
Populaire software biedt nóg meer comfort, bedieningsgemak en automatisering. 

 

Wings Platinum 5 gepresenteerd tijdens succesvolle HDAV Roadshow 

           

 

In totaal waren ruim 180 van de 260 leden van de Stumpfl Gebruikers Groep op 21 september aanwezig 

bij de eerste bijeenkomst van het 23e seizoen. Tijdens de middagbijeenkomst voegden zich nog eens 40 

niet-SGG leden bij het toegestroomde publiek. Uiteindelijk bleef er een enkele stoel leeg. En waar kwamen 

al die mensen voor…? De eerste publiekspresentatie, de Nederlandse première van de lang verwachte 

Wings Platinum 5 HDAV-software.  

       

 

WINGS PLATINUM HISTORIE 

De allereerste Wings Platinum (V1.01) werd uitgebracht in december 2001. Ruim twee jaar later, 

tijdens de Photokina van 2004, presenteerde AV Stumpfl Wings Platinum 2 en die tweejaarlijkse cyclus 

werd vastgehouden toen tijdens de Photokina van 2006 Wings Platinum 3 het levenslicht zag. Telkens 

als de versie van nummer versprong werd er een aanvullende vergoeding gevraagd. Zo was ook de 

overgang van Wings Platinum 3 naar 4 in september 2009 een betaalde upgrade. Van de actuele 

Wings Platinum 4 versie verschenen in de afgelopen 4 jaar in totaal 16 gratis updates (4.00a, 4.00b, 

4.00c, 4.00d, 4.01, 4.01a, 4.01b, 4.01c, 4.10, 4.11, 4.20, 4.21, 4.23, 4.25, 4.25a en 4.25b). In deze 

updates werden vele nieuwe mogelijkheden geïmplementeerd, wensen van gebruikers verwezenlijkt 

en kleine oneffenheden opgeheven. Met Wings Platinum 5 wordt opnieuw een sprong voorwaarts 

gemaakt en worden opnieuw veel wensen van gebruikers verwezenlijkt. Deze keer hebben ze er vier 

jaar op moeten wachten. 



HDAV ROADSHOW 

De presentatie van Wings Platinum 5 werd in Europa door AV 

Stumpfl georganiseerd middels een rondreizende HDAV-

Roadshow, die in totaal 11 steden in 4 landen aandeed.  

De aftrap vond plaats in de fabrieksvestiging in Wallern op 17 

september. Op dezelfde dag werd Wings Platinum 5 

vrijgegeven op het internet en konden de eerste downloads al 

worden gedaan. Op zaterdag 21 september vond de première 

in Nederland plaats, in samenwerking met AV Stumpfl 

Nederland. In de weken daarna deed de Roadshow nog 

Leverkusen, Münster, Hannover, München, Innsbruck, Zürich, 

Frankfurt en Heilbronn aan. 

 

COMFORTVERBETERINGEN 

In het Theater Aan de Slinger liet Cuno Wegman, lid van de technische commissie van de SGG en 

Wings Platinum specialist, veel nieuwe eigenschappen van Wings Platinum 5 zien. Een aantal 

specifieke zaken viel daarbij 

op. Wings Platinum 5 zet 

met name in op meer 

programmeercomfort, 

bedieningsgemak en 

automatisering.  

Zo zijn er in de mediapool 

twee nieuwe mappen bij 

gekomen: Voor ‘Variabelen’ 

(stuurelementen voor o.a. 

bepaalde effecten) en voor 

‘Effecten’.  

 

 

Met name de laatste toevoeging is een mooie aanwinst omdat in deze map de vaak complexe 

instellingen van geprogrammeerde effecten zijn op te slaan. Indien ze later nóg eens moeten worden 

toegepast, dan kunnen ze eenvoudigweg vanuit deze map op het betreffende beeld- of video-object 

worden gesleept. Een aantal veel voorkomende effecten is al door Stumpfl voorgeprogrammeerd en 

bevinden zich reeds in de software. 



Een eveneens nieuw en handig maar bovenal comfortabel (instelbaar) feature is het desgewenst 

verdwijnen van de lichtbakbeelden indien ze in de tijdlijn gesleept zijn.  

 
Er resteert op die positie dan een paars vierkantje. Hierdoor wordt duidelijker welke beelden nog 

resteren op de lichtbak.  

