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AVS Image Converter – łatwa konwersja i obróbka hurtowa zdjęć
AVS Image Converter to wygodny w użyciu program do konwersji między wszystkimi
najważniejszymi formatami zdjęć i obrazów, np. JPEG, PDF, RAW, TIFF, TGA, RAS, GIF, JPEG
2000, animowany GIF/PNG i innych. Oprócz funkcji związanych z konwersją zdjęć i obrazów,
program pozwala również na automatyczną zmianę rozmiaru zdjęć, dopasowując je do
formatów drukowania, przygotowywanie zdjęć do publikacji w postaci pokazu slajdów,
nakładanie efektów specjalnych na zdjęcia, np. efekt starej fotografii, zdjęcia czarno-białego i
innych, dodawanie znaku wodnego do zdjęć.
http://konwerter.fotosoftware.pl
Najważniejsze funkcje programu
•

Konwersja zdjęć i obrazów pomiędzy dowolnymi formatami
AVS Image Converter umożliwia konwersję zdjęć i obrazów zapisanych we wszystkich najważniejszych
formatach. Otwieraj, edytuj i konwertuj pliki zdjęć w JPEG, PDF, RAW, TIFF, TGA, RAS, GIF, JPEG 2000,
animowany GIF/PNG, itd.

•

Ulepszanie zdjęć poprzez efekty i korektę
Za pomocą AVS Image Converter możesz nie tylko szybko konwertować hurtowe liczby plików między
różnymi formatami, ale również zmieniać ich rozmiar w jednym przebiegu. Dodatkowo możliwe jest
automatyczne korygowanie każdego za pomocą funkcji "Auto korekcji", a także samodzielne ustawienie
parametrów jasności, kontrastu, tempearatury barwowej, rozmycia lub wyostrzenia.
Na wszystkich konwertowanych plikach można również stosować efekty specjalne takie jak zmiana
koloru na stylizację starego zdjęcia, na zdjęcie czarno-białe czy negatyw/pozytyw, a także nakładać
przezroczyste tekstury.

•

Dodawanie znaku wodnego do zdjęć (watermark)
AVS Image Converter posiada również cenną funkcję dla osób publikujących wiele zdjęć w sieci, gdyż
umożliwia łatwe oznakowanie swoich zdjęć tzw. znakiem wodnym. Znakiem wodnym może tutaj być
obrazek (np. logo) lub tekst, który jest umieszczany na każdym spośród konwertowanych zdjęć.
Umieszczany na obrazie znak wodny można łatwo modyfikować np. zmieniać rozmiar, obracać, a w
przypadku tekstu również dodawać cień czy krawędzie.
Formaty odczytywane: BMP, GIF (w tym animowany GIF), JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, APNG, TIFF,
TIF, PCX, TGA, RAS, PSD, CR2, CRW, RAF, SVG, ITHMB, SFM, Wb1, PDD, DNG, MEF, NEF, ORF, ARW,
EMF, WMF, JPEG 2000.
Zapisywanie w formatach: BMP, GIF (w tym animowany GIF), JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, APNG,
TIFF, TIF, PDF, TGA, RAS.

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 Editor
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.
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.
AVS Audio Editor
Zaawansowana i precyzyjna edycja dźwięków i muzyki na osi czasu. Kilkadziesiąt efektów specjalnych i
filtrów. Nagrywanie dźwięku z różnych źródeł i import z filmów.
AVS Audio Converter
Konwertuj MP3, WMA, WAV, M4A, AMR, OGG, FLAC, MP2, itd. Zarządzaj plikami APE i koduj je do dowolnego
formatu. Eksportuj dźwięk z filmów. Twórz dzwonki do telefonów i iPhone.
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 Image Convertera otrzymuje się licencję uprawniającą do bezpłatnego
używania Video Editor, Video Converter, Video Uploader, Screen Capture, Video Recorder, Audio Editor i Audio
Converter. Wszystkie po polsku.
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.

HomePage:
Download Professional:
Licencja:
Sklep:
Język:

http://konwerter.fotosoftware.pl
http://konwerter.fotosoftware.pl/download-imageconverter.html
shareware, cena od 159,- PLN brutto
http://sklep.sprytne.pl/
Polski

Dane dystrybutora:
Cream Software
ul. Dąbrowskiego 58 d
32-400 Myślenice
WWW: http://sklep.sprytne.pl/
telefon: 12 443 19 39
faks: 12 443 19 40

