
Nikon kondigt de release aan van Capture NX-D
Officiële versie van Capture NX-D voor de ontwikkeling en aanpassing van
RAW-beelden
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Samenvatting Nikon heeft de release aangekondigd van de officiële versie van
Capture NX-D, de nieuwste software voor de ontwikkeling en
aanpassing van RAW-beelden. Capture NX-D kan vanaf vandaag gratis
worden gedownload via http://nikonimglib.com/ncnxd/.

Details Capture NX-D is software die is ontwikkeld om gebruikers te laten profiteren
van de volledige ontwikkelingsmogelijkheden van RAW-beelden met een
eenvoudige bediening. Met deze software is hoogwaardige fotobewerking
mogelijk van beelden in RAW-indeling, geschoten met Nikon’s DSLRs, Nikon
1 compactsysteemcamera’s, COOLPIX-compactcamera[1] of enige andere
camera die RAW-beelden ondersteunt.

Capture NX-D biedt ook ondersteuning voor RAW-beelden die met de nieuwe
Nikon D810 zijn gemaakt. Daarnaast omvat de toepassing ook Picture Control
Utility 2, waarmee het maken van eigen Picture Controls nog eenvoudiger is.
Deze toepassing kan via Capture NX-D worden geopend. Hierdoor is
samenwerking tussen de twee toepassingen mogelijk, waardoor beelden die
met de Nikon D810 en eerdere Nikon-camera's zijn gemaakt, kunnen worden
ontwikkeld en aangepast.

Nikon heeft naar aanleiding van gebruikersverzoeken ook de softwarefuncties
bijgewerkt voor betere beeldverwerking en bediening. Zo is er een automatisch
retoucheerpenseel toegevoegd. Daarnaast zal Nikon verbeteringen, nieuwe
functies en compatibiliteit met nieuwere camera's blijven doorvoeren in
toekomstige versies van de toepassing.

Belangrijkste functies

Een eigen RAW-ontwikkelingssysteem, speciaal voor de ontwikkeling van
RAW-beelden van Nikon-camera's

Ondersteuning voor eenvoudige bewerking van JPEG- en TIFF-beelden

Zwevende paletten die eenvoudig te gebruiken zijn met grote en meerdere
schermen

Verschillende weergaven, waaronder vergelijkingen van meerdere beelden en
aanpassing van "voor" en "na" beelden

Gebruik van de sidecar-bestandsindeling, waarmee aanpassingsinformatie in
een afzonderlijk bestand wordt vastgelegd en opgeslagen
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Systeemvereisten voor Capture NX-D

Windows

Besturingssysteem: Windows® Vista (Service Pack 2), Windows® 7 (Service
Pack 1), Windows® 8.1

Zowel de 32- als 64-bits versies van deze besturingssystemen worden
ondersteund (64-bits versies worden aanbevolen)

*De toepassing kan worden geïnstalleerd op computers met vooraf
geïnstalleerde versies van de genoemde besturingssystemen. De software
werkt als een systeemeigen 64-bits toepassing op 64-bits
besturingssystemen.

CPU:

Compatibel met Pentium (Core i5 of sneller aanbevolen)

RAM (geheugen):

2 GB of meer (4 GB of meer aanbevolen), 4 GB of meer op 64-bits
besturingssystemen

Vasteschijfruimte:

800 MB of meer vrije ruimte voor installatie (2 GB of meer aanbevolen)

Schermresolutie:

1024 × 768 pixels (XGA) of hoger (1920 × 1080 pixels of hoger aanbevolen)

Macintosh

Besturingssysteem: 64-bits versies van OS X versie 10.7, 10.8 en 10.9

CPU: Intel® Core™ 2 Duo of sneller (Core i5 of sneller aanbevolen)

RAM (geheugen): 4 GB of meer

Vasteschijfruimte: 800 MB of meer vrije ruimte voor installatie (2 GB of meer
aanbevolen)

Schermresolutie: 1024 × 768 pixels (XGA) of hoger (1920 × 1080 pixels of
hoger aanbevolen)

*Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

*Macintosh is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
in de Verenigde Staten en andere landen.

*Alle andere handelsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

[1] Alleen COOLPIX-camera's die RAW-beelden ondersteunen

Citaten We hebben eerder in 2014 een bètaversie van Capture NX-D
uitgebracht en hebben positieve feedback, suggesties en verzoeken voor
functies van gebruikers ontvangen. De officiële release versie van deze
gratis te downloaden toepassing is een weerspiegeling van deze

“



feedback. Zo zijn de gebruikersinterface en de manieren waarop
aanpassingen worden toegepast, verbeterd. We zijn erg blij dat we
Capture NX-D gratis kunnen aanbieden aan degenen die de volledige
controle over hun beelden willen. 
— Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe
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Over Nikon Nederland

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1
augustus 2006 en gevestigd in Amsterdam.
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