 

  
Met de nieuwe spoorkopregelaars aan het begin van elk audio-, video- of beeldspoor zijn interactief, 

tijdens een lopende presentatie, de onderlinge densiteit van beelden en video’s, alsmede de volumes 

van audiofragmenten te regelen ter beoordeling van de juiste verhouding tussen die verschillende 

ingrediënten. Daarna kunnen de visueel vastgestelde helderheidswaarden worden ingevoerd in het 

eigenschappenmenu van de betreffende audio-, video- of beeldobjecten. 

 

 
De voorheen witte kaderranden uit Wings Platinum 4 (linkse afbeelding) die de begrenzing van het 

uiteindelijke scherm aangeven, zijn nu bij Wings Platinum 5 (rechtse afbeelding) in stippelvorm 

uitgevoerd omdat op met name lichte achtergronden deze niet altijd even goed zichtbaar waren. 

 



De diverse markers die op een markerspoor staan, kunnen nu worden voorzien van verticale lijnen 

zodat er veel minder verticaal gescrold hoeft te worden, waardoor de locaties van die markers beter 

lokaliseerbaar zijn bij synchronisatie en positionering van audio-, video- en beeldobjecten. Tevens zijn 

deze hulplijnen ‘magnetisch’ te maken om sneller te kunnen synchroniseren. 

 

Een andere zeer in het oog springende comfortverbetering is 

de mogelijkheid om de mappenstructuur, die door de 

gebruiker is aangebracht in de Windowsverkenner op de 

harde schijf van de PC, 1:1 over te nemen in de Mediapool. 

Dat betekent dat bijvoorbeeld een hoofdmap met 

afbeeldingen, die onderverdeeld is in diverse submappen en 

sub-submappen, ineens in de mediapoolmap ‘Afbeeldingen’ 

kan worden gesleept, waarbij de volledige mappenstructuur 

wordt overgenomen en weergegeven. In eerdere versies van 

Wings Platinum was dit niet het geval en moest eerst in de 

Mediapool een aantal hoofdmappen, sub-mappen en sub-

sub-mappen worden aangemaakt volgens eenzelfde structuur 

als op de harde schijf van de PC. 

In de afbeelding hiernaast is in de map ‘Audio’ de 

mappenstructuur met de submappen Muziek, Tekst en 

Lifegeluiden rechtstreeks overgenomen op basis van de 

indeling die in de Windowsverkenner is gemaakt.   

Datzelfde geldt voor de mediapoolmappen Video en Audio. 

Dit levert heel veel tijdwinst op en maakt het sorteren en 

rubriceren aanzienlijk eenvoudiger en beter herkenbaar. 



BEDIENINGSGEMAK 

Ook qua bedieningsgemak heeft Wings Platinum 5 weer grote sprongen gemaakt. Het kan blijkbaar 

toch telkens nóg mooier, nóg sneller, nóg makkelijker en nóg eenvoudiger. Bepaalde mogelijkheden 

waren in Wings Platinum 4 al wel voorhanden, maar de realisatie ervan lag voor sommigen toch wat 

ver buiten hun bereik.  

Cuno Wegman liet tijdens de HDAV Roadshow zien welke stappen voorheen nodig waren om 3:2 

foto’s uit een spiegelreflexcamera of scans van 3:2 dia’s beeldvullend in een 16:9 beeldscherm te 

plaatsen. Dat kostte voorheen in Wings Platinum 4 best even wat tijd, aangezien er een volledig nieuw 

beeldveld moest worden aangemaakt waaraan een vaste zoomfactor moest worden toegekend van 

119%. Voor foto’s in de verhouding 4:3, een populaire beeldverhouding bij veel compact camera’s, 

moest weer een ander specifiek beeldveld worden gemaakt met ook weer een andere zoomfactor. 

In Wings Platinum 5 zijn nu bij voorbaat al 2 beeldvelden aanwezig:  

1. Het beeldveld ‘Standaard’ waarin de beelden of video’s zonder vergrotingsfactor worden geplaatst. 

2. Het beeldveld ‘Uitvullen’ waarin de beelden automatisch worden uitgevuld tot de volledige 

schermbreedte, ongeacht of dat beelden zijn in de verhouding 3:2 of 4:3. Wings Platinum 5 kijkt zelf 

naar de beeldbreedte van het aangeboden object en vult dat variabel uit tot de opgegeven 

schermbreedte in de 16:9 verhouding. Dat werkt aanzienlijk sneller en makkelijker.  

