
UITGEBREIDE MENUSTRUCTUUR MET INTRO-VIDEO, HOOFDMENU EN 
SUBMENU'S in Pinnacle Studio 16-17-18

Bij het samenstellen van het hieronder beschreven menustructuur ben ik uitgegaan van een zo uitgebreid 
mogelijk menu, het verdient aanbeveling om altijd van te voren te bedenken wat je wilt gaan doen.
De intro-video behandel ik omdat Studio deze mogelijkheid heeft maar is absoluut niet noodzakelijk voor een 
goede werking en kan dus worden overgeslagen. In het beschreven menu hebben we naast de keuze uit de 
verschillende video's, voor elke video de keuze voor een submenu waar hoofdstukken uit één van deze 
video's gekozen kunnen worden.
Deze beschrijving is gebaseerd op Studio 18, in Studio 16 en 17 kunnen de lay-out en de knopbenamingen 
iets verschillen.
Op elk moment kan tijdens het proces getest worden of alles werkt zoals het is ingesteld, lees onder punt 18 
hoe dit werkt.

1. Eerst klikken we op het tabblad Schijf Maken  en komen in het scherm waar een schijf-menu 
gemaakt kan worden. We zien boven de tijdlijn de menulijst waar straks de menu's op geplaatst 
worden
(Fig. 1). 

Fig. 1

2. Klik aan de linkerkant van het scherm op Navigation/Studio projecten (Fig. 2). In de 
bibliotheek staan nu de projecten die we al hebben gemaakt, ook de intro-video is van tevoren 
klaargemaakt (Fig. 3). 

Fig. 2        Fig. 3
3. Nu zenden we de projecten naar de tijdlijn en zorgen ervoor dat het stukje intro-video, gemerkt 

als I in Fig. 3, vooraan op de tijdlijn komt te staan (fig. 4). 
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Fig. 4

4. Nu gaan we met Navigation naar de de bibliotheek en klikken op Schijfmenu's (Fig. 5) er is 
hier een uitgebreide keus menu's maar ik kies voor Speciale (Fig. 6) deze zijn blanco en ik kan 
de lay-out zelf maken, geheel naar eigen inzicht.

              Fig. 5      Fig. 6

5. Sleep nu het Mainmenu naar de menu lijst, we zien dat Studio twee links heeft geplaatst, een 
aan het begin C1 (start movie) en een aan het eind een return M1 (terug naar Menu 1). We 
hebben bedacht dat we eerst een intro-video willen af spelen voordat het hoofdmenu zichtbaar 
wordt. Sleep  C1  naar rechts tot aan de eerste film, er verschijnt links van de link een groene 
balk met de tekst intro-video (Fig. 7), als we het menu nu starten komt eerst de intro-video in 
beeld en vervolgens het hoofdmenu.

Fig. 7    
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6. We gaan ons eerst concentreren op de werking van de knoppen, als dit allemaal werkt gaan we 
de lay-out invullen. Klik op Menu 1 en op Bewerken onder de player. We zien dat dit menu is 
uitgerust voor één film ( Play movie en Sceneselection) aangezien we twee films op de tijdlijn 
hebben geplaatst moeten we deze twee tekstknoppen kopiëren. Selecteer Play Movie Klik 
rechts en kies Laag kopiëren klik nogmaals rechts en kies Laag plakken (Fig. 8) sleep de tekst 
naar rechts en doe dit zelfde met Scene Selection 
 
Fig. 8      Fig. 9

7. Verander de teksten in de titels van de films, PlayMovie aan de linkerkant moet de naam krijgen 
van de eerste film en aan de rechterkant van de tweede film, Scene Selection wordt 
Hoofdstukselectie (Fig. 9) en Klik op OK.

Fig. 9

8. We zien nu dat drie tekstknoppen zijn voorzien van een vraagteken in een rood vlakje (Fig. 10), 
we gaan nu eerst het vraagteken bij de tweede film rechts Koppelen aan de film op de tijdlijn. 
Plaats de scrubber aan het begin van de tweede film en plaats een markering, Sleep het 
vraagteken van de tweede film naar de plaats van de markering (Fig. 11) en plaats hier ook een 
return link M1 (terug naar Menu1) ( Fig. 12).

