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Corel VideoStudio Pro BE 2020 EN
(WINDOWS) – lic. Classroom 15+1 do
pracowni szkolnej, EDUKACYJNA,
wieczysta
Cena brutto

1 205,40 zł

Cena netto

980,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCVS2020UBEMLCRA

Kod producenta

LCVS2020UBEMLCRA

Producent

Corel

Opis produktu
NOWOŚĆ! Rozwiń kreatywność uczniów z pakietem Corel VideoStudio
Pro 2020 Classroom 15+1 do pracowni szkolnej- teraz w edycji BE
(Business Edition) z opcją instalacji sieciowej.
VideoStudio Pro 2020 to łatwe i przyjemne w obsłudze narzędzie do
edycji wideo.
Przekształć swoje zdjęcia i filmy w oszałamiające filmy za pomocą NOWEGO programu Corel VideoStudio Pro 2020. Teraz
jeszcze szybszy, bogatszy o nowe kreatywne efekty, nakładki i tytuły.
Wprowadzanie szybkich zmian i dodawanie niestandardowych efektów jest proste dzięki nowym, innowacyjnym narzędziom i
uproszczonemu interfejsowi użytkownika, który teraz jeszcze bardziej ułatwia edycję. Ciesz się funkcjami takimi jak
nagrywanie ekranu, edycja z wielu kamer, edycja wideo 360 i więcej, dzięki temu kompletnemu pakietowi do edycji wideo na
wyciągnięcie ręki. Zamień swoje wspomnienia w filmy i zaskocz filmami, które możesz stworzyć w VideoStudio Pro 2020.
Dodatkowo, cała synchronizacja ścieżek audio odbywa się automatycznie. VideoStudio 20120 Pro umożliwia wykorzystanie aż
1500 w pełni konfigurowalnych efektów, przejść czy filtrów wideo. Spraw by dźwięk w Twoich filmach był krystalicznie czysty
dzięki automatycznym narzędziom do balansowania poziomów i ustawiania głosów tła.

Corel VideoStudio Pro 2020sprawia że udostępnianie materiałów wideo staje się dziecinnie proste. W każdej chwili możesz
przesłać filmy bezpośrednio na swoje ulubione strony, serwisy społecznościowe i inne. Twórz profesjonalnej jakości płyty DVD
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lub eksportuj i oglądaj swoje wideo na popularnych urządzeniach przenośnych. X10 rozszerza także import/eksport HEVC
(H.265). Oprogramowanie w pełni wspiera Windows 10, ekrany o rozdzielczości 4K i najnowsze procesory Intel 7 generacji.

UWAGA:

Licencja dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
Licencja na jedną pracownię komputerową: 15 stanowisk uczniowskich+ 1 dla nauczyciela
Licencja bezterminowa, wieczysta
Licencja dla systemów Windows
Angielska wersja językowa
Licencje dla klasy/pracowni komputerowej są dostępne w pakietach licencyjnych umożliwiających szkole zainstalowanie
pojedynczego produktu na maksymalnie 16 komputerach (15 plus 1 dodatkowy dla nauczyciela).
Jedna licencja przypada niepodzielnie na jedną fizyczną klasę/ pracownię komputerową.
Licencja elektroniczna w formie certyfikatu z kluczem produktu i linkiem do pobrania wersji instalacyjnej. Licencja
niekomercyjna, wieczysta.
Produkt w wersji językowej angielskiej,niemieckiej,francuskiej, włoskiej
UWAGA:
Jeśli szkoła potrzebuje oprogramowania dla większej liczby komputerów, może kupić dodatkowe pakiety Classroom, przy
ograniczeniu do maksymalnie pięciu pakietów przypadających na każdy produkt w danej szkole.

Dlaczego wybieramy Corel VideoStudio Pro 2020 ?

