Afhending sjónvarpsauglýsinga til RÚV
Almennar reglur
•
•
•
•
•
•

Auglýsingum skal skilað í háskerpu (HD), annars í venjulegri upplausn (SD) ef auglýsingin er
ekki tiltæk í HD.
Auglýsingar skal afhenda einungis í hlutföllunum 16:9.
16:9 er einnig skilgreint sem „16:9 Full Height Anamorphic“ (FHA).
Engar breytingar á skjáhlutföllum innan auglýsingar eru leyfðar.
Ef auglýsendur geta af einhverjum ástæðum aðeins afhent auglýsingar í hlutföllunum 4:3
verða þeir að sætta sig við pillarbox þar sem efni er dreift í 16:9 og skila því með pillarbox.
Auglýsingar skal afhenda sem tölvuskrár á þá slóð sem auglýsingadeildir stöðvanna tilgreina
samkvæmt eftirfarandi skilyrðum:

Mynd fyrir HD
Wrapper
Codec
Bitafjöldi
Myndhlutfall
Fielda-röðun
Pixlafjöldi
Söfnunaraðferð
TC

MXF OP1a
XDCAM HD422
50 Mbps
16:9
Upper first
1920x1080
4:2:2
00:00:00:00

Mynd fyrir SD
Wrapper
Codec
Myndhlutfall
Fielda-röðun
Pixlafjöldi
Söfnunaraðferð

QuickTime
DVPAL25
16:9
Lower first
720x576
4:1:1 eða 4:2:0

Hljóð fyrir HD og SD
Söfnunartíðni 48 kHz
Dýpt 16 bita
Ref. -18 dBFS
Peak -9 dBFS
Þjöppun Engin/PCM
Rásir Stereo / dual mono
Allar skrár í HD verða að hafa .mxf endingu og allar skrár í SD verða að hafa .mov endingu.

Allar skjáauglýsingar skulu berast RÚV í 16:9
Hver auglýsing er 08 sekúndur á skjánum.
Hægt er að láta lesa allt að 15 orð með hverri mynd.

Skil á skjáauglýsingu: Photoshop CS1- CS6
Form skjals í Photoshop: File/New:
Skjal format: JPG
Upplausn: 72 ppi.
Letur: 18pt eða stærra, fínt að nota anti aliased, gera ráð fyrir 20% spássíu.
Orðafjöldi: 10 orð eða færri. Hámark 15 orð.

Stillingar fyrir Photoshop CS og hærra. Farið í File - New
Textaramminn er innri ramminn.

Ath. Þær auglýsingar sem ekki berast okkur í 16:9 verða settar í pillarbox (svartur rammi á
hliðum).

Hver auglýsing er 08 sekúndur á skjánum.
Hægt er að láta lesa allt að 15 orð með hverri mynd.

Skil á skjáauglýsingu: Illustrator CS1- CS6
Form skjals í Illustrator: File/New:
Skjal format: JPG
Upplausn: 72 ppi.
Letur: 18pt eða stærra, fínt að nota anti aliased, gera ráð fyrir 20% spássíu.
Orðafjöldi: 10 orð eða færri. Hámark 15 orð.

Stillingar fyrir Illustrator CS og hærra. Farið í File - New
Textaramminn er innri ramminn.

Hver auglýsing er 08 sekúndur á skjánum.
Hægt er að láta lesa allt að 15 orð með hverri mynd.

Skil á skjáauglýsingu: InDesign CS1- CS6
Form skjals í InDesign: File/New:
Skjal format: JPG
Upplausn: 72 ppi.
Letur: 18pt eða stærra, fínt að nota anti aliased, gera ráð fyrir 20% spássíu.
Orðafjöldi: 10 orð eða færri. Hámark 15 orð.

Stillingar fyrir InDesign CS og hærra. Farið í File – New

