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Corel® VideoStudio® Pro 2022 - wspaniałe projekty filmowe w zasięgu ręki!

Dlaczego wybieramy VideoStudio® Pro 2022?
Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy już poznałeś tworzenie filmów, VideoStudio® Pro 2022 to łatwe i przyjemne w obsłudze narzędzie do edycji wideo.

Zabawna i łatwa edycja wideo do tworzenia chwytliwych projektów!

VideoStudio Pro 2022 to łatwy w użyciu, przyjazny dla początkujących i wręcz zabawny edytor wideo przeznaczony do tworzenia filmów, które przyciągają uwagę i robią
wrażenie. Twórz wyjątkowe filmy od podstaw, korzystając z wielu filtrów, grafik, tytułów i przejść typu „przeciągnij i upuść”, lub rozpocznij tworzenie filmów za pomocą
szablonów projektów błyskawicznych, aby odtworzyć popularne style i sprawić, by Twój klip stał się wirusowy. VideoStudio zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do
wycinania, przycinania, przycinania i zmiany rozmiaru wideo, poprawiania kolorów i stosowania fajnych efektów, w tym nowych efektów twarzy, aby wszyscy wyglądali
jak najlepiej. Dodaj trochę stylu do swojego następnego projektu, a nawet zamaskuj twarze za pomocą naklejek AR, teraz z nowymi animowanymi opcjami, a także
oszczędź czas, konwertując mowę na napisy i intuicyjnie dostosowując prędkość wideo dzięki nowej nieliniowej klatce kluczowej ze zmienną prędkością. Zawsze możesz
zagłębić się w swój projekt, aby jednocześnie edytować do 50 unikalnych ścieżek. Twórz projekty, które „wow” z VideoStudio Pro 2022, łatwym do nauczenia i
zabawnym oprogramowaniem do edycji wideo.

Usprawnione, wartościowe i idealne dla entuzjastów wideo.

Program VideoStudio jest rozpoznawany zarówno przez użytkowników, jak i profesjonalnych recenzentów, ponieważ jest w pełni wyposażony w kompletny zestaw
niezbędnych, przyjaznych dla użytkownika funkcji. Przywołaj dramaturgię swojej opowieści dzięki efektom ruchu, dynamicznym tytułom i nowym przejściom Ruchów
aparatu z rozmyciem ruchu, aby filmy wyglądały jeszcze bardziej niesamowicie. Dodaj zabawne chwile za pomocą animowanych naklejek AR lub dyskretnie ukryj
twarze, przekonwertuj fajne fragmenty swojego filmu na unikalne GIF-y, a nawet umieść się na całym świecie za pomocą efektów zielonego ekranu. Przeglądaj szablony
podzielonego ekranu, aby łączyć wiele filmów na ekranie i prezentuj różne kąty za pomocą programu MultiCam Editor, aby zapewnić odbiorcom wyjątkową perspektywę
— a nawet edytuj filmy 360°, aby tworzyć urzekające filmy. Wzbogać swoje nagrania dzięki korekcji kolorów i korzystaj z setek efektów, aby nadać swoim filmom
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odpowiedni klimat. Dzięki VideoStudio 2022 masz dostęp do zaawansowanych narzędzi z uproszczonymi kontrolkami, które są przyjazne dla użytkowników na każdym
poziomie doświadczenia, nawet dla początkujących.

Inteligentne narzędzia i sztuczna inteligencja pomagają przekształcić multimedia w filmy.

Tworzenie wciągających filmów ze zdjęć i filmów jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki VideoStudio 2022. Wykorzystaj sztuczną inteligencję z rozpoznawaniem
twarzy i pozwól, aby Highlight Reel, inteligentne narzędzie filmowe, automatycznie wybierało najlepsze ujęcia i klipy, unikając tych z niedoskonałościami. Oszczędzaj
czas i spraw, aby edycja była łatwa i przyjemna dzięki szablonom projektów błyskawicznych, które pozwalają w kilka minut odtworzyć popularne style wideo. Przekształć
swoje multimedia w pokazy slajdów i filmy w zaledwie kilka minut dzięki FastFlick, narzędziu do natychmiastowego tworzenia pokazów slajdów. Po prostu wybierz
szablon, przeciągnij i upuść zdjęcia lub filmy i pozwól FastFlick działać magicznie. Połącz gotowe do użycia szablony i efekty z unikalnymi dostosowaniami, aby osiągnąć
niesamowite rezultaty.

MultiCam Capture and Editing tworzy inspirujące filmy z wielu kamer.

