
 

 

Ook van iets dat goed is kan altijd iets nóg beter gemaakt worden. Daarom komt per 8 november 

Wings Platinum 6 beschikbaar.  Naast heel veel software-onderhoud (maximalisatie van nieuwe 

mogelijkheden binnen Windows 8 en 10) zijn er ook weer een aantal interessante nieuwe 

mogelijkheden aan het programma toegevoegd zoals o.a. ‘schaalbare’ schermweergave en een 

helemaal nieuwe, veel efficiëntere manier van videoverwerking. Voor degenen die speaker-support 

presentaties geven is er een zeer comfortabele oplossing gekomen: Wings Remote. 

Een deel van de onderstaande informatie v.w.b. upgrades is aangepast. Inmiddels (01-08-2019) heeft 

AV Stumpfl de komst van WINGS 7 aangekondigd en zijn de upgrademogelijkheden van Wings 

Platinum 5 naar 6 komen te vervallen. Deze upgrade is inclusief een upgrade naar WINGS 7. 

 

 

NIEUWE SCHERMWEERGAVE; SPECIAAL VOOR 4K MONITOREN 

Steeds meer gebruikers werken inmiddels met monitoren die zeer hoge resoluties aan kunnen. 

Vooral bij het gebruik van 4K monitoren is het werken aan een HDAV-show tot nu toe nogal 

moeizaam en vermoeiend omdat de menuteksten nauwelijks leesbaar zijn en de knoppen zoals 

keyframes en in- en uitvloeipunten nauwelijks bedienbaar blijken te zijn.  

De vergrotingsmogelijkheden binnen Windows zelf zijn niet bruikbaar omdat door interpolatie de 

scherpte van zowel het beeld in het previewscherm alsook de tijdlijn te wensen overlaat. 

Binnen Wings Platinum 6 is de mogelijkheid geschapen om de weergavegrootte naar de eigen 

persoonlijke wensen in te stellen zonder dat dit gevolgen heeft voor de scherpte van het beeld. 

Tevens is het Wings Platinum 6 werkscherm moderner en iets helderder gemaakt. 



VERBETERD BEDIENINGSCOMFORT 

Het lijkt bijna te banaal voor woorden, maar tot nu toe had de ‘Delete’ toets op het toetsenbord in 

Wings Platinum geen functie om 1 of meerdere objecten of keyframes in de tijdlijn en de mediapool 

te wissen. Op dringend verzoek van veel gebruikers wordt de ‘Delete’ toets daarvoor nu 

geactiveerd. Bij meervoudige selecties verschijnt vóór het daadwerkelijke wissen nog wel een lijst 

met te wissen bestanden zodat een ongewenste actie zoveel mogelijk uitgesloten is. Bij het 

invoegen van foto’s in de mediapool werd het nieuw ingevoegde beeld altijd op de laatste positie 

van de lichtbak geplaatst. In Wings Platinum 6 kan op elke plaats op de lichtbak een nieuwe foto 

worden geplaatst. Daarnaast zijn nog een aantal verbeteringen gepland die het werken met Wings 

Platinum vereenvoudigen en die in vervolgupdates zullen worden gerealiseerd. 

SPEAKER SUPPORT MET WINGS REMOTE 

Veel presentatoren van ‘live’ multimediapresentaties werken met 

Wings Platinum omdat het programma speciaal voor hen uniek in zijn 

soort is en veel features bevat die speciaal voor ‘live’ speaker support 

presentaties gemaakt zijn. Meestal wordt gebruik gemaakt van 

zogeheten ‘PowerPoint presenters’ waarmee de weergave tussen de 

geplaatste pauzemarkers wordt geactiveerd. Met de nieuwe WINGS 

REMOTE mogelijkheden wordt dit nog een stuk comfortabeler 

gemaakt. Vanaf een smartphone of tablet-pc kan met Wings Remote direct in de tijdlijn worden 

gewerkt om de pauzemarkers te activeren. Behalve het verder gaan in een presentatie vanaf een 

pauzemarker zijn ook andere functies bedienbaar zoals het verminderen van het audiovolume om 

spontaan en niet gepland  ‘live’ commentaar te geven bij beelden waarbij de achtergrondmuziek in 

volume moet afnemen. De prompterfunctie vertoont op het smartphonescherm eventueel de 

actuele beelden of notitieteksten als geheugensteuntjes. Tevens bestaat de mogelijkheid om het 

volgende beeld alvast te vertonen op het smartphone- of tabletscherm zodat de samenhang en 

opvolging van de beelden bij voorbaat duidelijk is en het commentaar daarop kan worden 

gestroomlijnd binnen een goede verhaallijn en spanningsboog.   

NIEUWE VIDEOVERWERKING MET EIGEN CODECS 

Wings Platinum 6 beschikt over een geheel nieuw ontwikkelde videorendertechniek die het 

decoderen van videomateriaal buiten Wings Platinum zelf laat plaatsvinden. Dat levert een enorme 

performancewinst op en daardoor neemt de benutting van het hoofdgeheugen aanzienlijk toe. 