1. Zabawa i łatwa edycja wideo przy pomocy nowych narzędzi .
Uzyskaj dostęp do zestawu zabawnych i łatwych narzędzi do edycji wideo i przekształć swoje zdjęcia i filmy w filmy, które z
dumą udostępnisz! VideoStudio Pro 2020 jest bardziej intuicyjny niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu można łatwo
tworzyć imponujące produkcje. Zacznij od szablonów projektów lub stwórz swój film od podstaw dzięki nowym kreatywnym
funkcjom przeciągania i upuszczania! Szybka edycja za pomocą narzędzi do cięcia, przycinania, przycinania i korekcji wideo;
dodawać tytuły i przejścia; nawet eksploruj swoją kreatywność dzięki zabawnym filtrom i efektom. Początkujący i
doświadczeni użytkownicy pokochają elastyczność i łatwość obsługi, które wyróżniają tę edycję wideo. VideoStudio Pro 2020
jest bardziej zabawne, kreatywne i sprawia, że życie na żywo i tworzenie filmów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

2. Wyposażony w funkcje, które ujawniają moc pod maską
VideoStudio jest uznawany przez recenzentów i redaktorów za zabawny, łatwy i wyposażony w wiele funkcji, więc śmiało i
zaskakuj się tym, co możesz stworzyć! Wyjdź poza podstawowe narzędzia do korekcji i edycji wideo i przekształć materiał w
wysokiej jakości filmy. Dodaj dramatu do swojej historii dzięki efektom ruchu, odkryj nowe perspektywy dzięki szablonom
podzielonego ekranu i przenieś się w dowolne miejsce na świecie dzięki efektom zielonego ekranu. Nawet edytuj wideo 360 °!
Ulepsz swoje nagrania dzięki sterowaniu korekcją kolorów i wykorzystaj ponad 1500 efektów, aby naprawdę przekształcić
codzienne przygody w wysokiej jakości produkcje wideo. Dzięki VideoStudio Pro 2020 otrzymujesz wszystkie narzędzia
potrzebne do tworzenia imponujących filmów i rozwijania umiejętności edytorskich.

3. Inteligentne, szybkie i łatwe w obsłudze narzędzia do tworzenia wideo
Tworzenie wysokiej jakości filmów w codziennych chwilach jest teraz szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki VideoStudio
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2020. Przekształć swoje zdjęcia i filmy w pokazy slajdów i filmy w zaledwie kilka minut dzięki łatwym narzędziom do edycji
VideoStudio. Skorzystaj z FastFlick, błyskawicznego twórcy pokazu slajdów, aby błyskawicznie tworzyć filmy. Po prostu
wybierz szablon, przeciągnij i upuść zdjęcia lub klipy wideo i pozwól FastFlick pracować nad swoją magią. Masz problem z
podjęciem decyzji, co uwzględnić w montażu pamięci? Pracuj mądrzej dzięki nowemu narzędziu Highlight Reel, inteligentnemu
narzędziu filmowemu, które automatycznie analizuje i wydobywa najlepsze części multimediów i ustawia je tak, aby grało w
rytm muzyki! Zawsze możesz zanurzyć się w projekcie na osi czasu VideoStudio, aby go dalej edytować. VideoStudio Pro 2020
oferuje więcej sposobów na sprawienie, aby edycja wideo była przyjemna, łatwa i kreatywna.

4. Przechwytywanie MultiCam
Angażuj widzów, powiększaj grono odbiorców i przechwytuj wideo dzięki MultiCam Capture Lite programu VideoStudio. Łatwo
twórz filmy instruktażowe, wideo z gier, nagrywaj dema produktów i nie tylko za pomocą jednego łatwego w obsłudze
oprogramowania do nagrywania. Oszczędzaj czas edycji, wyświetlając podgląd i kalibrując kolor i jasność każdego kanału
przed nagraniem! Poznaj różnorodne kreatywne opcje, w tym efekty obrazu w obrazie, lub szybko przełączaj kąty kamery, aby
zwiększyć zainteresowanie i przyciągnąć widzów. Od przechwytywania po edycję, VideoStudio zapewnia narzędzia potrzebne
do tworzenia interesujących treści.