Przechwytuj wideo z kamery internetowej i nagrywaj ekran w tym samym czasie (nawet w 4K!) oraz nagrywaj dwa ekrany jednocześnie — wszystko za pomocą aplikacji
MultiCam Capture Lite firmy VideoStudio. Twórz wyzwania wideo w locie, nagrania ekranu gier, filmy instruktażowe, prezentacje produktów, prezentacje i nie tylko, aby
zaangażować i zwiększyć liczbę odbiorców. Oszczędzaj czas edycji, wyświetlając podgląd i kalibrując kolor i jasność każdego kanału przed nagraniem. Przeglądaj
MultiCam Editor, aby uzyskać efekty obrazu w obrazie, aby nakładać materiał i wyświetlać jednocześnie wiele kątów, lub po prostu przełączaj się między maksymalnie 4
kątami kamery podczas odtwarzania wideo, aby zaintrygować widzów i zwiększyć ich zainteresowanie. Od przechwytywania po edycję, VideoStudio Pro 2022 zapewnia
narzędzia potrzebne do tworzenia imponujących wyników.

Edycja wideo 360° umożliwia uzyskanie wyjątkowej perspektywy.

Przekształć swój materiał 360° szybko i łatwo za pomocą VideoStudio, wszechstronnego kreatywnego edytora wideo. Teraz możesz przycinać materiał, dodawać tytuły,
a nawet konwertować wideo 360° na standardowe wideo. Daj widzom wyjątkową perspektywę, kontrolując kąt nagrania i eksploruj efekty Tiny Planet i Rabbit Hole za
pomocą zaledwie kilku kliknięć. Po edycji po prostu prześlij swój film do serwisu YouTube lub wyeksportuj go, aby odtworzyć na zestawie słuchawkowym rzeczywistości
wirtualnej. Korzystaj z elastycznych opcji programu VideoStudio i twórz przyciągające wzrok i zabawne filmy 360°, aby wyrazić siebie pod każdym kątem.

Animacja poklatkowa umożliwia każdemu z nas magię filmu dla producenta.

VideoStudio to idealny poligon dla wszystkich zainteresowanych nauką i tworzeniem animacji poklatkowej. Wykorzystaj dostępne w produkcie narzędzie do animacji
poklatkowej, aby planować i przechwytywać klatki z kamery internetowej lub podłącz własną kamerę i steruj przechwytywaniem bezpośrednio z programu VideoStudio.
Stuknij w regulowane prowadnice, aby określić, ile klatek potrzebujesz, aby uzyskać najbardziej naturalny ruch, a następnie kliknij, aby natychmiast skompilować je do
projektu i edytować dalej na osi czasu.

NOWE animowane naklejki AR zwiększają zabawę.

Dodaj natychmiastową zabawę i osobowość do swojego następnego projektu dzięki naklejkom AR. Te naklejki do śledzenia twarzy to świetny sposób na osiągnięcie
wszystkiego, od maskowania twarzy po podkreślanie emocji i tworzenie zabawnych chwil. Nowe VideoStudio obsługuje teraz zarówno statyczne, jak i animowane
naklejki AR, które mogą rozpoznawać i mapować rysy twarzy. Można je nawet zastosować do wielu twarzy, a później edytować pod kątem pozycji i rozmiaru. Łatwo jest
dodać uszy postaci, efektowne oczy, okulary przeciwsłoneczne większe niż życie lub przesadne kapelusze do dowolnej postaci w swoim projekcie. Dodanie naklejek AR
to naprawdę doskonały sposób na podkreślenie reakcji i dodanie osobowości do filmów z gier, filmów z reakcjami, wyzwań online i innych projektów. W programie
VideoStudio 2022 naklejki AR zostały ulepszone, aby ułatwić eksplorowanie, zarządzanie i organizowanie w niestandardowe kolekcje.

NEW GIF Creator ułatwia wybieranie i udostępnianie ulubionych momentów z filmu.

Poznaj nowo dodany Kreator GIF, aby przechwycić fragment swojego filmu i przekonwertować go na krótki, powtarzalny klip. GIF-y to świetny sposób na udostępnianie
najciekawszych momentów, niesamowitych momentów, a nawet ciekawych treści — na wszystkich platformach internetowych. Śmiało i poznaj to nowe, zabawne
narzędzie i twórz własne, unikalne GIF-y do wyrażania emocji i reakcji. Po prostu wybierz najlepsze sceny z materiału, wyeksportuj je do formatu GIF i łatwo udostępnij
każdemu. Ich rozmiar ułatwia przesyłanie, wysyłanie e-mailem lub wysyłanie SMS-em. To najlepszy sposób, aby błyskawicznie zaprezentować swoje najbardziej
wyjątkowe ramki!