Fig. 10    Fig. 11 Fig. 12
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9. Er zijn nu nog twee vraagtekens in beeld, deze zijn bedoeld voor de sub-menu's. Sleep 
tweemaal een  Submenu naar de Menulijst (voor elke film één), sleep nu het linkse vraagteken 
naar Menu2 en het rechter naar Menu3 (Fig. 13). De vraagtekens veranderen in de code voor 
de submenu's 

        Fig. 13

10. In de Sub-menu's bevinden zich standaard naast de thumbnails drie tekstknoppen t.w. Prev 
(vorige), Next (volgende) en Main (Hoofdmenu). De laatste werkt altijd, de twee eerste werken 
alleen als de Sub-menu's gekoppeld zijn. Klik op het tabje aan de linkerkant van het tweede 
Submenu ( Fig. 14), de twee sub-menu's worden nu aan elkaar gekoppeld en het tweede 
submenu verandert van kleur, neemt dezelfde kleur aan van het eerste submenu (Fig. 15)

       Fig. 14          Fig. 15

11. Nu gaan we eerst de films indelen in hoofdstukken. Klik op het driehoekje rechts naast de 
markeringsknop, links komt het markeringspaneel te voorschijn. Plaats de scrubber aan het 
begin van de eerste film  en plaats een markering, ga nu naar het begin van het volgende 
hoofdstuk en plaats daar ook een markering. Ga zo door de hele film aan het eind kun je in het 
markeringspaneel aflezen hoeveel hoofdstukken deze eerst film heeft. Ditzelfde doen we met de 
tweede film. In totaal hebben we elf hoofdstukken aangemaakt, vijf in de eerste film dus zes in 
de tweede film (Fig. 15). 

Fig. 15

12. Ga nu de knoppen in Menu2  indelen. Klik op Menu2 en op Bewerken. De tekstknoppen Prev, 
Next en Main  sleep ik eerst naar een andere plaats (Fig. 16) Ik kies er voor om geen gebruik te 
maken van de thumbnails maar van knoppen uit de bibliotheek. Verwijder dus ook deze 
thumbnails, selecteer met ingedrukte Ctrl  de thumbnails, klik rechts en kies laag verwijderen 
(Fig. 16).
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Fig. 16

13. Kies Knoppen, Algemene knoppen en Onderneming, klik op de knop onderneming zodat 
deze op de pagina verschijnt (Fig. 17). Sleep de knop naar de gewenste positie, de eerste film 
heeft vijf hoofdstukken  dus kopiëren we de knop viermaal (Fig. 18), zorg er voor dat de knoppen 
in volgorde van aanmaak blijven en klik OK. 

Fig. 17              Fig. 18     

14. Ga nu de knoppen in Menu3  indelen. Klik op Menu3 en op Bewerken. De tekstknoppen Prev, 
Next en Main  sleep ik eerst naar een andere plaats waarbij ik de plaatsen Prev en Next met 
elkaar verwissel (Fig. 19)  hier kies ik er voor om wel gebruik te maken van de thumbnails. De 
tweede film heb ik ingedeeld in zes hoofdstukken dus ik heb ook zes thumbnails nodig, ik moet 
er dus drie bij kopiëren. Om deze passend op de pagina te krijgen verklein ik de thumbnails met 
ongeveer 20% (Fig. 19) en klik OK. 

        Fig. 19 

15. Nu kan ik de hoofdstukken gaan koppelen. Selecteer de eerste film, klik op het icoontje 
rechtsboven bij Menu3,  er verschijnt een hoofdstukwizzard dat ingevuld moet worden, haal 
het bovenste vinkje weg en er verschijn een vinkje op de tweede regel bij Tijdlijnmarkeringen; 
bij  Toepassen op  zetten we een vinkje bij selectie en bij Koppelen zetten we de beide vinkjes 
(Fig. 20); klik op OK en de knoppen zijn nu gekoppeld aan de hoofdstukken (Fig. 21).

5



Fig. 20 Fig. 21

16. Er moet nog wel een link geplaatst worden aan het eind van de eerste film om terug te gaan 
naar Menu2. Plaats de scrubber aan het eind van de eerste film en klik op Return maken (als er 
een schuin streepje door het icoontje staat ga dan één beeldje terug) (Fig. 22). 

