
TECHNISCHE VOORWAARDEN 

SALTO zendt uitsluitend digitale videobestanden uit. Dat betekent dat 

er geen tapes meer worden geaccepteerd voor uitzending. 

 

BASISSPECIFICATIES VOOR AANGELEVERDE 

VIDEOBESTANDEN 

 Streamtype: MPEG-2 Program Stream 

 Video Standard: PAL 720 x 576 

 Frame Rate (FPS): 25 (PAL) 

 
Let op, belangrijk! 
Interlacing/frame control: Upper / Top field First 
 

 Video Bitrate: 6-9 Mbps 

 Bitrate Type: CBR (constant bitrate) 

 Video ATSC: Main profile, Main level (MP@ML) 

 
Let op, belangrijk! 
Use Closed GOP: Yes 
Als een waarde moet worden ingevuld gebruik dan: 
GOP Size: 12 (N=12 and M=3) 
 

 GOP Structure: IBBPBBP… 

 Audio Stream Type: Mpeg Audio layer 2 (embedded) 

 Channels: Stereo 

 Audio Bitrate: 224 kbps 

 

Let op, belangrijk! 
Naamgeving file NAAM_DATUM_TIJDSTIP_ASPECT RATIO 
Bijvoorbeeld: MIJNPROGRAMMA_280716_1700_16x9 
Geef de aspect ratio aan op deze manier: 16×9 of 3×4 
Doe dit nooit met punten, dus niet 16.9 of 16:9 

 

 

 

 

 

 

 

 



AF- EN NAKIJKEN VAN UW PROGRAMMA VÓÓRDAT U HET 
BIJ SALTO INLEVERT 

Zorg dat u tijdens het monteren van uw programma altijd een normale 

videomonitor of televisie heeft aangesloten. Veel technische 

problemen met bijvoorbeeld framecontrol en interlacing, die lelijke 

trillende beelden kunnen veroorzaken, kunt u niet zien op een pc-

monitor. Daar heeft u echt een videomonitor voor nodig. Daarnaast 

kunt u op deze monitor continue zien en controleren hoe uw product 

er later tijdens de uitzending uitziet. 

 

PROGRAMMA’S AANLEVEREN 

SALTO kantoor: maandag t/m vrijdag 09:30 – 17:00 uur. 

SALTO ECK: maandag t/m zondag 10:00 – 22:00 uur. 

SALTO brievenbus: maandag t/m vrijdag geleegd om 09:00 uur 

(zaterdag en zondag om 10:00 uur). 

Zorg dat uw mediadrager uitsluitend uw actuele programma en 

programma-informatiebestand bevat en niet is ‘vervuild’ met andere 

software of bestanden. Tevens dient u deze mediadrager goed 

verpakt aan te leveren zodat het beschermd is tegen vocht, warmte of 

kou. 

Met vragen kunt u altijd terecht bij de technici van SALTO. 

 