Narzędzia audio zaprojektowane w celu udoskonalenia dźwięku.

Wesprzyj swoje efekty wizualne dzięki wyjątkowej ścieżce dźwiękowej! Zaimportuj własną muzykę lub wybierz utwór z Scorefitter, naszej biblioteki muzycznej bez
tantiem, która automatycznie dostosowuje się do długości klipu. Łatwo jest regulować, wyciszać i nawarstwiać dźwięk bezpośrednio na osi czasu oraz szybko
równoważyć poziomy dźwięku. Nowy program VideoStudio zapewnia ulepszoną edycję przebiegów dźwiękowych z bardziej rozpoznawalnym podglądem przebiegów i
bardziej wykrywalnymi narzędziami audio. Polegaj na wbudowanej funkcji Audio Ducking, która wykrywa narrację i usuwa szumy tła, aby Twoje głosy brzmiały wyraźnie
i czysto. Nawet nagrywaj własne dźwięki za pomocą wbudowanych narzędzi lektora i dodawaj napisy do filmów. VideoStudio Pro 2022 sprawia, że tworzenie
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kreatywnych filmów, które wyglądają i brzmią jak najlepiej!

Wsparcie dla wszystkich popularnych formatów i urządzeń dla łatwego udostępniania.

VideoStudio kontynuuje śledzenie najnowszych formatów, aby utrzymać obsługę wszystkich popularnych typów plików i urządzeń. Gdy film będzie gotowy do
udostępnienia, przekonwertuj go do jednego z wielu popularnych formatów, aby obejrzeć go na swoim ulubionym urządzeniu, przesłać na YouTube lub nagrać na DVD
za pomocą dołączonej aplikacji MyDVD do oglądania w rodzinie. VideoStudio obsługuje iPady, iPhone'y, iPody touch, Sony PSP/PS4, smartfony z systemem Windows i
Android i nie tylko. Filmy są zoptymalizowane pod kątem wybranej witryny, dzięki czemu nigdy nie ryzykujesz utraty jakości. Dzięki VideoStudio 2022 możesz
konwertować na jeszcze większy wybór formatów, w tym HEVC MOV i GIF89a. VideoStudio 2022 zapewnia wsparcie potrzebne do tworzenia filmów, które z
przyjemnością udostępnisz na swojej ulubionej platformie.

Ulepszona wydajność i biblioteka multimediów zapewniają płynną, kompleksową edycję.

Ulepszona biblioteka multimediów z ulepszonym tagowaniem treści sprawia, że odkrywanie treści jest znacznie szybsze i łatwiejsze. Program VideoStudio 2022
usprawnia edycję dzięki ulepszonej edycji proxy, umożliwiając edycję mniejszych plików przy zachowaniu oryginalnej jakości pliku o wysokiej rozdzielczości do eksportu.
Doświadcz szybszego eksportu projektów i lepszej jakości podczas renderowania tytułów, podglądów i masek wideo na osi czasu. Akceleracja sprzętowa wykorzystuje
technologie Intel, AMD i nVidia, aby radykalnie poprawić czasy odpowiedzi interfejsu i renderowanie do popularnych formatów plików. VideoStudio 2022 oferuje płynny
przepływ pracy i stabilną wydajność, od importu do eksportu.

Zasoby edukacyjne zapewniają, że narzędzia do edycji są zarówno łatwe do nauczenia, jak i łatwe w użyciu.

Ucz się na bieżąco i twórz imponujące filmy od samego początku, korzystając z naszego szerokiego wyboru samouczków.
Nasza obszerna biblioteka materiałów edukacyjnych oferuje porady i wskazówki dotyczące edytowania oraz inspiracje projektowe dla każdego, od początkujących po
zaawansowanych użytkowników. Zarówno użytkownicy, jak i profesjonalni recenzenci uznają VideoStudio za doskonały punkt wyjścia do nauki podstawowych technik
edycji wideo i rozwijania bardziej zaawansowanych narzędzi do nauki w miarę postępu. Twój zakup obejmuje 10-dniową przepustkę z pełnym dostępem do samouczków
wideo, treści i nie tylko od naszych przyjaciół ze StudioBacklot.tv. Udowodniono, że intuicyjne narzędzia i zasoby edukacyjne pomagają rozwijać umiejętności, dzięki
czemu każdy nowy film jest lepszy od poprzedniego!

Najważniejsze powody, dla których warto przejść z wersji VideoStudio PRO 2022 na VideoStudio ULTIMATE 2022

1.

