Voor onmiddelijke uitgave
BRUSSEL, 15 OKTOBER 2003.
VAN AEKEN SOFTWARE BVBA kondigt vandaag met enige trots haar eerste software produkt aan:
JACKSON, een DJ programma dat draait onder Microsoft Windows 2000 of XP en dat MP3 en WAV
muziekbestanden leest.
Jackson emuleert geen draaitafels zoals de meeste DJ programma's, maar laat de DJ toe de struktuur
van nummers te wijzigen terwijl ze aan het spelen zijn. Passages kunnen worden herhaald,
overgeslagen, gepauseerd of omgedraaid. Nummers worden automatisch gesynchroniseerd en lopen
dus altijd in de maat. De mogelijkheden van Jackson benaderen die van lus manipulatie programma's,
maar de nadruk blijft liggen op het DJ aspekt. Met krachtige filters en effecten kan de DJ het geluid
bewerken. Met de ingebouwde recorder kan de DJ mixen opnemen zonder beroep te moeten doen op
extra apparatuur.
Twee kleinere applicaties maken deel uit van Jackson. De BeatTracker laat de DJ toe de ritmische
structuur van nummers te ontleden. Jackson gebruikt deze informatie om verregaande manipulaties toe
te laten. Het programma Scope is een real-time oscilloscoop en spectrum analyzer die vooral de meer
technische DJ zal aanspreken.
De software is met veel succes getest in discotheek en radio verband. Een demo versie kan worden
gedownload op JACKSONDJ.COM. Op dezelfde site kan een sleutel worden gekocht voor de
introductieprijs van 99.00 EUR + BTW (indien toepasselijk). Die sleutel haalt niet enkel de huidige
maar ook alle toekomstige versies van Jackson 1.x uit demo mode. Vroege vogels worden dus
beloond.
Francis Van Aeken heeft VAN AEKEN SOFTWARE BVBA opgericht in augustus 2001. Het bedrijf
biedt expertise aan in informatie technologie en ontwikkelt multimedia software. Sinds april 2002
concentreert het bedrijf zich op de ontwikkeling van muzieksoftware.
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