
Vergelijking tussen de versies

BEHEER UW MEDIA

NXT 8 NXT Pro 8

Gebruikersinterface met eenvoudige navigatie

Profiteer van alle vereiste tools voor het beheren van uw foto's, video's, audio en gegevens.
Het is eenvoudig om uw media te branden, kopiëren, vast te leggen, te bewerken, in
te delen, te converteren en delen.

Profiteer van de NIEUWE en opnieuw ontworpen gebruikersinterface, die intuïtiever,
handiger en gebruiksvriendelijker is.

Schijven branden en kopiëren met Roxio Burn 4

Brand bestanden met het gemak van slepen en neerzetten, direct vanaf uw bureaublad.

Produceer dvd's met Roxio MyDVD

Zet uw homevideo's om in pakkende dvd's, compleet met meer dan 100 sjablonen.

VIDEO'S

Video's bewerken met Roxio VideoWave

BRANDEN

Pas de hoofdstukken, menu's en muziek aan via slepen en neerzetten.

Produceer HD-video op standaard-dvd's voor weergave op Blu-ray-spelers.

Kies uit hoogwaardige sjablonen of maak uw eigen persoonlijke schijflabels,

dvd-inlegvellen en -boekjes.

Schijflabels maken met Roxio Label Creator

Bewerk op de tijdlijn of in het Storyboard.

Snelle bewerkingen: snijd video bij, draai of knip deze bij, maak

beeld-in-beeld-effecten en meer.

Videosjablonen voor een gedeeld scherm: sleep media in videosjablonen en geef

meerdere video's tegelijkertijd weer.

Sjablonen voor een gedeeld scherm maken: ontwerp uw eigen indelingen voor een

gedeeld scherm, voeg afbeeldingen, lijnen en meer toe.

Beweging volgen: koppel een titel of afbeelding aan een bewegend voorwerp

of vervaag dit in uw video.

Kopieer* schijven en USB-stations in slechts een paar klikken.

Brand tot 50 GB aan gegevensinhoud op één Blu-ray Disc.

Spreid grote bestanden en projecten over meerdere cd's of dvd's.

Kopieer* een volledige dvd-film van 9 GB op een standaard-dvd van 4,7 GB.

Plugin

vereist

Plugin

vereist

NIEUW NIEUW

*Ript of kopieert geen versleutelde of tegen kopiëren beveiligde inhoud.

Produceer Blu-ray-videoschijven in HD-indeling (High Definition).



Video exporteren
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VIDEO'S

NXT 8 NXT Pro 8

Video's bewerken met Roxio VideoWave

Video en uw scherm vastleggen met MultiCam Capture

Voeg effecten zoals transparantie en randvervaging toe en wijzig de kleurtint.

Voeg aantrekkelijke passe-partouts en lijsten toe aan uw foto's.

Verbeter het beeld, stabiliseer trillende video en profiteer van een vloeiendere weergave
dankzij ondersteuning voor hogere framesnelheden.

Speel 4K-video af.

Video-effecten: verbeter uw video's met video-effecten en filters.

3D-video's maken: zet standaard 2D-video eenvoudig om in 3D.

360 -video converteren: converteer rechthoekige 360 -video's in standaardvideo's en

bestuur het gezichtspunt dat uw publiek te zien krijgt.

360 -video's converteren: converteer dubbel vissenoog of enkel vissenoog 360 -video's

in standaardvideo's en bestuur het gezichtspunt dat uw publiek te zien krijgt.

Audio Ducking: verlaag het volume van het achtergrondgeluid automatisch om het

commentaar en de dialogen duidelijk hoorbaar te maken.

Schilderende effecten: sleep videofilters om cartoon- of aquarelachtige effecten toe

te voegen aan uw beeld.