Daardoor wordt Wings Platinum 6 efficiënter en krachtiger. Vooral bij de hoge 4K resoluties gaat dit 

een merkbare verbetering opleveren. Speciaal voor de sterk groeiende groep videomakers die met 

4K videomateriaal werken is deze grote ombouw binnen Wings Platinum 6 gerealiseerd. Steeds 

meer videocamera’s, fotocamera’s met videofunctie en zelfs smartphones filmen in 4K kwaliteit en 

de tijd drong om ook die gebruikers te bedienen met adequate oplossingen. De ‘flessenhals’ uit 

Wings Platinum 4 en 5 die het werken in 4K niet makkelijk maakten is daarmee opgeheven. 

Deze nieuwe videorendertechniek brengt een eigen codec-pakket met zich mee en is daardoor 

volledig onafhankelijk van externe codecs. Het aanvullend installeren van codecs en tools behoort 

daarmee tot het verleden. Een belangrijke eigenschap van de nieuwe videorendertechniek is de 

volledige ondersteuning van H.265 weergave én uitvoer.  

Ook het verwerken van videogeluid in de formaten AAC, AC3 of Ogg Vorbis is mogelijk zonder 

externe extra software of applicaties. Dat geldt ook voor het toepassen van meerkanaals- audio.  



NIEUWE VERSIE ‘ECO’ VOOR AANTREKKELIJKE INSTAPPRIJS EN UITBREIDING ‘STARTER’ VERSIE 

Vooral beginners zullen gelukkig zijn met de herziening van de licentiestructuur binnen Wings 

Platinum 6. Met de nieuwe versie ‘Eco’ is het instappen in de wereld van Wings Platinum 6 

financieel aantrekkelijk aangezien die slechts € 150,00 incl. BTW kost. De gratis ‘Basis’ versie gaat 

van het toneel verdwijnen, hetgeen betekent dat er vanaf 31 oktober 2017geen vrijgavecodes meer 

worden verstrekt voor oudere versies. 

Bekend is gemaakt dat de ‘Starter’ licentie aanzienlijk is opgewaardeerd. Die beschikt in de Wings 

Platinum 6 uitvoering over 3 Audio-, 3 Beeld- en 3 Videosporen. (Was in WP3, 4 en 5 van ieder 2 

sporen). Tevens beschikt de Starter versie over een markerspoor, een spoor voor notities en óók de 

hierboven omschreven Wings Remote faciliteit is aanwezig.  

UPGRADE INFORMATIE  

U kunt een upgrade naar Wings Platinum 6 bij ons bestellen via het bestelformulier op onze website 

http://www.hdav.nl/wings-platinum/upgraden#upgrade De actuele Wings Platinum 6 versie is hier 

tevens downloadbaar en u hoeft alleen de nieuwe Wings Platinum 6 vrijgavecode voor uw licentie 

in te vullen om gelijk aan de slag te gaan.  

Bestellingen van upgrades voor Wings Platinum 6 na 01-08-2019 bevatten tevens de upgrade naar 

WINGS 7 die wordt uitgeleverd vanaf 16 september 2019.   

De prijzen van de verschillende Wings Platinum versies blijven ongewijzigd bij Wings Platinum 6 

WP6 ‘Eco’  €    150,00 incl. BTW 

WP6 ‘Starter’  €    303,00 incl. BTW en Mediakit 

WP6 ‘Advanced’ €    606,00 incl. BTW en Mediakit 

WP6 ‘Pro’  €    975,00 incl. BTW en Mediakit  

 

Sinds 1 augustus 2019 zijn de upgradeprijzen van WP2, 3, 4 en 5 naar WIngs 6 aangepast wegens de komst van 

WINGS 7. Gebruikers van WP 2, 3, 4 en 5 die willen upgraden naar Wings Platinum 6 ontvangen tevens WINGS 

7 (medio september) voor de volgende prijzen: 

Upgrade WP 5 Starter   naar Wings Platinum 6 /WINGS 7 Starter  €   159,00 incl. BTW  

Upgrade WP 5 Advanced naar Wings Platinum 6 /WINGS 7 Advanced  €   389,00 incl. BTW  

Upgrade WP 5 Pro   naar Wings Platinum 6 /WINGS 7 Pro   €  600,00 incl. BTW 

 

Het is niet mogelijk om versies te downgraden, bijvoorbeeld van WP 3, 4 of 5 Advanced naar WP6 Starter. 

Uiteraard is het wél mogelijk om een versie te upgraden. U betaalt dan eerst de upgrade van Wings Platinum 

2,3,4 of 5 naar 6 en daarna het prijsverschil tussen de betreffende versies + € 20,00 administratiekosten. 

Alles over prijzen en mogelijkheden per licentie is te lezen op deze website www.hdav.nl 

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

