
Dancing Dots
Hvor mange steder finnes det som selger musikk noter 
i punkt? Hvor stort er utvalget? Være seg brukeren er 
ut øvende musiker, kompo nist eller skal ha musikk på 
skolen, er Dancing Dots det rette data programmet.

For komponisten, yrkes- og hobbymusikeren.
Dancing Dots gjør auto matisk om sort noter til punkt noter eller 
digi tali sert musikk.
Dancing Dots passer for musikere og kompo nister på alle 
nivåer – en svært profilert artist som benytter Dancing Dots, er 
Stevie Wonder.

3 programmer i ett.
Egentlig er Dancing Dots 3 pro grammer i ett, bestå ende av 
SharpEye, Lime og Goodfeel.

SharpEye: 
Den raskeste måten å digi talisere musikk på, er å scanne den. 
Scan vanlige svart noter og lagre dem som MIDI, NIFF eller 
MusicXML. Disse kan sendes til Lime for videre redi gering og 
ut skrift.

Lime: 
Ligner Sibelius og Finale, men den store for skjellen er at Lime 
er til rette lagt for lese list og tale. Dette gjør at brukeren mye 
lettere kan kompo nere og redi gere egen musikk. Når alt er 
klart, sendes  kompo si sjonen videre til Goodfeel for utskrift i 
punkt.

Goodfeel: 
Vente tiden på å få noter i punkt, redu seres til så og si den 
tiden det tar å sende de digi tale notene til punkt skriveren. 
Goodfeel konver terer raskt, nøy aktig og auto matisk digi tale 
noter til punkt. Det er ikke nød vendig å kunne punkt for å 
kunne skrive ut noter i punkt, da Goodfeel bruker de samme 
filene som seende bruker til ut skrift.

Hvorfor Dancing Dots?
Lett å bruke• 
Passer for musikere på alle nivåer• 
3 programmer i ett• 
Trenger ikke å kunne punkt for å lage punktnoter• 
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