
 

A versão 5 do software de DJing DJUCED® adiciona  

a compatibilidade com o Beatport Link e mais  

 

 

 

Rennes, 7 de abril de 2020 

 

Lançado em 2011, o DJUCED® tornou-se um ator importante no mundo do software de DJing, com 

mais de 650.000 utilizadores licenciados no mundo inteiro e uma grande variedade de funcionalidades 

de topo de gama que oferecem aos seus utilizadores um vasto leque de possibilidades de mistura. 

Hoje, a equipa do DJUCED® congratula-se de anunciar o lançamento da versão 5 do software incluído 

com todos os controladores de DJing Hercules. Já disponível, a atualização 5.0 introduz 

melhoramentos significativos, a começar pela integração do Beatport LINK. O DJUCED® orgulha-se de 

anunciar a sua parceria com a Beatport para oferecer aos seus utilizadores uma fonte completa de 

música eletrónica com a possibilidade de transferir ou transmitir faixas a partir do Beatport LINK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

A MISTURA PERFEITA ENTRE O BEATPORT LINK E O ASSISTENTE DE MÚSICA INTELIGENTE DO 

DJUCED® 

O Beatport LINK permite aos DJ transmitir o catálogo da Beatport de mais de nove milhões de faixas 

diretamente para o software de atuação de DJing. O serviço de streaming está concebido para 

complementar a loja principal de transferências digitais da Beatport e fornecer uma fonte de receitas 

adicionais para editoras, artistas e fornecedores.  

O DJUCED® ajuda os aficionados de música ao longo de cada etapa da sua viagem de DJing – desde 

que dão os primeiros passos para começarem e aprenderem até à sua primeira atuação em público. 

Através do Beatport LINK, os DJ com o DJUCED® têm agora acesso a uma poderosa coleção quase 

ilimitada de faixas de música em streaming para misturarem no DJUCED®. Pela primeira vez, os DJ 

com computadores portáteis podem transferir 50 faixas offline (com o Beatport LINK PRO) ou 

100 (com o Beatport LINK PRO+) no DJUCED® através da tecnologia de cacifo digital 

proprietária do Beatport LINK. Estas faixas podem em seguida ser reproduzidas num local 

público sem necessidade de uma ligação à Internet.  

Graças ao seu inovador Assistente de Música Inteligente (IMA), o DJUCED® é capaz de sugerir as 

faixas seguintes mais adequadas para ajudar o DJ a conseguir misturas criativas em todas as ocasiões. 

Esta funcionalidade exclusiva desenvolvida pela equipa do DJUCED também funciona com o Beatport 

LINK, o que significa que o DJUCED® é capaz de sugerir uma faixa mais adequada da playlist atual para 

reproduzir em seguida. É uma maneira fácil de construir um repertório de DJing forte, coerente e 

harmonioso mesmo quando o DJ muda de género musical.  

 

Os subscritores podem pré-visualizar e misturar faixas completas antes de comprarem as faixas 

relevantes para as suas coleções de transferências. No salto em frente seguinte, a integração no 

DJUCED® 5 introduz uma funcionalidade inovadora preparada para discotecas como parte dos 

novos escalões de subscrição Beatport LINK PRO (39,99 USD/mês) e Beatport LINK PRO+ (59,99 

USD/mês). Além disso, a qualidade do áudio de streaming será superior à dos ficheiros MP3 a 320 

kbps.  

O Beatport LINK PRO e o Beatport LINK PRO+ estão ambos disponíveis com um período de 

avaliação gratuita de 30 dias. As instruções de utilização do Beatport LINK no DJUCED podem 

ser obtidas aqui. 

 

 

Além de integrar o Beatport LINK, a nova versão do DJUCED® apresenta algumas funcionalidades 

adicionais para principiantes a fim de ajudar os DJ a ganhar confiança à medida que aprendem, bem 

como funcionalidades profissionais para ajudar todos os aspirantes a DJ nas atuações. 

- Preparação mais rápida das faixas 

O DJUCED® adicionou um modo “Preparar” para fornecer uma forma mais cómoda de analisar, corrigir 

uma grelha de batidas ou editar pontos Cue. 

 

- Efeitos ao estilo de discoteca disponíveis agora para todos  

É possível e fácil para qualquer pessoa misturar como os maiores DJ do mundo: o DJUCED® fornece 

agora mais de 15 filtros FX para uma sensação autêntica ao estilo de discoteca.  

 

- Análise de múltiplos núcleos para poupar tempo 

A implementação da análise de faixas “Múltiplos núcleos” permite explorar várias faixas em 

simultâneo. 

 

 

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


 

- Guia visual para transferir e carregar faixas 

O DJUCED® desenvolveu um novo sistema para carregar e analisar faixas com diferentes estados no 

navegador e na jog wheel. 

 

- Nova animação da forma de onda do modo slip 

De modo a facilitar a compreensão da função SLIP, a forma de onda do DJUCED® divide-se agora em 

dois elementos quando a função SLIP está ativa.  

 

 

 

Os utilizadores podem agora aceder a Djuced.com para conhecerem os detalhes completos da versão 

5.0 e obterem a atualização gratuitamente.  

 

 

 

     

 

 
 

Acerca da Guillemot Corporation S.A. 

A Guillemot Corporation concebe e fabrica hardware e acessórios de entretenimento interativo. O Grupo oferece uma gama 

diversificada de produtos ao abrigo das marcas Hercules (www.hercules.com) e Thrustmaster (www.thrustmaster.com). Em 

atividade neste mercado desde 1984, o Grupo Guillemot Corporation está presente atualmente em 11 países (França, Alemanha, 

Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, China [Hong Kong], Bélgica, Holanda, Espanha, Roménia e Itália) e distribui os seus 

produtos em mais de 85 países a nível mundial. A missão do Grupo consiste em oferecer produtos ergonómicos de alto 

desempenho que maximizem o prazer com o entretenimento interativo digital dos utilizadores finais. www.guillemot.com 

 

 

Acerca da Beatport 

Fundada em 2004 como principal fonte de música para os DJ, a Beatport é atualmente a casa mundial da música eletrónica para 

DJ, produtores e respetivos fãs. A Beatport Store oferece música em formatos digitais de alta qualidade e fornece ferramentas 

de descoberta musical exclusivas criadas por e para os DJ. Todas as semanas, a coleção de música da Beatport é atualizada com 

centenas de faixas exclusivas dos maiores artistas de música eletrónica do mundo. A Beatport tem escritórios em Los Angeles, 

Denver e Berlim. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram. 

 

 

 

 

 

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

