
10 dôvodov
prečo si kúpiť EDIUS 6
Grass Valley EDIUS 6 má teraz viac audio/video kodekov a ponúka 
ešte rýchlejší strih  než kedykoľvek predtým - čo znamená menej 
času stráveného renderovaním a prepočítavaním a viac času pre 
samotnú kreatívnu tvorbu.

Práca v reálnom čase šetrí čas
•	  Grass Valley EDIUS ™ NLE software vám dáva vyšší realtime výkon pri strihu SD/HD projektov než akákoľvek iná NLE strižňa. Či 

už sa pracuje s video filtrami, kľúčovateľnými 3D DVEs, prechodmi alebo titulkami, EDIUS bude vždy ponúkať plnohodnotný 

strih v plnom rozlíšení a pri plnej kvalite.

•	 EDIUS poskytuje okamžitú (On-the-Fly) konverziu snímkovej frekvencie, pomeru strán a rozlíšenie každého klipu umiesteného 

na časovej osi, ktorý sa líši od nastavenia projektu. Rovnako môžete plynule upraviť klipy rôznych formátov bez nutnosti 

prepočítavania.

•	 realtime 2D a 3D GPU FX! Už nemusíte čakať na prepočet alebo renderovanie efektov!

•	 Novinka v EDIUS 6: realtime prehrávanie natívneho AVCHD kodeku

Najlepšia podpora formátov vo svoje triede
•	  Filozofia EDIUSu je zameraná na to, aby bol schopný okamžite pracovať s najnovšími a najpokročilejšími technológiami video 

formátov od hlavných výrobcov profi video zariadení ako je Sony, Panasonic, JVC, Canon, Ikegami a samozrejme Thomson 

Grass Valley

•	 Sme svedkami výrazného posunu záznamových médií od páskových na súborovo založené záznamové média. EDIUS je vždy 

na čele v podpore nových formátov a médií, ktoré sa objavia, vrátané Infinity REV PRO ™, Sony XDCAM alebo Panasonic P2.

•	 Novinka v EDIUS 6: natívna podpora EOS formátov z DSLR fotoaparátov a Canon XF formátu

Viac kodekov – všetky ako štandard
•	  EDIUS bol vždy na samom čele technológie kodekov. V EDIUSe je možné priamo a natívne upravovať Infinity formát JPEG 

2000, Panasonic DVCPRO HD, HDV 1080i, HDV 720p, AVCHD, AVC-intra, QuickTime, Windows Media a ďalšie.

•	 EDIUS taktiež obsahuje skvelý Canopus® HQ kodek, ktorý bol vytvorený, aby strihači dostali rovnaké vlastnosti a funkcie, aké 

by očakávali pri strihu v SD. EDIUS poskytuje naozaj “to najlepšie z oboch svetov.”

•	 Všetky kodeky sú dodávané ako štandard - MPEG-2, Infinity JPEG 2000, AVC-intra alebo AVCHD. Uchovaním nabratých 

podkladov v natívnej podobe nestratíte žiadnu kvalitu a nemusíte využívať žiadnu konverziu.

•	 Novinka v EDIUS 6: podpora 10-bit interného spracovania obrazu a ľúbovolný pomer rozlíšenia až do 4K!
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Viac exportných možností
•	  Akonáhle máte dokončený projekt a ste pripravený na export projektu, vďaka EDIUSu je tento proces rýchly a jednoduchý. 

Môžete si vytvoriť zoznam na dávkový export častí alebo všetkých projektov v rôznych formátoch.

•	 Môžete enkódovať MPEG-2 stream vďaka funkcii MPEG Segment Encoding, čím zabránite zbytočnej rekompresii MPEG 

záberov.

•	 Môžete použiť integrované kódovanie a DVD software na authoring na vytvorenie jednoduchého DVD disku pre zákazníka na 

kontrolu a odsúhlasenie.

•	 exportné možnosti do Infinity JPEG 2000, AVC-intra a AVCHD. MPEG-2/HDV export je ešte rýchlejší vďaka optimalizácii na 

nové technológie a procesory.

Realtime GPU efekty v SD a HD
•	  Využite silu a výkon grafickej karty na vytvorenie prechodových efektov prvotriednej kvality v SD a HD a v reálnom čase. Opäť 

platí, že výhodou je rýchlosť tvorby a využívaním GPU ako ďalšieho výpočtového procesora získate vyšší výkon.

•	 Patentovaná technológia využíva interné spracovanie v YUV farebnom prostredí na zaručenie prvotriednej obrazovej kvality a 

predovšetkým maximalizácia rýchlosti.

