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Titel:

nessMediaCenter: FrontRow als alternatief voor Mac OS X

Teaser:

nessMediaCenter is een geschikt alternatief voor FrontRow dat sinds
(Mountain) Lion niet meer beschikbaar is.

Tekst:

Sinds Mac OS X 10.7, biedt Apple „Front Row“ niet langer aan als een
mediacentrum, waardoor vele voormalige gebruikers op zoek zijn naar
een goed alternatief. Hoewel er meerdere mediacentra voor handen
zijn, is er geen oplossing die de systeemfunkties gebruikt en
optimaliseert zoals FrontRow dit doet.
nessMediaCenter is het geschikte alternatief voor FrontRow wat
plaatselijke media en internetinhoud aangaat. Door gebruik te maken
van bestaande systeemopties zoals QuickTime, is het programma heel
compact (6 MB) en vereist het een lage verwerkingskracht. Het is
verenigbaar met alle Mac OS X systemen van 10.4 "Tiger" tot 10.10
"Yosemite" en met de QuickTime extenties "Flip4Mac" en "Perian" zijn
alle populaire filmformaten speelbaar.
De toegang tot plaatselijke media is mogelijk via mappen en harde
schijven, maar ook via programmagegevens van Aperture, iPhoto,
iTunes. Dus, de structuur aangeboden via het systeem - zoals bv. fotoen filmmappen - wordt rechtstreeks gebruikt in plaats van de media in
een nieuwe bibliotheek te herorganiseren.
Het internetaanbod ondersteunt meedere aanbieders zoals bv. BBC
iPlayer, DailyMotion, Duitse en Zwitserse televisie, movie trailers,
YouTube...
In categorieën zoals films, muziekclips en amusement, zijn er meer dan
2500 internetopnames van verscheidene aanbieders beschikbaar.

Door gebruik te maken van nessMediaCenter kunnen foto’s, films en
PDF documenten zowel individueel als sequentieel worden
voorgesteld. Ook DVD's en EyeTV-fims worden ondersteund.
nessMediaCenter kan bediend worden via een Apple afstandsbediening,
een "VR Remote" app voor iPhones en iPod touch, trackpad, Magic
mouse, maar ook via een muis of toetsenbord. De demo versie laat u
toe deze software gedurende 30 minuten gratis uit te proberen. Daarna
moet nessMediaCenter opnieuw worden opgestart.
Meer informatie: http://www.nessmediacenter.com
Mac App Store

De 64-bit versie van nessMediaCenter, die gebaseerd is op „AV
Foundation“, is ook verkrijgbaar bij Mac App Store:
https://itunes.apple.com/en/app/nessmediacenter/id913330315?
l=en&ls=1&mt=12

