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Software voor verlichtingsontwerp en visualisatie
onze krachtigste versie ooit
Lighting design software
Bespaar tijd met een verlichtingsontwerp, documentatie
en visualisatiesoftware, die zowel gemakkelijk aan
te leren is, als lonend is in gebruik! Capture is een
native macOS- en Windows-applicatie waarmee je kunt
werken met verlichting-, video-, laser-, bewegende
scènes en watereffecten. Waarin echt uitblinkt, is het
gebruiksgemak en de naadloze omschakeling tussen
ontwerp, documentatie en visualisatie. Dit biedt een
ongekend niveau van flexibiliteit en het vermogen
om verschillende soorten ontwerpprocessen te
ondersteunen. Het moedigt u aan om nieuwe workflows
uit te proberen en snellere manieren van werken te
vinden.

2020

Ontwerpen met Capture
Of u nu een eenvoudige 2D-schets of een volledig
3D-plot wilt maken, Capture heeft dit in zich. Probeer
zoveel armaturen als je nodig hebt, op verschillende
ophangposities en met verschillende gels of gobo’s.
Wijzigingen in het ontwerp of plotselinge nieuwe
beperkingen, zijn eenvoudig aan te passen. Doe nog meer
met Capture’s indrukwekkende importmogelijkheden
voor 3D-modellen en uitstekende integratie met andere
verlichtings- en designproducten.

Importeer en exporteer patchinformatie met behulp van
CSV- en XML-bestanden van en naar verlichtingsconsoles
en andere ontwerpsoftware.

Modelleer snel elke locatie met behulp van een
verscheidenheid aan ingebouwde dynamische vormen in
een mum van tijd.

Het bedieningsvenster biedt directe controle over uw
armaturen, zonder gedoe om DMX-kanaallay-outs te
begrijpen.

Gebruik lagen, filters en scènes om grote ontwerpen
gemakkelijk te beheren en organiseren.
Gebruik het tabblad Fixtures in spreadsheetstijl om snel
door al uw fixtures te navigeren en deze te beheren.

Importeer 3D-modellen met materialen, lagen en
metagegevens uit een breed scala aan andere software.
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Documentatie komt eenvoudig
Geweldige plots en rapporten zijn slechts een klik
verwijderd in Capture! Door ontwerpwijzigingen worden
plots en rapporten onmiddellijk bijgewerkt, zodat u
geen papierwerk meer hoeft te doen. Informatie over
filter, gobo, focus en patching verschijnt automatisch
voor alle soorten fixtures. Met een hoge leesbaarheid
en een breed scala aan configuratie-opties heeft u
volledige controle over uw papierwerk. Je kunt ook wat
personalisatie toevoegen voor die extra professionele
touch!
Gespecialiseerde truss-rendering en fixturesymbolen
zorgen voor gemakkelijk leesbare plots, zelfs als ze
boordevol informatie zitten.

Visualiseer met glans
Breng verlichting, media en beweging in uw visualisatie.
De uitstekende kleurnauwkeurigheid en verbluffende
prestaties van onze rendering engine zullen meteen
indruk op u maken! Met een complete bibliotheek
van verlichtingsarmaturen, spanten, LED-panelen
en videoprojectoren heb je alles wat je nodig hebt
om je ideeën tot leven te brengen. Wanneer uw
ontwerp voltooid is, kunt u dit weergeven in beeld- en
videobestanden van hoge kwaliteit. U kunt Capture’s
unieke, stand-alone presentaties ook exporteren die
volledige interactiviteit met uw ontwerp bieden.
Maak verbinding met elke verlichtingsconsole om te
visualiseren. Wissel patchinformatie, focusposities en
meer uit met toonaangevende consolemerken.
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Gebruik plotstijlen om het uiterlijk van en beschikbare
informatie over plots aan te passen. Pas verschillende
stijlen toe op verschillende plots.
Voeg dimensies en symbolen toe aan elk plot om
dat extra beetje informatie te bieden - perfect voor
riggingplots.
Met de ploteditor kunt u alle weergaven en informatie
die u nodig hebt aan een plot toevoegen, inclusief
automatische symbool- en laaglegende.
Kies uit een selectie van configureerbare rapporten, op
verschillende manieren te groeperen en te sorteren.

