Intuïtieve videobewerking. Krachtige functies. Hoogwaardige
resultaten. Ervaar de alles-in-één bewerkingsoplossing voor
uw visuele communicatie.

Proﬁteer van de kracht van video
De licentieoplossingen voor VideoStudio zijn betaalbaar, ﬂexibel en bieden u de mogelijkheid om uw
licentie doelmatig te distribueren, beheren en onderhouden.
Zakelijk
Vergroot uw merkbekendheid met de eenvoudige
mogelijkheden om marketingvideo's te maken. Verfraai
presentaties en productdemo's voor klanten, bied uw klanten
informatie en welkomstinstructies, ontwikkel trainingsmateriaal
en meer. Met VideoStudio heeft u de intuïtieve tools in handen
waarmee uw bedrijf op de moderne markt kan groeien.

Onderwijs
VideoStudio biedt docenten, hoogleraren en leerkrachten in alle
typen onderwijs de mogelijkheden om interacties aan te gaan
met leerlingen en studenten en lessen en colleges interessanter
en creatiever te maken. Proﬁteer van de intuïtieve tools die uw
leerlingen en studenten nodig hebben om vitale technische
vaardigheden te ontwikkelen en hun creatieve mogelijkheden
te verkennen.

Waarom zou uw VideoStudio voor uw
organisatie kiezen?
U krijgt toegang tot de gemakkelijk aan te leren en
gebruiksvriendelijke bewerkingsgereedschappen
voor elke gebruiker, ongeacht zijn of haar ervaring.
Kies uit honderden ﬁlters en eﬀecten, bewerk
opnamen van meerdere camera's, experimenteer
met de snelheid en meer.
VideoStudio wordt alom erkend als een intuïtieve
toepassing die boordevol bekroonde functies en
creatieve extra's zit.
Proﬁteer van de ondersteuning voor alle populaire
bestandsindelingen waarmee het eenvoudig en
probleemloos wordt om video's te bewerken en
delen op een scala aan apparaten, op uw werk of
in de klas.
Dankzij de ﬂexibele prijzen met volumekortingen
is videobewerking altijd betaalbaar. De kosten
worden lager naarmate u een groter aantal
exemplaren bestelt.

Bescherm uw investering met CorelSure
Het CorelSure-programma voor software-onderhoud is ontworpen om u het hoogste rendement op uw investering in software te bieden
doordat u kunt beschikken over premium technische ondersteuning, trainingsresources en onderhoud. Bovendien beschikt u over een
dekking voor het upgraden naar nieuwe versies die worden uitgebracht tijdens de looptijd. Ook kunt u proﬁteren van 'achterwaartse
licentieverlening' voor een ﬂexibel gebruik van versies.
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De voordelen van VideoStudio

Makkelijk bewerken

Leuke functies

Creatieve 'cuts'

Met de intuïtieve tools kunnen alle
bewerkers, ongeacht hun niveau,
onze bekroonde functies verkennen
en direct vanaf het begin
indrukwekkende video's maken.

Ga creatief aan de slag met
sjablonen en gereedschappen.
Ontdek alle uitgebreide functies van
deze software en behaal
hoogwaardige resultaten.

Uit uzelf met honderden
aanpasbare ﬁlters en eﬀecten, plus
instant-kleurcorrectie en complete
tools voor kleurverbetering om uw
opnamen te transformeren.

Licentieoplossingen voor VideoStudio

Intuitive timeline editing for HD and 4K video

Packed with award-winning features

Screen recording & multi-camera editing

Flexible pricing with volume discounts

Ability to add CorelSure Maintenance, premium support & training
More license-focused beneﬁts to simplify management,
deployment, and maintenance
Access to additional powerful tools including
full color grading, 360 video editing, and video masking
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Contact opnemen
Doe uw voordeel met de ﬂexibele licenties met opties voor teams van elke omvang. Maak gebruik van de eenvoudig aan te leren en
gebruiksvriendelijke software voor beginners én professionals. Neem zonder enige verplichting contact met ons op voor informatie over
prijzen en een gratis evaluatie van uw behoeften op het gebied van video.

Email: corel.oem@corel.com

Meer informatie op www.videostudiopro.com

Vergelijking tussen de versies
Functie

VideoStudio
Pro 2020

VideoStudio SE
2020

VideoStudio
Business &
Education 2020

Speciale functies voor licenties
Intuïtieve HD-, 4K-videobewerking
Boordevol bekroonde functies
Titels, sjablonen, overgangen
Multicamerabewerking

Basis
4 camera's

2 camera's

6 camera's

Basis

Volledig

Basis

Uitgebreid

360°-video bewerken
Kleurverbetering
Videomaskers maken
Flexibele prijzen met volumekortingen
Aanvullende licentierechten voor het maken van images, netwerkimplementatie en virtualisatie
Software zonder reclame die is ontworpen voor gebruik in uw organisatietype

Creatieve functies
Slim ﬁlms maken (Hoogtepunten)
LUT-proﬁelen
Kleurverbetering

Basis

3D-titelbewerker
Sjabloonmaker voor gesplitst scherm

Alleen sjablonen

Lenscorrectie/vissenoog corrigeren
Videomaskers maken
Tracktransparantie
Tijd remapping
Painting Creator
Multicamerabewerking
Videostabilisatie
Stop-motionanimatie
Beweging volgen
Schermopnamen maken
Chromatoetseﬀecten/groen scherm
Tijdsverloopvideo
Ondertiteleditor

Basis

Basis

Uitgebreid

4 camera's

2 camera's

6 camera's

Basis

Basis

Functie
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4K, HD

4K, HD

4K, HD

Audio bewerken
Muzieknummers en geluidseﬀecten zonder royalty's
Audio ducking (audio uitfaden en in lagen plaatsen)
Audioﬁlters en -correctie
Voiceovertools

Bewerkingsfuncties
Intuïtieve gebruikersinterface
Modus voor tijdlijn- en storyboardbewerking
Tijdlijngereedschappen voor bijsnijden, splitsen, samenvoegen, draaien,
zoomen, rollen, schuiven, uitrekken
Trackhoogte aanpassen en slimme uitlijntools
Twee vensters weergeven, vensters loskoppelen
Smart Proxy-bewerking

360°-video-editor
De eﬀecten Miniplaneet en Peilloze diepte
360°-titels, -overgangen en -ﬁlters
360°-video omzetten in standaardvideo
Rechthoekige, sferische en dubbele-vissenoogvideo's omzetten

Meegeleverde extra's
Software om video vast te leggen en schermopnamen te maken (MultiCam Capture Lite)
Software voor diapresentaties (FastFlick)

Beperkt aantal
sjablonen

Video-uitvoer en delen
Alfakanaalvideo importeren/exporteren
Exporteren naar alle populaire video-indelingen en apparaten

Beperkt

Exporteren naar YouTube, Flickr en Vimeo
Smart Package-projecten voor eenvoudig archiveren/terugzetten

Indelingen en ondersteuning
4K, HD, 360°-video
HTML5 bewerken
Ondersteuning voor NVIDIA-, Intel-, en AMD DirectX-videoversnelling
Intel® Quick Sync Video-hardwareversnelling
nVidia CUDA-optimalisatie
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