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AVS Video Editor – nie tylko profesjonalna edycja video
AVS Video Editor to program do nieliniowej edycji i obróbki filmów video. Z jego pomocą można
tworzyć filmy na potrzeby domowe, do publikacji w Internecie jak i profesjonalne nagrania z
imprez okolicznościowych, które z łatwością wzbogacać można muzyką, zdjęciami czy
podkładem głosowym. Program pozwala oczywiście na wypalanie płyt DVD/Blu-Ray z
wielopoziomowymi menu. W AVS Video Editor z łatwością wycina się także niepożądane sceny,
łączy filmy w atrakcyjny klip video miksując z innymi materiałami, a także dodaje napisy i
muzykę w tle.
AVS Video Editor pozwala również na zgrywanie materiału video z kamer video VHS, DV, HD,
kamer internetowych i tunerów TV oraz bezpośrednio z ekranu komputera, umożliwiając
tworzenie filmów instruktażowych, a także przygotowanie filmów dla różnorodnych urządzeń i
serwisów sieciowych (youtube, facebook, itp.). Producent programu AVS4YOU.
http://edytor.videosoft.pl
Najważniejsze funkcje programu
•

Studio filmowe we własnym domu
AVS Video Editor to wygodne tworzenie filmów nawet w najwyższej jakości Full HD. Jeśli posiadasz
kamerę i chciałbyś ze swoich filmów przygotować atrakcyjny klip czy film na płycie DVD/Blu-Ray dla
swojej rodziny, albo z łatwością umieścić go w Internecie (np. na YouTube), to wypróbuj ten program.
Nie jest tutaj wymagana jakaś specjalistyczna wiedza. W programie możesz przegrać film z kamery do
komputera, podzielić i usunąć zbędne fragmenty, dodać przejścia, napisy tytułowe, muzykę w tle czy
nawet komentarz głosowy. Na koniec możesz wybrać w jaki sposób podzielić się filmem z innymi,
tworząc płyty z animowanym menu, zapisując pliki na urządzeniach przenośnych czy bezpośrednio w
sieci np. na YouTube.

•

Nie ogranicza Twojej wyobraźni
Importuj, przycinaj, skracaj, łącz, obracaj i miksuj filmy video w AVS Video Editor. Wybieraj spomiędzy
ok. 300 innowacyjnych efektów video i przejść między scenami. Wstawiaj menu, dźwięki, muzykę,
komentarze tekstowe, napisy. Możesz nawet skorzystać z funkcji korekcji kolorów oraz stabilizacji filmu
nagranego w trudnych warunkach.

•

Przyspiesza edycję materiału HD-Video
Dzięki zintegrowanej z programem technologii przyspieszania dostępu do dużych plików (video cache),
edycja HD-Video, nawet w najwyższej rozdzielczości FullHD, staje się szybsza i prostsza. Możesz już
wygodnie wykorzystywać pliki AVI HD, WMV HD, TOD, AVCHD, MOD, MTS/M2TS, Blu-Ray video, MPEG2HD, MKV, MP4 i inne z programem AVS Video Editor.

•

Umożliwia przetwarzanie filmów Blu-Ray
AVS Video Editor pozwala Ci na otwieranie i edycję filmów Blu-ray. Możesz korzystać z efektów
specjalnych nakładanych na film lub ze specjalnie zaprojektowanych menu. Dodaj również dźwięk, inne
filmy i zdjęcia do swoich filmów Blu-Ray. Na koniec możesz zapisać przygotowany film w dowolnym
formacie video lub zapisać go znów na płycie Blu-ray.

•

Ułatwia przegrywanie materiału video z różnych źródeł
Dostępny z AVS Video Editor program AVS Video Recorder umożliwia przegrywanie do komputera
materiałów video z dowolnych urządzeń takich jak kamery VHS, DV i miniDV, tunerów TV, kamery HD i
internetowych. Przegrane filmy możesz edytować i zapisywać na dysku lub na płytach DVD. Co więcej,
przy użyciu programu AVS Screen Capture możesz nawet nagrywać to, co dzieje się na ekranie Twojego
komputera. Dzięki temu z można z łatwością wykonać prezentacje video produktów, video szkolenia czy
poradniki.

•

Upraszcza dzielenie się filmami z rodziną i przyjaciółmi
Kiedy już stworzysz film, możesz albo zapisać go na płycie, albo na dysku, albo od razu podzielić się nim
ze swoją rodziną lub przyjaciółmi, którzy mogą go obejrzeć w Internecie. AVS Video Editor umożliwia
zapis filmów bezpośrednio do takich serwisów jak Facebook, Flickr, MySpace, itp. bezpośrednio z okna
programu!

