BeamWorks Brochure
BeamWorks In 3 simpele stappen de sheets voor uw liturgie
BeamWorks is een pakket waarmee u via internet op eenvoudige wijze uw sheets met Bijbelteksten,
liederen en andere kerkelijke documenten kunt genereren voor uw liturgie. In 3 simpele stappen:

Instellen
Kies de instelling voor het genereren van de sheets. Bijvoorbeeld de resolutie van uw beamer, de te
gebruiken achtergrond, kleuren en lettertypes voor Bijbeltekst, lied en het liturgiebord.

Samenstellen
Kies uw lied, Bijbeltekst of een van de overige kerkelijke documenten zoals catechismus of
doopformulier en voeg ze toe aan de liturgie. Voeg de onderdelen van het liturgiebord toe en...

Genereren
Genereer en download de Microsoft Powerpoint sheets naar uw pc.

De melodie voor elk vers
Met BeamWorks heeft u bij alle liederen ook de melodie beschikbaar. Hoe de tekst en melodie wordt
weergegeven kunt u zelf bepalen. Onder andere de volgende instellingen zijn mogelijk:
- Lettertype en kleur van tekst en melodie
- De grootte c.q. het aantal melodieregels per sheet
- Kleur of afbeelding voor de achtergrond

Voorbeeld van lied met muzieknotatie
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Beschikbare BeamWorks modulen
Het pakket bevat op dit moment de bijbel in de versie NBV, editie 2007, alle liederen van het
Liedboek voor de Kerken en alle liederen van het Gereformeerd Kerkboek. De liederen zijn inclusief
de eenstemmige muzieknotatie voor ieder vers. Verder zijn ook de kerkelijke documenten zoals
gebruikt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt toegevoegd. Dit zijn onder andere de Heidelbergse
Catechismus en de doop- en avondmaalsformulieren.

Prijzen
Eenmalige entreekosten
Abonnement voor 1 gebruiker, per maand

€ 75,00
21,00

Een abonnement met 1 gebruiker betekent dat u met 1 gebruiker tegelijkertijd ingelogd kan zijn.
De minimale looptijd van het abonnement is 2 jaar (24 maanden). De kosten worden vooraf per
kwartaal gefactureerd. Genoemde bedragen zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

BeamWorks demonstratie
Wij geven u graag een online demonstratie van de mogelijkheden van BeamWorks. Vul hiervoor het
aanvraagformulier in op onze website. U ontvangt van ons binnen één werkdag een reactie.

Meer weten?
BeamWorks is een product van Compact Studio. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact
opnemen met:
Compact Studio
Achterstraat 30
2941 AB Lekkerkerk
Telefoon: 0180 66 44 59
E-mail: info@beamworks.nl

Brochure versie 1.6

Pagina 2 van 2

