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Inleiding tot Corel® PaintShop™ Pro X4

Voor fotografen die echte passie koesteren voor 
hun hobby, biedt Corel® PaintShop™ Pro X4 een 
complete oplossing die voldoet aan al hun eisen 
voor het beheren, aanpassen, bewerken en delen 
van hun foto's. Met dit buitengewone programma 
voor een heel gewone prijs, beschikken ze over 
een fotobewerkingswerkstroom van A tot Z, of ze 
nu beginners zijn of ervaren rotten.

PaintShop Pro X4 heeft een groot aantal 
krachtige nieuwe tools, functies, effecten en 
programmatische verbeteringen op basis van de 
feedback van onze gemeenschap van 
enthousiaste gebruikers, en biedt het nieuwste in 
digitale fotografie.

Bij het ontwikkelen van deze versie hebben we 
ons gericht op het leveren van nog meer van de 
geavanceerde bewerkingskracht die de fervente 
gebruikers van PaintShop Pro sinds jaar en dag 
van ons gewend zijn, verbeterde snelheid van de 
toepassing en betere prestaties, zodat de 
gebruiksvriendelijkheid nog groter is, te meer 
omdat de werkstroom intuïtiever is en het delen 
van foto's gemakkelijker is. 

Of u nu de creatieve mogelijkheden wilt 
verkennen van uw digitale spiegelreflexcamera of 
gewoonweg enkele foto's wilt delen vanaf uw 
mobiele telefoon of compactcamera, met 
PaintShop Pro X4 kunt u het creatieve potentieel 
van uw foto's volledig uitbuiten. 

De kracht van professionele 
fotobewerking
Fotohobbyisten staan vaak voor een lastige keuze. 
Ze moeten genoegen nemen met de beperkte 
toolset van een 'lite versie' of flink in de buidel 
tasten voor software met een volledige functieset. 
PaintShop Pro X4 vormt echter een betaalbare 
oplossing met zeer uitgebreide mogelijkheden. 
Dankzij de nieuw ontworpen functies voor het 

samenvoegen van HDR-foto's, een groot aantal 
nieuwe effecten en filters en 16-bits ondersteuning 
voor tientallen tools, zorgt PaintShop Pro X4 
ervoor dat digitale fotografen altijd, zonder enige 
beperking, hun creativiteit kunnen verkennen.

Prestaties
Onze grote inzet bij het ontwikkelen van 
PaintShop Pro X4 was het verbeteren van elk 
aspect van de prestaties van de toepassing, en 
dat is echt te merken. Dankzij een aantal 
upgrades, zoals voor optimalisering van GPU's en 
kleiner geheugenverbruik, kunnen gebruikers 
beschikken over een snellere en stabielere 
fotobewerkingservaring. U kunt deze 
prestatieverbeteringen voor PaintShop Pro X4 
trouwens meteen merken, want dankzij een 
snellere installatie kunt u ook veel sneller aan de slag. 

Gebruiksgemak

We weten dat u meer tijd wilt besteden aan de 
creatieve aspecten en niet te veel tijd wilt kwijt 
raken aan het indelen en beheren van foto's, en 
ook daar biedt PaintShop Pro X4 een groot aantal 
verbeteringen in de interface, waarmee de 
werkstroom voor digitale fotografie wordt 
versoepeld en gestroomlijnd. De totaal opnieuw 
ontworpen werkruimte biedt een intuïtievere 
aanpak voor beeldbewerking, en met de nieuwe 
voorbeeldweergave in volledig schermformaat en 
ondersteuning voor gebruik van twee monitors 
kunt u altijd alles uit uw foto's halen. 

Delen
Nadat u alle puntjes op de i hebt gezet, kunt u via 
PaintShop Pro X4 gemakkelijk met uw foto's 
pronken. Van uploaden naar Flickr® of Facebook® 
of afbeeldingen direct verzenden vanuit de 
toepassing, u kiest zelf het publiek voor uw creaties.
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Klantprofielen

Foto-enthousiasten: Een foto-enthousiast is 
een persoon met een grote passie voor fotografie. 
Hij of zij werkt voornamelijk met een digitale 
spiegelreflexcamera en wil alles uit de 
mogelijkheden van camera's halen, zoals het 
maken van RAW-opnamen of het gebruik van 
autobracketing. Dankzij het grote aanbod aan 
kwalitatief hoogwaardige camera-apparatuur dat 
vandaag de dag is te krijgen, kunnen foto-
enthousiasten professioneel uitziende resultaten 
behalen, zelfs als ze nog op beginnersniveau 
verkeren. Ze zijn op zoek naar software met 
praktische en geavanceerde bewerkingsfuncties, 
maar die ook correcties in één klik biedt voor de 
meest voorkomende problemen. De uitvoer kan 
voor Flickr of Facebook of voor een fotolijst 
bedoeld zijn, of kan gewoon een traditionele 
afdruk zijn.