•

Obsługuje wszystkie najważniejsze formaty
AVS Video Editor umożliwia edycję filmów video zapisanych we wszystkich najważniejszych formatach.
Otwieraj, edytuj i zapisuj pliki video w AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV, MKV, H.263/H.264 itd. Nie
musisz się martwić w jakim formacie dostarczony jest plik video!
Formaty odczytywane: HD Video (Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD i WMV HD), AVI (DivX, Xvid,
itd.), DV AVI, MP4 (Sony PSP, Apple iPod i Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), DVD, VOB,
VRO, MPEG-1, 2, 4, TOD, MOD, MPG, DAT, VCD, SVCD, Real Video (RM, RMVB), ASF, ASX, MJPEG, H.
263, H.264, DVR-MS, MKV, OGM, FLV, AMV, MTV, TS, M2TS, M2T, MTS, DPG, NSV, FLI, FLC, CDG, GVI,
SVI, PPT, PPTX.
Zapisywanie w formatach: HD Video (Blu-ray video, AVCHD, MPEG-2 HD i WMV HD), AVI (DivX,
Xvid, itd.), MP4 (Sony PSP, Apple iPod i Archos), WMV, 3GP, 3G2, QuickTime (MOV, QT), SWF, FLV, DVD,
MPEG-1, 2, 4, MPG, MJPEG, H.263, H.264, Real Video (RM, RMVB).

Dodatkowe programy dostępne bezpłatnie z licencją na Video Editor
AVS Video Converter
AVS Video Converter to przyjazny i łatwy w korzystaniu konwerter filmów video. Bardzo wiele obsługiwanych
formatów video i funkcji oraz wysoka wydajność powodują, że AVS Video Converter jest jednym z
najbardziej wszechstronnych programów do konwersji i obróbki filmów video, które są obecnie dostępne na
rynku. Łatwa konwersja między DVD na AVI, AVI na MPG, Flash, HD, iPhone, Blu-Ray, WMV, itd. Łączenie
filmów i konwersja wielu na raz. Tworzenie DVD z menu! Wymagana odrębna instalacja.
AVS Video Uploader
AVS Video Uploader to program działający w stylu kreatora, który umożliwia przesyłanie plików utworzonych
w AVS Video Editor z Twojego komputera do popularnych serwisów sieciowych, gdzie można udostępniać
filmy rodzinie lub przyjaciołom. Obsługiwane serwisy to Facebook, Dailymotion, YouTube, Photobucket,
TwitVid, MySpace, Flickr.
AVS Screen Capture
Ten program, znajdujący się w pakiecie z AVS Video Editor umożliwia przechwytywanie dowolnych czynności
wykonywanych na ekranie Twojego komputera. Można wykonywać pojedyncze zdjęcia ekranu, jak również
nagrywać film z czynnościami wykonywanymi w programach. W ten sposób można w bardzo prosty sposób
tworzyć video prezentacje, poradniki video, czy szkolenia. Możliwe jest wskazanie obszaru ekranu do
nagrywania lub wybranego okna programu. AVS Screen Capture nagrywa również czynności wykonywane
myszką oraz kliknięcia. Nagrany film może być przeglądany i zapisany w formacie FLV, WMV lub AVI, a
następnie poddany obróbce w AVS Video Editor, gdzie można dodać napisy, komentarz tekstowy czy dźwięk.
AVS Video Recorder
AVS Video Recorder umożliwia przesyłanie materiału video z dowolnego podłączonego urządzenia do
komputera. Następnie materiał jest automatycznie dodawany do biblioteki AVS Video Editor, gdzie może być
poddany dalszej obróbce. Możliwe jest więc zgrywanie materiału z kamer VHS, DV, miniDV, HD, tunerów TV
czy kamer internetowych.

Licencja na oprogramowanie
Program dostępny jest z licencją bezterminową uprawniającą również do komercyjnego wykorzystania
programu. Dodatkowo użytkownik może wybrać przez jaki okres czasu chciałby posiadać bezpłatny dostęp
do kolejnych nowych wersji programu: przez 1 rok lub na zawsze. Wybierając tę ostatnią opcję, uzyskuje się
dostęp do wszystkich przyszłych nowych wersji programów bez ograniczeń czasowych.
Uwaga! Wraz z zakupem AVS Video Editor otrzymuje się licencję uprawniającą do bezpłatnego używania
Video Editor oraz Video Converter, Video Uploader, Screen Capture, Video Recorder! Wszystkie po polsku, a
wkrótce kolejne programy, które użytkownik otrzyma bezpłatnie!
Minimalne wymagania systemowe
•

System operacyjny
Windows XP, 2003, Vista, 7* (Mac OS / Linux nie są obsługiwane)

•

Sprzęt
Procesor: Intel / AMD o prędkości 2500 MHz lub lepiej
RAM: 1 GB lub więcej
Dźwięk: karta dźwiękowa kompatybilna z Windows
Monitor: umożliwiający pracę w trybie 32-bitowej głębi kolorów
Nagrywarka CD: do importowania płyt CD
Nagrywarka DVD: do importowania z płyt DVD i tworzenia Video DVD
Urządzenie do przechwytywania: wymagane do zgrywania materiału video (np. kamera)

•

Oprogramowanie
Windows Media Player 11 lub wyższy w przypadku odtwarzania WMV
DirectX: Microsoft DirectX 9.0c lub nowszy
Uprawnienia administracyjne do instalacji programu i aktywacji
Połączenie z Internetem, do procesu aktywacji

•

Windows Vista/7 
zalecane wymagania systemowe
Procesor: Intel / AMD 3 GHz na jednym rdzeniu lub 1.8 GHz dual core
RAM: 1.5 GB lub więcej
Video: karta graficzna zgodna z Windows Vista/7
Dźwięk: karta dźwiękowa zgodna z Windows Vista/7
Uwaga: Wymagania systemowe mogą się różnić w zależności od zainstalowanej wersji systemu Windows
Vista/7 i być większe, gdy interfejs Windows Aero jest włączony.
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