MultiCam Editor: lijn meerdere clips automatisch uit met audiosynchronisatie en selecteer

de gewenste camerahoek voor weergave van de video.
2 camera's 4 camera's

8 effecten 14 effecten

Leg volledig gesynchroniseerde video en audio vast van twee apparaten - gebruik

bijvoorbeeld een webcam en neem tegelijkertijd uw scherm op (volledig scherm of slechts

een geselecteerd gedeelte) - en voeg opnamen toe aan films, presentaties,

trainingsvideo's en meer via Live schermopnames maken.

Zorg voor perfect gesynchroniseerde video en maak bewerken eenvoudig - u kunt zelfs

bestanden rechtstreeks in de Multicam Editor importeren.

Leg webvideo's vast en sla ze op*, en converteer opnamen naar populaire

bestandsindelingen zodat u ze gemakkelijk offline kunt afspelen op favoriete apparaten.

Plan dat een lang videoconversieproject tijdens de nacht wordt uitgevoerd, pauzeer en

hervat videoconversie en geef een voorbeeld weer van de kwaliteit voordat u aan de slag gaat.

Video's op uw pc bekijken met WinDVD Lite

Speel uw persoonlijke bestanden en homevideo's af met software voor mediaweergave

(WinDVD Lite is niet geschikt voor weergave van commerciële dvd's).

FOTO'S

Foto's verbeteren en bewerken

Verbeter uw foto's, corrigeer de kleur eenvoudig, zet uw foto's recht en snijd ze bij.

Tracktransparantie: plaats tracks met clips op elkaar en pas de dekking aan om een

gelaagd effect te verkrijgen of maak aangepaste fade-ins en -outs.

*Ript of kopieert geen versleutelde of tegen kopiëren beveiligde inhoud.

Stik afbeeldingen aan elkaar om uw eigen panoramische afbeelding te maken.



Prachtige fotoanimaties maken met PhotoMirage Express

Profiteer van de gebruiksvriendelijke animatietools om uw foto's om te zetten in

professioneel uitziende fotoanimaties.

Beheer grote fotocollecties en deel uw foto's in, zoek ze en maak webgalerijen.

Ondersteuning voor 250+ RAW-cameraprofielen.

Diavoorstellingen met foto's en video's maken met Corel FastFlick

Maak films en maak diavoorstellingen met foto's en muziek via slepen en neerzetten in

een eenvoudig proces in drie stappen: selecteer een sjabloon, voeg uw media toe en

breng eenvoudige bewerkingen aan.

Slimme diavoorstellingen en films maken met Hoogtepunten

Maak gebruik van kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning om automatisch

diavoorstellingen en films te maken met uw beste opnamen en clips - items met

oneffenheden worden vermeden.

Dankzij de ondersteuning voor populaire foto- en video-indelingen kunt u fotoanimaties

vrijwel overal delen. Zo kunt u zich echt onderscheiden.

De complete tools voor fotobewerking en grafisch ontwerp van het

NIEUWE PaintShop Pro 2020

Verbeter foto's met een complete set professionele beeldbewerkingstools voor

fotobewerking en -compositie en creëer een unieke, eigen look met leuke filters en effecten.

Foto's bijsnijden en rechtzetten en fotoaanpassingen in één klik gebruiken om elke

afbeelding snel te corrigeren.

Verwijder kleine krasjes of wis een volledige achtergrond, corrigeer rode ogen en meer.

Alle vereiste tools om een groot aantal grafisch-ontwerpprojecten te maken.

Verken de nieuwe zeer krachtige tools waarmee u echt originele projecten kunt maken,

waaronder het voor touch geschikte werkvlak Fotografie, SmartClone, het penseel

Verfijnen en creatieve inhoud.

Repliceer eenvoudig de stijlinstellingen van de ene laag in een andere. In één eenvoudige

klik de details kopiëren en plakken die u voorheen handmatig moest invoeren.

AUDIO

Audio vastleggen en bewerken

Brand en kopieer* cd-schijven.

Rip* muziek van cd's of dvd's naar bijna iedere indeling.

