
Beställningsblankett för digitalisering av analogt material. 

"-En video säger mer än miljoner ord ... " 

proff e><.se 
Uideoproduktloner 

Skicka in (-eller kom och lämna personligen enligt avtalad 

tid) dina videokassetter mm till denna adress:

proffex.se - Joel Nylander

Godvädersgatan 33   Lgh 1101

418   38 GÖTEBORG 

Tel. 070-422 13 19    E-post:  joel@proffex.se 

Ett stort tack pö förhand för att du väljer att föreviga dina 

minnen genom digitalisering hos oss pö proffex.se 

Gör sö här - Följ nedanstöende enkla punkter sö blir allt rätt: 

1.) Skriv ut och fyll i den här blanketten. (Om du inte har tillgång till en skrivare går det lika bra med ett handskrivet 
papper. Det viktiga är att du följer alla instruktioner från detta "dokument" .. .)
Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller skicka ett mejl. 

2.) proffex.se kommer att "döpa" kassetterna genom numrering från siffran 1, 2, 3 osv genom en liten klisteretikett. 

Denna märkning/numrering kommer att följa med till den digitaliserade versionen, då jag kommer att "döpa" filerna 

till samma "namn" som siffran på klisteretiketterna. Efter leverans kan du själv "döpa om" filerna till önskade namn ... 

3.) Packa ner allt ditt önskade material, dvs videokassetter och eventuella foton, negativ eller diabilder i en 

kartong eller ett vadderat kuvert. Fyll gärna upp och skydda med tidningspapper eller liknande. 

-Och om du inte vill köpa till lagringsmedia (USB-minne eller DVD-skivor) ska du även packa ner ditt egna önskade 

lagringmedia. Bäst är en extern hårddisk eller ett större USB-minne.

OBS! -Det går åt upp till 5 Gb per överförd timma pga att jag sparar i högsta tänkbara kvalité.

4.) Skicka in beställningen till adressen högst upp till höger i denna blankett, alternativt kontakta mig för personlig 

träff via telefon. 

5.) Om du känner dig osäker på vad du ska fylla i, eller har andra funderingar så behöver du inte fylla i mer än 

dina kontaktuppgifter, så ringer jag dig när jag mottagit ditt paket. Då kan vi i lugn och ro prata om dina önskemål 

och se till att allt blir precis som du vill. .. 

Namn och eventuellt Företagsnamn:  

Adress: 

Postnummer och Ort:

Mobiltelefon: 

E-post:

Personnummer eller Organisationsnummer:

Övriga önskemöl och synpunkter mm för du gärna skriva pö baksidan av denna blankett. 
Ange gärna vilket lagringsmedia som önskas, dvs USB-minne eller DVD-skivor. 
Skriv ocksö om du önskar fler än en kopia pö materialet, och om du vill att vi konverterar ursprungsmaterialet 
till dagens "bredbild", dvs 1 6:9. (De flesta videokassetter är inspelade i 4 :3, dvs anpassade för "Tjock-Tv".) 
Ange eventuell rabattkod och hur du hittade proffex.se CTex genom annons) mm. 