5. Edycja wideo 360 °
VideoStudio zapewnia wszystko, czego potrzebujesz, aby edytować filmy 360 °! Szybko dodawaj tytuły, przycinaj filmy, a
nawet konwertuj filmy 360 ° na standardowe filmy. Dzięki VideoStudio możesz dać widzom wyjątkową perspektywę,
kontrolując kąt nagrania i badając efekty Tiny Planet i Rabbit Hole! Po edycji możesz łatwo udostępnić swój film bezpośrednio
na YouTube lub wyeksportować go do zestawu słuchawkowego w wirtualnej rzeczywistości. Narzędzia do edycji 360 ° w
VideoStudio sprawiają, że tworzenie unikatowych i potężnych filmów 360 jest naprawdę łatwe, aby wyrazić się twórczo pod
każdym kątem.

6. Animacja poklatkowa
VideoStudio to świetne oprogramowanie dla początkujących kamerzystów, redaktorów i animatorów! Narzędzie animacji
poklatkowej w produkcie ułatwia proces pracy dzięki intuicyjnym narzędziom, które pomagają w planowaniu i rejestrowaniu
klatek. Użyj kamery internetowej lub podłącz kamerę i steruj przechwytywaniem bezpośrednio z VideoStudio! Skorzystaj z
regulowanych przewodników, aby określić liczbę potrzebnych klatek, uchwycić swoją wizję i kliknąć, aby natychmiast
skompilować i dodać je do projektu VideoStudio.

7. Tworzenie DVD
VideoStudio zapewnia narzędzia potrzebne do przekształcenia projektów wideo w dopracowane płyty DVD, aby dzielić się nimi
i grać z przyjaciółmi i rodziną! Przekształć swoje domowe filmy za pomocą VideoStudio MyDVD i szybko twórz wysokiej jakości
spersonalizowane płyty DVD z niestandardowymi menu, tytułami, rozdziałami i muzyką. Dzięki ponad 50 szablonom
tematycznym do wyboru, MyDVD ułatwia stylizowanie menu w celu dopasowania do projektu. Opanuj doznania podczas
oglądania następnego filmu w domu, nagrywając swój projekt na DVD lub AVCHD, aby przyjaciele i rodzina mogli się nim
dzielić i odtwarzać raz po raz.

8. Narzędzia audio
Łatwo jest regulować, wyciszać i nakładać warstwę audio bezpośrednio na osi czasu. Szybko zbalansuj poziomy dźwięku i
skorzystaj z wbudowanego Audio Ducking, aby wykryć narrację i dostosować dźwięk w tle, aby głośniki brzmiały ostro i
wyraźnie. Zaimportuj własną muzykę lub przeglądaj i wybierz utwór z Scorefitter, naszej bezpłatnej biblioteki muzycznej, aby
automatycznie dopasować go do długości filmu. Nawet nagrywaj własne audio za pomocą wbudowanych narzędzi do lektora i
płynnie dodawaj napisy do filmów! VideoStudio Pro 2020 ułatwia tworzenie filmów, które wyglądają i brzmią najlepiej.
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9. Dziel się łatwo i swobodnie dzięki obsłudze wszystkich popularnych typów plików i urządzeń!
Podwiń rękawy i zanurz się w praktycznej edycji niemal każdego rodzaju multimediów. VideoStudio kontynuuje śledzenie
najnowszych formatów, aby utrzymać obsługę wszystkich popularnych typów plików. Gdy wideo będzie gotowe do
udostępnienia, możesz wyeksportować je na dysk, przesłać materiał bezpośrednio na YouTube lub Vimeo, lub wyprowadzić
swój film do jednego z wielu popularnych formatów, aby obejrzeć na swoim ulubionym urządzeniu. VideoStudio obsługuje
iPad, iPhone, iPod touch i Sony PSP / PS4, a także smartfony z systemem Windows i Android i wiele więcej! Filmy są
zoptymalizowane dla wybranej witryny, aby nigdy nie ryzykować utraty jakości. Program VideoStudio 2020 zapewnia wszelkie
wsparcie potrzebne do tworzenia filmów, które z dumą możesz udostępnić.