Grafisch ontwerpers: Veel grafische 
ontwerpers gebruiken PaintShop Pro als hun 
belangrijkste toepassing. Zij zullen vaker een 
afbeelding geheel zelf vervaardigen dan een 
kunstwerk baseren op een foto. Hun werk wordt 
vaak door ondernemingen gebruikt om hun 
aanwezigheid op het net te vergroten, of door 
gebruikers van sociale media als avatar. Voor 
sommigen is de digitale kunst die wordt gemaakt 
met PaintShop Pro is een serieuze creatieve 
hobby; voor anderen is het hun bron van inkomsten.

Makers van digitale plakboeken: Dankzij de 
technologische vooruitgang is het nu makkelijker 
om onderzoek te doen en informatie te 
verzamelen en delen. Er is dan ook een grote 
toename in het aantal personen dat hun familie- 
of persoonlijke geschiedenis vastlegt in digitale 
plakboeken. Hobbyisten die dergelijke 
plakboeken maken werken met afbeeldingen uit 
een groot aantal bronnen en hebben behoefte 
aan tools voor het corrigeren van foto's die ze 
onlangs hebben gemaakt, maar ook voor het 
restaureren en verbeteren van oudere 
familiefoto's die ze hebben gescand. En als het 
project eenmaal is voltooid, willen ze over 
flexibele manieren beschikken om het te delen.

Zakelijke gebruikers: Werknemers in een groot 
aantal branches gebruiken afbeeldingen in hun 
dagelijkse werkzaamheden. Ze werken met 
inhoud die afkomstig is uit vele bronnen, zoals 
van collega's, uit oude bestanden of 
schermafbeeldingen, en dus is het van groot 
belang dat ze uiteenlopende bestandsindelingen 
kunnen openen en opslaan. De afbeeldingen die 
ze maken zijn vaak bedoeld voor 
bedrijfspresentaties, marketingmateriaal of 
websites. Omdat ze werken in een drukke 
omgeving en weinig tijd hebben voor training, 
hebben ze behoefte aan intuïtieve tools en snelle 
fotocorrecties voor maximale productiviteit. 
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Waaruit bestaat de toepassing?

Hoofdtoepassing
• Corel® PaintShop™ Pro X4: Corel PaintShop 

Pro X4 biedt fotografen met passie voor hun 
hobby nog meer waar voor hun geld met 
honderden fotobewerkingsfuncties, een 
gestroomlijnde werkruimte, nieuwe effecten 
in professionele kwaliteit en delen in één klik. 
Met de geheel vernieuwde HDR-tools kunt u 
een afbeelding met perfecte belichting maken 
of een surrealistisch, artistiek effect 
toepassen. Met de functie Foto's 
samenvoegen kunt u afleidende elementen 
verwijderen en de beste gedeelten uit een 
serie opnamen samenvoegen. Dankzij de 
nieuwe functie Selectieve focus kunt u het 
effect van dure tilt- en shiftlenzen nabootsen 
en een opname omzetten in een 
miniatuurwereld. Het is nu makkelijker om uw 
foto's te beheren en te bewerken dankzij de 
opnieuw ontworpen werkruimten en 
ondersteuning voor het gebruik voor twee 
monitors. En dankzij tientallen verbeteringen 
zijn de prestaties van de toepassing nu 
aanzienlijk sneller. 

Minimale systeemvereisten
• Microsoft® Windows® 7, Windows Vista® of 

Windows® XP, met de meest recente 
servicepacks geïnstalleerd (32-bits of 64-bits 
versie)

• 1,5 GHz processor (2 GHz of sneller 
aanbevolen)

• 1 GB RAM (2 GB of hoger aanbevolen)
• 1 GB hardeschijfruimte (2 GB of meer 

aanbevolen)
• Resolutie van 1024 x 768, 16-bits 

kleurweergave

• Met Windows compatibel cd-romstation voor 
installatie

• Internetverbinding vereist voor het uploaden 
van foto's en het downloaden van 
programma-updates.

