
VideoStudio - Vergelijking tussen de versies

NIEUW! Multicamera Editor – 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! Beweging volgen met meerdere punten – volg maximaal
4 punten in uw video

Functies VideoStudio
Pro X8

VideoStudio
Ultimate X7

VideoStudio
Ultimate X8

VideoStudio
Pro X9

VideoStudio
Ultimate X9

VideoStudio
Pro X7

6 camera's 4 camera's

Frame bevriezen – voeg extra impact toe door de actie tijdelijk te stoppen
en alle aandacht op één frame te richten. U kunt eenvoudig het frame
selecteren en de duur instellen 

Overlayopties – creëer unieke resultaten met semitransparantie en
kleurvermenging met de opties Sleutel toevoegen, Vermenigvuldigen
en Grijze sleutel

Stop Motion – maak snel animatiefilms met personen, speelgoed en
andere voorwerpen 

Videomasker – gebruik een videomasker om verschillende gedeelten van
uw video weer te geven of te verbergen voor interessante speciale
effecten of titelreeksen

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 met snelheid
te experimenteren

Ondertiteleditor – laat ondertitels overeenkomen met spraak in uw
video met de spraakherkenningstechnologie

Painting Creator – leg schilder-, teken- of penstreken vast als animatie
of stilstaand beeld en voeg deze vervolgens toe aan uw project
als overlayeffect

Chromatoets (groen scherm) – maak opnamen van uw onderwerp met het
groene scherm als achtergrond en voeg de opnamen vervolgens samen
met een achtergrond van uw keuze 

BONUS! FastFlick, de gemakkelijke bewerkingsmodus – creëer en deel
diavoorstellingen en video's in een innovatief proces in 3 stappen

BONUS! Scherm vastleggen – het is eenvoudig om zowel systeemaudio 
als microfoongeluid vast te leggen tijdens het maken van schermopnamen.
Ideaal voor het maken van studielessen of demovideo's

Beweging volgen – het is eenvoudig om bewegende voorwerpen op het
scherm te volgen en te koppelen aan elementen als tekst en afbeeldingen

HTML5-bewerking – 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

Aantal videotracks 21 21 21 21 21 21

VERBETERD! Aantal audiotracks 8 8 4 4 4 4

NIEUW! Meer trackopties – u kunt rechtsklikken en gemakkelijk een
nieuwe track invoegen boven of onder een bestaande track, of een
track verwijderen 

NIEUW! FastFlick-sjabloondesigner – maak uw eigen FastFlick-sjablonen
voor gebruik in VideoStudio en FastFlick

VERBETERD! Audio normaliseren – balanceer het volume van
geselecteerde fragmenten of van de track als geheel automatisch uit om
het geluidsvolume consistent te houden  

Bewerken

Creative features
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VERBETERD! Bibliotheek met audiofilters – audiofilters maken nu deel
uit van de filterbibliotheek 

VERBETERD! Audio Ducking – hiermee wordt geluid en commentaar
vastgesteld en wordt het volume van het achtergrondgeluid automatisch
verlaagd. Nu met meer opties voor het fijn afstemmen van de aan-
en uitlooptijd

Functies

Aangepast profiel in Batch converteren – u kunt profielen maken, opslaan
en verwijderen in Batch converteren. Dit is ook handig voor het
converteren van meerdere VideoStudio-projecten naar videobestanden
in dezelfde indeling

Converteer titels in alfakanaalbestanden – maak stijlvolle en professioneel
ogende titels door deze te converteren in alfakanaalafbeeldingen
of -animaties. 

Miniaturen aanvinken – voor de miniaturen in de bibliotheek wordt een
vinkje weergegeven wanneer een fragment is gebruikt. Zo voorkomt u dat
u dezelfde opnamen opnieuw gebruikt 

Meerdere projecten bewerken – het is eenvoudig om opnamen van
bestaande projecten te gebruiken. Plus, u kunt aangepaste filters of
overgangen opslaan en opnieuw gebruiken

ScoreFitter – voeg muziek toe met de ingebouwde ScoreFitter-bibliotheek
met van royalty's gevrijwaarde geluiden en songs, die automatisch worden
aangepast aan de lengte van uw films

Rechts-naar-links tekstrichting – typen wordt eenvoudiger als
u met rechts-naar-links talen werkt

VERBETERD! Bibliotheekbeheer – u kunt nu een back-up maken van een
aangepaste map en deze terugzetten in VideoStudio als u van computer
wisselt of een upgrade uitvoert

Weergave in HD-kwaliteit – u beschikt over de beste beeldkwaliteit tijdens
het bewerken of het bekijken van voorbeelden, met weergave in HD-kwaliteit

Aangepaste profielen maken – gebruik uw favoriete instellingen voor het
maken en opslaan van aangepaste profielen, zo vanuit de werkruimte
Delen, of sla vooraf gedefinieerde profielen met een kleine wijziging op

