
Vernieuwingen in MAGIX Vdeluxe 2019  

Sinds 13 augustus 2018 de nieuwe versie MAGIX Video Deluxe 2019, versie 18.0.1. 203 

• een vernieuwde aanvulling is er sinds 15 augustus 2018 versie 18.0.1.204 

• een vernieuwde aanvulling is er sinds 22 augustus 2018 versie 18.0.1.205 

• Uitleg hieronder gaat over MAGIX Video Deluxe 2019 Premium 

• Gebruikers met een upgrade garantie kunnen het downloaden via een patch groot 582 

Mb / 16 Mb . 

• Het bestaande pakket MAGIX vdl 2018 wordt totaal verwijderd, het nieuwe pakket 

MAGIX vdl 2019 wordt daarna geïnstalleerd. Het is belangrijk om na het online 

activeren, via hulp extra programma’s installeren. 

• (De opties Vasco Da Gama en Vita Scene zijn niet geactiveerd, en ook niet te 

installeren (hier ontbreekt namelijk een serienummer). Na aankoop van een nieuwe 

upgrade krijgt U wel deze opties + 5 effectenvouchers ter waarde van € 49,95) 

  

• Belangrijke wijzigingen in versie 18.0.1.203 

o NIEUW! Volledige controle door flexibele track handling - verwijder, kopieer 

en verplaats volledige tracks 

o NIEUW! Bepaal een bestemming spoor voor import- en invoegbewerkingen 

o NIEUW! Hoofdstuk exporteren - individuele hoofdstukken exporteren via 

batchconversie 

o NIEUW! AVX geoptimaliseerde algoritmen (zoom, beweging, kleurconversie, 

3-weg kleurcorrectie, de- interliniëring) 

o NIEUW! Open FX plug-in-dialogen in een nieuw ontwerp 

o NIEUW! Importeer iPhone-foto's in HEIF-formaat 

o NIEUW! Multithreading-ondersteuning voor Open FX 

o Verbeterde GIF-import 

o Schaduwtransparantie in de titeleditor werkt weer 

• Vaste verschillen in effecten tussen hardware en software renderen 

• Probleem met performance met effectsnelheid "achterwaarts" opgelost 

• Vaste GPU-weergavefout op objecten met transparantie voor oudere grafische 

kaartgeneraties (GTX2xx-serie) 

• Vaste crash bij toepassing van Boris FX-effecten 

• Probleem opgelost met "Copy / save / load effecten / / van toepassing op iedereen   / 

..." via het contextmenu voor geluid, video, titels en foto's   verbeterde lokalisatie 

• Belangrijke wijzigingen in versie 18.0.1.204 

• Vaste zoom- en scrol-crashes in de Arranger wanneer er Alpha-objecten in het project 

zijn 

• Problemen opgelost met effectpanelen na het laden van projecten (schermen 

produceren zwarte frames) 

• Problemen met het maken van proxy van movs opgelost 

• Problemen met "Nieuw Project" en "Eindeprogramma" opgelost na het gebruik van 

filmsjablonen 

• Een bug in het storyboard opgelost: verwissel 90 ° rotatie en objecten. 

• Bovendien krijgen alle nieuwe aankopen van Video Deluxe Premium 3 effect-plug-

ins: 



o MotionStudios Vasco da Gama 11 HD Essentieel. 

o  proDAD Vita Scene V3 LE 

o HitFilm Ignite Kleur: Cine Alle wijzigingen in de nieuwe versie zijn te vinden 

in de patch-notities. 

o + 5 effectenvouchers ter waarde van € 49,95 

• Belangrijke wijzigingen in versie 18.0.1.205 

o Vaste crashes bij het wijzigen van de irislengte in de Arranger 

o Vaste crashes bij het betreden van het winkeltabblad 

o Wordt vastgelopen bij gebruik van effecten op alpha-maskers·       

o Stagnante weergave verholpen tijdens mediapool-preview van effecten 

o Voer de sleutel in de effectdialogen in en in de winkel leidt dit niet langer tot 

het verdwijnen van de dialogen 

o Problemen met de tijdcodefunctie opgelost: opnamedatum en -tijd werken 

weer 

 