Ondersteunde indelingen

 • Invoer: AI, BMP, CAL, CALS, CGM, CLP, CMX, 
CT, CUR, CUT, DCX, DIB, DRW, EMF, EPS, FPX, 
GIF, HDP, HGL, HPG, IFF, IMG, J2C, J2K, JIF, 
JP2, JPC, JPE, JPEG, JPG, JPS, JPX, MAC, MPO, 
MRW, MSP, PBM, PCD, PCT, PCX, PDF, PGL, 
PGM, PIC, PICT, PNG, PNS, PPM, PS, PSD, PSP 
(PSP-afbeeldingsbestanden), RAS, RAW, RIF, 
RLE, SCT, SVG, SVGZ, TGA, TIF, UFO, WBM, 
WBMP, WDP, WEBP, WMF, WPG 
Ondersteuning voor de RAW-
bestandsindeling voor meer dan 300 
cameramodellen, waaronder 3FR, ARW, CR2, 
CRW, DCR, DNG, ERF, K25, KDC, MEF, MOS, 
NEF, NRW, ORF, PEF, RAF, RW2, SR2, SRF, X3F
Ondersteuning voor video-invoerindeling 
MPEG-1, WMV (Windows Media® Video), 
MOV (QuickTime® vereist) en AVI (motion 
JPEG)

• Uitvoer: BMP, CAL, CALS, CLP, CUT, DCX, DIB, 
EMF, EPS, AI, PS, FPX, GIF, HDP, WDP, IFF, IMG, 
JP2, J2C, J2K, JPC, JPX, JPG, JIF, JPE, JPEG, 
MAC, MSP, PBM, PCX, PGM, PIC, PPM, PNG, 
PSD, PSP (PSP-afbeeldingsbestanden), RAS, 
RAW, RIF, RLE, SCT, CT, JPS, PNS, TGA, TIF, 
WBMP, WBM, WEBP, WMF
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De belangrijkste functies van Corel® PaintShop™ Pro X4

PaintShop Pro staat al lang bekend als het 
programma dat gebruikers mogelijkheden biedt 
om alles uit hun afbeeldingen te halen. Met zijn 
geheel nieuw ontworpen gebruikersinterface 
biedt PaintShop Pro X4 een snelle, stabiele en 
krachtige fotobewerkingservaring die specifiek is 
toegesneden op de behoeften van de moderne 
fotohobbyist.

De kracht van professionele 
fotobewerking
Nieuw! HDR-tools: Een geheel nieuwe set 
HDR-tools in PaintShop Pro X4 is specifiek 
ontworpen met het oog op de foto's die u hebt 
gemaakt met de functies voor autobracketing van 
uw digitale spiegelreflexcamera.

U kunt Belichting samenvoegen gebruiken om 
foto's te combineren die zijn gemaakt met 
verschillende belichtingsinstellingen, en zo opnamen 
maken met een perfecte belichting. Deze functie 
is ideaal voor opnamen in hoog contrast met 
achtergrondbelichting, zoals zonsondergangen 

of binnenopnamen met een raam waardoor licht 
valt. Hiermee kunt u de kleuren op de voorgrond, 
in het middengedeelte en op de achtergrond 
laten spreken. PaintShop Pro X4 heeft 
ingebouwde voorinstellingen voor HDR-
aanpassingen, maar u kunt ook uw favoriete 
instellingen als voorkeuze opslaan en opnieuw 
gebruiken. 

Voor fotografen die de functie voor autobracketing 
veel gebruiken, is er de tool Batchgewijs 
samenvoegen, waarmee HDR-collecties snel 
kunnen worden verwerkt. Hiermee kunt u een 
collectie foto's die is gemaakt met autobracketing 
tegelijkertijd samenvoegen, zodat een aangepast 
en consistent uiterlijk voor alle HDR-foto's uit de 
set wordt verkregen. Met Batchgewijs 
samenvoegen kunt u het resultaat opslaan in een 
32-bits HDR-bestand, dat u later nog kunt 
verfijnen. Maar in veel gevallen voldoet de functie 
om het gewenste uiterlijk te verkrijgen. In andere 
gevallen is het gewenst om het resultaat aan te 
passen met Belichting samenvoegen.

U kunt foto's samenvoegen die met verschillende belichtingsinstellingen 
zijn gemaakt, zodat u een opname met perfecte belichting kunt maken. 
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Nieuw! Foto's samenvoegen: Een groepsfoto 
maken waarop echt iedereen er op zijn 
voordeligst uitziet, is een heel stuk makkelijker 
geworden dankzij Foto's samenvoegen. Met deze 
nieuwe functie kunt u de beste aspecten van een 
serie foto's samenvoegen om een perfecte 
afbeelding te maken. U kunt bijvoorbeeld een 
persoon op de foto met gesloten ogen 
uitwisselen met een betere opname van die 

persoon op een andere foto. En als het enige 
verschil tussen een goede foto en de perfecte foto 
een ongewenst element is, staat u met Foto's 
samenvoegen niets in de weg om ongewenste 
delen van afbeeldingen te verwijderen. U kunt 
zelfs echt creatief aan de slag gaan en dezelfde 
persoon meerdere keren op dezelfde foto 
weergeven.
.

Met Foto's samenvoegen kunt u de beste delen van 
meerdere foto's combineren tot één prachtige afbeelding.