 

In de afbeelding hierboven is een 3:2 foto in het 

‘standaard’ spoor geplaatst (bovenaan) en 

ontstaan er aan beide zijden zwarte balken op 

het scherm.  

In de rechtse afbeelding is hetzelfde beeld in het 

‘uitvullen’ spoor geplaatst en zijn die zwarte 

balken verdwenen. Ongeacht of de te plaatsen 

foto in 3:2 of 4:3 verhouding is wordt deze 

volautomatisch tot de juiste breedte uitgevuld 

zoals is te zien op de afbeelding hiernaast. 

Uiteraard valt er onder en boven iets af van het 

origineel, maar dat is middels in-screen editing 

geheel naar wens te veranderen en aan te 

passen aan de betreffende afbeelding.   



Op veler verzoek is nu ook de mogelijkheid aanwezig om een aantal beeld-, audio of video-objecten 

tegelijk in duur te verlengen of in te korten. Deze worden daarvoor eerst gezamenlijk geselecteerd, 

waarna de locator op de plaats wordt gezet tot waar de objecten moeten komen.  

 
Met twee muisklikken, één op de knop ‘locator’ en één op ‘OK’ worden de objecten dan allemaal in 

verhouding verlengd of ingekort. Er kan ook gekozen worden voor een percentage van verlenging of 

inkorting van de groep geselecteerde objecten. 

Een scheve horizon? Die kan nu met 

behulp van ‘hulplijnen’ heel 

makkelijk en snel worden 

rechtgezet.  

Klik met de muis op de horizon en 

kies ‘hulplijnen invoegen’, waarna er 

exact op die hoogte een felgroene 

hulplijn komt waarop de horizon kan 

worden uitgelijnd. Er zijn meerdere 

hulplijnen tegelijk te maken in een 

scherm, zodat ook eventuele 

‘onthoeking’ mogelijk is.  

Uiteraard zijn er ook verticale 

hulplijnen op te roepen om 

gebouwen recht te zetten of zelfs 

een heel raster van hulplijnen. 

Bijzonder handig is ook dat een set 

hulplijnen kan worden opgeslagen 

en later worden teruggeroepen. 

Tevens kunnen de hulplijnen 

magnetisch worden gemaakt, om 

bijvoorbeeld teksten makkelijker uit 

te kunnen lijnen onder elkaar. 



AUTOMATISCHE MUZIEKVOLUMEDALING BIJ TOEVOEGING COMMENTAARSTEM 

 

Applaus weerklonk toen Cuno Wegman een “terug van weg geweest” feature demonstreerde; de 

automatische volumevermindering van muziek bij gesproken tekstfragmenten. 

Nadat de tekstfragmenten op de juiste momenten zijn geprogrammeerd, ter informatieve 

ondersteuning van foto- of videobeelden, moet het muziekvolume worden verminderd om de 

ingesproken commentaarstem goed te kunnen verstaan. Met een paar simpele muisklikken kan dit nu 

voor een hele show tegelijk worden gerealiseerd. 

 
Eerst worden alle tekstfragmenten, die in de regel op één audiospoor staan, geselecteerd.  

Daarna wordt het menu ‘speciale 

functies – volumevermindering’ 

geactiveerd en kan worden ingesteld 

hoe lang de fade-out voorafgaand aan 

het tekstfragment moet duren, (in de 

afbeelding hiernaast 2 seconden), tot 

hoeveel dB het volume van de muziek 

moet worden verminderd (in de 

afbeelding hiernaast met -15 dB), en 

hoe lang de fade-in moet duren, waarbij 

de muziek weer naar de oorspronkelijke 

sterkte gaat, (in het voorbeeld hiernaast 

2 seconden), nadat het gesproken 

commentaar is beëindigd).  

De volumevermindering is vooraf heel 

goed te beoordelen door de 

spoorkopregelaar van het muziekspoor 

te gebruiken en de ideale daling over te 

nemen in het menu. Er kan eveneens 

worden opgegeven op welke 

audiosporen de volumevermindering 

moet worden toegepast.  

 

Na het sluiten van dit menu met ‘OK’ worden er volledig automatisch volumecurven voor de gewenste 

volumeverminderingen getekend onder de gesproken tekstfragmenten. Bijzonder handig en snel..! 