Ekskluzywna biblioteka efektów premium i kreatywnych dodatków

Tylko w wersji Ultimate dokonasz niezwykłych twórczych transformacji i wprowadzisz zabawny klimat do swoich filmów dzięki ekskluzywnym kolekcjom efektów
premium od liderów branży NewBlueFX i proDAD.
Zaawansowane narzędzie proDAD Mercalli umożliwia również łatwą stabilizację chwiejnego materiału filmowego z ręki, stosowanie korekcji obiektywu, ulepszanie i
kalibrowanie kolorów, tworzenie odbić, dodawanie stylu za pomocą starych efektów filmowych i wiele więcej!
Nakładaj wspaniałe tytuły w kilka sekund dzięki ponad 100 animowanym szablonom i twórz stylizowane tytuły 2D, 3D lub nadawane — możesz zamienić swoje tytuły w
realistyczne pismo odręczne na ekranie lub zastosuj animowane efekty pióra!
VideoStudio Ultimate 2022 jest pełen ekskluzywnych, wciągających dodatków, których potrzebujesz, aby przenieść swoje filmy na wyższy poziom.

2.

Klasyfikacja kolorów

Kontroluj każdy aspekt swojej produkcji, w tym kolory! Skorzystaj z pełnej kontroli gradacji kolorów i zmodyfikuj nastrój dowolnej sceny, aby dopasować go do swojego
nastroju.
Z łatwością zmieniaj kolory, aby odcienie skóry wyglądały naturalnie, poprawiaj kluczowe szczegóły i przyciągaj wzrok do pożądanego obiektu oraz szybko poprawiaj
materiał. Podglądaj zmiany kolorów między klipami, utrzymuj kolory na poziomie bezpiecznym dla transmisji, aby uniknąć przesycenia, i dostosuj zmiany za pomocą
różnych zakresów wideo.
Rozjaśnij krajobrazy, wprowadź kolory akcentujące i wzmocnij atmosferę w każdej produkcji, aby uzyskać niesamowity efekt końcowy.
Poznaj pełny zestaw ekskluzywnych narzędzi do korekcji i gradacji kolorów, które przekształcają kolory w dowolnym klipie wideo i uzyskują efekty kinowe, aby
publikować na kanałach społecznościowych lub udostępniać znajomym. Występuje tylko w Ultimate.

3.

Maskowanie wideo

Video Masking to potężne narzędzie do edycji wideo przeznaczone do wszystkiego, od podstawowych poprawek po ulepszenia na poziomie Hollywood. Stosuj
ukierunkowane efekty specjalne, twórz animowane maski z klatkami kluczowymi lub niestandardowymi nakładkami, a nawet usuwaj niechciane obiekty z materiału
wideo. Połącz nagrania, aby zastąpić zwykłe ekrany, zamień pochmurne niebo na żywy zachód słońca i twórz osobiste przejścia. Maskowanie wideo zapewnia moc
klonowania siebie i nakładania materiału w celu uzyskania naprawdę niezwykłych efektów specjalnych. Spraw, by Twoje treści wideo zapierały dech w piersiach,
korzystając z wyjątkowej mocy edycji Kreatora masek w programie VideoStudio Ultimate 2022.
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4.

Tytuły 3D

Tytuły to doskonały sposób na kreatywne przedstawienie informacji odbiorcom. Wybieraj spośród wbudowanych ustawień wstępnych i szablonów, aby uzyskać
natychmiastowy efekt, lub zanurz się głębiej i twórz niestandardowe tytuły ruchu za pomocą Edytora tytułów 3D! Kontroluj tekstury, oświetlenie, ruch i nie tylko, aby
stworzyć dramatyczny kinowy wstęp i przyciągnąć widzów do swoich filmów. Ekskluzywne narzędzia do tworzenia tytułów 3D Ultimate pomogą Ci zwiększyć
zainteresowanie, atmosferę i wpływ na każdą produkcję.

5.

Ulepszony edytor MultiCam i dynamiczny edytor szablonów podzielonego ekranu

Z łatwością łącz, synchronizuj i edytuj nagrania z nagrań ekranu, kamer internetowych lub kamer zewnętrznych i wykorzystuj efekty obrazu w obrazie, aby opowiedzieć
mocniejszą historię. VideoStudio Ultimate zapewnia możliwość edycji w maksymalnie 6 kątach (4 kąty w Pro), co jest korzystne przy tworzeniu teledysków, wyzwań
wideo, rozpakowywania filmów i nie tylko. Eksploruj dynamiczny edytor szablonów podzielonego ekranu, aby łączyć ujęcia w swoich filmach i prezentować jednocześnie
różne fragmenty materiału, a także tworzyć różne efekty obrazu w obrazie. Rozpocznij swoje projekty na podzielonym ekranie dzięki gotowym do użycia szablonom lub
stwórz własne z dostosowanym ruchem, aby przyciągnąć widzów na swój sposób. Niezależnie od tego, jakie podejście preferujesz, jesteś doskonale przygotowany do
zaangażowania odbiorców w filmy przed/po, dwustronną rozmowę telefoniczną lub dowolny inny scenariusz, który wymyśli Twoja wyobraźnia.

