
PaintShop Pro: vergelijking tussen de versies

Plaatsen – Koppel uw foto's aan bestaande locaties. U kunt uw fotoverzameling makkelijk
toevoegen, weergeven en bekijken met Plaatsen.

Functies
®Corel

®PaintShop Photo
Pro X3

®Corel
®PaintShop  Pro X5

Verbeterd! HDR-foto's samenvoegen – Voeg meerdere belichtingen samen om pakkende
HDR-afbeeldingen (High Dynamic Range) te creëren. U kunt nu meer belichtingen sneller
samenvoegen dankzij 64-bits.

®Corel
PaintShop™ Pro X4 

Mensen – Gebruik gezichtsherkenning om de mensen op uw foto's te identificeren en taggen.

Enkele RAW-foto – Splits één RAW-foto in drie belichtingen en voeg deze selectief opnieuw
samen, zodat u een HDR-stijleffect kunt bereiken.

®Corel
®PaintShop  Pro X6

®Corel
®PaintShop  Pro X6

Ultimate

Nieuw! 64-bitsprestaties – Laad grote bestanden sneller, breng in geen tijd aanpassingen
aan en verwerk meer afbeeldingen tegelijk met de nieuwe 64-bitsarchitectuur.

Verbeterd! Verfijnd, gebruiksvriendelijk ontwerp – Fotobewerking en ontwerpen zijn nu
makkelijker en leuker in de strakkere interface.

Verbeterd! Leren met video – Kijk en leer; profiteer van de bibliotheek vol handige
studielessen in het nieuwe Discovery Center*.

Verbeterd! Ondersteuning voor insteekfilters – Profiteer van de ondersteuning voor
64-bitsversies van insteekfilters van derden en Adobe Photoshop-insteekmodules.

Verbeterd! RAW-ondersteuning – U kunt IPTC-metagegevens in uw RAW-afbeeldingsbestanden
beheren en opslaan, zodat u meer controle heeft over bestandsinformatie.

Nieuw! PaintShop Pro-lidmaatschap – Bij aankoop kunt u zich gratis aanmelden voor het
standaardlidmaatschap. U ontvangt extra content, speciale aanbiedingen en belangrijke
servicepacks, en krijgt toegang tot webinars.

Verbeterd! Lagen – U kunt nu afbeeldingen op het palet Lagen slepen en neerzetten en
afbeeldingen rechtstreeks als nieuwe laag openen.

Effect Verlooptintfilter – Met de interactieve opties voor verlooptinten kunt u het effect van
verlooptintfilters voor uw cameralens simuleren.

Retrolab – Pas kleur en contrast oude stijl toe met de effecten die het uiterlijk van oude
analoge camera's nabootsen.

Automatische selectie – Selecteer eenvoudig een object of gebied door een selectievenster
over het gewenste gedeelte te slepen.

Slim selectiepenseel – Maak snel een selectie door met een penseel een monster te
nemen van het gewenste gebied.

Nieuw! Snelle selectiegereedschappen

Palet Kant-en-klare effecten – Transformeer uw foto's met tientallen unieke creatieve
effecten op basis van ouderwetse foto- en filmstijlen en meer.

Mijn reis delen – Pronk met uw reisfoto's in een interactieve diapresentatie met
behulp van Google Maps.

Tekstgereedschap – Tekst selecteren en bewerken is intuïtiever en de interactie is verbeterd
tussen het Tekst- en Selectiegereedschap.

Nieuw! Perfectly Clear by Athentech Imaging* – Pas robuuste, éénkliks-afbeeldingscorrecties
toe met deze bekroonde en intelligente fotocorrectietechnologie.

Creatieve collectie – Bevat tientallen penselen, texturen en van royalty's gevrijwaarde
achtergronden.

Nieuw! Reallusion FaceFilter3* – Maak prachtige portretten met deze veelzijdige tools
voor het retoucheren van uw foto's.

Verbeterd Verbeterd

Basis
Verbeterd Verbeterd

Maak uw beste foto ooit

*In het Engels
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Foto's samenvoegen – Voeg makkelijk bewegende voorwerpen toe en geef een voorbeeld
van de uitlijning weer met het verbeterde Automatisch penseel.

RAW/JPG-paar – U kunt RAW- en JPG-bestanden makkelijk als groep filteren voor snelle bewerking.

Selectieve focus – Boots het effect na van dure tilt-shiftlenzen en zet een opname om in
een miniatuurwereld.

Invullicht en duidelijkheid – Maak donkere gebieden van een foto lichter zonder de rest
van de afbeelding te wijzigen.

Lab voor RAW-gegevens – Breng niet-destructieve wijzigingen aan in RAW-afbeeldingen. Het
is makkelijk om het detail te herstellen in overbelichte gebieden, om de witbalans aan te
passen en meer.

Verbeterd! Makkelijke batchverwerking – Breng wijzigingen aan in één foto en pas deze toe
op meerdere foto's (nu sneller dan ooit dankzij 64-bits).

Geïntegreerd tabblad Ordenen – U heeft vanuit elke werkruimte toegang tot Ordenen en
kunt eigen laden maken, en miniaturen en voorbeeldweergaven gebruiken om foto's snel
in te delen en te selecteren.

Beheertools – Zoek foto's op Mensen en Plaatsen. U kunt uw foto's in catalogi indelen,
classificeren, van labels voorzien en zoeken, zodat uw favorieten altijd binnen handbereik zijn.

Verbeterd! Slim snijden – Verwijder ongewenste objecten naadloos uit uw afbeeldingen met
het verbeterde gereedschap Slim snijden in 64-bits.

Verbeterd! Objecten extraheren – Selecteer snel en nauwkeurig objecten in een afbeelding en
verwijder deze. U kunt nu met extra grote afbeeldingsbestanden werken dankzij 64-bits.

Effect Levendigheid – Verbeter de kleur in gebieden met lage verzadiging.

Zichtbaar watermerk – Voorzie uw fotowerk van het copyrightteken of van uw merk.

Aanpassingslagen

Studiecentrum

Filters voor het verwijderen van de ruis van digitale camera's en van kleurafwijking
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Opties voor delen – Dankzij verbeterde integratie met sociale media kunt u uw foto's
tegelijkertijd uploaden naar een Facebook-, Flickr- en Google+ account.

Penselen – Ondersteuning voor Photoshop-penselen (.abr-indeling).

Verbeterd! Scripts gebruiken – Versnel veel voorkomende en zich steeds herhalende taken
met behulp van de bijgewerkte scriptengine en -handleiding voor gebruik bij batchverwerking.

Gereedschap Bijsnijden – Snijd uw afbeeldingen bij, met altijd de gewenste scherpte en
afmetingen. U kunt ook een eigen bijsnijdgebied opgeven en opslaan als voorkeuze.

Origineel automatisch behouden – Sla automatisch een exemplaar van de oorspronkelijke
foto op.

Gereedschap Kleurwisselaar

Makeover-tools – Verwijder oneffenheden, maak tanden witter, maak ogen helderder,
schilder een zongebruinde tint op en maak uw onderwerpen slanker.

Palet Geschiedenis en Selectief ongedaan maken

Gereedschappen Klonen en Krasjes verwijderen

Correctiefilters Rechtzetten, Perspectief en Lensvervorming

Gereedschappen voor vectortekeningen

Webafbeeldingen: Optimalisatie, Rollover maken, Segmentering en Afbeelding met hyperlinks
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