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VideoStudio - Vergelijking tussen de versies

NIEUW! Motion Tracking - Kies een bewegend voorwerp op het scherm en volg
dit automatisch, en koppel er elementen als titels, afbeeldingen en foto's aan

NIEUW! Aanpasbare beweging - Pas de beweging aan van afbeeldingen, titels en
voorwerpen. Sla uw aanpasbare volgpaden op in een speciale padbibliotheek,
zodat u ze snel en makkelijk opnieuw kunt gebruiken

NIEUW! Stop Motion voor digitale spiegelreflexcamera's - Maak stop-motionvideo's
in Full HD met een groot aantal ondersteunde digitale spiegelreflexcamera's

NIEUW! Vergrote modus voor digitale spiegelreflexcamera's - Boots de knoppen en
®menu's van uw digitale spiegelreflexcamera na op uw pc of Windows -tablet

NIEUW! Ondersteuning voor Ultra HD-video (4K) - Importeer en bewerk 4K-video's
in Ultra High-Definition (met een resolutie van maximaal 4096 x 2160) 

NIEUW! ® Ondersteuning voor alfakanalen van QuickTime  - Maak animaties met
transparante achtergrond in andere populaire programma's voor 2D- en 3D-animatie
en importeer deze vervolgens in VideoStudio X6

NIEUW! Ondersteuning voor AVCHD™ 2.0 - Profiteer van volledige ondersteuning
voor de indelingen AVCHD 2.0, AVCHD 3D, AVCHD Progressive en AVCHD 
3D/Progressive. En sla AVCHD-inhoud op een SD-kaart op, zodat u deze direct kunt
bekijken op met SD compatibele apparaten

Fantastische multi-coreprestaties - Profiteer van de volledige kracht van uw
quad-core-pc! Er worden meer processen tegelijkertijd uitgevoerd voor sneller renderen

HTML5-ondersteuning - Maak interactieve video met afbeeldingen als overlay op het
scherm, geïntegreerde hyperlinks en titels, dankzij de nieuwe HTML5-uitvoer en
sjablonen voor rechtstreekse HTML5-projecten

21 multimediatracks - Maak videoproducties boordevol fraaie inhoud met 20
overlaytracks voor media, afbeeldingen en titels. Gebruik de mogelijkheden om
tracks weer te geven of te verbergen tijdens het bewerken

Afbeeldingen met meerdere lagen importeren - Profiteer van de ondersteuning voor
® ®de lagen van Corel  PaintShop  Pro om de afzonderlijke lagen van een afbeeldingsbestand

te importeren op afzonderlijke tracks, met ongekende opties voor samengestelde video

Sjabloonbibliotheek - Sleep een sjabloon direct van de bibliotheek naar de tijdlijn
om uw productie razendsnel te beginnen. Maak uw eigen sjablonen of download
ze via de Corel Gids of de gratis community photovideolife.com (alleen in het Engels)

Werkruimte schalen - Schaal het venster van VideoStudio op het hoofdscherm.
U kunt interface-items geheel volgens uw eigen eisen ontkoppelen, slepen en neerzetten

VERBETERD! Variabele snelheid - Maak elk gedeelte van uw video sneller of
langzamer zonder dat u hiervoor meerdere fragmenten hoeft te gebruiken

VERBETERD! Schermopnamen - Neem studielessen, productdemonstraties, games en
meer op. Kies uit een aantal framesnelheden, en begeleid uw publiek doelmatiger
dankzij geanimeerde muisklikken

NIEUW! Ondertiteleditor - Laat ondertitels overeenkomen met spraak in uw video
met de nieuwe spraakherkenningstechnologie

NIEUW! Aanpasbare willekeurige overgangseffecten - Pas de ingebouwde categorie
Willekeurige effecten aan, zodat deze alleen de gewenste overgangseffecten bevat
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VERBETERD! Boris Graffiti 6 - Werk met titels en effecten op basis van sjablonen
in studiokwaliteit

NIEUW! ®NewBlue  ColorFast - Maak video's met hoogwaardige speciale effecten,
kleurcorrectie en tools voor het verbeteren van uw video

