


Scala MultiMedia MM100 

Windows 95-kompatibel, laget spesielt for MS-DOS. 

Strømlinjeformede animasjons- og videoeffekter 

Scalas spesielle dobbeltbufringsteknikk gir deg strømlinjeformede, dynamiske videoeffekter og 

animasjoner. 

MPEG støtte 

Støtter standard MPEG-dekoderkort som gir deg rask og enkel avspilling av digital video. 

ScalaType 

Spesiallaget skrift fot profesjonell visning på skjermen. Scala MM 1 00 inneholder et verktøy 

for å konvertere TrueType-skrifrer. 

Scala lyd 

Srøtter 8- eller t6-bits lydsamples og MIDI-output. Det følger også med en innebygd 

lydmikser som kombinerer CD-lyd, samplet lyd, MI DI-filer og eksterne lydkilder. 

256 Farger (8 bits) 

256 farger gir optimal hastighet og jevnhet. 

Klar til bruk! 

Scala-overganger 

Mer enn 250 sanntids videoeffekter lar deg utføre de mest forbløffende overganger. 

Knapper for interaktivitet 

Du kan bruke forhåndslagede knapper til interaktive programmer med profesjonelt utseende. 

Ferdigbilder 

Et komplett bibliotek med ferdigbilder ordnet tematisk. 

Bakgrunner 

Profesjonelt utformet og klare til bruk. 

Animasjon 

Tegneserieiignende animasjoner og 3D-animasjoner som er klare ril bruk. 

Demo Scripts 

Et bibliotek med demo-seript du kan bruke som eksempler når du skal lage dine egne seript. 



Nytt i 

Scala MultiMedia MM200 

Laget spesielt for Windows 95 og NT 4.0. Bruker den grunnleggende Windows-plattformen for å ta 

tilgang til all ny Windows-teknologi, noe som gjør det enkelt å holde programmet oppdatert når 

Windows-teknologien endres. 

DirectX Støtte 

Scala MM200 bruker fortsatt dobbeltburring som gir deg jevn avspilling. I tillegg har Scala MM200 

støtte for DirecrX, en Microsoft-teknologi for multimedia og spill for Windows. Dette gir deg det 

spesielle TV-utseendet som Scala er kjent for. 

Active Movie-støtte 

Spill digital video i formatene AVl, MPEG og QuickTime. Importer digitale videoklipp. Endre 

størrelse på dem, roter dem og plasser dem på siden. 

Støtte for TrueType-skrift 

Scala MM200 bruker fortsatt ScalaType og støtter nå også alle skrifter i TrueType som kan brukes i 

alle støtreIser. 

Antialias 

Antialiasing sikrer myke kanter på skriften i sanntid også med fly-ons! 

Scala lyd 

DirecrX-støtte i Scala MM200 gir deg enda bedre Iydstabilitet, og forbedrer lydavspilling på for 

eksempel bærbare maskiner. 

Støtte for High Color og TrueColor 

I Scala MM200 kan du også velge visningsmodusen High Color (16 bits) eller TrueColor (24-bits) 

for å oppnå bedre bildekvaliter. 

Klar ti! bruk! 

Scala MM200' inneholder de samme flotte overgangene, animasjonene og de interaktive knappene. 

Det følger også med nye, spesialurformede ferdigbilder og animasjonsklipp, nye og inspirerende 

demo-script og nye bakgrunnsbilder. 

Publiser dine Scala-presentasjoner 

En spesiell publiseringsfunksjon lar deg klargjøte dine presentasjoner for distribusjon via CD-ROM, 
Internett eller andre media. En ubegrenset run-time lisens for avspilling er inkludert i Scala MM200. 

Spesiallagede animasjonsklipp er klare til bruk 
Du kan endre størrelse på animasjonsklippene og til og med bruke dem som interaktive knapper. 

Kjør eksterne programmer fra Scala MM200 
Fra Start-menyen kan du kjøre et hvilket som helst eksternt program eller dokument fra et Scala
script. Velg en datafil av en registrert rype, og det riktige visningsprogrammcr blir starter for deg (for 
eksempel Adobe Acrobat for PDF-filer eller Internet Explorer for URLer). 

Definer fokusfarge for tekst 

Dette betyr at du kan bruke en spesiell farge på teksten i overganger. Etter at ny tekst har kommet 
inn, endres fugen på den forrige teksten slilk at den blir lik resten av teksten, og det nye tekst
elementet har fokusfugen mens den kommer inn i bilder. 

Klipp og lim fra andre programmer 

Med urklippsravlen kan du klippe og lime inn tekst og grafikk fra andre Windows-programmer til 
Scala MM200. 