Probeer het zelf uit
Belichting samenvoegen gebruiken

1 Open de bestanden HDR_merge01.CR2, 
HDR_merge02.CR2 en HDR_merge03.CR2 
in de voorbeeldmap op de cd met 
persmateriaal.

2 Selecteer de miniaturen van de voorbeeldfoto's 
in het palet van het tabblad Ordenen. 

3 Klik op Bestand  HDR  Belichting 
samenvoegen.

4 De eerste stap is het samenvoegen van de 
belichting. Kies de optie Automatisch 
selecteren in de vervolgkeuzelijst 
Curveprofiel camerarespons.

5 Kies de optie Randgebaseerd in de 
vervolgkeuzelijst Methode van het gebied 
Uitlijning en klik op Uitlijnen.

6 Klik op Verwerken.

7 De volgende stap is het aanpassen van de kleur 
en toon van de HDR-afbeelding die u net hebt 
gemaakt. Klik op de miniatuur van een 
voorinstelling in het gebied Voorinstellingen. 

8 Stel de witbalans in door op de tool Pipet te 
klikken en klik op de afbeelding om het wit 
punt in te stellen.

9 U kunt de afbeelding nu warmer of koeler 
maken door de schuifregelaar Temperatuur te 
verslepen; u kunt de algehele toon en contrast 
aanpassen door de regelaars Contrast, Hoge 
lichten, Middentonen en Schaduwen te 
verschuiven, of u kunt de kleurverzadiging 
aanpassen via de regelaar Levendigheid. 

10 Klik op Verwerken.

11 De laatste stap is het fijn afstellen van uw 
afbeelding. Pas een van de tools of 
aanpassingsopties in het venster Fijnafstellen 
toe om de definitieve afbeelding te wijzigen 
en klik op Opslaan en afsluiten.

Probeer het zelf uit
Foto-inhoud samenvoegen

1 Open de bestanden GroupPhotoFix1.jpg en 
GroupPhotoFix2.jpg in de voorbeeldmap op 
de cd met persmateriaal.

2 Klik op Bestand  Foto's samenvoegen.

3  Klik op Uitlijnen in het gebied Uitlijning. 

4 Klik op een miniatuur in de lade om de 
bijbehorende afbeelding in het 
voorbeeldvenster weer te geven.

5 Klik op Penseel aan en sleep over de gebieden 
die u wilt behouden.

6 Klik op Penseel uit en sleep over de gebieden 
die u wilt verwijderen.

7 Selecteer de tweede miniatuur en herhaal stap 
5 en 6.

8 Pas een van de tools of aanpassingsopties in 
het venster Fijnafstellen toe om de definitieve 
afbeelding fijn af te stellen en klik op Opslaan 
en afsluiten.
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Nieuw! Filter Invullicht en duidelijkheid: 
Met dit krachtige filter kunt u de helderheid en 
duidelijkheid van uw foto's fijn afstellen. Met het 
filter Invullicht/duidelijkheid wordt het lichter 
maken van schaduwen of juist donkerder maken 
van lichte gebieden zonder dat dit van invloed is 
op andere gebieden van de afbeelding, 
makkelijker. U kunt ook kleine, maar belangrijke 
details in opnamen verzachten of juist scherper 
weergeven.

Met het filter Invullicht/duidelijkheid kunt u 
schaduwgebieden in opnamen lichter maken zonder 

de rest van de foto te veranderen.

Nieuw! Selectieve focus: Met dit nieuwe 
effect kunt u een opname op ware grootte 
omzetten in een miniatuurmodel. Selectieve 
focus, het effect dat ook vaak tilt-shifteffect 
wordt genoemd, kunt u toepassen om de 
velddiepte aan te passen en de verzadiging te 
vergroten, zodat de opname iets weg krijgt van 
een foto die in Madurodam is gemaakt. U kunt 
Selectieve focus ook gebruiken om de aandacht 
te vestigen op de belangrijkste gedeelten van een 
afbeelding door de afleidende, omringende 
details te vervagen.

Met Selectieve focus lijkt het of uw 
opname in Madurodam is gemaakt.

Probeer het zelf uit
Helderheid en duidelijkheid aanpassen

1 Open het bestand Fill_Light_hat_before.jpg 
in de voorbeeldmap op de cd met 
persmateriaal.

2 Klik in de werkruimte Bewerken op Aanpassen 
 Helderheid en contrast  Invullicht/
duidelijkheid.

3 Typ of stel een waarde in bij Invullicht.

Bij een positief getal worden de donkerste 
gebieden van de foto lichter gemaakt; bij een 
negatief getal worden de lichtste gebieden van 
de foto juist donkerder gemaakt. Bij een 
waarde van nul blijft de oorspronkelijke 
instelling behouden. 

