
Versionsjämförelse

HANTERA DINA MEDIA

NXT 8 NXT Pro 8

Lättnavigerat användargränssnitt

Hitta alla de verktyg du behöver för att hantera dina foton, videoklipp, ljud och data.
Du kan enkelt bränna, kopiera, redigera, ordna, konvertera och dela dina media.

Använd det nya, omdesignade gränssnittet som är ännu mer intuitivt, smidigt
och användarvänligt

Bränn och kopiera skivor med Roxio Burn 4

Bränn filer med dra-och-släpp – direkt från skrivbordet

Skapa DVD-skivor med Roxio MyDVD

Förvandla din hemmavideo till fantastiska DVD-skivor, kompletta med över 100 mallar

VIDEO

Redigera video med Roxio VideoWave

BRÄNN

Anpassa kapitel, menyer och musik med dra-och-släpp-kontroller

Bränn HD-video på vanlig DVD-skiva för uppspelning på Blu-ray-spelare

Välj bland mallar med proffskvalitet eller skapa dina egna personliga skivetiketter,

inlägg i DVD-fodral och häften

Skapa skivetiketter med Roxio Label Creator

Redigera på tidslinjen eller i manusläge

Snabbredigering: beskär, rotera och trimma video, skapa bild-i-bild-effekter och mycket annat

Videomallar för delad skärm: dra och släpp media i videomallar och visa flera

videoklipp samtidigt

Skapa videomallar för delad skärm: Designa dina egna layouter för delad skärm,

lägg till grafik, linjer och mycket annat

Rörelsespårning: Gör en titel eller grafik oskarp eller koppla dem till ett rörligt

föremål i din video

Kopiera* skivor och USB-minnen med några musklick

Bränn upp till 50 GB datainnehåll på en Blu-ray-skiva

Dela upp stora filer och projekt på flera CD- eller DVD-skivor

Kopiera* en hel DVD-film på 9 GB till en standard-DVD på 4,7 GB

Insticksprogram

krävs

NYTT NYTT

*Kopierar inte krypterat eller kopieringsskyddat innehåll.

Skapa Blu-ray-skivor med HD-video

Transparens för spår: Lägg spår i lager och justera genomskinligheten för att skapa

en påläggseffekt eller anpassade effekter för in- och uttoning

Insticksprogram

krävs



Exportera video
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VIDEO

NXT 8 NXT Pro 8

Redigera video med Roxio VideoWave

Spela in video och din skärm med MultiCam Capture

Lägg till effekter som transparens och kantblekning och ändra färgton

Lägg till snygga bakgrunder och ramar runt dina foton

Sammanfoga bilder för att skapa en egen panoramabild

Förbättra din bild, stabilisera skakig video och få jämnare uppspelning med
stöd för högre bildhastighet

Spela upp 4K-video

MultiCam Editor: Justera flera klipp automatiskt med ljudsynkronisering, och välj den

kameravinkel du vill visa medan videon spelas upp

Videoeffekter: Förbättra videon med natureffekter och filter

Skapa 3D-video: Konvertera standardvideo i 2D till 3D

Konvertera 360-video: Konvertera video i plattkarta till standardvideo och styr

den synvinkel publiken ser

Konvertera 360-videoklipp: Konvertera dubbel eller enkel 360-video med fisköga till

standardvideo och styr den synvinkel publiken ser

Duckning av ljud: Sänk bakgrundsljud automatiskt för att göra berättarröster

och dialog tydliga

Målningseffekter: Dra och släpp videofilter för att lägga till effekter som liknar tecknade

serier eller akvarell till din bild

2 kameror 4 kameror

8 effekter 14 effekter

Spela in helt synkroniserad video med ljud från två enheter – du kan till exempel spela in

en webbkamera och din skärm (hela fönstret eller ett markerat område) – och lägg sedan

till inspelningen i filmer, presentationer, utbildningsvideo och mycket annat med

Live Screen Capture

Synkronisera videoinspelning perfekt och gör redigeringen lätt – du kan till och med

importera filer direkt till MultiCam Editor

Spela in och spara webbvideo* och konvertera dem till populära filformat för smidig

uppspelning offline på dina favoritenheter

Schemalägg ett långt videokonverteringsprojekt över natten, pausa och återuppta

under videokonvertering och förhandsgranska kvaliteten innan du börjar

Titta på video på din dator med WinDVD Lite

Spela upp dina privata filer och hemmavideo med programvara för mediauppspelning

(WinDVD Lite kan inte spela upp kommersiella DVD-skivor)

FOTON

Redigera och förbättra foton

Förbättra dina bilder och korrigera färg, beskär, räta upp och storleksändra foton

på ett enkelt sätt

*Kopierar inte krypterat eller kopieringsskyddat innehåll.



