
 

 

Gloednieuwe versie 4.1 van de DJUCED® DJ-software is nu 

beschikbaar. Voor de mix die creatiever is dan ooit! 

 

 

Rennes, 19 december 2019 

 

De DJUCED®-teams kondigen met trots de beschikbaarheid aan van een nieuwe versie van de software 

die bij alle Herucles DJ-controllers gaat worden meegeleverd. De 4.1-update biedt significante updates 

van de gebruikerservaring zoals integratie met Mixcloud®, de populaire dienst voor het delen en 

streamen van muziek. DJUCED® 4.1 bevat ook een nog handiger versie van haar Intelligent Music 

Assistant (slimme muziekassistent), een verbeterde interface voor de ingebouwde DJ Academy-

tutorials en meer fantastische features.  Dit alles maakt deze nieuwe versie van DJUCED® tot de beste 

versie ooit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mixcloud®: Onbeperkt delen van uw mixes 

In een tijdperk waarin streamen zo belangrijk is, is DJUCED® er trots op samen te werken met 

Mixcloud® en haar distributieplatform te integreren in de software. Hierdoor kunnen gebruikers hun 

mixes snel delen op social media. En dat allemaal gratis en volkomen legaal. Het delen is eenvoudig en 

gebruiksvriendelijk. Het enige dat u hoeft te doen is een eenmalige setup voltooien waarmee uw 

Mixcloud®-account wordt gekoppeld aan DJUCED®. Daarna kunt u mixes opslaan en ze direct en 

onbeperkt delen met de hele wereld. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=HTpqDtW3Jec&feature=emb_logo


 

 

 

De Intelligent Music Assistant: Een uniek voordeel 

Dankzij de baanbrekende Intelligent Music Assistant (IMA) is DJUCED® de enige software in de wereld 

van het DJ-en die in staat is te adviseren over welke tracks als volgend af te spelen op basis van welk 

energieniveau u wilt op uw DJ-set. Hierdoor kunt u heerlijk creatieve mixes samenstellen, elke keer 

weer. IMA is weer innovatief bezig en maakt de DJ-ervaring beter dan ooit door indicators op te 

nemen die de voorgestelde gebieden voor “mix in” en “mix out” laten zien. Dit maakt makkelijkere en 

vloeiendere overgangen tussen tracks mogelijk. Deze krachtige en nieuwe functionaliteit is niet alleen 

fijn voor beginners maar ook erg handig voor de ervaren DJ die wel een beetje hulp kan gebruiken 

tijdens een complex en belangrijk optreden! 

 

De DJ Academy maakt het leven net wat aangenamer 

De Hercules DJ Academy, ingebouwd in DJUCED®, is nog geen jaar oud en biedt steeds meer 

videotutorials met handige tips en tricks van de ambassadeurs van het Hercules-merk. Er komen ook 

steeds meer opties. Zo kan zelfs al op taal worden gezocht in de inhoud van DJ Academy. 

 

Technische verfijningen voor een nog betere DJ-ervaring 

Eén jaar na versie 4, de versie waarbij DJUCED® grondig werd herzien, heeft waardevolle feedback van 

gebruikers er voor gezorgd dat de Hercules-developers bugs hebben kunnen repareren en de 

functionaliteit verder hebben kunnen uitbouwen. Hierdoor kunnen gebruikers eenvoudig direct vanuit 

de interface ontbrekende tracks fixen in de muziekbibliotheek om problemen tijdens het DJ-en te 

voorkomen. 

 

Gestart in 2011, is DJUCED® een belangrijke speler geworden in de wereld van de DJ-software 

vanwege het aantal gelicentieerde gebruikers (meer dan 600.000 wereldwijd) en vanwege de 

hoeveelheid geavanceerde functies van de software die de gebruiker haast onbegrensde 

mogelijkheden bieden. Veelomvattende software van professioneel niveau die beschikbaar is in 14 

verschillende talen. DJUCED® is de perfecte compagnon bij elke fase in het DJ-en: vanaf de eerste 

stappen achter een deck om te leren wat er allemaal speelt, tot het optreden voor een groot en luid 

publiek! 

 

Ga nu naar Djuced.com voor de nieuwe en gratis update, en blijf ons volgen in 2020 om op de hoogte 

te blijven van alle spannende projecten dat jaar. 

 
 

 

 

 

 

 

Guillemot Corporation S.A. 

De Guillemot Corporation Group ontwerpt en fabriceert hardware en accessoires voor interactief entertainment. Onder de 

merknamen Hercules (www.hercules.com) en Thrustmaster (www.thrustmaster.com) brengt de Group een gevarieerd aanbod aan 

producten op de markt. De Guillemot Corporation Group is sinds 1984 actief op deze markt en is nu aanwezig in 11 landen 

waaronder Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, België, Nederland, China [Hongkong], 

Spanje, Roemenië en Italië, en levert haar producten in meer dan 85 landen wereldwijd. De missie van de Group is het aanbieden 

van hoogwaardige, ergonomische producten waarmee eindgebruikers optimaal plezier kunnen beleven aan interactieve 

oplossingen voor digitaal entertainment. www.guillemot.com 

 

© 2019 Guillemot Corporation S.A.. Alle rechten voorbehouden. Hercules® en DJUCED® zijn geregistreerde handelsmerken van 

Guillemot Corporation S.A. Mixcloud® is een geregistreerd handelsmerk van Mixcloud Limited. Alle overige handelsmerken en 

merknamen worden hierbij erkend als zijnde het eigendom van hun respectieve eigenaren. Aan foto's en illustraties kunnen geen 

rechten worden ontleend. Inhoud, ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kunnen 

per land verschillen. 
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