4 Typ of stel een waarde in bij Duidelijkheid.

Bij een positieve waarde wordt de hoeveelheid 
detail vergroot; bij een negatieve waarde 
worden detail en focus juist verzacht. Bij een 
waarde van nul blijft de oorspronkelijke 
instelling behouden.

5 Klik op OK.

Probeer het zelf uit
Het miniatuureffect toepassen

1 Open het bestand Selective_Focus_before.jpg 
in de voorbeeldmap op de cd met persmateriaal.

2 Klik in de werkruimte Bewerken op Effecten  
Foto-effecten  Selectieve focus om het 
dialoogvenster Selectieve focus weer te geven.

3 Selecteer het Planair selectiegereedschap 
en sleep in het deelvenster Vóór om het 
scherpstelgebied in te stellen.

U kunt dit gebied bepalen door in het 
deelvenster Vóór te slepen als uw aanwijzer 
zich heeft gewijzigd in de verplaatsingscursor. 
U kunt het formaat van het gebied aanpassen 
en dit draaien met de grepen op de randen en 
hoeken.

4 Stel het resultaat fijn af door een van de 
volgende schuifregelaars te verslepen: 

• Hoeveelheid vervaging om de 
hoeveelheid vervaging buiten het 
scherpstelgebied in te stellen

• Randvermenging om de zachtheid in te 
stellen van de overgang tussen het gebied met 
focus en het gebied met vervaging

• Verzadiging om de intensiteit van de 
kleuren in de foto in te stellen

5 Klik op OK.
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Nieuw! Vignet: Met PaintShop Pro X4 kunt u 
dit klassieke foto-effect makkelijker dan ooit 
creëren, aanpassen en toepassen. Met de nieuwe 
functie Vignet kunt u een zachte rand toevoegen 
die uitloopt in wit of zwart, zodat u de aandacht 
kunt vestigen op het belangrijkste gedeelte van 
de opname. Met de gebruiksvriendelijke 
besturingselementen kunt u de vorm van de 
randen en de hoeveelheid vervaging, gloed en 
doezeling fijn afstellen. Dankzij het directe 
voorbeeld kunt u bovendien snel zien hoe het 
effect er uitziet.

Het effect Vignet: ideaal om de aandacht 
te vestigen op een bepaald deel van een afbeelding.

Verbeterd! Lab voor RAW-gegevens: Het 
Lab voor RAW-gegevens is nu gemakkelijker te 
gebruiken met een groter voorbeeldgebied en 
een verbeterd histogram waarmee u 
aanpassingen snel kunt beoordelen. Daarnaast 
kunt u met nieuwe opties voor het herstellen van 
hoge lichten detail herstellen in overbelichte 
gebieden.

Dankzij verbeteringen in het Lab voor 
RAW-gegevens is het makkelijker dan 

ooit om het RAW-bestanden te werken.

Verbeterd! 16-bits ondersteuning: 
PaintShop Pro X4 biedt uitgebreide 16-bits 
ondersteuning voor een groot aantal tools en 
aanpassingen, zodat u over grotere precisie en 
flexibiliteit beschikt als u werkt met RAW-
indelingen.

Meer dan 20 tools hebben een upgrade 
ondergaan naar 16-bits ondersteuning, 
waaronder Krasjes verwijderen, Penseel, Object 
verwijderen, Kleur vervangen, Penseel 
Verwringen, Maasvormig verwringen en 
Achtergrondwisser.

Probeer het zelf uit
Een vigneteffect toepassen

1 Open het bestand Vignette_before.jpg in de 
voorbeeldmap op de cd met persmateriaal.

2 Klik in de werkruimte Bewerken op Effecten  
Foto-effecten  Vignet om het 
dialoogvenster Vignet weer te geven.

3 Activeer een selectiegereedschap en sleep in 
het deelvenster Vóór om de rand voor het 
effect in te stellen. 

4 Versleep de schuifregelaar Donker/Licht om 
een randkleur in te stellen. 

5 Stel het resultaat fijn af door een van de 
volgende schuifregelaars te verslepen: 

• Vervaging om de hoeveelheid vervaging 
buiten het scherpstelgebied in te stellen

• Diffuse gloed om de opname helderder te 
maken via een oplichtend effect en om de 
details in de foto als geheel te verzachten 

• Randvermenging om de zachtheid in te 
stellen van de overgang tussen het gebied met 
focus en het randeffect

6 Klik op OK.
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Prestaties
Verbeterd! Snelheid van de toepassing: 
PaintShop Pro X4 heeft meer dan 75 
verbeteringen in de prestaties ondergaan, 
waaronder verbeteringen voor GPU's, zodat u snel 
en doelmatig kunt werken. Effecten als het 
verminderen van ruis, toevoegen van 
levendigheid en tonemapping kunnen nu in real-
time worden toegepast. Huid effenen, Slim 
snijden, Velddiepte, Vervagen en Slimme 
fotocorrectie zijn ook verfijnd met het oog op 
grotere snelheid en betere prestaties. Bovendien 
is het nu sneller om de RAW-indelingen van 
camera's te decoderen.

