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Nieuw! PhotoMirage™ Express — Zet elke afbeelding probleemloos en in
een paar minuten om in een adembenemende animatie.
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Vergelijking tussen de versies

Nieuw! ®Corel  Painter Essentials™ 6 — Leer hoe u op een leeg doek kunt
schilderen, tekenen en schetsen met dit gebruiksvriendelijke schilderprogramma.

Nieuw! Perfectly Clear 3.5 SE by Athentech Imaging — Pas in één klik
intelligente correcties toe op uw foto's.

®Corel  AfterShot™ 3 — U kunt zelfs de grootste fotocollecties snel aanpassen
en beheren en RAW-bestanden verbeteren.

De creatieve collectie van Corel — Bevat tientallen penselen, texturen en
royaltyvrije achtergronden.

Nieuw! Voorinstellingen voor Pic-to-Painting — 13 artistieke voorinstellingen
passen Deep Neural Networks toe voor het analyseren van uw foto en geven
deze vervolgens het uiterlijk van een beroemde schilderstijl.

Nieuw! Ondersteuning voor 360°-camera's — U kunt een 360°-foto
rechtzetten, draaien en gelijkmaken en automatisch het statief uit de
afbeelding verwijderen. Of creëer een interessant 'planeetachtig' effect.

Verbeterd! Werkbalk Bijsnijden — Verbeter foto's rechtstreeks vanaf de
werkbalk Bijsnijden met eenvoudige toegang tot Kant-en-klare effecten,
Eénstaps-fotocorrectie en Scherptediepte.

Nieuw! Naadloze migratie van content en insteekfilters — U kunt uw inhoud
van eerdere versies eenvoudig migreren, zodat het upgraden gemakkelijk wordt.

Verbeterd! Ondersteuning voor de nieuwste stiften en grafische tableaus —
Koppel PaintShop Pro aan de nieuwste populaire en met WinTab en Windows
Ink compatibele stiften en grafische tableaus.

Verbeterd! Meer dan 50 correcties — Profiteer van meer dan 50 verbeteringen in
de prestaties, stabiliteit en functies van PaintShop Pro, op basis van de
verzoeken van trouwe gebruikers.

Verbeterd! Automatisch opslaan — U beschikt nu over meer controle over de
frequentie van het automatisch opslaan en krijgt standaard met minder
onderbrekingen te maken.  

Verbeterd! Snellere functies — Bijsnijden is nu 5x sneller en het gereedschap
Klonen en Eénstaps-fotocorrectie zijn ook sneller.

Nieuw! De tekstgrootte van de interface aanpassen — Wijzig de tekstgrootte
voor betere leesbaarheid in PaintShop Pro 2019. Kies kleine of grote tekst in
het gebruikersinterfacemenu.

Nieuw! Meer kleurenpaletten — Kies uit 10 nieuwe vooraf gedefinieerde
harmonieuze kleurenschema's waardoor u tijd en moeite kunt besparen bij het
selecteren en aanbrengen van kleuren.

Nieuw! Meer penselen — Ontdek 10 nieuwe penseelpunten voor meer
creatieve opties.
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Essentials en complete werkvlakken — Kies uit twee werkvlakken om in te
werken, op maat gemaakt voor uw workflow of vaardigheidsniveau.

Snel aanpassen — Kies de gereedschappen die u wilt weergeven op de
gereedschapswerkbalk en zoek naar om het even welk gereedschap door
middel van een handige alfabetische zoekopdracht.
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Nieuw! Meer verlopen, patronen en plaatjespenselen — Ontwerp met 30 nieuwe
verlopen, patronen en plaatjespenselen die uw creatieve mogelijkheden vergroten.



Objecten extraheren — Selecteer snel en nauwkeurig elementen van een
afbeelding en verwijder ze.

Makeovergereedschappen — Verwijder oneffenheden, maak tanden witter, maak
ogen helderder, zorg voor een zongebruinde tint en maak uw objecten slanker.

Filters voor het verwijderen van de ruis van digitale camera's
en kleurafwijkingen

Batchverwerking — Pas één foto aan en pas de bewerking vervolgens toe
op meerdere foto's.

Tools voor het beheren van foto's — Deel uw foto's in categorieën in, classificeer
ze en voorzie ze van labels, zodat uw favorieten altijd binnen handbereik zijn.

Invullicht en duidelijkheid — Maak donkere gebieden van een foto lichter
zonder de rest van de afbeelding te wijzigen.

Lab voor RAW-gegevens — Breng niet-destructieve wijzigingen aan in RAW-
afbeeldingen. Het is gemakkelijk om het detail te herstellen in overbelichte
gebieden, om de witbalans aan te passen en meer.

Gereedschappen Klonen en Krasjes verwijderen

reedschappen voor vectortekeningen

Functies

®Corel
®PaintShop

Pro X9
Ultimate

®Corel
®PaintShop

Pro 2018
Ultimate

®Corel
®PaintShop

Pro 2018

®Corel
®PaintShop

Pro 2019

®Corel
®PaintShop

Pro 2019
Ultimate

Ondersteuning voor 4K-monitors — De verbeterde interface is compatibel
met schermen met een ultrahoge DPI.

Tools voor schermopnamen — Leg schermopnamen vast en bewerk ze
allemaal op één locatie.

Magic Move en Magisch vullen — Gebruik contentgevoelige bewerkingsgereed-
schappen om automatisch het lege gebied op te vullen wanneer u een voorwerp
verplaatst in of verwijdert uit uw afbeelding, zodat het altijd overeenkomt met
de omringende achtergrond.

Lenscorrectie — Corrigeer eenvoudig vervormingen, vignetten en kleurafwijkingen.

Tekst- en vormsnijgereedschappen — Creëer direct fotovoorwerpen door een
tekst of een vorm te gebruiken om onderliggende foto's of afbeeldingen
uit te snijden.

Tekstomloop — Laat tekst direct binnen een vectorvorm of een selectie
omlopen voor nieuwe creatieve mogelijkheden.

Snelle selectiegereedschappen — Sleep een selectievenster over het gewenste
gebied met automatische selectie. Of probeer het Slimme selectiepenseel om
snel een selectie te maken door over het doelgebied te strijken.

Ondersteuning voor insteekfilters — Profiteer van de ondersteuning voor
64-bitsversies van insteekfilters van derden en Adobe Photoshop-insteekmodules.

Plaatsen — Koppel uw foto's aan bestaande locaties.

HDR-foto's samenvoegen — Voeg meerdere belichtingen samen om pakkende
HDR-afbeeldingen (High Dynamic Range) te creëren.

Retro Lab™ — Pas effecten toe die het uiterlijk van oude analoge
camera's nabootsen.

Kant-en-klare effecten — Transformeer uw foto's met tientallen unieke
creatieve effecten op basis van ouderwetse foto- en filmstijlen en meer.

Opties voor delen — Upload uw foto's naar Facebook, Flickr, SmugMug
en Google+.

Scripts — Versnel zich steeds opnieuw voordoende taken met behulp van de
scriptengine en -handleiding voor batchverwerking.

Selectieve focus — Boots het effect na van dure tilt-shiftlenzen en zet een
opname om in een miniatuurwereld.
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Welkomtab — Ontdek leermateriaal, gratis en premiuminsteekfilters,
toepassingen, scripts, penselen en meer in een nieuwe interface met
gebruiksvriendelijke tabs.

Projectsjablonen — Ontwerp gepersonaliseerde wenskaarten, brochures en
meer, sneller dan ooit met de nieuwe projectsjablonen.
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