
Live Screen Capturing. 

Live Screen Capturing is een standaard met Pinnacle Studio 21 geïnstalleerd. 

Met dit programma is het mogelijk om bewegende beelden en geluiden op het 

scherm geprojecteerd zijn op te nemen, later bewerken en te gebruiken. 

Door op het vergrootglas links onder “Live Screen Capturing” te toetsen 

verschijnt het programma in beeld. 

Door de tab “Instellingen” in te drukken ontvouwd zich een scherm waar 

diverse instellingen mogelijk zijn. 

 

Mogelijk zijn: Scherm grote en formaat b.v. 1920x1080, bestandsnaam, opslaan 

in, formaat is WMV, framesnelheid b.v. 25 frames/sec en stem of 

systeemgeluid aan of uit. 

Het is zelfs mogelijk om in te spreken door en microfoon aan te sluiten  “Stem” 

in te toetsen, dit wordt dan opgenomen in de opgeslagen clip. 

Met de tab “Beheerinstellingen” is het mogelijk om start en pauze aan te 

zetten met F10/F11. 

Primaire en secondaire monitor wijst zich zelf. 

Hoe gaan we te werk met de mogelijkheden van dit programma, hierbij een 

voorbeeld. 



Plaats het icoon van “Live Screen Capturing” op je taakbalk onder aan op je 

bureaublad zodat je er gemakkelijk bij kunt. 

Stel, je wilt de aardbol gebruiken die rond draait, hiervoor gaan we naar Google 

Earth en downloaden dit programma, zie link. 

https://www.google.com/intl/nl/earth/ 

Als dit programma is geïnstalleerd start je het op en komt het onderstaande 

beeld op het scherm. 

 

Druk de tab “Weergave” in en stel het beeldformaat in b.v. 1920x1080P en 

schuif het kader links naar de linkerzijde van het beeld, zodat er een groter 

scherm ontstaat. 

Door met de muis te scrollen kan het formaat van de aarde groter of kleiner 

gemaakt worden verplaats het icoon links onder in het scher 

Start nu “Live Screen Capturing” en verplaats het icoon links onder in het 

scherm zodat het later niet in de weg staat. 

Door op het pijltje boven in waar de tekst ”Vrije selectie” te drukken komt er 

een kader in beeld waarmee je het object wat op het scherm aanwezig is kunt 

maskeren. 

https://www.google.com/intl/nl/earth/


Vervolgens druk de “Rode opnamenknop” in en na drie tellen vooraf geef je 

een draai met de muis aan de aardbol naar links.  

Zorg dat het handje niet meer of net buiten het op te nemen scherm staat 

anders neemt hij dat ook mee op het opgeslagen beeld. 

Geef het opgenomen nadien een naam en sla het op. 

Start “Pinnacle Studio 21”op en importeer de file middels snelle import in de 

bibliotheek. 

Zet de clip op de tijdlijn en knip de delen die niet noodzakelijk zijn. 

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om films met geluid etc. op te nemen in een te 

maken film.  

Dit was een voorbeeld maar er zijn ongetwijfeld nog meer mogelijkheden. 

Veel succes, Ad van Oerle. 

 

 