Verbeterd! Schermvullend overzicht:  De 
functie Snel overzicht is aangepast, zodat u de 
afbeelding schermvullend kunt beoordelen en u 
uw foto's snel kunt weergeven, verwijderen, 
draaien en van een waardering kunt voorzien.

Gebruiksgemak
Nieuw! Ondersteuning voor het werken 
met twee monitors: Omdat u natuurlijk altijd 
wel wat meer schermruimte kunt gebruiken, kunt 
u met PaintShop Pro X4 foto's op één monitor 
beheren en op een andere bewerken.

Verbeterd! Werkruimte: PaintShop Pro X4 is 
geheel opnieuw ontworpen, zodat u kunt 
overschakelen tussen fotowerkstromen in één 
klik. De toepassing heeft drie werkruimten die elk 
hun eigen tabblad vormen, die zijn bedoeld voor 
de verschillende fasen in de werkstroom voor 
digitale fotografie. In de werkruimte Beheren 
beschikt u over alle tools voor het beoordelen en 
indelen van uw foto's. De meestgebruikte 
corrrectiegereedschappen vindt u in de 
werkruimte Aanpassen, en in de werkruimte 
Bewerken hebt u het volledige scala aan 
professionele bewerkingstools binnen 
handbereik. In welke werkruimte u zich ook 
bevindt, het palet Ordenen wordt altijd 
weergegeven. Dat betekent dat u nooit naar een 
andere werkruimte of toepassing hoeft te gaan 
als u op zoek bent naar meer foto's.

De intuïtieve werkruimte met tabbladen 
betekent dat u sneller foto's kunt bewerken.

Delen
Verbeterd! Ingebouwde functies voor 
delen: U kunt foto's nu nog gemakkelijker 
uploaden naar Flickr of Facebook in PaintShop Pro 
X4 dankzij het nieuwe delen in één klik vanaf het 
tabblad Ordenen.

U kunt afbeeldingen rechtstreeks 
delen vanaf Ordenen.
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Favoriete functies in Corel® PaintShop™ Pro X4

In dit hoofdstuk beschrijven we enkele 
gereedschappen en functies die PaintShop Pro zo 
populair hebben gemaakt onder foto-
enthousiasten.

Ondersteuning voor meer dan 50 
bestandsindelingen: PaintShop Pro staat 
bekend om het grote aantal bestandsindelingen 
waarin afbeeldingen kunnen worden opgeslagen. 
Met de opdracht Opslaan als kunt u snel de 
indeling kiezen die u het meest gebruikt uit een 
lijst met veelgebruikte en recent gebruikte 
indelingen, die u vindt boven in het overzicht met 
bestandsindelingen.

Als nieuwe afbeelding bijsnijden: Als u 
meerdere afbeeldingen tegelijkertijd scant, kunt u 
profiteren van de handige functie Als nieuwe 
afbeelding bijsnijden. Hiermee kunt u 
automatisch een nieuw bestand maken op basis 
van het bijgesneden gebied; tegelijkertijd blijft de 
volledige originele scan geopend, zodat u 
makkelijk afzonderlijke afbeeldingen van elkaar 
kunt scheiden uit de gescande groep.

Als nieuwe afbeelding bijsnijden

Origineel automatisch behouden: U hoeft 
zich geen zorgen te maken dat u uw originele 
foto's overschrijft, dankzij de optie Origineel 
automatisch behouden. De eerste keer dat een 
afbeelding wordt opgeslagen, wordt automatisch 

een back-upexemplaar van het origineel gemaakt 
op één niveau dieper in de maphiërarchie. Het 
origineel kan gemakkelijk worden hersteld met de 
opdracht Origineel herstellen in het menu 
Bewerken. 

Palet Studiecentrum: Het Studiecentrum is zo 
ontworpen dat elke gebruiker de kracht van 
geavanceerde fotobewerking kan ervaren, 
ongeacht eerdere ervaring in het gebruik van 
software. Hiermee bouwt u zelfvertrouwen op in 
het gebruik van het programma, omdat u taken 
kunt voltooien direct nadat u PaintShop Pro X4 
hebt opgestart.

