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TitleDeko Pro on ohjelmistopohjainen tektitysgeneraattori sekä Avid että Adobe 
editointituotteille, TitleDeko Pro tarjoaa ominaisuuksia jotka ovat suunniteltuja 
epälineaarisiin videotuotantoihin, Voit muutella värejä, pintoja (tekstuuri), 
väriliukuja, skaalata, vinouttaa, tekstivälistystä, rivivälistystä, tasoitustaja 
käännellä tekstejä. TitleDeko tekee sinulle rullaavat, vyöryvät ja esiintulevat 
tekstit. Lisäksi ominaisuuksina voidaan mainita kaarelle kirjoittaminen, tekstin 
oikeinkirjoituksen tarkistus sekä rajoittamattomat tasot ja rajoittamaton peruutus 
toiminto. 
 
 
 
Korkealaatuista tekstitystä jälkituotantoon.  
TitleDeko Pro on tehokas ohjelmistopohjainen tekstitysgeneraattori joka tarjoaa 
sinulle uskomattoman määrän ominaisuuksia suunniteltuna lisäämään 
näyttävyyttä videoeditointi projekteihin. TitleDeko perustuu Pinnacle Systemsin 
palkittuihin lähetystoiminnan tekstityslaitteistoihin joilla on erittäin pitkä 
lähetystoiminnan historia.. 
 
Tyylikkäät tekstit helposti.  
TitleDeko Pro tarjoaa helpon käyttöliittymän jotta voit tuottaa kaipaamasi ulkonäön helposti ilman 
suuria ponnisteluja. TitleDeko Pro tukee TrueType sekä Unikoodi fontteja, joten kirjasinlajien 

käyttäminen ei ole hankalaa. Voit muuttaa kaikkia fonttien peruspiirteitä 
milloin vain – ja kaikki on aina muunneltavissa. Kaikkia yksityiskohtia voit 
esittää valinnaisin värein, pinnoituksin taikka väriliu’uin. Voit muutella 
merkkejä, sanoja rivejä, tasoja ja sivuja muuttamalla kokoa, 
viistouttamalla, välistämällä merkkejä taikka rivejä, voit myös tasata tekstit 
sekä käännellä niitä mihin asentoon haluat. Saat enemmän luovaa vapautta, sekä TitleDeko Pro:n 
korkealaatuisen kuvankäsittelyn joka tarjoaa sinulle uskomattoman, täysin anti-aliasoidun 
tekstityslaadun.  

 
Määrittele tekstisi stilliksi, rullaavaksi, ryömiväksi, esiintulevaksi.  
Aivan kuten paikallaan oleva teksti-TitleDeko Pro tarjoaa sinulle mahdollisuuden tehdä myös rullaavia ja ryömiviä rajoittamattoman 
pituisia tekstejä. Nopeus on täysin käyttäjän määriteltävissä. Sekä lisäksi täysin uusi tyyli, TitleDEKO Pro tarjoaa sinulle 
mahdollisuuden tuoda tekstit esiin merkki kerrallaan.  
 
Voit Kirjoittaa Kurville.  
Voit piirtää hiirelläsi kohteiden ympärille viivaa joka toimii tekstille asettelun peruslinjana. 
Kirjoittaminen viivalle taikka logon reunalle ei koskaan ole ollut niin helppoa. Koska peruslinja on 
dynaaminen, voit muuttaa sitä vaikka olet tekstin jo kirjoittanut. Teksti asettuu uudelle paikalleen 
automaattisesti. 
 
 
Laajennetut ohjaimet joilla luot ainutlaatuisen tyylin.  
TitleDeko Pro sisältää myös lisäksi työkaluja joilla voit viedä tekstisi uuteen ulottuvuuteen. Voit lisätä reunuksia, varjoja sekä 
tekstuureita tekstiisi. Voit hallita lihavointia, kulmaa, kovaa tai pehmeää reunusta sekä läpinäkyvyyttä. Etsi ja korvaa työkaluilla 
tekstigrafiikoiden korjaaminen käy silmän räpäyksessä ! TitleDeko Pro ohjelman oikoluku varmistaa että sinun ei tarvitse 
tarkistuttaa kirjoitusvirheitäsi. Voit mennä takuuseen että tekstit mahduvat varatulle alalle käyttämällä sovita paikalle toimintoa. 
Rajoittamattoma tasot tarjoavat täydellisen kontrollin tekstien ja grafiikoiden asetteluun. Rajoittamattomat peruuta tasot tarkoittavat 
testailemisen joustavuutta.  
 
