
Pinnacle Studio™ 26

Hlavní důvody pro upgrade 

Proč upgradovat z PS25 na PS26 

Pinnacle Studio nabízí bohatou sadu funkcí, které vyhovují téměř všem potřebám 
úprav. V této verzi jsme se zaměřili na zkušenosti, které je spojují, abychom výrazně 
zlepšili stabilitu, spolehlivost a výkon produktu. Na základě vaší zpětné vazby jsme 
produkt posílili se zaměřením na základní editační procesy, abychom přinesli hluboké 
vylepšení aspektů, které jsou pro vás skutečně důležité - poskytujeme naše 
nejefektivnější a nejplynulejší editační zkušenosti za poslední roky. Upgradovali jsme 
strukturu produktu se změnami ve všem, od logiky chování, přes správu zdrojů, až po 
nový proxy kodek. Tato nová verze Pinnacle je rychlejší, lepší a efektivnější než kdy 
dřív – a my vám za to musíme poděkovat.

1. VYLEPŠENÁ!  Stabilita produktu

Tato verze se zaměřuje převážně na stabilitu produktu a výkon základních 
funkcí, spolu s desítkami oprav selhání a chyb, které se zaměřují na vylepšení 
více než 200 jedinečných scénářů identifikovaných uživatelem.  Pinnacle Studio 
26 je naše dosud nejspolehlivější a nejstabilnější verze.  Vychutnejte si plynulé a 
efektivní úpravy videa od okamžiku, kdy jej nainstalujete!

2. VYLEPŠENÝ! Výkon produktu

Neuvěřitelná vylepšení výkonu byla implementována v oblastech 
identifikovaných uživateli, jako je doba spuštění softwaru, využití zdrojů, rozhraní 
a odezva náhledu projektu a rychlost importu a exportu – to vše pro zlepšení 
uživatelského prostředí. Mezi výjimečné funkce v celkových vylepšeních výkonu 
patří:
o Implementace Apple ProRes* jako inteligentního proxy formátu pro lepší 

náhled, přehrávání, vykreslování časové osy a celkovou odezvu na úpravy.
o Změna logiky chování, aby se zabránilo zbytečným aktualizacím pro lepší 

plynulost, zkrácení doby hledání a přiblížení k výkonu přehrávání v reálném 
čase při interakci s projektem na časové ose.

o Nový rozevírací seznam pro výběr z možností kvality náhledu projektu pro 

optimalizaci výkonu.



o Plynulejší a rychlejší úpravy s aktualizovaným rozhraním, které výrazně 

zkracuje dobu odezvy při přesouvání klipů na časové ose a přepínání mezi 
kartami úprav.

o Cílená vylepšení rychlosti, která zkracují  čas potřebný k importu klipů do 

knihovny a exportu konečných projektů.
*Pinnacle Studio Smart Proxy podporuje formát Apple ProRes, ale kvalita je omezena na 8bitovou verzi 
4:2:2.

3. VYLEPŠENÉ! Uživatelské rozhraní

Prozkoumejte výrazně vylepšenou použitelnost v celém prostředí produktu  
prostřednictvím vylepšení procesu instalace, ovládacího panelu, nápovědy v 
rámci produktu a dalších.  Sekce ovládacích panelů R poskytují uživatelům větší 
kontrolu nad jejich editačním zážitkem, včetně možností pro snížení požadavků 
na jejich počítač; revidované popisky a řetězce rozhraní poskytují lepší jasnost a 
interpretovatelnost.

4. VYLEPŠENÉ! Úpravy klíčových snímků

Nově přidané možnosti správy klíčových snímků usnadňují vytváření, kopírování 
a vkládání skupin klíčových snímků pro snadnou replikaci jejich vlastních 
nastavení, jako jsou animace opakování, blikání světel, sytost barev a další.  
Snadno manipulujte se skupinami klíčových snímků napříč parametry (jas, 
průhlednost, sytost atd.) do jiného klipu a rychle replikujte  úpravy parametrů, 

jako jsou animace, vlastní animace posouvání a přiblížení, složité sekvence 
změn barev nebo jasu a další. Také kopírujte a vkládejte klíčové snímky z 
jednoho parametru do druhého ve stejném klipu, abyste mohli snadno 
synchronizovat přizpůsobené úpravy vázané na události na obrazovce napříč 
více parametry. 

5. VYLEPŠENÝ! Výkon nástrojů a funkcí v celém produktu

Užijte si vylepšenou odezvu při úpravách titulků a mnohem rychleji uvidíte změny
aplikované na tituly v náhledu titulků. Navíc můžete efektivněji spravovat své 
přizpůsobené tituly díky aktualizacím přístupnosti uložených předvoleb.

Rozšiřte výkon maskování videa o zkrácenou dobu odezvy při vytváření a 
úpravách masky, sledování objektů a aplikování funkcí na masku nebo mat pro 
lepší výkon přehrávání.

Díky výrazně vylepšené stabilitě, výkonu a použitelnosti zefektivňuje Pinnacle Studio 26
pracovní postupy úprav a umožňuje vám plně se soustředit na kreativní stránku procesu
úprav.
Tvořte s inspirací. Úpravy pomocí Pinnacle. 


