst
Instantplanner is here to helpyou save time and money , we will
now show you how this is possible.

Scenbeskrivning
Filmen börjar med en vy  på InstantPlanner där de olika delarna 
kommer insvepande.

Scen2

Scenljud
Jag ty cker vi ska ha samma slags musik över hela filmen, en 
slags tema musik. Dock med lite små förändringar vid varje 
beskrivning av en del av IP

 
 
 
 

Berättarröst

Scenbeskrivning
Scenen fortsätter från vy n med InstantPlanner och de olika 
delarna/funktionerna liggandes ovanpå. InstantPlanner logotypen 
är det enda som finns på arbetsy tan. Denna vy n är den som vi 
hela tiden kommer återgå till mellan funktionsväxlingarna.

Scenljud
Musiken fortsätter

Scen3
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Berättarröst

Scenbeskrivning
En zoomande kameraåkning från översiktsvyn tar oss till pall 
verktygen vi backar sedan tillbaka ut och hamnar då i en nästan 
färdig ritning . Vi färdigställer ritningen i en screencapture film. 
Scenen avslutas med att vi framkallar 3d vyn, som sedan för oss 
tillba ka till vår översiktsvy .

Scenljud
Musik

Scen4

 
 
 
 

Berättarröst
Get an instant view of y our layouts, with the 3d camera

Scenbeskrivning
Vi zoomar in på en 3d bild som finns på överblickskartan, vi 
zoomar sedan ut igen och hamnar i en realtids händelse där vi 
använder kameran för att visa hur det vi byggt ser ut

Scenljud
Musik

Scen5
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Berättarröst
With Instantplanner you can get instant quotations and drawings
of y ou lay out

Scenbeskrivning
Vi förfly ttar oss igen tillbaka till översikten, vi tar oss nu vidare 
till layout och print funktioner

Scenljud
Musik

Scen6

 
 
 
 

Berättarröst

Scenbeskrivning
Vi visar förhandsgranskning av utskriftsläget och de olika delar
som man kan skriva ut (offert, ritning, materiallistor).

Scenljud
Musik

Scen7
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Berättarröst
Get tips and tricks with the extensive online support and tutorial, 
we even offer a personal online training

Scenbeskrivning
Visar hur hemsidan ser ut med dess tutorials och tips

Scenljud
Musik

Scen8

 
 
 
 

Berättarröst

Scenbeskrivning
Vi visar hur snabbt och enkelt vi får en overview i 3d över vår 
fina ritning. 

Scenljud
Musik

Scen9
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8.3 Storyboard version.06 

 

Storyboard
InstantPlanner film 1

A graphical view

 
 
 
 

Berättarröst
Welcome to the world of InstantPlanner. 

Scenbeskrivning
3d Logga, en möjlighet här är att vi lägger in en bläddringsscen
som visar upp en massa olika bilder på programmet under ca 5 
sec

Scen1

Scenljud
Om vi ska ha en bläddringscen behöver vi bläddringsljud
Swooshljud till loggan.
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Berättarröst
It is true that InstantPlanner is space planning software designed 
for meeting the high standards that distributors,consultants 
and manufacturers within the material handling business needs. 
But InstantPlanner is more diverse than that, with functions such 
as automatic calculations,quotations and bills of materials and 
the possibilty to view y our proposals with the 3-d camera, 
InstantPlanner will prove to be the perfect tool for your 
company .

Scenbeskrivning
Filmen börjar med en vy  på InstantPlanner där de olika delarna 
kommer insvepande.

Scen2

Scenljud

 
 
 
 

Berättarröst
Texten från scenen innan fortsätter.

Scenbeskrivning
Scenen fortsätter från vy n med InstantPlanner och de olika 
delarna/funktionerna liggandes ovanpå. InstantPlanner logotypen 
är det enda som finns på arbetsy tan. Denna vy n är den som vi 
hela tiden kommer återgå till mellan funktionsväxlingarna.

Scenljud

Scen3
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Berättarröst
A one click lay out and use of templates, makes it easier than 
ever to draw up and manage advanced proposals, the easy  
creation of layout drawings, the possibility  to get visual 
overviews of your space with both 2d-layouts and 3d-cameras, 
and the ability  to render high-end images with Instantplanner 
will significantly  speedup and enhance your proposals.

Scenbeskrivning
En zoomande kameraåkning från översiktsvyn tar oss till pall 
verktygen vi backar sedan tillbaka ut och hamnar då i en nästan 
färdig ritning . Vi färdigställer ritningen i en screencapture film. 
Scenen avslutas med att vi framkallar 3d vyn, som sedan för oss 
tillba ka till vår översiktsvy .

Scenljud

Scen4

 
 
 
 

Berättarröst
Texten från scenen innan fortsätter.

Scenbeskrivning
Vi zoomar in på en 3d bild som finns på överblickskartan, vi 
zoomar sedan ut igen och hamnar i en realtids händelse där vi 
använder kameran för att visa hur det vi byggt ser ut

Scenljud

Scen5
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Berättarröst
With the printpreview function you get an instant look and feel 
of y our created proposal. 

Instantplanners ability  to create automatic bills of materials and 
it's easy  quotation form,

is just some of the reasons why  this tool can put your company  
ahead of its competitors.

When y ou are satisfied with the proposal,you can choose if you 
want to save it or do a direct printout. Using InstantPlanner asan 
integrated part of y our company  will save you save both time 
and money .

Scenbeskrivning
Vi förfly ttar oss igen tillbaka till översikten, vi tar oss nu vidare 
till layout och print funktioner

Scenljud

Scen6

 
 
 
 

Berättarröst
Texten från scenen innan fortsätter.

Scenbeskrivning
Bara en kort översikt över print layout delen

Scenljud

Scen7
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Berättarröst
Texten från scenen innan fortsätter.

Scenbeskrivning
Vi har nu förfly ttat hos till en användare som klickar på musen 
och skriver ut ett färdigt förslag som skrivs ut på skrivaren.

Scenljud
Musik, väld igt svagt scenljud från försäljarens prat

Scen8

 
 
 
 

Berättarröst
At Instantplanner.com you can download a 20day  trial version, 
get an extensive online support with tips and tricks that helps 
you harness InstantPlanners full potential.

Scenbeskrivning
Visar hur hemsidan ser ut med dess tutorials och tips

Scenljud

Scen9
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Berättarröst
That’s all from us at Configura, we look forward to seeing you 
and your company  again.

Scenbeskrivning
Om Ni vill att vi IP ska ha ett ”ansikte” kan vi göra en 
utsvepning från någon på Configura som står på trappan i 
configura huset.

Scenljud

Scen10

 
 
 