Tuo yrityslogoja taikka kuvia tehdäksesi muokattu tekstityyppi.  
Muokattu tekstityyppi toiminto TitleDeko Pro ohjelmassa tarjoaa ällistyttävän tehokkaan tavan tuoda grafiikkaa teksteihisi. Tuo 
yritysten logoja tai muita grafiikkakuvia Muokattuna tekstityyppinä ja TitleDeko Pro käsittelee niitä aivan kuten muitakin merkkejä. 
Tämä tarjoaa sinulle mahdollisuuden lisätä varjoja, hohteita, reunuksia ja myös dynaamisesti muuttaa kokoa, kulmaa sekä 
viistouttaa grafiikoitasi. 
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Tekstin Muokkaus  

Lihavointi Italic ja 
Alleviivaus 

Lihavointi, italic taikka alleviivaus voidaan valita kirjaimelle, sanalle, riville taikka tasolle. 

Pyöritys Rajoittamaton pyörity kaikkiin suuntiin eri kirjaimille, sanoille, riveille tai tasoille. 

Viistous Rajoittamaton viistouttaminen vapaavalintaiseen suuntaan. 

Pienet Isot Voit määritellä kaikki merkit isoiksi, mutta säilyttää kirjaimien korkeuden kuten pienissä kirjaimissa. 

Skaalaus Täydellinen hallinta 1 pisteestä 960 pisteen merkkikokoon. 

Merkkien Välistys 
(Kerning) 

Rajoittamaton käyttäjän määriteltävissä oleva merkkien etäisyys. 

Rivivälistys (Leading) Rajoittamaton käyttäjän määriteltävissä oleva rivien etäisyys. 

Leikkaa ja Liimaa Leikkaa, kopioi ja liitä kaikista ohjelmista, taikka TitleDeko Prossa. 

Etsi / Korvaa Etsi ja korvaa tekstejä, tekee pitkien rullaavien tekstien muuttamisen helpoksi. 

Siirrä tekstiä Raahaa ja pudota tekstin asetteluun ja siirtoon. 

Tasaus Tasoita vaakaan käyttäen vasenta, oikeaa, tai keskitystä, jakoa ja täysijakoa. Tasoita pystysuunnassa käyttäen ylä, 
ala, keskitys, koko, tai peruslinjaa.. 

Sarkain paikat Varmista että yksityiskohtaiset tekstit kohdistetaan oikein käyttäen vasen, keski, oikea sekä desimaalisia 
sarkainpisteitä. 

Oikoluku Sanastot useille kielille sekä käyttäjän muokatut sanastot. 

Peruuta Rajoittamattomat peruutus toiminnot. Voit askeltaa takaisinpäin tai eteenpäin jokaisen grafiikanluonti askeleesi. 

Peruslinjan editointi 
(kirjoita kurville) 

Voit kirjaimellisesti piirtää viivan mihin haluat tekstin lukkiutuvan. Voit määritellä lopputuloksen asettuvan kevyesti 
taikka tarkasti viivalle, pehmentää kurveja taikka terävöittää kulmia. peruslinjan jokainen kohta on muutettavissa. Voit 
kirjoittaa viivan sisä tai ulkopuolelle sekä muunnella peruslinjan muotoa tekstin kirjoittamisen jälkeen. 

Tyylit  

Postscript tai True Type 
Fontit 

Täysi tuki kaikille fonttityypeille, mukaanlukien Unikoodi ja tuplatavu fontit. Tämä tarkoittaa että vierasmaalaiset 
tekstityypit ovat suoraan tuettuina. 

Muunnellut merkkityylit Voit tuoda vapaasti grafiikkatiedoston ja käyttää sitä merkkinä. Lisätä reunuksia ja varjoja, pyörittää, viistouttaa, 
skaalata ja säätää kokoa, aivan kuten se olisi osa tekstiä. 

Edistynyt tyylien hallinta Lisää pinta, reunus, varjo, alleviivaus, reunukset merkeille. Merkeille voidaan asettaa useita erilaisia yksityiskohtia. 
Esimerkiksi reunuksiin voidaan asettaa varjot, sekä voidaan määritellä tupla taikka tripla reunukset. Pinnat voidaan 
määritellä läpinäkyviksi. Yhdistelmiä on loputtomasti. 

Pinta Pinta voidaan määrittää läpinäkyväksi, luodaksesi esim. "avaimenreikä" josta video voidaan nähdä. Pinnat voidaan 
myös laittaa piiloon jotta voidaan luoda tekstityyli joka perustuu vain reunuksiin ja varjoihin. 