Makeover-gereedschap: PaintShop Photo Pro X4 
bevat een groot aantal modi voor het Makeover-
gereedschap, waarmee gebruikers snel en 
eenvoudig het uiterlijk van de onderwerpen in 
hun foto's kunnen retoucheren. Deze Makeover-
tool met professionele kracht bevat de volgende 
modi:

• Modus Zongebruinde tint - voegt kleur 
toe aan bleke, kleurloze huid. Dankzij de 
upgrades in PaintShop Pro X4 kunt u de 
modus Zongebruinde tint van het Makeover-
gereedschap gebruiken voor 16-bits 
afbeeldingen

• Modus Versmallen  - hiermee zien 
onderwerpen er slanker uit

• Modus Oogdruppel - verwijdert het rood 
uit geïrriteerde, bloeddoorlopen ogen

• Modus Vlekverwijderaar - hiermee 
verwijderen gebruikers vlekjes op de huid van 
onderwerpen

• Modus Tandenborstel - hiermee maken 
gebruikers snel verkleurde tanden wit
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Eénstaps-fotocorrectie en Slimme 
fotocorrectie: Met de opdracht Eenstaps-
fotocorrectie worden automatisch zes van de 
meest voorkomende fotocorrecties toegepast op 
een afbeelding. U hoeft alleen de opdracht te 
selecteren.

Bij Slimme fotocorrectie wordt een foto 
geanalyseerd en worden suggesties gedaan voor 
instellingen om de kleur, helderheid, scherpte en 
verzadiging automatisch aan te passen, die ook 
worden gebruikt bij Eénstaps-fotocorrectie. Deze 
functie is zeer flexibel en u kunt de suggesties 
toepassen of verder handmatig experimenteren 
met het aanpassen van de instellingen. Als u op 
enig moment besluit dat u het resultaat van de 
oorspronkelijke suggestie toch mooier vindt, kunt 
u de voorgestelde instellingen opnieuw toepassen.

Slim snijden: Met Slim snijden kunt u objecten 
in foto's probleemloos en naadloos verwijderen. 
U kunt de hoogte-breedteverhouding aanpassen 
zonder de rest van de afbeelding te vervormen.

Gereedschap Slim snijden

Gereedschap Rode ogen verwijderen: Rode 
ogen zijn een van de meest voorkomende 
problemen in foto's die met een flitser zijn 
gemaakt, maar PaintShop Pro X4 biedt hiervoor 
een makkelijke oplossing. U kunt rode ogen bij 
foto-onderwerpen verwijderen in één klik met het 
gereedschap Rode ogen verwijderen.

Ruis verwijderen: 'Ruisartefacten', of kleine 
kleurvlekjes die de helderheid van afbeeldingen 
aantasten, vormen een van de meest 
voorkomende problemen in digitale fotografie. 
PaintShop Pro X4 biedt twee opties voor het 
verwijderen van ruis: de functie Eénstaps 
ruisverwijdering voor automatisch verwijderen 
van ruis in één stap en de opdracht Digitale ruis 
verwijderen, waarmee gebruikers exact kunnen 
regelen hoe deze zelfde correcties worden toegepast.

Gereedschap Kleurwisselaar: Met het 
gereedschap Kleurwisselaar kunt u snel kleuren in 
uw digitale afbeeldingen wijzigen. Zo kan de 
kleur van een object in een foto, zoals een auto of 
een kledingstuk, eenvoudig worden gewijzigd. In 
plaats van een kleur simpelweg te vervangen, 
detecteert en analyseert het gereedschap 

Kleurwisselaar variaties in de helderheid als 
gevolg van schaduw en textuur, en worden 
hierdoor vervolgens de vereiste aanpassingen 
gedaan in de nieuwe kleur, waarmee een 
realistischer kleureffect wordt bereikt.

Gereedschap Kleurwisselaar

Gereedschap Perspectiefcorrectie: Met deze 
oude favoriet beschikt u over de kracht en 
veelzijdigheid van een dure lens met 
correctiemogelijkheden. Met het gereedschap 
Perspectiefcorrectie kunnen gebruikers 
gebouwen, monumenten of objecten in de foto’s 
corrigeren die het verkeerde perspectief lijken te 
hebben of die vanuit een andere hoek zijn 
genomen dan rechtstreeks tegenover het object. 
U kunt de vier hoekpunten eenvoudig uitlijnen 
met een vorm die rechthoekig zou moeten zijn en 
zo de volledige afbeelding aanpassen.

Gereedschap Perspectiefcorrectie

Gereedschap Krasjes verwijderen: Met het 
gereedschap Krasjes verwijderen kunt u direct 
krassen, elektriciteitskabels, telefoonpalen en 
andere lineaire oneffenheden of afleidende 
objecten uit foto's verwijderen. Dit gereedschap, 
dat ook een upgrade heeft ondergaan naar 16-
bits ondersteuning, is vooral erg handig voor het 
verwijderen van krassen of scheuren bij het 
herstellen van oude foto's.

