Vergelijking tussen de versies

Functies
Nieuw! Corel® AfterShot™ 3 – U kunt zelfs de grootste fotocollecties aanpassen en
beheren, en RAW-bestanden verbeteren.
Perfectly Clear by Athentech Imaging – Pas robuuste, éénkliks afbeeldingscorrecties
toe met deze bekroonde en intelligente fotocorrectietechnologie.
Nieuw! Corel® Live Screen Capture – Neem direct vanaf uw scherm video op. U kunt
eenvoudig zowel systeemaudio als microfoongeluid vastleggen tijdens het opnemen.
Creatieve collectie – Bevat tientallen penselen, texturen en van royalty's
gevrijwaarde achtergronden.
Nieuw! Nieuw van sjabloon – Stel gepersonaliseerde wenskaarten, brochures en
meer samen, en nu sneller dan ooit met de nieuwe projectsjablonen.
Nieuw! Screenshot met Slim vastleggen – Leg schermopnamen vast en
bewerk ze op één locatie.
Nieuw! Gereedschap Opvulling met kleurovergang – Pas overgangen eenvoudig
aan door ze direct op een afbeelding te zetten en versleep knooppunten om de
overgang te wijzigen.
Nieuw! Tekstvoorinstellingen – Versnel bewerkingstaken door voorinstellingen
toe te passen op uw tekst.
Verbeterd! Verbeterd tekstgereedschap – Profiteer van een vereenvoudigde en
aanpasbare werkbalk met nieuwe tekstfuncties.
Verbeterd! Foto-effecten in real-time – U ziet hoe fotoaanpassingen direct worden
toegepast voor bewerking die snel en soepel verloopt.
Nieuw! Bewerkingsgeschiedenis exporteren – Documenteer en deel uw
bewerkingen voor een specifieke foto of een bepaald project.
Nieuw! Verbeterde ondersteuning voor stiften en grafische tableaus – Doe uw
voordeel met verbeterde prestaties van stiften dankzij ondersteuning voor
WinRTS-apparaten.
Nieuw! Slimme fotocorrectie voor batches – Bespaar tijd door slimme fotocorrectie
en batchverwerking te combineren en aanpassingen tegelijkertijd op meerdere
foto's toe te passen.
Nieuw! Rondleiding – Behaal sneller succes met een eerste uitleg bij de interface
en belangrijkste functies van PaintShop Pro.
Verbeterd! Scripts – Pas uw scripts sneller toe, want scriptdialoogvensters
worden standaard verborgen.
Tekstomloop – Laat tekst direct binnen een vectorvorm of een selectie omlopen
voor nieuwe creatieve mogelijkheden.
Magic Move – Selecteer de persoon of het voorwerp dat u wilt verplaatsen en
sleep het item naar de nieuwe positie. Het lege gebied dat overblijft, wordt
automatisch gevuld.
Lenscorrectie – U kunt eenvoudig vervormingen, vignetten en kleurafwijkingen
corrigeren in het werkvlak Bewerken van het Lab voor RAW-gegevens.
Ondersteuning voor 4K-monitors – Pictogrammen en de interface zijn compatibel
met schermen met een ultrahoge DPI.
Magisch vullen – Wis eenvoudig een ongewenst deel van uw foto en vervang dit
naadloos door een overeenkomende achtergrond.
Gereedschappen Tekst en Vormsnijder – Maak direct een fotovoorwerp door
een tekst of een vorm te gebruiken om onderliggende foto's of afbeeldingen
uit te snijden.
XMP-ondersteuning – Dankzij XMP-ondersteuning voor RAW-bestanden kunt u in
PaintShop Pro X9 nu gegevens lezen en importeren die zijn opgeslagen in
XMP-bestanden.
Snelle selectiegereedschappen – Sleep een selectievenster over het gewenste
gebied met Automatische selectie. Of probeer het Slim selectiepenseel en maak
snel een selectie door met een penseel een monster te nemen van het doelgebied.
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Leren met video – Kijk en leer; profiteer van de bibliotheek vol handige studielessen
in het nieuwe Discovery Center.
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.
Mensen – Gebruik gezichtsherkenning om de mensen op uw foto's te taggen
HDR-foto's samenvoegen – Voeg meerdere belichtingen samen om pakkende
HDR-afbeeldingen (High Dynamic Range) te creëren.
Retrolab – Pas effecten toe die het uiterlijk van oude analoge camera's nabootsen.
Palet Kant-en-klare effecten – Transformeer uw foto's met tientallen unieke
creatieve effecten op basis van ouderwetse foto- en filmstijlen en meer.
Mijn reis delen – Toon een interactieve diapresentatie met behulp van Google Maps.
Opties voor het delen – Upload uw foto's naar Facebook, Flickr en Google+.
Scripts – Versnel zich steeds herhalende taken met behulp van de scriptengine
en -handleiding voor gebruik bij batchverwerking.
Selectieve focus – Boots het effect na van dure tilt-shiftlenzen en zet een opname
om in een miniatuurwereld.
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 makkelijk om het detail te herstellen in overbelichte
gebieden, om de witbalans aan te passen en meer.
Batchverwerking – Pas één foto aan en pas de bewerking vervolgens toe
op meerdere foto's.
Fotobeheer - U kunt uw foto's in catalogi indelen, van labels voorzien en zoeken,
zodat uw favorieten altijd binnen handbereik zijn.
Objecten extraheren – Selecteer snel en nauwkeurig elementen van een afbeelding
en verwijder deze.
Zichtbaar watermerk – Voorzie uw foto's van het copyrightteken of van uw merk.
Gereedschap Kleurwisselaar
Aanpassingslagen
Makeovertools – Verwijder oneffenheden, maak tanden witter, maak ogen
helderder, schilder een zongebruinde tint op en maak uw onderwerpen slanker.
Filters voor het verwijderen van de ruis van digitale camera's en van kleurafwijking
Correctiefilters Rechtzetten, Perspectief en Lensvervorming
Gereedschappen Klonen en Krasjes verwijderen
Gereedschappen voor vectortekeningen
Webafbeeldingen – Optimalisatie, Rollover maken, Segmentering en
Afbeelding met hyperlinks
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