•	 Novinka v EDIUS 6: úplne nový nástroj na prácu s maskou a ich animácie

Hardwarovo/softwarové riešenie pre akékoľvek pracovné prostredie
•	 Thomson Grass Valley EDIUS systém nie je len software. Existujú hardwarové riešenia, ktoré ďalej dopĺňajú proces naberania, 

strihu a dodávanie video obsahu. Každý hardware/softwarový balík je navrhnutý tak, aby splňoval určité úrovne pracovného 

procesu, či už je to pre analógové, DV, HDV alebo SDI zariadenia. Vďaka návrhu softwaru a hardwaru súčasne od jedného 

výrobcu môžeme garantovať prvotriednu spoľahlivosť bez obetovania výkonu.

•	 Pridanou hodnotou EDIUS hardware je to, že budete mať vždy plné rozlíšenie, plnú snímkovú frekvenciu a WYSIWYG editáciu 

(to čo vidíš, je to, čo dostaneš). Realtime náhľad kompletnej časovej osi na akékoľvek pripojené náhľadové video monitory 

alebo rekordéry.

•	 HDSTORM - cenovo dostupná HDMI realtime karta s vstavaným Canopus HQ hardwarovým kodekom pre prvotriedne 

spracovanie SD a HD materiálu a bezproblémovú integráciu s novou generáciou HDMI videokamier, rekordérov a ďalších 

zariadení.

Najlepší a najjednoduchší viackamerový strih
•	 Vďaka integrovanej funkcii Multicam (viackamerový strih) je v EDIUSe veľmi jednoduchá a rýchla synchronizácia videa. Je 

jednoduché strihať medzi jednotlivými kamerami a potom v pohode doladiť a upraviť jednotlivé strihy vďaka jednoduchým a 

rýchlym nástrojom.

•	 Multicam v EDIUS taktiež prináša skvelý výkon a ponúka vám možnosť voľby rôznych SD//HD kamier súčasne. Vďaka 

kombinácii viackamerového strihu s možnosťou strihu miešaných formátov rôznych snímkových frekvencií, rozlíšení a pomeru 

strán je toto viackamerové riešenie naozaj najefektívnejšie vo svojej triede.

•	 Novinka v EDIUS 6: multikamera až na 16 kamier v reálnom čase!

Hodnotný softwarový balík
•	 Naďalej v EDIUS 6: výkonný softwarový balík obsahuje NewBlueFX videofiltre, ProDAD videoefekty a stabilizáciu obrazu, 

iZotope audio VST plug-iny a Corel DVD / Blu-ray authoring software.
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Jednoduché, prehľadné a flexibilné pracovné prostredie
•	 Vďaka zobrazovaniu čo najviac ovládacích prvkov na pracovnej ploche sa EDIUS stal jednou z najrýchlejšie sa naučiteľných 

aplikácií na strih a spracovanie videa. EDIUS používa mnoho vysielacích staníc a produkčných štúdií na celom svete a strihači a 

redaktori sú schopní vo veľmi krátkom čase v ňom začať pracovať.

•	 Ak si raz nakonfigurujete EDIUS podľa vašich požiadaviek, môžete si tieto nastavenia uložiť a prenášať si ich zo sebou zo 

strižne na strižňu.

•	 Táto prenositeľnosť sa týka aj kreatívnej stránky tvorby a to konkrétne kombinácie efektov a uloženia do nových 

prednastavených efektov. Tieto prednastavené efekty sa môžu vyexportovať a zdieľať aj s ostatnými strihačmi alebo 

redaktormi.

Vyskúšajte si pred kúpou
•	  Vyskúšajte si plnohodnotnú verziu EDIUS 6 na dobu až 30 dní! Zistíte, že EDIUS je tým pravým riešením pre vás.

•	 Plnohodnotná 30-dňová verzia sa dá stiahnuť z http://desktop.grassvalley.com

Máte ďalšie otázky?
•	 Kontaktujte nás telefonicky na +421 2 45525471 alebo emailom na info@syntex.sk a radi vám zodpovieme prípadné 

ďalšie otázky ohľadom SD/HD riešení EDIUS.

Syntex Bratislava s.r.o.
Zeleznicna 23
82107 Bratislava
T: +421 2 45525471   |   E: info@syntex.sk   |   W: www.syntex.sk

Kontakt

Nepotrebujete profi funkcie?
Vyskúšajte si verziu EDIUS Neo, ktorá

má menej funkcií, je určená skôr

začínajúcim užívateľom a ušetrite!


