
Vergelijking tussen de versies

Aantal video-/audiotracks 

Bewerkingen in het storyboard en op de tijdlijn

Tot op een frame nauwkeurig bewerken op de tijdlijn

Geïntegreerde mediabibliotheek; u kunt zelfs media in de bibliotheek

corrigeren en verbeteren

Kwalificaties voor media, geavanceerde tagging en collecties

Nauwkeurige bewerking

1.500+ 1.800+ 2.000+

2 camera's 4 camera's 6 camera's
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2D-/3D-effecten, -overgangen, -titels en -sjablonen

Verbeterd! Opnamen van meerdere camera's bewerken

Synchroniseer uw fragmenten en lijn deze uit, wijzig de hoek, knip en verwijder

opnamen en voeg overgangen toe, en dat allemaal in één toepassing.

Nieuw! Stop beweging-animatie

Maak snel, frame voor frame, animatiefilms met speelgoed, fruit, kunst en meer

als hoofdrolspeler.

Nieuwe ondersteuning voor 360° Video in 20.5! 360° Video bewerken

Bewerk uw 360°-video, voeg 360°-titels toe en voeg muziek en overgangen toe 

met ondersteuning voor alle populaire indelingen voor 360° Video. U kunt zelfs 

uw 360°-video's omzetten voor weergave op standaardapparaten.

SmartMovie voor automatische filmproductie

Sleep uw video, afbeeldingen en muziek uit de bibliotheek en zet uw items neer

in SmartMovie om uw productie een vliegende start te geven.

Live schermopnames maken

Neem uw scherm op en leg zowel systeemaudio als microfoongeluid vast, ideaal

voor het maken van studielessen en demovideo's.

Voeg filters, overgangen en speciale effecten toe met de razend populaire

NewBlueFX-effecten en -titels  U krijgt toegang tot honderden effecten, voorkeuzen,

filters en andere tools om uw video's professioneel af te werken. 

NewBlue-bonuseffecten (900+ voorinstellingen en 75+ plug-ins)

Audio-Ducking  

Stelt geluid of commentaar vast en verlaagt het volume van het

achtergrondgeluid automatisch.

Verbeterd! Eenvoudige transparantie van de tracks

Pas de nieuwe en gebruiksvriendelijke instellingen voor transparantie van

de tracks toe.

Nieuw! Beweging volgen

Volg eenvoudig bewegende objecten op het scherm en koppel er elementen

als tekst en afbeeldingen aan.

Scorefitter-muziekbibliotheek

Voeg muziek zonder royalty's toe die automatisch wordt aangepast aan de

lengte van uw films.

Nieuw in 20.5! Videosjablonen voor split screen

Toon meerdere videostreams tegelijk met split-screensjablonen voor video of maak 

er zelf een met de functie voor het maken van sjablonen.

Videosjablonen 

Begin met een montagesjabloon met een aangepast thema om uw film

samen te stellen.

Nieuw in 20.5! Functie voor het maken van sjablonen

Sla uw voltooide projecten op als videosjabloon, zodat u vergelijkbare projecten in de

toekomst snel kunt uitvoeren met de nieuwe functie voor het maken van sjablonen.
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Nieuw! HEVC (H.265)**

Native 64-bitsarchitectuur

XAVC S-ondersteuning

XAVC- en DVCPRO HD-decodering

MXF-bestanden importeren

®Intel  Quick Sync Video-hardwareversnelling

Ondersteuning voor VFR-video voor iPhone 6 en andere camera's

3D MVC-bestandsindeling importeren

Stereoscopische 3D importeren, exporteren, bewerken en de diepte
ervan regelen

Ondersteuning voor 3D op twee monitoren, 'side by side'-export

Ondersteuning voor 4K Ultra HD-video

Nieuw! NewBlue Video Essentials 3

Eenvoudig het scherm splitsen, bepaalde gebieden benadrukken, randen

verzachten of het contrast verbeteren.

NewBlue Video Essentials 4

Van de dag een nacht maken, reflecties creëren, de huid bijwerken en meer.

Projectpakketten voor eenvoudig archiveren/terugzetten üüü

Importeren Importeren
Importeren en

exporteren

2CH 5.1CH 5.1CH
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Dvd-productie*

Exporteer afzonderlijke fragmenten, bewerk en maak dvd-ondertitels, brand

een schijf van een ISO-schijfkopie en meer.
ü GeavanceerdGeavanceerd

ü üü
Compatibel met de mobiele app

Importeer en verfijn projecten die zijn gemaakt in Pinnacle Studio voor iOS

(afzonderlijk verkrijgbaar).

Eenvoudig online delen

Upload uw creaties rechtstreeks naar YouTube, Facebook, Flickr en Vimeo. üüü

Indelingen en ondersteuning

Premiumeffecten van NewBlue (900+ filters in 75 plugins)

Video-uitvoer en delen

Exporteer naar populaire apparaten
® ®Exporteer video voor weergave op Apple  iPad, Apple  TV,

® ®Microsoft  Xbox  en meer.
üüü

Verbeterd! MyDVD-schijfproductie

Voeg menu's, hoofdstukken en muziek toe aan uw dvd met themasjablonen.

Meer dan 20

sjablonen
50+ sjablonen 100+ sjablonen

ü üEffecten op basis van keyframes

ü üAudio loskoppelen

Nauwkeurige bewerking

ü üAanpasbare sneltoetsen

Dolby Digital

NewBlue Video Essentials 2

Een vignet maken, specifieke kleuren in een scène wisselen, beeld-in-beeld

toevoegen en lensvervorming corrigeren.
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*Blu-ray Disc-productie kan worden gekocht in Pinnacle Studio

© 2017 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden. 

Premiumeffecten van NewBlue (900+ filters in 75 plugins)

NewBlue Film Effects

Het authentieke uiterlijk van oude film creëren met oneffenheden, trillingen,

vlekken, krassen en korreligheid.
ü

NewBlue Motion Blends

Video-overgangen die kronkelen, zoomen, worden uitgesmeerd en ronddraaien. ü

NewBlue Light Blends

Op lichteffecten gebaseerde overgangen met lichtflitsen, globes, stralen,

stroboscoopeffecten en meer.
ü

**Voor HEVC-ondersteuning (H.265) is tevens compatibele hardware of een compatibele grafische kaart vereist

NewBlue Video Essentials 7

Het tijdrovende gebruik van keyframes bij het toepassen van pixeleffecten

voorkomen, eenvoudig op stilstaande beelden pannen en zoomen en meer.
ü

NewBlue Stabilizer

Trillende video eenvoudig tot standvastige opnamen stabiliseren. ü

NewBlue Video Essentials 6

Kleine imperfecties verwijderen, opnamen op een videomuur repliceren, een

videosegment voor nadruk vergroten.
ü
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