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Nowe wersje programów AVS do obróbki multimediów
Niedawno ukazała się duża aktualizacja najważniejszych programów do obróbki multimediów
firmy AVS4You, które dostępne są w polskojęzycznej wersji. Zaktualizowane zostały programy
Video Converter, Video Editor, Audio Converter oraz Audio Editor. Wszystkie programy w
wersjach testowych mogą być bezpłatne pobrane z serwisu firmy Cream Software.
Użytkownicy posiadający licencję na jeden z programów, mogą bezpłatnie używać wszystkich
pozostałych. Aktualizacje do nowych wersji są bezpłatne w ramach posiadanej licencji (1 rok
lub na zawsze). Oto lista nowości.
http://www.creamsoft.com
AVS Video Converter – konwersja filmów
http://konwerter.videosoft.pl/
To przyjazny i łatwy w obsłudze program do konwersji między wszystkimi najważniejszymi formatami video,
np. AVI na DVD, HD na MP4, AVCHD, MTS, MPG, FLV, 3GP i wiele innych, a także na formaty dla różnych
urządzeń przenośnych (iPad, iPhone, PSP, PS3, Xbox, telefony, etc) czy serwisy sieciowe (YouTube,
FaceBook, MySpace).
Oprócz funkcji związanych z konwersją video, program pozwala również na prostą edycję konwertowanych
filmów: przycinanie, dodawanie napisów, efektów specjalnych. Prostota, wygoda korzystania i wydajność
czynią go jednym z najlepszych programów do konwersji i obróbki video.
Poprawa ergonomii oraz ułatwienie obsługi to główny motyw nowej wersji. Dodano również nową zakładkę z
bezpośrednią funkcją konwersji oraz gotowymi profilami ustawień konwersji dla serwisów sieciowych jak
Youtube, Facebook, Dailymotion, Flickr, Twitvid. Zaktualizowany moduł publikowania na urządzeniach
mobilnych obsługuje obecnie kolejne urządzenia opartne na systemie Android, dzięki czemu można
publikować filmy bezpośrednio z AVS Video Convertera!
AVS Video Editor – łatwa edycja filmów
http://edytor.videosoft.pl/
Najkorzystniejszy cenowo program do edycji filmów video. Z jego pomocą możesz dokonać obróbki swoich
filmów, tworzyć klipy z muzyką i efektami, prezentacje, płyty DVD/Blu-Ray z menu! Z łatwością wytniesz
niepożądane sceny, połączysz filmy w zgrabny klip video, dodasz 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.).
Aktualizacja programu do nowej wersji udostępnia liczne nowe efekty specjalne jak „Gwiezdne wojny”, ”
Profound upgrade resulted in numerous brand-new effects like Star Wars, „Cząsteczki, rozszerzony efekt
Chromakey, Twist, Grid Mosaic, Canvas, Glow, Wide Angle Zoom i tuzin innych. Umożliwiono również łączenie
projektów, automatyczną korektę proporcji materiału video oraz ulepszono nagrywanie filmów.
AVS Audio Editor – edycja dźwieków i muzyki
http://edytor.audioso.pl/
To bogaty w funkcje edycji, tworzenia dźwięków i obróbki muzyki program, który łączy w sobie
zaawansowane funkcje edycji plików dźwiękowych z prostym w użyciu i dającym szybkie efekty interfejsem
użytkownika. Dzięki temu jest on idealnym rozwiązaniem zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów.
Oprócz rozbudowanych funkcji edycji dźwięków program posiada również możliwość tworzenia dzwonków

dla telefonów komórkowych w tym iPhone, nagrywania dźwięku z różnych źródeł, miksowania dźwięków ze
sobą, stosowania efektów i filtrów. W programie możliwe jest również generowanie dźwięków syntetycznych
np. sygnałów DTMF czy szumu i zapisu plików dźwiękowych w wielu różnych formatach jak MP3, WMA, WAV
i wielu innych.
W nowej wersji dodano więcej efektów specjalnych takich jak przekształcanie głosu w głos np. robota,
funkcje konwersji tekstu na mowę oraz funkcję tzw. Multiband Compressor. Dodano również obsługę nowych
formatów dźwiękowych jak SHN, APE, QCP, MPA, VOC, MIDI, RA, itd. Pozostałe modyfikacje nie są widoczne
na pierwszy rzut oka, ale upraszają nagrywanie dźwięków pod Vista i Windows 7.
AVS Audio Converter
http://konwerter.audioso.pl/
Zaprojektowany do łatwej i szybkiej konwersji plików audio i muzyki z jednego formatu na inny. Program
obsługuje wszystkie najważniejsze formaty np. MP3, MP2, MP+, Ogg Vorbis, AAC, M4A, AMR, WMA, WAV,
ADPCM, FLAC i inne. Nowoczesny interfejs programu bardzo uprzyjemnia korzystanie z jego możliwości.
Oprócz funkcji związanych z konwersją dźwięków i muzyki, program pozwala również na prostą edycję
konwertowanych plików: przycinanie, dodawanie prostych efektów specjalnych, edycję tagów w plikach MP3.
W programie możliwe jest również tworzenie audiobook w formacie MP3 i M4B oraz dzwonków dla iPhone.
Prostota, wygoda korzystania i mnogość funkcji czynią go najlepszym programem do konwersji i obróbki
dźwięków i muzyki.
Nowa wersja konwertera dźwięków zyskała przede wszystkim funkcję łatwiejszej edycji plików M4B podczas
tworzenia audiobooków dla iPoda lub iPhona. Ulepszono zintegrowany moduł publikowania plików
dźwiękowych na urządzeniach mobilnych. Można przykładowo wgrywać dzwonki M4R do urządzeń Apple bez
konieczności otwierania iTunes. Dodano także obsługę nowych formatów audio VOC, SHN oraz dźwięków w
formacie TS.
Licencja na oprogramowanie
Programy 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 jednego z programów otrzymuje się licencję uprawniającą do bezpłatnego
używania wszystkich programów AVS.
Minimalne wymagania systemowe
•

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

•

Sprzęt
Procesor: Intel / AMD o prędkości 1500 MHz lub lepiej
RAM: 512 GB lub więcej
Monitor: umożliwiający pracę w trybie 32-bitowej głębi kolorów

•

Oprogramowanie
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 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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