
Pinnacle Studio, Plus of Ultimate: welke versie ga ik kiezen? 
  

* Pinnacle Studio voor iPad app niet inbegrepen 
** voor HEVC - ondersteuning (H.265) is tevens compatible hardware of een compatible Grafische kaart vereist. 

Deze vraag wordt vaak gesteld en we vinden het ook regelmatig terug op de forums. Daarom vond ik 
het belangrijk om wat extra uitleg te geven aan waar reeds in is voorzien op de officiële Pinnacle web-
site. Maak geen fout bij het kiezen: je hebt geen optie om een fout te herstellen. Je mag beslist geen 
fout maken, want een commerciële manier om uw versie te upgraden naar een hogere versie is er niet. 
De enige optie die wordt aangeboden tegen een lagere kostprijs is om een upgrade te kopen van een 
van de vorige versies: Reken het maar na! 
Studio wordt op de markt in drie versies: Standaard versie, Plus versie en een Ultimate versie. 

  Studio Studio Plus Studio Ultimate 

NewBlue bonus effects (700+ presets en 55+ plugins) NEE NEE JA 

4K Ultra HD video support NEE NEE JA 

XAVC S support NEE NEE JA 

Blu-Ray™ authoring NEE NEE JA 

MXF bestanden Importeren NEE NEE JA 

XAVC- en DVCPRO HD-decodering NEE NEE JA 

Nieuw! Besturing en Effecten voor 360° NEE NEE JA 

iZotope Music & Speech Cleaner NEE NEE JA 

Live Screen Capture NEE JA JA 

Nieuw! Beweging volgen, volg eenvoudig bewegende 
objecten 

NEE JA Met Mozaïek vervolging 

3D MVC file format import NEE JA JA 

Simultaan Source en Master Windows met drag & drop NEE JA JA 

Keyframe-based effects NEE JA JA 

Dolby Digital 2CH 5.1CH 5.1CH 

Aanpasbare keyboard Sneltoetsen NEE JA JA 

Stereoscopic 3D import, Editing en Export NEE JA JA 

Stereoscopic 3D Depth Control NEE JA JA 

Geavanceerde NVIDIA 3D Vision support NEE JA JA 

Dual-monitor 3D support, "side by side" export NEE JA JA 

Trim editor for source clip in/out-punt NEE JA JA 

Geavanceerde DVD Authoring NEE JA JA 

Verwijderen van Audio (Detach Audio) NEE JA JA 

3D MVC bestandsindeling Importeren NEE JA JA 

Stereoscopische 3D Import, Export, bewerken en diepte 
regelen 

NEE JA JA 

Ondersteuning voor 3d op twee monitoren, ‘side by side’ 
Export 

NEE JA JA 

Verbeterd! Eenvoudige transparantie van de Tracks NEE JA JA 

Geavanceerde Titel Editing (Motions) NEE JA JA 

Native 64-bit architectuur JA JA JA 

Verbeterd! Opname met meerdere camera’s 2 4 6 

17 Rechtenvrije Muziek tracks van Triple Scoop Music JA JA JA 

Nieuw! Stop beweging animatie, snel frame voor frame 
animatie 

JA JA JA 
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  Studio Studio Plus Studio Ultimate 

6 weken gratis training Studiobacklot/Class on Demand 
(Engels) 

JA JA JA 

Bonus 2D/3D effecten, Overgangen, Titels en Templates 1500+ 1800+ 2000+ 

Video/audio tracks voor multilayer montage 6 (3/3) 24(12/12) Geen limiet 

Kwalificaties voor Media, geavanceerde tagging en col-
lecties 

JA Uitgebreid Uitgebreid 

Nieuw! HEVC (H.265)** Import Import Import & Export 

UI verbeteringen voor meer gebruiksgemak JA JA JA 

Import en project aanpassingen voor Pinnacle Studio 
voor iPad* 

JA JA JA 

Eenvoudig delen naar Facebook®, YouTube® en Vi-
meo® 

JA JA JA 

Export: Apple® iPad, Apple® TV, Microsoft® Xbox®, en 
meer 

JA JA JA 

Export naar: Flash®, DivX®, AVCHD™ 2.0 en MPEG-4 JA JA JA 

Verbeterd! MyDvD schijfproductie +20 +50 +100 

Storyboard en Timeline montage JA JA JA 

SmartMovie drag & drop automatische Moviemaking JA JA JA 

Project Inpakken voor handige archivering/herstellen JA JA JA 

NVIDIA CUDA hardware acceleratie JA JA JA 

Intel® Quick Sync Video hardware acceleratie JA JA JA 

Score filter muziekbibliotheek voor aanpasbare sound-
tracks 

JA JA JA 

Geïntegreerde Media asset bibliotheek JA JA JA 

Video/Foto/Muziek correctie en verbeterde media biblio-
theek 

JA JA JA 

Frame nauwkeurige Tijdlijn Montage JA JA JA 

Kleurenbalk en Geluidgeneratie JA JA JA 

Overgangen editor JA JA JA 

Bewerkbare Thema en Effect/Overgangen Templates JA JA JA 

3D auto-kleuraanpassing voor beide Ogen JA JA JA 

DVD authoring JA JA JA 

 

Samenvattend: 
 
Als je moet kiezen tussen de Plus en Ultimate versie, is dat hoofdzakelijk afhankelijk van hoe u uw video’s wilt  be-
werken, als je een fan bent van eenvoudige bewerkingen zonder veel overgangen of plug-ins, zal de Plus versie 
zeer bevredigend zijn. 
Als je wilt spelen met effecten, overgangen en plug-ins, kunt u zich laten verleiden door de Ultimate versie die je 
een onverwacht groot palet aan effecten, overgangen en plug-ins zal bieden. 
Ik wil het budgettaire aspect niet uitsluiten en het prijsverschil tussen de Plus en Ultimate versie zal zeker zijn in-
vloed hebben op uw keuze. Maar laat je alsjeblieft niet verleiden door de prijs van de Basis versie, en zoals een oud 
gezegde luidt: "De laagste prijs is altijd de duurste ..." 
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Dus afhankelijk van uw budget, heb je nu 
 
1. De Basis versie is zo “underpowered”
prijs, omdat je zo teleurgesteld zal zijn
andere de: audio instellingen en de mogelijkheid
Vele andere minder gebruikte functies zijn
ductvergelijking. Het is deze basisversie
hoord zijn door Corel en de marketi
aangepast aan de behoeften van de klant

2. De Plus versie is een volledige en 
overgangen. 

3. De Ultimate versie is een volledige versie
overgangen. 
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, heb je nu de middelen om een weloverwogen keuze te maken.

underpowered” dat ik sterk afraad deze aan te kopen ondanks de
zal zijn. In het bijzonder zijn het de allerbelangrijkste functies,
en de mogelijkheid om geanimeerde titels maken
functies zijn ook geblokkeerd. Neem eens een kijkje op
basisversie die veel ontevreden klanten heeft gecreëerd.
marketing en dat de toekomstige versies dieNEEvereenkomstig zullen

behoeften van de klant. 
en open versie, maar wordt geleverd met een gemiddeld aantal

volledige versie, ontgrendeld en geleverd met het maximale aantal
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te maken.  

deze aan te kopen ondanks de aantrekkelijke lage 
belangrijkste functies, zoals onder 

titels maken, of drop scrollen vergrendeld. 
een kijkje op de bovenstaande pro-

heeft gecreëerd. Ik hoop dat ze ge-
vereenkomstig zullen worden 

een gemiddeld aantal plug-ins en 

het maximale aantal plug-ins en 

 