Skapa fängslande fotoanimeringar med PhotoMirage Express

Utnyttja lättanvända animeringsverktyg för att förvandla dina foton till

proffsiga fotoanimationer

Redigera dina ljudspår, förbättra dem, ta bort brus och mycket annat med ljudredigeringen

Importera och spela in musik från vilken källa som helst, inklusive webben,

CD-skivor, LP-skivor, band och mycket annat
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FOTON

Redigera foton med Corel AfterShot 3

Hantera stora fotosamlingar, organisera, sök igenom foton och skapa webbgallerier

Stöd för över 250 RAW-kamerafiler

Skapa foto- och videobildspel med Corel FastFlick

Skapa fotobildspel med musik med dra-och-släpp i en enkel trestegsprocess: välj en mall,

lägg till dina media och gör små korrigeringar

Skapa smarta bildspel och filmer med Highlight Reel

Utnyttja artificiell intelligens och ansiktsigenkänning för att automatiskt skapa bildspel och

filmer med dina bästa foton och klipp, och undvik sådana som har skavanker

Stöd för populära foto- och videoformat gör att du kan dela dina fotoanimeringar nästan

var som helst och höja dig över mängden

Heltäckande verktyg för fotoredigering och grafisk design med nya

PaintShop Pro 2020

Förbättra foton med en heltäckande uppsättning professionella bildredigeringsverktyg för

fotojustering och komposition, och ordna en egen stil med roliga filter och effekter

Beskär, räta upp och använd justeringar med et musklick för att korrigera vilken bild

som helst snabbt

Ta bort små skråmor, radera hela bakgrunder, korrigera röda ögon och mycket mer

Hitta allt du behöver för att producera grafiska designprojekt med stor genomslagskraft

Utforska nya, kraftfulla verktyg som hjälper dig att skapa verkligt unika projekt, som

Touch-Ready Photography Workspace, SmartClone, Refine Brush och Creative Content

Återanvänd enkelt stilinställningar från ett skikt till ett annat. Med en enkel musklickning

kan du kopiera och klistra in detaljer som du tidigare fick ange manuellt.

LJUD

Spela in och redigera ljud

Bränn och kopiera* CD-skivor

Rippa* musik från CD-skivor eller DVD-skivor till nästan vilket format som helst

Digitalisera dina analoga LP-skivor och kassettband

Brusreducering: Få ditt ljud att låta tydligt och klart med det förbättrade

verktyget för brusreducering
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FÖRBÄTTRAT

NYTT

NYTT

FÖRBÄTTRAT

FÖRBÄTTRAT

FÖRBÄTTRAT
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Förbättra din bild med ett brett urval av förinställningar

Beskär, räta upp, styr exponering, förbättra färg och korrigera skavanker, inklusive

hudstift och verktyg för att ta bort röda ögon

*Kopierar inte krypterat eller kopieringsskyddat innehåll.
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Visa aktivitetsloggar och håll reda på vad du bränner och när

Ta bort skräpfiler och tillfälliga filer som skapats av datorn med snabbrensningsfunktioner

LJUD

Spela in och redigera ljud

Skapa partymix och mashup med synkroniserad taktövergång mellan låtarna

Hantera dina filer: ta bort, flytta, kopiera eller ladda upp till en molntjänst

Döp om och ordna filer i mappar och använd ett program för att byta namn på filer

satsvis med hjälp av regler och mönster

Säkra data på skivor och USB-minnen med kryptering och lösenord. Ange

lösenordsprotokoll och kontrollera när och hur lösenord används –

och ange huvudlösenord

Lägg till och ta bort krypterade data på borttagningsbara media

Konvertera CD-skivor med ljudböcker* till digitala filer och spela upp dem på din Apple-

eller Android-enhet och andra bärbara enheter – och du kan även lägga till kapitel

Konvertera ljudfiler till olika format så att du kan dela dem på dina favoritenheter

DATA

Städa på hårddisken med Roxio Genie

Ordna dina hårddiskar och identifiera bortglömda, dubblerade och onödiga filer

Sök enkelt igenom dina enheter och mappar och identifiera filstorlekar, rensa upp

bland filerna och få tillbaka hårddiskutrymme med Disc Explorer

Kryptera och skydda filer

Bränn data till en skiva eller spara på USB och övervaka aktivitet med Roxio Burn 4

Säkerhetskopiera filer med BackOnTrack 4

Säkerhetskopiera dina filer så att du är säker på att data aldrig försvinner eller skadas

®Säkerhetskopiera ljud, filmer och TV-program från vilken iPod  som helst till din dator

*Kopierar inte krypterat eller kopieringsskyddat innehåll.

Lägg automatiskt till information om titel, artist och genre till dina låtar – även de du

spelat in från Internet-radio eller strömningstjänster

Trimma automatiskt tystnad i inspelade ljudspår för att eliminera irriterande luckor

Flerkanalsmixer: Få en mer omslutande lyssning med hela ljudsystemet genom

att koda ljud i 2.1-stereo eller 5.1-surround

Timestretch: Gör ditt ljudklipp kortare eller längre, men behåll den ursprungliga

tonhöjden och ett naturligt ljud

Tonhöjdsskalning: Ändra ljudets tonhöjd/frekvens så att det låter högre eller lägre
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