
NYTT I SMARTSCORE64 

SmartScore 64 Improvements 

(Since SmartScore X2) 

• 64-bit. Runs under macOS Catalina. 

• Linux / Google Chrome platforms now supported. 

• New, streamlined interface. 

• Improved recognition of Lyrics, Text, tempo and dynamic markings. 

• Improved recognition of tuplets. 

• Improved quality and control for page printing and PDF output. 

• More nuanced and realistic playback with fluidsynth engine. 

• Export playback to MP3. 

• Better control of dynamics and tempo. 

• "Rubato" graphical controller for subtle tempo changes. 

• Recognizes larger scores (up to 100+ pages per session). 

• Smoother handling of larger file sizes. 

• Better error trapping. 

• Grace note functions improved. Added ornaments. 

Bug Fixes 

• Full scanning control returned to Mac. 

• Mouse glyphs returned to Mac. 

• Printing and PDF output: Page size and margin settings properly applied. 

• Improved responsiveness and stability. 

 



Ett nydesignat gränssnitt 

som är lättare att navigera 

SmartScore har alltid haft 

många kraftfulla verktyg i 

sin verktygslåda. De är 

fortfarande kvar, bara 

lättare att finna. 

Verktygsfält och knappar är 

ordnade ordentligt efter 

funktion. En ny popup-

symbol för symbolväljare 

håller allt rent och snyggt till hands.  Det är som ett kök designat av Gordon Ramsay. 

 

Förbättrad OCR 

Text och text känns igen med 99 +% 

noggrannhet. Vår Prodigy Engine®, 

med maskininformationsteknologi, 

blir stadigt smartare och kommer att 

fortsätta göra det när vi släpper gratis 

underhålls-uppdateringar i framtiden. 

 

 

 

Förbättrad uppspelning. Mer 

nyans. Bättre ljud. 

Det är viktigt att uppspelningen 

är korrekt och svarar på 

dynamikbeteckningar i 

partituret. Nya SmartScore 64-

algoritmer svarar bättre på 

dynamik och artikuleringar 

vilket ger mer nyans och känsla. 

 

 

 

 

 

Exportera dina färdiga partitur och stämmor 



Exportera dina SmartScore-uppspelningsföreställningar enkelt till video, YouTube, Facebook, 

digital arbetsstation eller digitalt sångbibliotek genom att konvertera direkt till MP3-ljudfiler. 

 

Spara i MusicXML och öppna i 

ett av hundratals 

musiknotationsapplikationer på 

skrivbordet eller online. Skriv ut 

eller spara dina transponerade 

partitur till PDF-filer. 


