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Door het gebruik van software om je 
bestanden te catalogiseren/inventariseren



Bij voorbeeld zo



Of zo



Wat moet deze software kunnen? 
      Met dank aan Izzy Hyman

• Het moet een goede visuele presentatie van de clips geven 

• De plaats waar de clips zijn opgeslagen moet duidelijk zijn 

• Het moet mogelijk zijn trefwoorden toe te voegen 

• Clips moet men kunnen zoeken op basis van de metadata 

• Clips moeten kunnen worden verplaatst 

• Het moet mogelijk zijn notities aan clips toe te voegen



CatDV van squarebox systems 
(www.squarebox.com) 
voldoet aan al deze eisen.

Aanvankelijk was er ook een betaalbare  
“stand alone” versie (ca $ 95,-), maar die is 
bij het  introduceren van versie 13 vervallen.

http://www.squarebox.com


• Documenten 

• Fotos 

• Muziek 

• Video en films 

• Folders

Neofinder  7.4

Neofinder is ontstaan uit CDFinder 

Het inventariseert en catalogiseert 



• Leest ook de metadata van het materiaal 

• Kan o.a. miniatuurafbeeldingen opslaan van foto’s 
en video’s 

• Kan ook metadata toevoegen bv. Trefwoorden 

• Gegevens van andere database software kan ook 
worden geïmporteerd 

• Er is ook een IOS versie beschikbaar 

• Nederlandse interface, zowel op Mac als IOS



Verkrijgbaar bij FastSpring (www.fastspring.com)   

Prijs $ 29,99 single user licentie,excl BTW

Uitgebreide online gebruikers handleiding 
 (ook af te drukken)

Er zijn verschillende video tutorials beschikbaar op de 
website (www.neofinder.de)

http://www.fastspring.com
http://www.neofinder.de


In Neofinder geen video afbeeldingen van de MTS video clips 
Wel kunnen MTS files bij dubbelklikken direct worden afgespeeld



Kan direct MTS file lezen en hiervan kleine 
afbeeldingen laten zien
Is als extensie in Final Cut Pro X te integreren

Kan Final Cut Pro X libraries lezen en het 
materiaal daarin catalogiseren 
Kan annotaties aan clips toevoegen 
bv. voor video ondertitels 



KeyFlow Pro 2 is verkrijgbaar in de Apple App store

Prijs € 54,99  single user licentie incl. BTW

In App aankopen voor
• Server Expansion Pack (€ 169,99) 
• FCPX library import (€ 31,99) 




