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Novinky v programu Miraf SongBook 7 

Nový modul Ladění nástrojů  

Kytara, Basa, Housle, Viola, Violoncello, Mandolína, Banjo, Ukulele Speciální ladění kytar Open D, 

Open G, Drop D a další. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nové efekty pro přehrávání a nahrávání MP3 souborů 

Reverb, Flanger, Chorus, Compressor 
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Detailní nastavení nových parametrů pro každou píseň 

Reverb, Flanger, Chorus, Compressor. Celkem 15 parametrů 

Přidáno Tenor Banjo do akordů 
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Nový modul MP3 PlayList Player  

Přehrávání MP3 souborů podle playlistu, tvorba vlastních MP3, playlistů, přehrávání zvukových 

reklam, znělek, hudebních podkladů, vyplnění hudebních přestávek.  

 

 

Nový modul Vkládání hudebních zkratek  

Jedním kliknutím vložíte nejpoužívanější hudební zkratky - jak v české, tak v latinské verzi. 
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Nový modul Editace plovoucího okna   

Na plovoucí panel si nastavíte jen ty ikony, které chcete a v jakém pořadí je požadujete. Na plovoucím 

panelu jsou nyní i funkce Zoom na šířku a Zoom na výšku. 

 

 

V režimu Celá obrazovka lze přepínat databáze 

Nemusíte už při vystoupení zavírat režim Celá obrazovka a databáze lze snadno přepnout a hledat 

požadovanou píseň. Navíc máte možnost zobrazit hodiny v režimu Celá obrazovka. 
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Vlastní barva karaoke linky 

 

Pojmenování vlastních sloupců 

 

Nastavení velikosti prázdných mezer 
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Rychlá poznámka pomocí myši  

 

Nové barvy programu 

 

Nové funkce pro režim Editace 

 Všechny znaky převést na velká písmena 

 Všechny znaky převést na malá písmena 

 1. velké ostatní malá 
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Předdefinované symboly  

Do textu můžete vkládat předdefinované symboly.  

 

 

Opravena práce s kapodastrem 

Dynamické okno transpoziční tabulky. Vše je celkově přehlednější a jednodušší. 

Rychlé zapnutí kapodastru 
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Další novinky:  

 MP3 PlayBack - rychlé přepínání MP3 souborů s playbackem nebo bez playbacku  

 Konverze akordů B->B(H), B->Bb(A#) 

 Pro každou MP3 píseň lze nastavit vlastní hlasitost 

 Karaoke lze spustit na všech režimech Celá obrazovka 

 Zobrazení virtuální klávesnice v režimu Celá obrazovka v hledání 

 Odložený start rozšířen až na 60 sekund 

 Možnost použít odložený start i u automatického posunu bez MP3 

 Upraveno hledání v databázi 

 Ke každé písni je možné uložit nastavení efektového přehrávače - Začátek, Konec, Tempo, 

Vzorek 

 Nový tag pro přesné dělení dvou sloupců v režimu Trénování – Split 

 Automatické zmenšování obrázků na 1500x1500 pixelů - rychlejší načítání písní s obrázky 

 Opravena chyba v tiskovém modulu, když není zobrazen název písně a dělá se obsah 

 Opraveno rozostřování obrázků akordů 

 Automatická kalibrace obrazovky a zobrazení - už není třeba provádět ručně 

 Automatický posun o více pixelů - automatický posun po větších blocích, zrychlení 

automatického posunu 

 Opraveno zobrazení seznamů akordů ( [G] [G,] [A] [A,] ) 

 Opraven dialog "Uložit databázi jako" - nyní lze stornovat 

 Písně v databázi lze označit podle aktuálního playlistu a pak dále zpracovávat - ušetří mnoho 

času při výběru písní - označí se všechny písně, které jsou v playlistu  

 Export XML a Export Android si pamatují uloženou cestu 

 Vykopírování obrázků z DB - obrázky můžete z databáze vykopírovat hromadně na jedno 

kliknutí 

 Rychlé hledání jen v jedné písní - v režimu Editace 

 Kapodastr se zobrazuje na plovoucím panelu 

 Pro každou píseň nebo skupinu písní můžete hromadně odebrat efekty 

 Opraven editor akordů pro Ukulele 

 Nová klávesová zkratka pro vložení tónů - CTRL+F3 

 Opraveno vkládání nové písně při zapnutém filtru Seznam 

 Opravena chyba "Can not focus" při zvětšování fontů v seznamu písní 

 Časově omezené licence - můžete si zakoupit licenci jen na určitou dobu - třeba jen na letní 

prázdniny nebo tábor 

 Automatická kontrola nových verzí při startu programu 

 Opraveny některé české výrazy a chybové hlášky 

 Nová funkce Odstranění nadbytečných mezer 

 Do editoru akordů přidány nové akordy Bb 

 Obrázky už nemusejí být v adresáři IMAGE - mohou být kdekoliv na disku 

 Načítání písní z náhled - obrovské zrychlení načítání písní 

 Program přeložen kompletně do angličtiny (jazyky lze přepínat - Čeština, Angličtina) 

 Podpora nových zvukových karet 

 Zlepšena kompatibilita s Windows 10 

 Opraveno zobrazení akordů na tabletech s Windows 8 a 10 

 Zlepšena stabilita programu 

 Podpora pro nové UHD monitory 

 Opraven spektrální analyzátor pro tóny nad 7000Hz 

 Opraven Export do XML souborů 

 Opraveno sekání programu při tisku na některých PDF tiskárnách 

 Opraveno sekání programu při importu XML souborů 
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