     Fig. 22

17. Nu doen we hetzelfde met Menu3. Selecteer de tweede film, klik op het icoontje rechtsboven bij 
Menu3,  er verschijnt een hoofdstukwizzard dat ingevuld moet worden, haal het bovenste 
vinkje weg en er verschijn een vinkje op de tweede regel bij Tijdlijnmarkeringen; bij Toepassen 
op zetten we een vinkje bij selectie en bij Koppelen kies ik nu niet voor terugkeren na ieder 
hoofdstuk en zet ik alleen een vinkje bij Koppel hoofdstukken aan menuknoppen. Klik nu op 
OK en ook deze thumbnails hebben een koppeling gemaakt (Fig. 23).

      Fig. 23 Fig. 24

18. Om te controleren of alles werkt zoals bedoeld gaan we de menu's testen. Klik op Menu1 en 
daarna op het driehoekje midden  onder de player, er verschijnt nu een scherm waar onderaan 
de  knoppen staan die ook op een afstandsbediening zitten. Hiermee kunnen we de 
functionaliteit van alle knoppen testen. Als alles werkt kunnen we verdergaan met het invullen 
van de lay-out (Fig. 24).
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19. We beginnen met de lay-out van  Menu1, klik op Menu1 en op Bewerken. Selecteer de 
hoofdtitel en klop de juiste tekst in en doe dit ook met de ondertitel. Om de achtergrond in te 
vullen heb ik onder Navigation/Collectie's al wat achtergrondjes klaargezet en die staan nu in 
de bibliotheek. Sleep vanuit de bibliotheek de gewenste achtergrond naar de dropzone onder 
Achtergrond instellingen (Fig. 22). Ik wil de teksten op deze pagina rood inkleuren, Klik rechts 
midden in de pagina en kies Alle lagen selecteren, ga naar Uitzicht 
instellingen/Opvulling/Vullen/Kleur invullen op kleurpalet/Toepassen (Fig. 23). Als een toets 
geselecteerd word, wil ik dat deze een groene kleur krijgt. Selecteer één titelknop, klik op  
Geselect. vul de groene kleur in en klik op toepassen (Fig. 24)

Fig. 22       Fig. 23

    Fig. 24

20. Nu moeten we nog muziek onder het menu zetten. Ga naar Navigation en de Muziekmap, kies 
de muziek en sleep deze naar Dropzone audio. Elk menu is een lus die standaard ingesteld 
staat op 12 seconden en dat betekent dat de muziek ook elke 12 seconden opnieuw begint. Het 
beste kunnen we dus de tijd instellen op 1 minuut, dit is meer dan voldoende om een menukeus 
te maken. Dit kun je doen met de linkse teller rechtsonder (Fig. 24). Klik nu op OK.

Fig. 24

21. Nu gaan we Menu2  bewerken, klik op dit menu en op bewerken. Sleep de gewenste 
achtergrond naar de dropzone. Selecteer de teksten en klop de juiste teksten in en en kies een 
kleur. Vul nu de namen in van de diverse hoofdstukken. Ga naar ABC (Fig. 24),  geef de tekst 
een lettergrootte, kleur, klop de tekst in en sleep deze naar de juiste plaats (Fig. 25). Herhaal dit 
met de rest van de titels(Fig. 26), stel ook hier een groene kleur in voor geselecteerde knoppen, 
voeg eventueel muziek toe en Klik op OK.
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Fig. 24 Fig. 25

Fig. 26

                                                     
22. Nu gaan we Menu3  bewerken, klik op dit menu en op bewerken. Sleep de gewenste 

achtergrond naar de dropzone, selecteer de teksten en klop de juiste teksten in en kies een 
kleur. stel ook hier een groene kleur in voor geselecteerde knoppen, voeg eventueel muziek toe 
en Klik op OK. De eerste thumbnail in Menu3 heeft nog een zwart beeld, dit komt omdat de 
tweede film met zwart beeld begint. Ga naar Knopnaam links onder de player en zoek met 
behulp van de driehoekjes de juist thumbnail, plaats de scrubber op de plaats waar het frame 
staat wat in de thumbnail moet komen en klik op het icoontje rechts van het rechter driehoekje 
(Fig.27).
Controleer alles nogmaals op een goede werking, als alles werkt zoals bedoeld klikken we op 
het Schijfje rechtsonder de player(Fig.28) en komen we in de Exportmode.

Fig.27 Fig.28

    
              Succes gewenst

       Han Eilander
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