 

 



AUTOMATISERING 

Een belangrijke trend bij de verdere ontwikkeling van diverse bestaande softwarepakketten is de 

steeds verdergaande automatisering van handelingen. Bepaalde mogelijkheden zijn vaak al wel in de 

software aanwezig, maar kosten erg veel tijd 

en moeite om te realiseren. Eén van die 

mogelijkheden betreft het maken van een 

beeldmatrix, een schaak- of dambord van 

kleinere afbeeldingen die gezamenlijk een 

beeldcollage vormen. In Wings Platinum 5 is 

een Beelveldassistent (wizard)  geïntegreerd, 

waarmee in een handomdraai, volledig 

geautomatiseerd, een matrix aan beeldvelden 

kan worden gemaakt. In Wings Platinum 3 en 

4 was het al wel mogelijk om bijvoorbeeld 9, 

16, 25 of 36 beeldvelden te maken, echter 

moesten ze stuk voor stuk worden 

aangemaakt en gepositioneerd.  

Voor 16 beeldvelden was men daarmee zeker 

een kwartier programmeertijd kwijt… 

Bij Wings Platinum 5 hoeft daarvoor slechts in 

de mediapoolmap van het projectiescherm 

het menu ‘Beeldvelden toevoegen’ te worden opgeroepen. Na het invullen van bijvoorbeeld 4 x 4 

beeldvelden, de naam ‘Matrix 16’ en een vinkje te plaatsen bij ‘Een beeldspoor per beeldveld maken’ 

wordt dit menu gesloten met OK en staan er direct 16 beeldsporen klaar, keurig gerubriceerd van 1-1, 

1-2, 1-3 t/m 4-1, 4-2, 4-3 en 4-4. Eventueel is ook nog een op maat aan te geven rand tussen de 

diverse beelden mogelijk. 

 

  
 

Door nu op die 16 beeldsporen ook 16 afbeeldingen te plaatsen is het resultaat verbluffend. De hele 

opzet duurt nog geen 30 seconden. 



PERFORMANCEWINST 

Ook de titelgenerator is verder geoptimaliseerd. Het zelf maken van creatieve titels, compleet met 

schaduweffecten, in elke gewenste kleur, met of zonder rand en/of reliëfstructuren etc, was al 

mogelijk in Wings Platinum 4. Echter bij gebruik van meerdere titels tegelijkertijd kreeg de wat krapper 

bemeten videokaart het zó zwaar te verduren dat het aantal titels gelimiteerd was. De titels worden 

n.l. gegenereerd op het moment van vertoning. 

  

 
 

Om dit probleem te omzeilen is in Wings Platinum 5 de mogelijkheid aanwezig de gemaakte titels te 

exporteren als JPG, PSD of TIFF-bestanden, uiteraard eventueel op een transparante ondergrond (TIFF 

en PSD 32 bits). Een belangrijke verbetering die flinke performancewinst oplevert omdat dergelijke 

beeldbestanden vooraf in het videokaartgeheugen kunnen worden gebufferd en dus niet op het 

moment van vertoning worden gegenereerd. Tevens wordt voorkomen dat zeldzame lettertypes niet 

meer worden vervangen door andere lettertypes, als deze op de afspeel-PC niet voorhanden zijn.  

Aardige bijkomstigheid is ook dat de transparantie nu zowel op de lichtbak als wel in de tijdlijn 

herkenbaar is aan de bekende grijs-witte blokjesstructuur. 

Tevens zijn nu ook OTF en Unicode lettertekens inzetbaar, zodat ook bijzondere symbolen en vreemde 

taaltekens kunnen worden ingezet. (Cyrillisch, Russisch, Grieks, Chinees, Japans, etc, etc.) 

NIEUWE EFFECTEN 

Opnieuw zijn er een aantal 

effecten toegevoegd aan 

de reeks mogelijkheden. 

De meest in het oog 

springende zijn: ‘exposure’ 

‘box-blurr’, ‘flip page’ en 

‘glow’.  

Het ‘flip page’ effect is het 

wisselen van beeld middels 

het omslaan van een 

bladzijde.   

 



UPGRADEPOLITIEK 

De drie verschillende versies: “Starter”, “Advanced” en “Pro” blijven bestaan. Het is nog niet bekend 

aan welke versies de nieuwe features worden gekoppeld. De nieuwe mogelijkheden zullen op een 

logische wijze aan de diverse versies worden toegevoegd. De voormalige Multidisplay versie is 

ondergebracht in de Wings AV Suite onder de naam Wings Vioso. 

