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Ilość ścieżek jak w dostarczonych materiałach

Język 2

Język 1

Ilość ścieżek

Język 3

Język 4

Napisy:

Struktura:
Jeśli struktura inna niż standardowa proszę opisać jaka

ZAMÓWIENIE WYKONANIA
USŁUGI AUTHORINGU

Miejscowość:

Data:

FM/PG-01/01 w7

Typ płyty: DVD5 DVD9 DVD10 VCD

Menu:
Animowane Menu główne

Wybór scen Ile scen

Ustawienia

Inne

Statyczne

Jakie

Kanały 2

Kanały 1

Kanały 3

Kanały 4

Format 2

Format 1

Ilość ścieżek

Format 3

Format 4

Język 2

Język 1

Język 3

Język 4

Ilość ścieżek, format, liczba kanałów jak w dostarczonych materiałach
Dźwięk:

2

1

Kolejność

3

4

Ilość elementów: Zablokowane
Elementy występujące przed pojawieniem się menu:

Dane zamawiającego:

Numer zamówienia:

WMF:

Tytuł produkcji:

Zamawiający:

Osoba prowadząca w WM FONO:

Osoba Kontaktowa:

Podpis i pieczęć zamawiającego:Termin realizacji 
usługi authoringu:

Termin realizacji usługi authoringu to minimum 5 dni roboczych o ile 
struktura projektu jest standardowa. W wypadku terminów krótszych 
oraz struktury innej niż standardowa wymagane są ustalenia 
z Działem Obsługi Klienta.

Zabezpieczenia przed kopiowaniem

Kody Regionalne
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