Simuleer standaard en transparante LED-panelen met de
juiste pixelafstand. Stel videoprojecties voor en achter in.
Simuleer lasereffecten en projecties vanuit de lucht met
inhoud van elk laserbesturingssysteem.
Simuleer bewegend elementen in realtime bestuurd
door externe ensceneringssystemen. Emulgeer stagingsystemen met behulp van DMX.
Creëer realistische afbeeldingen en films van uw ontwerp.
Watermerk deze met uw logo en projectinformatie.
Exporteer interactieve presentaties om naar uw klanten
te verzenden. Maak indruk op hen met een realtime
demo van uw designlooks!
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Specificaties van Capture
Ethernet DMX protocols
Art-Net
CITP
Compulite VC
High End Hog visualizer connectivity driver
ETC Net 2
MA-Net 2 (Windows only, MA software version 2.9+)
sACN

Model file import formaten
DXF/DWG
SKP
C4D
OBJ
3DS
Vectorized PDF
Model file export formaten
DXF/DWG/gITF

USB DMX input devices
EntTec DMX USB Pro
EntTec DMX USB Pro Mk2

Data file import formaten
CSV
CSV, ETC EOS flavour

Streaming video media protocols
CITP/MSEX
NewTek NDI
Green Hippo HMap 3

Data file export formaten
CSV
XML for Hog
XML for grandMA 2

Streaming laser media protocols
CITP/CAEX
LaserAnimation
Pangolin Beyond

USB devices
3Dconnexion Space Mouse

Motion tracking protocols
Blacktrax RTTrP
Kinesys K2
PosiStageNet
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Vereisten
Capture is bescheiden in termen van computer resource
verbruik. Maar gebruik maken van een professionele
grafische kaart is belangrijk voor de ontwerp- en
visualisatie ervaring.
Neem een kijkje op de volgende link: http://www.
videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html.
Een “ Pass Mark G3D Mark” van 2000 of meer kan
beschouwd worden als de absolute minimum vereiste
performantie voor Capture. Maar in praktijk zullen de
actuele vereisten sterk variëren van de manier waarop u
Capture gebruikt en de grootte van uw projecten.
Windows 10 64-bit

Mac OS X 10.13 of hoger met metal
ondersteuning

Support
Los van het publieke forum op de Capture website,
bekomen alle Capture klanten ook persoonlijke e-mail
support. Dit omvat ook gratis en snelle creatie van
nieuwe lichtapparaten, indien een toestel ontbreekt in de
bibliotheek.
Verder zijn er regelmatig trainingen en beschikken wij
over een Nederlandstalige handleiding
Een licentie bevat eveneens een ongelimiteerde toegang
tot software updates, die gepubliceerd worden op de
Capture website, binnen dezelfde software versie.
Licentie
De licentie is persoonlijk. U kunt één licentie op 2
systemen installeren. Één en dezelfde licentie is geldig
voor Windows en Mac OS X.
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Word lid van de Capture-familie
Upgradeprijzen naar hogere edities zijn altijd het prijsverschil tussen nieuwe licenties van de betreffende edities.

Editie vergelijkingstabel en nieuwe licentieprijzen
Capture
editie
Solo
Duet
Quartet
Symphony

Prijs licentie

Universes

Lokale video

Streaming
Video

Laser feeds

Water
fonteinen

€ 395

1

1

1

1

10

€ 795

2

2

2

2

20

€ 1.295

4

4

4

4

40

€2.195

Geen limiet

Geen limiet

Geen limiet

Geen limiet

Geen limiet

Prijzen voor upgrade naar een andere editie
Upgrade tussen Capture edities
Solo
Solo
Solo
Duet
Duet
Quartet

Duet

€ 400

Quartet

€ 900

Symphony

€ 1.800

Quartet

€ 500

Symphony

€ 1.400

Symphony

€ 900

Prijzen voor upgrade naar Capture 2019
Capture editie
Solo
Duet
Quartet
Symphony

Upgrade prijs
€ 99
€ 119
€ 129
€ 149

Upgrades naar Capture 2019 zijn hetzelfde geprijsd,
ongeacht welke versie je bezit; Capture Polar, Capture
Argo, Capture Atlas, Capture Nexum of Capture 2018.

Voor onderwijsinstellingen
Onderwijsinstellingen mogen één licentie van elke editie gebruiken op een onbeperkt aantal plaatsen per locatie. Om in
aanmerking te komen voor deze aanbieding, moeten we uw licentie aanschaffen met behulp van een e-mailadres van
een onderwijsinstelling en ons op de hoogte brengen via e-mail naar sales@avl.be, na het voltooien van uw aankoop.
Uw instelling moet een middelbare school, hogeschool, universiteit of een door de staat erkende school zijn.

Alle prijzen exclusief BTW
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