A je to tady! Nová verze Miraf SongBook 9 pro Windows
Největší novinkou je automatický přenos vašich databází a playlistů do dalších zařízení. Na pár kliknutí
přenesete vaše data z jednoho PC na jiné nebo do mobilního zařízení Android. Stačí mít všechna vaše zařízení
připojena k Internetu a následně můžete data přenášet online, rychle a jednoduše. Synchronizovat takto
můžete databáze, playlisty, zápisník a všechny databáze akordů včetně obrázků akordů. Synchronizace
probíhá z Windows na Windows, nebo z Windows na Android. Připojit zařízení můžete kabelem nebo pomocí
WIFI.

Vzdálené ovládání - nyní můžete propojit všechna vaše zařízení v domácnosti, zkušebně nebo na pódiu a
ovládat je z jednoho centrálního zařízení. Možnosti propojení jsou Windows/Windows, Windows/Android,
Android/Windows, Android/Android - vše v rámci jedné lokální sítě. Vaše zařízení mohou být do sítě připojena
kabelem nebo přes WIFI a celkový počet může být až 40 Windows počítačů a 10 Android telefonů nebo tabletů.
Kapelník jedním kliknutím změní píseň a na všech zařízeních se stejná píseň také nastaví, pokud ji má uživatel
v databázi. Vzhled a nastavení programu má každý uživatel vlastní.

Jednoduchá výměna písní díky novému formátu MSBS. Každá píseň jde uložit jako samostatný soubor a
jednoduše znovu otevřít v databázi. Uživatelé tak mají snadný způsob, jak si posílat jednotlivé písně například
emailem nebo přes sociální sítě.

Databáze akordů rozšířena o třístrunné nástroje - například Dulcimer a jiné.
Pro každou píseň lze nastavit vlastní odložený start - podpora jak ve Windows, tak v Androidu
Nový modul Hromadné vkládání písní - slouží pro rychlejší import více písní do databáze (například z MS
Word)

Vkládání akordů do textu podporuje tabulátory
3 nová tlačítka transpozice na plovoucím panelu - transpozice plus, transpozice mínus, transpozice na originál
Nové tlačítko na plovoucím panelu pro dočasné vypnutí kapodastru

Počet vlastních ikon na plovoucím panelu rozšířen na 24
Lze vkládat unicode znaky pro křížek ♯ a béčko ♭
Obrázky akordů jdou nastavit světlé nebo tmavé

Nová možnost exportovat obrázky akordů a použít je v Androidu. Verze pro Android podporuje zobrazování
obrázků akordů. Vaše databáze akordů jde jednoduše synchronizovat mezi Windows a Android
Modul Hromadný tisk - nová možnost řazení písní A-Z, A-Z...B-Y (jako kniha)

Nová možnost rychlého vkládání už použitých akordů v modulu Editace - zrychluje práci v editačním režimu
Nová možnost rychlého vkládání nejpoužívanějších tagů v modulu Editace - zrychluje práci v editačním režimu

Nový tag pro vkládání jen jednoho nebo více obrázků akordů kamkoliv v textu. Můžete vypnout zobrazení
všech akordů a pomocí tohoto tagu si nechat zobrazit jen preferovaný obrázek kdekoliv v textu

Fade IN, Fade OUT v efektovém přehrávači včetně nastavení času - když potřebujete plynule ztlumit nebo
zesílit audio skladbu, hlasitost se bude postupně zvyšovat nebo snižovat až na požadovanou hodnotu. Lze
využít při plynulém ukončování audio skladeb

Nová možnost vkládat speciální znaky v editaci písně do názvu, interpreta nebo dalších sloupců

Po změně sloupce pro hledání zůstane zachovaný hledaný text a výsledek hledání se změní podle aktuálně
nastaveného sloupce
Nové kontroly pro vložení skrytých znaků do textu, automatická oprava některých tagů
Přidána možnost nastavit si barevné pozadí v režimu trénování stejné jako pozadí písně a bez rámečků - pro
tmavý a světlý režim
Vylepšení zobrazení textu a akordů pro tmavý a světlý režim
V textu písně lze použít tento znak pro oddělení akordů [A][|][D]

Při uložení písně s nastaveným filtrem se už nevypíná filtr, ale zůstane zachovaný aktuální
Každá píseň jde označit jako Novinka a jedním kliknutím jde z databáze vybrat a zobrazit jen všechny novinky.
Nově vložená píseň se automaticky označí jako novinka

Hledání textu v databázi je možné i ve vypnutých sloupcích
Hledání rozšířeno na všechny sloupce včetně vlastních
Seznamy z databáze lze exportovat do HTML formátu a dále zpracovávat, podporuje export i vybraného filtru
nebo pouze zvolených sloupců. Výsledný dokument můžete například upravovat v MS Excel nebo použít pro
vaše webové stránky.
Automatické náhledy písní se načítají pro každý vzhled zvlášť
Změna interního ID podle názvu a interpreta - synchronizace dvou databází podle jména a interpreta
Vylepšeno zobrazení obrázků akordů
Horní lišta s ikonami jde dělit na dva nebo jeden řádek poklepáním na panel

Uložení databáze - zrušena klávesová zkratka CTRL+Q a nahrazena standardní klávesovou zkratkou CTRL+S
- uloží rozpracovanou práci a celou databázi
Hromadný tisk už nevkládá jeden řádek navíc do každé písně, ale zachovává standardní počet řádků jako při
tisku samostatné písně
Modul Export/Import/Třídění - automatické uložení databáze - program udělá automaticky zálohu databáze. V
případě ztráty dat se můžete vždy vrátit k záloze databáze
Rozšířeny popisky pro některé funkce a tlačítka ve všech modulech programu
Po změně názvu písně se opravuji korektně i data v playlistech
Fonty v databázi, playlistu a formulářích jdou nyní nastavit na hodnotu až +80
Při upgradu programu se automaticky zálohují natavení programu a po upgradu se vrací zpět. Není nutná ruční
záloha nastavení.
Při exportu do formátů PDF, TXT, RFT je možné použít v názvu různé nestandardní znaky
Databáze z verze 9 na Androidu zobrazují obrázky akordů a podporují přepínání různých nástrojů (kytara,
banjo, ukulele, mandolína a další)

Každá píseň může mít vlastní transpozici - v "křížkové" tónině si nastavíte u akordů křížky a v "béčkové" tónině
si u akordů nastavíte béčka. Volit můžete i mezi evropským a americkým značením, nebo je možné nastavit
transpozici vlastní.

Vylepšena stabilita pro nové verze Windows 10
Drobná vylepšení spojená s bezpečností aplikace

Hrajte a trénujte jako profesionál!
Hudební software Miraf SongBook