Effect Zwart-witfilm:  U kunt makkelijk zeer 
dynamische zwart-witfoto's maken door het 
effect te simuleren van het gebruik van zwart-
witfilm met kleurenfilters. PaintShop Pro X4 biedt 
u de uitgebreide creatieve controle van de 
opdracht Kanaalmenger, die u een keuze biedt uit 
een vrijwel onbeperkte reeks kleurencombinaties, 
in een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. 
In het dialoogvenster Zwart-witfilm treffen 
gebruikers ook het besturingselement 
Verhelderen, waarmee ze dynamische 
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afbeeldingen in hoog contrast kunnen maken, en 
het effect wordt gesimuleerd van het gebruik van 
zwart-witfilm met een kleurenfilter op de lens.

Het effect Velddiepte: Met het effect 
Velddiepte kunt u de aandacht vestigen op een 
bepaald afbeeldingsgebied door de rest van de 
foto subtiel te vervagen. Hiermee wordt het 
uiterlijk gesimuleerd van een beperkt velddiepte-
effect, dat normaal gesproken een zeer 
nauwkeurige aanpassing van de lensopening 
vergt. U kunt de aandacht zelfs op meerdere 
gebieden van een afbeelding laten richten, wat 
niet mogelijk is bij conventionele fotografie. U 
kunt bijvoorbeeld de focus behouden van 
objecten op de voor- en achtergrond, terwijl de 
rest van de afbeelding wordt vervaagd.

Effect Velddiepte

Aanpassingslagen: Als de toon of een kleur 
van een foto wordt gewijzigd, wordt de 
informatie van de afbeelding gewijzigd, en dat 
betekent uiteindelijk dat de afbeelding in kwaliteit 
vermindert. Het voordeel van het gebruik van 
aanpassingslagen is dat de afbeeldingslagen zelf 
hierdoor niet definitief worden gewijzigd. 
Daarnaast kunt u meerdere aanpassingslagen 
toevoegen aan een afbeelding om diverse 
kleurcorrecties te testen of om na te gaan hoe 
verschillende correcties er uitzien wanneer ze 
worden gecombineerd.

Fotolijsten en fotoranden: Met lijsten en 
randen kunt u makkelijk heel fraai de puntjes op 
de i zetten voor uw afbeeldingen. PaintShop Pro X4 
biedt een groot aantal fotolijststijlen en u kunt 
lijsten ook bewerken en van een eigen uiterlijk 
voorzien.

Hoog doorlatend filter: Dit filter zet wazige, 
onscherpe foto's om in heldere afbeeldingen 
zonder compressie van de afbeelding of 
vermindering van de kwaliteit.

Curven en niveaus aanpassen: Met de 
functies voor curven en niveaus in PaintShop Pro X4 
hebt u uitzonderlijke controle over enkele van de 
meest essentiële aanpassingen in afbeeldingen. 

Het dialoogvenster Curven is voorzien van een 
histogram, zodat u uw werk eenvoudig en 
intuïtief kunt verfijnen. Met drie automatische 
instellingen kunnen minder ervaren gebruikers 
het contrast en de kleurniveaus in afbeeldingen in 
slechts enkele klikken aanpassen.

Correctiefilters voor lensvervorming: 
PaintShop Pro X4 wordt geleverd met uitstekende 
filters voor lenscorrectie, waarmee veel 
voorkomende vervormingen als vissenoog, 
tonvorming en speldenkussen worden gecorrigeerd.

Correctie voor lensvervorming

Zichtbaar watermerk: Met deze functie wordt 
het eenvoudiger om een logo of andere 
afbeelding toe te voegen als watermerk, zodat 
duidelijk wordt wie de opname heeft gemaakt en 
onbevoegd gebruik wordt tegengegaan.

Plaatjespenselen: Deze functie is al jaren een 
absolute favoriet onder gebruikers en is nu nog 
beter in PaintShop Pro X4 dankzij 16-bits 
ondersteuning. Hiermee kunt u een collectie 
professioneel ontworpen artistieke elementen op 
uw foto's schilderen. Plaatjespenselen zijn in 
allerlei thema's beschikbaar en u kunt ook uw 
eigen afbeeldingen maken, die u dan kunt 
gebruiken met het gereedschap Plaatjespenseel.

Tijdmachine: De Tijdmachine biedt een reis 
door de geschiedenis van de fotografie, via 
mogelijkheden om foto's te voorzien van het 
uiterlijk van een andere periode. De instellingen 
zijn gebaseerd op fotostijlen van 1830 tot de 
jaren '80 van de twintigste eeuw, waarmee u het 
uiterlijk kunt simuleren van een bepaalde periode 
uit het verleden. Met een livevoorbeeld kunnen 
gebruikers de evolutie van fotografie bekijken in 
één afbeelding.

Tijdmachine
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