10. Zasoby edukacyjne
Ucz się na bieżąco i od samego początku twórz imponujące filmy, stukając w nowe samouczki na karcie głównej. Nasza
obszerna biblioteka materiałów do nauki oferuje wskazówki i porady dotyczące edycji oraz inspiracje projektowe dla
wszystkich, od początkujących po zaawansowanych użytkowników. Uzyskaj dostęp do dodatkowej pomocy za pośrednictwem
naszego forum użytkowników, aby zadawać pytania i łączyć się z innymi edytorami w społeczności VideoStudio. Twój zakup
obejmuje również 10-dniową przepustkę all-access do samouczków wideo, treści i innych materiałów od naszych znajomych
ze StudioBacklot.tv! VideoStudio ułatwia zanurzenie się w edycji wideo, tworzenie imponujących filmów od samego początku i
rozwijanie umiejętności.

11. Wydajność
Pracuj mądrzej, szybciej i bardziej twórczo niż kiedykolwiek wcześniej dzięki VideoStudio 2020. Zoptymalizowany dzięki
najnowszej technologii akceleracji wideo, formatom plików i obsłudze wszystkich popularnych urządzeń, zapewniamy, że
użytkownicy mogą nurkować i edytować niemal każdy rodzaj multimediów. Zaawansowane przyspieszenie sprzętowe
wykorzystuje nowoczesne karty graficzne oraz technologie Intel i nVidia, aby znacznie przyspieszyć renderowanie do
popularnych formatów plików. Skorzystaj zarówno z szybszego renderowania projektu podczas eksportu, jak i lepszej jakości
podczas renderowania tytułów, podglądów i masek wideo podczas edycji. Udoskonalony o wyświetlacz 4K, VideoStudio 2020
oferuje szybszą i płynniejszą edycję, od importu do eksportu.

Wymagania systemowe
Wersje systemu
Procesor
Pamięć
Grafika
Karta dzwiękowa
Dysk twardy
Formaty wejściowe:
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Windows 10, Windows 8, Windows 7, 64-bit
Intel Core i3 or AMD A4 3.0 GHz dla pracy ze standardowymi rozdzielczośc
Core i7 lub AMD Ahlon A10 dla pracy z rozdzielczościami HD oraz UHD
Minimum 4 GB; rekomendowane 8 GB dla pracy z rozdzielczościami HD or
Karta graficzna z 256MB RAM minimum, obsługa DXVA2 VLD, Vertex i Pixe
Kompatybilna z systemem Windows
Minimum 6 GB wolnego miejsca
Video: AVCHD (.M2T/.MTS), AVI, DV, DVR-MS, HDV, HEVC2(H.265)
MOD, MOV3(H.264), MPEG-1/-2/-4, TOD, UIS, UISX, WebM, WMV, XA
encrypted DVD titles
360 Video: equirectangular, single fisheye, dual fisheye
Audio: AAC, AC3, Aiff, AMR, AU, CDA, M4A, MOV, MP3, MP4, MPA, O
Image: CLP, CUR, DCS, DCX, EPS, FAX, FPX, GIF87a, ICO, IFF, IMG,

Formaty wyjściowe:

Akcesoria:

Dodatkowe informacje:

MPO, MSP, PBM, PCT, PCX, PGM, PIC, PNG, PPM, PSD, PSPImage, PX
SHG, TGA, TIF/TIFF, UFO, UFP, WBM, WBMP, WMF, 001, Camera RA
Video: AVC, AVI, DV, HDV, HEVC2 (H.265), M2T, MOV3, MPEG-1/-2
WebM, WMV, XAVC S, 3GP
Device: Apple iPod/iPhone/iPad/TV, Android devices, Sony PSP/PS3
Microsoft Xbox compatible formats,DV, HDV
Disc: DVD, AVCHD, SD Card, Blu-ray ($)
Web: YouTube, FlickR, Vimeo, Niconico
Audio: M4A, OGG, WAV, WMA
Image: BMP, JPG
Nagrywarka DVD dla tworzenia płyt DVD oraz AVCHD
Nagrywanie płyt w standardzie Blu-Ray wymaga zakupu oddzielnego plugi
programu
Formaty AVCHD, HDV, DVD, Blu-ray, MOD i MPEG2 z dźwiękiem AC3 są do
systemie Windows 8 oraz Windows 10
Wsparcie dla formatu HEVC (H.265) wymaga Windows 10, kompatybilnej k
zainstalowanego w systemie dodatku HEVC video

Porównanie wersji

VideoStudio Pro 2020 v/s VideoStudio Ultimate 2020
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