
MyDMX 2.1 
 
De myDMX 2.1  is een multiplatform software/hardware DMX systeem van ADJ (Windows en 
OSX Mac compatibel). MyDMX 2.1 heeft een nieuwe hardware dongel die compatibel is met 
toekomstige softwarefuncties en geüpgrade software versies en is verkrijgbaar via 
www.store.dmxsoft.com.  
 
DMX software bedieningssysteem met 512 DMX kanalen. Inclusief effectgenerator en 
externe MIDI triggering. Compatibel met myDMX 2.1 software voor PC en Mac 
besturingssystemen.  

 
Specificaties: 

- Eenvoudig te bedienen DMX software 
- 512 DMX kanalen 
- Uitgebreide bibliotheek voor apparaat profielen 
- SSL2 profiel editor & ondersteuning 
- 3D visualizer 
- MIDI triggering 
- “Drag and drop” effect generator 
- Werkt met eenvoudige scenes/stappen 
- Windows en Mac installateurs kunnen automatisch de nieuwste ssl bibliotheek met 

apparaat profielen downloaden via een internetverbinding. 
- “Onderhoudsapplicatie” wordt gelijktijdig met het programma geïnstalleerd, 

controleert op updates of nieuwe software versies. 
- “Cloud search” voor profielen. Zoekt de nieuwste en beste apparaat profielen in het 

programma zelf. Geen gezoek meer door dropbox. 
- Barrel drum rotatie toegevoegd aan scene builder 
- Programma herkent speciale karakters zoals bijvoorbeeld “&” 
- Verbeterde meervoudige Pan en Tilt ondersteuning 
- Gebruikers kunnen meerdere stappen in een scene selecteren en een kanaal 

parameter instellen/aanpassen zonder interferentie met de overige kanalen 
- Geoptimaliseerde en verbeterde stabiliteit voor zowel Windows en Mac OS 
- Niet compatibel met op ARM gebaseerde Windows tablets (alleen Intel) 
- Extra functies en software upgrades zijn beschikbaar op www.store.dmxsoft.com. 

 
Minimale systeem eisen: 

- Windows / Mac laptop of desktop computer met USB poort 
- Compatible met Windows  7 & 8 (64-Bit) en  MAC OSX 10.7 (lion),  10.8 (mountain 

lion), 10.9 (mavericks), 10.10 (Yosemite). 
- 800 x 600 scherm resolutie 
- 256MB geheugen 
- Klok frequentie: 800 MHz 
- 32MB RAM video kaart ondersteunt Microsoft DirectX 9.0 
- Open GL 3.1 of hoger voor 3D visualizer 
- Grafische video kaart: open GL 3.1 of hoger voor 3D visualizer 

 
Optimale systeem eisen: 

- Laptop of desktop computer met USB poort 
- Compatible met Windows  7 & 8 (64-Bit) en  MAC OSX 10.7 (lion),  10.8 (mountain 

lion), 10.9 (mavericks), 10.10 (Yosemite). 
- 1280 x 1024 scherm resolutie 
- 512MB geheugen 
- Klok frequentie: 1,5 GHz 
- 128MB RAM video kaart ondersteunt Microsoft DirectX 9.0 
- Open GL 3.1 of hoger voor 3D visualizer 
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- Grafische video kaart: open GL 3.2 of hoger voor 3D visualizer 
 

  Specificaties en drukfouten onder voorbehoud. 

 