VERBETERD

VERBETERD

VERBETERD

VERBETERD

Verbeter uw afbeeldingen met een groot aantal voorinstellingen.

Foto's bewerken met Corel AfterShot 3

Snijd foto's bij, zet ze recht, regel de belichting, verbeter de kleur en corrigeer kleine

gebreken, onder andere via de tools voor het verwijderen van oneffenheden en rode ogen.

NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW

*Ript of kopieert geen versleutelde of tegen kopiëren beveiligde inhoud.

Digitaliseer uw analoge langspeelplaten en cassettebandjes.
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FOTO'S

Bewerk uw audionummers, verbeter ze, schoon ruis op en meer met de editor voor geluid.

Ruisonderdrukking: zorg dat uw geluid helder klinkt met de verbeterde tool om ruis

te verminderen.
NIEUW NIEUW
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Bekijk activiteitenlogboeken en houd bij wat u brandt, en wanneer.

Verwijder ongewenste en tijdelijke bestanden die door uw systeem worden gemaakt

met de functies voor snel opschonen.

AUDIO

Audio vastleggen en bewerken

Maak vloeiend in elkaar overlopende partymixen en mash-ups met

pulssynchronisatie tussen nummers.

Beheer uw bestanden door ze te verwijderen, verplaatsen, kopiëren of naar

een cloudservice te uploaden.

Wijzig snel de naam van bestanden en deel bestanden in mappen in. Profiteer van de

overige regels en patronen voor het wijzigen van de naam van bestanden, met een

programma om de naam van batches bestanden te wijzigen.

Beveilig gegevens op schijven en USB-stations met versleuteling en wachtwoorden. Stel

wachtwoordprotocollen in en beheer wanneer en hoe wachtwoorden worden toegepast;

u kunt zelfs masterwachtwoorden instellen.

Voeg versleutelde gegevens toe aan en verwijder deze van uw draagbare media.

Converteer audioboek-cd's* naar digitale bestanden en speel ze af op uw Apple- of

Android-apparaat en andere draagbare apparaten - u kunt zelfs hoofdstukken toevoegen.

Converteer audiobestanden naar verschillende indelingen om te delen op

uw favoriete apparaten.

GEGEVENS

Uw harde schijf opschonen met Roxio Genie

Deel uw harde schijven opnieuw in en zoek de bestanden die u allang was vergeten

en dubbele of overbodige bestanden.

Blader eenvoudig door uw stations en mappen en bekijk de bestandgrootten, schoon

uw bestanden op en win ruimte op uw harde schijf terug met de bestandsverkenner.

Bestanden versleutelen en beveiligen

Brand gegevens veilig op schijf of op een USB-station en bewaak activiteiten met Roxio Burn 4.

Back-ups van uw bestanden maken met BackOnTrack 4

Maak een back-up van uw bestanden zodat u ze nooit meer kwijtraakt en u een

back-up heeft als ze beschadigd raken.

®Maak back-ups van uw favoriete muziek, films en tv-programma's van een iPod  naar uw pc.

*Ript of kopieert geen versleutelde of tegen kopiëren beveiligde inhoud.

Voeg automatisch de titel, de artiest en het genre toe aan uw muzieknummers, zelfs

wanneer u ze heeft opgenomen van internetradio of diensten voor muziekstreaming.

Verkort automatisch stiltes in opgenomen muziek om storende tussenpozen te vermijden.

Multichannel Mixer: zorg voor een luisterervaring waarin u echt opgaat en maak

gebruik van uw complete geluidssysteem door audio te coderen in

2.1 Stereo- of 5.1 Surround-audio.

Uitrekken: maak uw audioclip langer of korter met behoud van de oorspronkelijke

toonhoogte en een natuurlijk geluid.

Toonhoogte aanpassen: wijzig de toonhoogte/frequentie van uw audio, door deze

hoger of lager te maken.

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW

NIEUW NIEUW
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