Het nieuwe 64-bits Corel® PaintShop® Pro X6 Ultimate biedt alles waarom
gebruikers hebben gevraagd
Dankzij betere prestaties, een verfijnde gebruikersinterface en verbeterde werkstromen kunnen
fotografen sneller resultaat bereiken
Maidenhead (VK), woensdag 4 september 2013 – Corel kondigt vandaag aan dat PaintShop® Pro X6
Ultimate verkrijgbaar is. Dankzij de toevoeging van 64-bitsondersteuning is X6 de krachtigste versie tot
nu toe. Met de verbeteringen in snelheid en prestaties, een verfijnde interface en nieuwe snelle
selectiegereedschappen, kunnen fotografen snel hun beste resultaten bereiken.
'PaintShop Pro X6 Ultimate weerspiegelt de diepe wens van Corel om een product te ontwikkelen
waarmee gebruikers hun beste foto's ooit kunnen maken. En de meest logische manier om dat te
bereiken, was door direct naar de bron te gaan,' aldus Rick Champagne, Senior Product Manager bij
Corel Photo en Video. 'X6 is ontwikkeld op basis van ons uitgebreid onderzoek onder klanten. Onze
gebruikers vertelden ons dat ze de kracht van 64-bits, snellere prestaties en een verbeterde
gebruikersinterface wilden, en blijvend wilden beschikken over een permanente licentie. En daaraan
hebben wij gehoor gegeven. We leveren niet alleen de indrukwekkendste functieset in dit segment, maar
bieden ook de professionele kracht om deze te gebruiken.'
De verbeteringen in PaintShop Pro X6 Ultimate vinden hun oorsprong in het uitgebreidste onderzoek in
de geschiedenis van het product. Corel-onderzoekers maakten daarbij gebruik van de klantenbasis van
meer dan 2,6 miljoen PaintShop Pro-gebruikers en trokken de conclusie dat meer kracht, grotere
snelheid en verbeterd gebruiksgemak de wijzigingen waren die de gebruikers het liefste zouden zien in
X6.
Nieuwe kracht van 64-bits biedt versnellingen in de volledige toepassing
Dankzij de sprong naar 64-bits zijn de belangrijkste functies aanzienlijk versneld. Verbeteringen zijn
onder andere op de volgende gebieden te vinden:


Superieure prestaties: 64-bit drastisch verbetert de kracht van PaintShop Pro X6, en levert meer
prestaties, snelheid en stabiliteit in de favoriete functies van gebruikers. Bijvoorbeeld,in vergelijking

met X5, 64-bit PaintShop Pro X6 zag een prestatie toename van 78% in het catalogiseren van JPGafbeeldingen. Voor meer informatie over prestatiewinst wordt verwezen naar pagina 17 van de
Reviewer’s Guide www.corel.com/newsroom


Nieuw! Geheugenbeheer: Het openen en opslaan van bestanden en het toepassen van effecten is
nu sneller in de 32-bits- en 64-bitsversie van X6. Beide versies worden bij aankoop geleverd.



Nieuw! Meer en grotere afbeeldingen sneller openen: Met X6 kunnen gebruikers grotere
bestanden en meer bestanden – zelfs meer dan 50 – probleemloos openen. Hierdoor worden de
prestaties van batchverwerking, het maken van samengestelde afbeeldingen met meerdere lagen en
HDR-verwerking aanzienlijk verbeterd.



Verbeterd! Ondersteuning voor insteekmodules van Adobe Photoshop: PaintShop Pro X6 biedt
nu ondersteuning voor veel 64-bits Adobe Photoshop-insteekmodules, naast afbeeldingen in
Photoshop-indeling (.psd) en penselen in Photoshop-indeling (.abr).

Nieuwe tools voor het verbeteren van de werkstroom
Met de nieuwe selectietools zijn eens saaie bewerkingstaken nu een makkie, zodat gebruikers zich
kunnen richten op de creatieve kant van het bewerken.


Nieuw! Slimme selectiepenseel: Dit nieuwe penseel kan objecten in één streek selecteren.
Gebruikers kunnen eenvoudigweg over een object strijken om het te selecteren.



Nieuw! Gereedschap Automatische selectie: Met het nieuwe gereedschap voor automatische
selectie kunnen gebruikers een afbeeldingsgebied insluiten in een rechthoek die automatisch de
rand vaststelt en hierop wordt uitgelijnd. Het is snel en eenvoudig in gebruik en versnelt veel
voorkomende selectietaken.

Plugins op professioneel niveau voegen extra waarde toe aan PaintShop Pro X6 Ultimate
Het meest prestigieuze fotobewerkingspakket van Corel, PaintShop Pro X6 Ultimate, bevat tevens een
aantal extra's op fotobewerkingsgebied, en biedt daarmee toegevoegde waarde.


Perfectly Clear*: Deze bekroonde plugin van Athentech Imaging is voor het eerst toegevoegd
aan PaintShop Pro X6 Ultimate, en bespaart gebruikers tijd met zijn geavanceerde éénkliksbeeldbewerkingen op basis van 10 jaar wetenschappelijk onderzoek.



FaceFilter3 Standard*: Met de veelzijdige toolkit voor het retoucheren van foto's en het
toepassen van makeovers van Reallusion, FaceFilter3 Standard, kunnen gebruikers de ware
schoonheid van hun foto's onthullen via op scenario's gebaseerde portretbewerking en
makeovers.
*In het Engels

Maak tevens kennis met Photo & Video Suite X6
Corel kondigt vandaag ook Photo & Video Suite X6 aan, de zeer uitgebreide combinatie van PaintShop
Pro X6 en VideoStudio® Pro X6, voor foto- en videobewerking in één compleet pakket.
Prijs en beschikbaarheid
PaintShop Pro X6 Ultimate kan onmiddellijk als elektronische downloadversie (ESD) worden gekocht bij
www.corel.com/paintshopproultimate en is ook verkrijgbaar bij de wereldwijde leveranciers van Corel. De
adviesprijs bedraagt € 89,99 (inclusief btw). De upgradeprijs voor gebruikers van versie X3 en hoger is €
69,99.
PaintShop Pro X6 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van € 69,99, en van €49,99 voor een upgrade.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.corel.com/paintshoppro
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Bronnen voor de media, bloggers en community's
Bezoek www.corel.com/newsroom voor aanvullende bronnen voor PaintShop Pro X6, waaronder
materiaal voor recensenten, afbeeldingen en video's.
Word lid van de PaintShop Pro-community


Leg contact met andere PaintShop Pro-gebruikers op Facebook



Volg tevens onze Twitter-updates via @CPaintShopPro

Over Corel
Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste
producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. Ons bedrijf beschikt over een van
de uitgebreidste portefeuilles met innovatieve software en heeft een reputatie opgebouwd als maker van
oplossingen die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn, zodat onze klanten nog creatiever en

productiever kunnen werken. De branche heeft hierop gereageerd met honderden prijzen, die een
bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de toegevoegde waarde die wij bieden.

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics
Suite, Corel® Painter©, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio® en Corel® WordPerfect® Office.
Bezoek www.corel.com voor meer informatie over Corel.
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gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identificatie gebruikt en blijven
het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Patent: www.corel.com/patent
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