Reuna Muuta reunuksen leveyttä, epätarkennusta, muotoa, täyttöä luodaksesi mutkikkaan näköisiä merkkejä. Reunuksia 
voidaan käyttää esim. lihvointiin, hohtoihin, tai yksinkertaisesti tekstin näkyvyyttä parantamaan. 

Varjo Muuta varjon kulmaa, epätarkennusta, etäisyyttä. Lisäksi Varjot voivat olla tiputettuja tai syviä. Syviä varjoja voidaan 
käyttää pursotustekstien tekemiseen. 

Alleviivaus  Voit muuttaa alleviivauksen korkeutta, leveyttä, siirtokohtaa, sekä epätarkennusta ja muotoa. 

Raamit Voit muuttaa raamien leveyttä, korkeutta, vaaka sekä pysty siirtymää, sekä epätarkennusta ja muotoa. Raamit 
voidaan asettaa myös ottamaan huomioon merkkien laskeutumiset ja välilyönnit. 

Edistynyt väritys hallinta Kaikki yksityiskohdat (pinta, reunus, varjo, alleviivaus, raamit) voivat olla yksivärisiä, väriramppeja (4 väriä eri 
suuntiin), sekä voidaan tehdä kirkastuksia kaikilla väreillä eri suuntiin, voidaan hyödyntää tekstuureita, voidaan 
asettaa läpinäkyvyyttä sekä värit voidaan määrittää videoturvallisiksi. 

  

Grafiikat ja Tasot 

Näytä Grafiikkatausta Voit tuoda käytännössä melkein kaikki grafiikkaformaatit kokoruudun taustoiksi. 
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Käytä läpinäkyvää 
taustakuvaa 

Voit asettaa taustan värin taikka grafiikan täysin tai osittain läpinäkyväksi. 

Neliöt ja ellipsit Voit piirtää neliöitä ja ellipsejä suoraan TitleDeko Prossa. Jokaisella neliöllä ja ellipsillä voi olla omat yksityiskohtaiset 
asetuksensa (pinta, reunus, varjo, alleviivaus tai raami) kuten kirjaimilla. 

Useita tasoja TitleDeko Pro mahdollistaa rajoittamattoman määrän käyttäjän määrittelemiä tekstilaatikoita ja tasoja. Nämä voivat 
olla kooltaan ja muodoltaan vapaita sekä niitä voidaan asetella vapaasti ruudulla. Kaikilla tasoilla on oma prioriteetti 
ja piirtojärjestys voidaan määritellä. Jokaisella tasolla voi olla oma läpinäkyvyys asetuksensa. 

Edistynyt sovita 
sopimaan 

Tasoilla voidaan asettaa teksti pysymään tason sisällä tarpeen mukaan. Tasoissa voidaan myös asettaa pienennä 
sopimaan asetuks, jotta teksti pysyy tason sisällä. "Suurenna sopimaan" varmistaa että vaikka kirjoittaisit kuinka 
vähän tekstiä, se kuitenkin täyttää koko tilan. Lisäksi automaattinen rivinsiirto voidaan asettaa päälle tai pois tarpeen 
mukaan. 

Efektit 

Rullaus Voit luoda rajoittamattoman pituiset rullaavat lopputekstit. Nopeus on säädettävissä editointiohjelmistossa. 

Ryömintä Voit luoda rajattoman pituisia ryömiviä tekstejä, Nopeus on säädettävissä editointiohjelmistossa. 

Tuo Esiin TitleDeko Pro tarjoaa myö mahdollisuuden tuoda tekstit esiin merkki merkiltä. Tarjoten uuden tyylin esitellä teksti 
ruudulla. 

 

TEKNISET TIEDOT 

TitleDeko Pro sisältää: 

• TitleDeko Pro Ohjelmiston On-Line Helpillä  
• Käyttäjämanuaalin sekä Tutorialin  

Laitteistovaatimukset:  
TitleDeko Pro toimii kaikissa laitteistoissa jotka kohtaavat taikka ylittävät seuraavat 
määritykset: 

• PC jossa käyttöjärjestelmänä Windows XP, 95, 98, 2000, or NT 4.0  
• 16 MB RAM  
• 1MB SVGA 8bit värit  
• 1024 x 768 resoluutio  
• 10 MB vapaata kiintolevytilaa  

Plug in yhteensopivuus: 

• Pinnacle Liquid tuotteet 
• Adobe Premiere v. 5.1 tai uudempi 


