Kundinformation / Bra att veta
Hur fungerar köpet av film? Såhär jobbar vi.
1. Manus
Att ha ett manus färdigt är första steget. Det kan vi hjälpa med, men kund har ansvar att tillföra
informationen som vill förmedlas.
Manuset ska helst anpassas så att budskapet förmedlas på kortast möjliga tid.
Sedan läser vi igenom manuset och uppskatta hur lång filmen eventuellt blir.
2. Storyboard och grafik
Efter manus är färdigställt gör vi en storyboard.
Då sätter vi ihop bilder med grafik tillsammans med manuset så att vi får en serie bilder av varje scen i
filmen.
3. Voice over och musik
Voice over spelas in om projektet ska ha det. Musik är också bra att bestämma tidigt.
4. Godkännande 1
Det är viktigt att ha bra kommunikation och därmed så behöver kund ge godkännande på
ovanstående punkter innan vi går vidare.
5. Animatic
En animatic är då vi sätter ihop bilderna från storyboard tillsammans med voice over och vald musik. Detta
för att få en snabb bild av hur filmen kommer se ut.
6. Animering
Nu börjar vi animera och använder animatic som mall. Vi börjar fylla ut de olika scenerna med animeringar
och bygger upp filmen steg för steg.
7. Godkännande 2 (Offline)
Nu ska vi ha animerat det mesta, men det finns rum för ändringar.
Här ger kund sin feedback och efter detta godkännande ska vi ha en klar bild av hur vi
färdigställer filmen.
8. Godkännande 3 (Online)
Nu är eventuella ändringar klara och filmen är färdigställd, men mindre ändringar kan ske.
(All feedback som givits i Offline är färdigställt)
9. Leverans
Leverans sker via www.wetransfer.com (Nerladdningsbar fil) om inget annat bestäms.
1080p, Full HD, MP4 - Optimerad för uppladdning på youtube osv.
1080p, Full HD, MOV - Högre upplöst, större fil, levereras så att kund kan konvertera filmen till valfritt format i framtiden.

