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DJUCED® kwam in 2011 op de markt en is nu een belangrijke speler in de wereld van DJ-software. Er 

zijn inmiddels wereldwijd meer dan 650.000 gelicentieerde gebruikers en de vele geavanceerde 

features bieden een grote variëteit aan mixmogelijkheden. Vandaag heeft het DJUCED®-team het 

genoegen de lancering aan te kondigen van versie 5 van de software die meegeleverd gaat worden bij 

alle Hercules DJ-controllers. De 5.0 update is nu beschikbaar en introduceert belangrijke verbeteringen 

zoals de integratie van Beatport LINK. DJUCED® is met trots een samenwerking aangegaan met 

Beatport om haar gebruikers een zeer rijke bron te kunnen aanbieden van elektronische muziek met 

de mogelijkheid tracks vanuit Beatport LINK te downloaden of te streamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-AmzloLW3c&feature=youtu.be


 

 

HET PERFECTE HUWELIJK TUSSEN BEATPORT LINK EN DE DJUCED® INTELLIGENT MUSIC 

ASSISTANT 

Met Beatport LINK kunnen DJ's de Beatport-muziekcatalogus van meer dan 9 miljoen tracks direct 

streamen naar DJ-software voor optredens. De streaming-service is ontworpen als aanvulling op de 

klassieke digitale download-store van Beatport en biedt een aanvullende bron van inkomsten voor 

labels, artiesten en leveranciers.  

DJUCED® helpt muziekliefhebbers bij elke stap op hun DJ-traject: van de eerste stappen bij het 

beginnen en leren, tot aan het eerste optreden voor publiek. Via Beatport LINK hebben DJUCED®-DJ's 

nu toegang tot een imposante collectie van streaming-tracks om vrijwel onbeperkt muziek mee te 

kunnen mixen in DJUCED®. Als primeur kunnen laptop-DJ's 50 tracks (met Beatport LINK PRO) of 

100 tracks (met Beatport LINK PRO+) offline halen in DJUCED® via de eigen digitale 

vergrendeltechnologie van Beatport LINK. Deze tracks kunnen dan in een openbare gelegenheid 

worden afgespeeld zonder dat er een internetverbinding aanwezig hoeft te zijn.  

Dankzij de innovatieve Intelligent Music Assistant (IMA) kan DJUCED® de tracks adviseren die het 

best als volgende kunnen worden afgespeeld. Dit is zeer waardevol voor DJ's die hiermee elke keer 

weer een creatieve mix kunnen samenstellen. Deze unieke feature is ontwikkeld door het DJUCED-

team en werkt ook met Beatport LINK. Dit betekent dat DJUCED® een track kan adviseren uit de 

huidige afspeellijst als een passende keuze om als volgende track af te spelen. Dit is een eenvoudige 

manier om een sterke, coherente en harmonieuze DJ-set samen te stellen zelfs als de DK wisselt tussen 

muziekgenres.  

 

Abonnees kunnen de volledige tracks vooraf beluisteren en mixen voordat ze de gewenste tracks 

aanschaffen voor hun downloadcollecties. Als volgende sprong voorwaarts introduceert de 

DJUCED® 5 integratie een baanbrekende club-ready feature als onderdeel van de nieuwe Beatport 

LINK PRO ($ 39,99 USD/maand) en Beatport LINK PRO+ ($ 59,99 USD/maand) abonnementen. 

Bovendien zal de kwaliteit van de streaming-audio hoger zijn dan die van 320 kbps MP3-bestanden.  

Zowel Beatport LINK PRO als Beatport LINK PRO+ zijn beschikbaar als een 30 dagen gratis 

proef. Instructies voor het gebruik van Beatport LINK in DJUCED kunt u hier vinden. 

 

 

De nieuwe versie van DJUCED® integreert niet alleen Beatport LINK maar biedt ook enkele extra 

features voor beginners. Ze worden DJ's geholpen vertrouwen te krijgen naarmate ze meer leren. Ook 

worden er extra professionele features geboden waarmee alle ambitieuze DJ's hun voordeel kunnen 

doen. 

- Een snellere voorbereiding van tracks 

DJUCED® heeft een “Prepare/voorbereiden”-modus toegevoegd die het makkelijker maakt een 

beatgrid te analyseren en te corrigeren, of cue points te bewerken. 

 

- Club-stijleffecten zijn nu voor iedereen beschikbaar  

DJUCED® biedt nu meer dan 15 FX-filters om een authentiek clubstijl-gevoel mogelijk te maken. 

Iedereen kan nu leren mixen als de beste DJ's op deze wereld.  

 

- Een meervoudige analyse om tijd te winnen 

De implementatie van “Multi-core/multikern”-trackanalyse maakt het mogelijk verscheidene tracks 

tegelijkertijd te verkennen. 

 

- Een visuele gids voor downloaden en laden van tracks 

https://link.beatport.com/partners/djuced/


 

DJUCED® heeft een nieuw systeem ontwikkeld voor het laden en analyseren van tracks met 

verschillende status in de browser en in het jogwiel. 

 

- Een nieuwe slip-modus golfvormanimatie 

Om de SLIP-functie nog makkelijker te kunnen begrijpen, wordt de DJUCED®-golfvorm nu in twee 

delen gesplitst wanneer de SLIP-functie actief is.  

 

 

 

Gebruikers kunnen terecht op Djuced.com voor alle informatie over de 5.0-versie en voor de gratis 

update.  

 

 

 

     

 

 
 

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 

 

 

Over Beatport 

Betaport is opgericht in 2004 als de voornaamste bron voor muziek voor DJ's. Inmiddels is Beatport de plek waar DJ's, producers 

en hun fans van overal ter wereld naar toe gaan voor elektronische muziek. De Beatport Store biedt muziek in digitale 

indelingen en biedt unieke tools gemaakt voor en door DJ's voor het ontdekken van muziek. Elke week wordt de 

muziekcatalogus van Beatport ververst met honderden exclusieve tracks van de beste elektronische muziekartiesten ter wereld. 

Beatport heeft kantoren in Los Angeles, Denver en Berlin. Volg ons op Facebook en Twitter en Instagram. 

 

 

 

 

 

http://www.djuced.com/
http://www.guillemot.com/
https://www.instagram.com/djuced/
http://www.facebook.com/djucedsoftware
https://www.youtube.com/user/Djucedsoftware