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

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

Variabele snelheid – maak elk gedeelte van uw video sneller of langzamer
zonder dat u hiervoor meerdere fragmenten hoeft te gebruiken

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 (alleen in het Engels)

Smart Package – 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

Filtereffecten toepassen op titels – pas het videofiltereffect toe op
titelfragmenten voor uniek resultaat

Eenvoudig online delen – deel uw video's rechtstreeks op YouTube,
Facebook, Flickr, Vimeo en niconico (alleen voor bepaalde landen)
vanuit 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

Dolby Digital 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1

NIEUW! MXF importeren (XAVC) 

NIEUW! HEVC importeren en exporteren (H.264)

XAVC S-ondersteuning – werk met deze standaard voor videocamera's
op basis van MP4-AVC/H.264 en profiteer van ondersteuning voor
resoluties tot maximaal 4K 3840 x 2160 

Indelingen

Bewerken
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Meer ondersteunde indelingen – profiteer van grotere compatibiliteit met
ondersteuning voor het importeren van MKV-bestanden en het exporteren
van MOV (H.264-indeling)

Functies

MPEG-4 importeren en exporteren (H.264)

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

Ondersteuning voor Ultra HD-video (4K) – importeer, bewerk en
exporteer 4K-video's in Ultra High-Definition (met een resolutie van
maximaal 4096 x 2160)

Dvd-, AVCHD- en Blu-ray Disc-productie (een extra, betaalde
invoegtoepassing vereist die u vanuit VideoStudio kunt kopen) – exporteer
afzonderlijke fragmenten vanuit de schijfproductie-interface, bewerk en
maak dvd-ondertitels, brand een schijf van een ISO-schijfkopie en meer

Uitvoer naar SD-kaarten – creëer AVCHD 2.0-video op een SD-kaart met
ondersteuning voor menu's, in een proces dat veel weg heeft van het
vertrouwde schijfproductieproces

VERBETERD! Geoptimaliseerde weergave van MPEG-4 en MOV

Besturingssysteem
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 10
Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows 8
Windows 7

Windows Vista 
Windows XP

Windows 8
Windows 7

Windows Vista 
Windows XP

NIEUW! Optimalisatie voor de kerntechnologie van de 6e generatie
®van Intel  (Skylake)

®Optimalisatie voor de kerntechnologie van de 5e generatie van Intel
voor 4K-hardwareversnelling 

Krachtige 64-bitsarchitectuur – werk snel met bewezen 64-bitssnelheid
en -prestatiese

®Intel  Quick Sync Video

NVIDIA CUDA-optimalisatie

Ondersteuning voor NVIDIA-, Intel-, en AMD DirectX-videoversnelling

NewBlue FX-pakket met videosamples – voeg filters, overgangen en
effecten toe met meer dan 120 voorkeuzen in 10 invoegtoepassingen met
de zeer populaire NewBlueFX-effecten en -overgangen

NewBlueFX Titler EX – voeg dynamische titels, bijschriften en bewegende
credits in 2D en 3D toe aan uw eigen films met deze sjablonen 

NewBlue FX Video Essentials I I – maak uw video op zijn allermooist en
snijd probleemloos randen bij, verbeter details, kleur uw video in of geef
uw projecten een soft focus-look

NewBlue FX Video Essentials II – creëer ongelooflijke speciale effecten
met meer dan 100 voorkeuzen in 10 plug-ins 

NewBlue FX Essentials IV – los veelvoorkomende productieproblemen
op met tientallen voorkeuzen voor beeldverbeteringen. Maak van de dag
een nacht, creëer reflecties, werk de huid bij en meer

NIEUW!  NewBlue FX Video Essentials VII – geavanceerde effecten,
zoals Auto Pan, Gradient Fill Pro, Quick Pixelator, Picture-in-Picture,
kleurcorrectietools en meer

Premiumpakket met speciale effecten

Besturingssysteem en prestaties

Indelingen

NewBlue FX Motion Effects – verkrijg professioneel resultaat met
meer dan 100 voorkeuzen in 10 ongelooflijk efficiënte tools

NewBlue Background Generator – u kunt eenvoudig een afbeelding uit
uw video vergroten en wijzigen om een prachtige achtergrond te maken,
compleet met een panbeweging die nooit stopt
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Functies

NewBlue ColorFast – maak video's met hoogwaardige speciale effecten,
kleurcorrectie en tools voor het verbeteren van uw video

VERBETERD! Boris Graffiti 7 – werk met titels en effecten op basis van
sjablonen in studiokwaliteit

proDAD Adorage-startpakket – creëer hoogwaardige trailers, aftitelingen
en meer met 150+ speciale effecten en overgangen

proDAD Mercalli SE – gebruik geavanceerde beeldcorrectie
en videostabilisatie

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 VitaScene 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

Ga voor een lijst met ondersteunde indelingen naar www.videostudiopro.com
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