NIEUW! proDAD Handscript Animation - Kies uit een groot aantal sjablonen om titels
om te zetten in realistische, met de hand op het scherm geschreven tekst

proDAD Mercalli SE - Gebruik geavanceerde beeldcorrectie en videostabilisatie

proDAD VitaScene V2 LE - Pas meer dan 100 volledig aanpasbare en zeer snelle
effecten, overgangen en filters toe

proDAD RotoPen - Pas peneffecten met animatie toe op kaarten, afbeeldingen en foto's

®Online delen - Upload video's en diavoorstellingen naar YouTube™, Facebook ,
® ®Flickr  en Vimeo , direct vanuit de interface van VideoStudio

Smart Proxy-bewerking - Versnel HD-videobewerking met Smart Proxy, waarmee u in
een lagere resolutie kunt werken tot het moment waarop u de opnamen exporteert
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Rechtstreekse projecten - Maak, importeer en exporteer filmsjablonen! Maak een
sjabloon van titels, effecten of complete films en gebruik deze opnieuw of deel uw
sjabloon met anderen

Ingebouwde tools voor productie en branden van HD-schijven - Produceer snel HD-
films op dvd en Blu-ray Disc™ dankzij de nieuwe, geïntegreerde tools voor het branden

Titeleffecten - Voeg meerdere titeltracks en effecten toe en pas uw werk aan om het
perfecte uiterlijk te verkrijgen

Zeer snelle filters - Pas effecten toe in real-time en geef ze direct weer dankzij de
krachtige filters met GPU- en CPU-versnelling

Geavanceerde upscaling - Verbeter de kwaliteit van video in standaardindeling en pas
hierop upscaling toe om het formaat aan te passen aan dat van uw HD-beeldscherm met
de uiterst krachtige upscaling-technologie

Neem het mee - Gebruik Smart Package om alle elementen van uw project samen te
voegen in één pakket, zodat u waar dan ook, op elke gewenste pc kunt werken

Overlayeffecten op meerdere tracks - Voeg filters en effecten toe aan elke
gewenste videotrack

®Sfeermuziek van SmartSound  - Laad een audiotrack met meerdere lagen als
achtergrond voor een video, en stem de afzonderlijke instrumenten vervolgens fijn af
om ervoor te zorgen dat de muziek aansluit op uw film

Stop-motionanimatie - Maak snel animatiefilms met personen, speelgoed en
andere voorwerpen

Tijdsverloopfotografie - Begin met een videofragment of een reeks foto's en versnel de
weergave om een tijdsverloopfilm te maken. Verwijder frames om een
stroboscoopeffect toe te passen en het resultaat te versnellen

Ondersteuning voor meer camera's - Ondersteuning voor meer 3D-camera's en digitale
spiegelreflexcamera's en geavanceerde 50/60p-camcorders voor prachtige
slow-motioneffecten

Dvd- en Blu-ray Disc™-productie - Exporteer afzonderlijke fragmenten vanuit de
schijfproductie-interface, bewerk en maak dvd-ondertitels, brand een schijf van een
ISO-schijfkopie en meer

®GPU- en CPU-versnelling - Optimalisering voor Intel  Core™ i7 en AMD-processors,
®plus ondersteuning voor NVIDIA  CUDA™
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Premiumpakket met speciale effecten

20 20 10
®NewBlue  Video Essentials - Bewerk video's met geavanceerde filters en effecten 2020

®NewBlue  TitlerEX - Maak pakkende afbeeldingen voor 2D- en 3D-titels met deze
gebruiksvriendelijke tool
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Smart Proxy

Audiotracks

Chromatoets (Green Screen)

Video multi-bijsnijden

Eén fragment bijsnijden

Import DVD subtitle

4

®Dolby  Digital 5.1

Slim pannen en zoomen

44

Aantal videotracks 7
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Besturingssysteem

®
Windows  7, 

Windows Vista, 
Windows XP

®
Windows   7

Windows Vista, 
Windows XP

®
Windows  7, 

Windows Vista, 
Windows XP

Optimalisering voor multi-coreprocessors van AMD en GPU's (Graphics Processing Units)
van ATI™

® ®Intel  Core™ - Ondersteuning voor multi-coreprocessors van Intel

®Optimalisering voor NVIDIA  CUDA™

Dvd-ondertitels importeren

®
Windows  8,
Windows 7, 

Windows Vista , 
Windows XP

®
Windows  8,
Windows 7, 

Windows Vista , 
Windows XP
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Bezoek www.corel.com/videostudio voor een lijst met ondersteunde indelingen
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