6.

Indeksowanie twarzy

Oszczędź czas i usprawnij proces edycji dzięki nowo dodanej funkcji indeksowania twarzy, która analizuje wideo za pomocą rozpoznawania twarzy, aby automatycznie
identyfikować i wyodrębniać materiał dla każdej osoby w filmie. Dzięki tej funkcji dostępnej tylko w wersji Ultimate nie ma potrzeby ręcznego przeszukiwania wielu
godzin treści wideo w celu wybrania scen z określonymi osobami — funkcja indeksowania twarzy zrobi to za Ciebie szybko i łatwo.

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe dla VideoStudio Pro 2022

● Operating system: Windows 11, Windows 10, Windows 8, 64 bit only
● Processor: Core i3 or AMD A4 series for standard videos. Intel Core i7 or AMD Athlon A10 for HD and
UHD videos
● RAM: 4 GB or higher, 8+ GB highly recommended for HD and UHD videos
● Graphics Card: Minimum display resolution: 1366 x 768, minimum 512 MB VRAM or higher
recommended for hardware acceleration
● Sound Card: Windows-compatible sound card
● Hard drive space: Minimum 6 GB for full installation
● Internet connection required for installation, registration and updates

Obsługiwane formaty

Obsługiwane formaty importu

● Video: AVCHD (.M2T/.MTS), AVI, DV, DVR-MS, GIF89a, HDV, M2TS, M4V, MKV, MOD, MOV2
(H.264/HEVC1), MPEG-1/-2/-4(H.264/HEVC1), TOD, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC S, 3GP, Non-encrypted
DVD titles
● 360 Video: equirectangular, single fisheye, dual fisheye
● Audio: AAC, AC3, Aiff, AMR, AU, CDA, M4A, MOV, MP2, MP3, MP4, MPA, OGG, WAV, WMA
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● Image: BMP, GIF, JPG, MPO, PNG, PSD, PSPImage, TGA, TIF/TIFF, UFO, WBM, WBMP, WMF, Camera
RAW

Obsługiwane formaty eksportu

● Video: AVC, AVI, DV, GIF89a, HDV, M2T, MOV2 (H.264/HEVC1), MPEG-1/-2/-4(H.264/ HEVC1), UIS,
UISX, WebM, WMV, XAVC S, 3GP
● Device: Apple iPod/iPhone/iPad/TV, Android devices, Sony PSP/PS3/PS4, Nintendo Wii, Microsoft Xbox
compatible formats, DV, HDV
● Disc: DVD, AVCHD, SD Card, Blu-ray ($)
● Web: YouTube, Vimeo
● Audio: M4A, OGG, WAV, WMA
● Image: BMP, JPG

Akcesoria

● Nagrywarka DVD wymagana do tworzenia płyt DVD i AVCHD
● Nagrywanie Blu-Ray wymaga zakupu osobnej wtyczki z poziomu produktu

Dostępne wersje językowe
● English, French, German, Italian, Dutch, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese

1. HEVC support requires Windows 10 or Windows 11, supporting PC hardware or graphics card and
Microsoft HEVC video extension installed
2. Support to import and output Cineform Alpha Channel videos

Porównanie wersji

wygenerowano w programie shopGold

VideoStudio Pro 2022 v/s VideoStudio Ultimate 2022

Warunki licencjonowania
Warunki licencjonowania programu VideoStudio BE 2022 na stanowisko - licencja
komercyjna, firmowa, UPGRADE
VideoStudio 2022 Business & Education License

Kod producenta: LCVS2022UBEMLUG1
Platforma: Windows 10,11
Licencja: komercyjna (COM) - wieczysta
Liczba stanowisk: 1
Forma: klucze produktów wysyłane mailowo, wersja elektroniczna
Język: angielski, francuski, niemiecki,włoski, niderlandzki
UWAGA:
Jeśli instytucja potrzebuje oprogramowania dla większej liczby stanowisk, prosimy o kontakt z Działem Licencji w celu wyceny
oprogramowania: kontakt@corel.sklep.pl.
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