De prijzen van de verschillende Wings Platinum versies blijven ongewijzigd bij Wings Platinum 5  

WP5 “Starter”  €    303,00 incl. BTW en Mediakit 

WP5 “Advanced” €    606,00 incl. BTW en Mediakit 

WP5 “Pro”  €    975,00 incl. BTW en Mediakit  

Zoals vermeld, moet voor de upgrade van Wings Platinum 1, 2, 3 of 4 naar Wings Platinum 5 worden 

betaald, indien deze is gekocht vóór 1 september 2012.  

 

Gebruikers die Wings Platinum 4 aanschaften tussen 01-09-2012 en 01-09-2013 krijgen de upgrade 

gratis als zij hun upgrade bestellen vóór 01-07-2014.  

 

Voor alle andere gebruikers van Wings Platinum 4 geldt dat het upgraden naar Wings Platinum 5 

neerkomt op het bijbetalen van ± ¼ deel van de geldende prijs van de betreffende versie: 

 

Upgrade Wings Platinum 4 Starter  naar Wings Platinum 5 Starter  €    75,00 incl. BTW 

Upgrade Wings Platinum 4 Advanced naar Wings Platinum 5 Advanced €  150,00 incl. BTW  

Upgrade Wings Platinum 4 Pro   naar Wings Platinum 5 Pro  €  240,00 incl. BTW 

 

Gebruikers van Wings Platinum 1, 2 en 3 die niet zijn overgestapt op Wings Platinum 4 en alsnog willen 

overstappen op WP5, betalen ± 50% bij van de geldende prijs van de betreffende versie: 

 

Upgrade Wings Platinum 1, 2, 3 Starter naar Wings Platinum 5 Starter  €  150,00 incl. BTW 

Upgrade Wings Platinum 1, 2, 3  Advcd. naar Wings Platinum 5 Advanced €  300,00 incl. BTW 

Upgrade Wings Platinum 1, 2, 3 Pro  naar Wings Platinum 5 Pro  €  480,00 incl. BTW  

 

Alles over prijzen en mogelijkheden is terug te lezen op de website www.hdav.nl Hier bevindt zich ook 

een online bestelmogelijkheid: http://www.hdav.nl/wings-platinum/upgraden#upgrade   

http://www.hdav.nl/
http://www.hdav.nl/wings-platinum/upgraden#upgrade


 
 

MEDIAKIT         SINDS 06-2017 NIET MEER LEVERBAAR 

Als accessoire is bij een Wings Platinum 5 upgrade een zogeheten ‘Mediakit’ verkrijgbaar. Die bestaat 

uit een fraaie verpakking met daarin  

 een 8 Gb USB-stick waarop de Wings Platinum 5 software en een aantal voorbeeldshows staat 

 Een lanyard keycord voor de dongle en/of de USB-stick 

 Een luxe muismat waarop alle snelkoppelingen/functietoetsen staan afgedrukt. (Nederlands) 

 Een full color Nederlands instappershandboek boordevol nuttige tips en wetenswaardigheden 

 

INSTRUCTIE  

In de komende bijeenkomsten van de Stumpfl Gebruikers Groep zal Cuno Wegman telkens een 

technisch blok presenteren waarin de diverse nieuwtjes van Wings Platinum 5 uitgebreid besproken 

en gedemonstreerd worden en waarbij de SGG-leden alle gelegenheid krijgen om vragen te stellen. 

Meer informatie over de Stumpfl Gebruikers Groep (SGG) vindt u hier: www.stumpfl.nl  

Op dezelfde website wordt medio oktober het HDAV Forum actief waar gebruikersvragen kunnen 

worden gesteld die door deskundige Wings Platinum specialisten worden beantwoord. 

 

CURSUSSEN 

Tevens heeft Remy van Looveren aangekondigd zijn HDAV-cursussen aan te passen aan de nieuwe 

Wings Platinum 5 software. De ‘Starter’ en ‘Advanced’ cursus worden vernieuwd en aangepast aan de 

Wings Platinum 5 mogelijkheden. 

Speciaal voor hen die specifiek alle nieuwe features van Wings Platinum 5 onder de knie willen krijgen, 

stelt Remy een ‘Update’ cursus samen. Meer info: http://www.hdav.nl/wings-platinum/cursussen 

http://www.stumpfl.nl/
http://www.hdav.nl/wings-platinum/cursussen

