Rozwiń
swoją
kreatywność
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite 2018
to wyjątkowo wszechstronne narzędzie
do projektowania grafiki, ilustracji, układów
stron, obrazków internetowych i edycji zdjęć,
a także trasowania i opracowywania projektów
do druku, ozdobnych i typograficznych.
W odpowiedzi na potrzeby pełnych pasji
użytkowników pakietu CorelDRAW
zaprojektowaliśmy efektywne i innowacyjne
funkcje, takie jak tryb rysowania symetrycznego,
narzędzie Cień blokowy, perspektywy map
bitowych, możliwość publikowania
w WordPressie i wiele innych.
Wyobraź coś sobie. A potem to zaprojektuj,
uzyskując wspaniałe rezultaty.

CorelDRAW

Corel PHOTO-PAINT

Corel Font Manager

Corel PowerTRACE

Corel CONNECT

Corel CAPTURE

Corel AfterShot 3 HDR

Najlepsze oprogramowanie
do tworzenia ilustracji
wektorowych na świecie .

Powody, dla których
warto wybrać pakiet
CorelDRAW Graphics
Suite 2018

Francisco Marcos, Brazylia
Stworzono w programie CorelDRAW®

1. Wszechstronność
Pakiet zawiera wszelkie zaawansowane,
profesjonalne aplikacje i funkcje niezbędne
do przygotowania dowolnych prac oraz
projektów fotograficznych.

Dla kogo jest przeznaczony?

2. Kreatywność
Uwolnij potencjał twórczy i odkryj wszechstronne,
intuicyjne narzędzia, które pozwolą Ci wyrazić swój
wyjątkowy styl i zachwycić odbiorców.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2018 jest tak
wszechstronny, że spełni wymagania zarówno
profesjonalnych grafików, początkujących użytkowników,
jak również firm zajmujących się tworzeniem projektów
we własnym zakresie. To idealne rozwiązanie dla
następujących grup:

3. Wydajność
Wiodąca w branży obsługa formatów plików,
szybsze przetwarzanie i zaawansowane narzędzia
do zarządzania kolorami pozwalają uprościć
realizację złożonych zadań.

Projektanci grafiki i przedstawiciele
kreatywnych zawodów
Reklama, druk, ilustracje, prace artystyczne

Specjaliści zajmujący się profesjonalną
produkcją graficzną

4. Innowacyjność
Wyjątkowo sprawne narzędzia pozwolą
Ci korzystać z najnowocześniejszych technologii
i rozwinąć kreatywność.

5. Łatwość obsługi
Korzystaj z dopasowanego do potrzeb użytkownika
interfejsu i wyjątkowych opcji, które można
dostosować do toku pracy projektanta.

Oznakowania, druk wielkoformatowy, sitodruk, nagrody,
grawerstwo, grafiki na pojazdy, tekstylia, projektowanie
odzieży

Okazjonalni użytkownicy narzędzi
graficznych
Logotypy, broszury, materiały sprzedażowe
i marketingowe, grafiki internetowe

Hobbyści
Broszury informacyjne, kalendarze, banery, projekty
fotograficzne, obrazki umieszczane w serwisach
społecznościowych

Nowe, imponujące funkcje
Uzyskaj niezrównaną produktywność
NOWOŚĆ! Interakcyjne prostowanie zdjęć
Szybsza obróbka przekrzywionych obrazków
poprzez interakcyjne wyrównywanie paska
prostowania względem elementu na zdjęciu.

Twórz bez ograniczeń
NOWOŚĆ! Tryb rysowania symetrycznego
Tworzenie w czasie rzeczywistym różnorodnych
symetrycznych projektów — od prostych rysunków
po złożone efekty kalejdoskopowe.
NOWOŚĆ! Narzędzie Cień blokowy
Możliwość dodawania cieni wektorowych w celu
uzyskania efektu trójwymiarowości, pozwalająca
skrócić czas przygotowania plików do realizacji.
ULEPSZENIE! Stosowanie wypełnień
i przezroczystości oraz zarządzanie nimi
Zmodernizowane selektory wypełnień
i przezroczystości umożliwiają zwiększenie
wydajności podczas korzystania z wypełnień
i przezroczystości oraz zarządzania nimi.
NOWOŚĆ! Narzędzie Uderzenie
Z łatwością dodawaj ruch lub wyróżnienie
do elementu na rysunku. Efekty są niedestrukcyjne
i oferują wiele opcji dostosowywania.

Korzystaj z najnowszych technologii

NOWOŚĆ! Interakcyjne dostosowywanie
perspektywy na zdjęciach
Narzędzie zapewniające wszechstronność
obiektywów korygujących i umożliwiające
poprawianie na zdjęciach perspektywy budynków,
obiektów i elementów krajobrazu.

NOWOŚĆ! Publikowanie w WordPressie
Możliwość konwersji zaznaczonych obiektów lub
całego projektu w celu przesłania do WordPressa bez
opuszczania programów CorelDRAW 2018 lub Corel®
PHOTO-PAINT® 2018.

NOWOŚĆ! AfterShot 3 HDR
Nowość w pakiecie! Zaawansowane funkcje
programu Corel AfterShot™ 3 HDR służącego
do profesjonalnej edycji zdjęć w formacie RAW
lub JPEG.

ULEPSZENIE! Narzędzie LiveSketch
Rewolucyjne narzędzie do błyskawicznego
szkicowania, w którym wykorzystano możliwości
sztucznej inteligencji, zwiększające dokładność
podczas tworzenia i przyspieszające tok pracy.

NOWOŚĆ! Wyrównuj i rozmieszczaj węzły
Szybki i łatwy dostęp do oszczędzających czas
elementów sterowania przeznaczonych
do pozycjonowania obiektów i ich precyzyjnego
wyrównywania.

ULEPSZENIE! Efekt Dodaj perspektywę
Tworzenie wrażenia odległości i głębi dzięki
zastosowaniu perspektywy do map bitowych lub
obiektów wektorowych w rzeczywistych sytuacjach.
NOWOŚĆ! Stosowanie obwiedni do map bitowych
Szybkie i płynne wpasowanie mapy bitowej
w ilustrację za pomocą wzorców obwiedni lub
tworzenie obwiedni od podstaw

Wyjątkowe zalety pakietu CorelDRAW
Ÿ

Korzystaj z wiodącego produktu do projektowania cenionego przez miliony profesjonalistów, właścicieli małych firm
i pasjonatów projektowania na całym świecie.

Ÿ

Wybierz opcje zakupu odpowiednie do swoich możliwości, obejmujące licencję stałą wymagającą jednorazowej płatności
lub subskrypcję. Dodaj program uaktualnień podczas dokonywania zakupu pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018, aby
otrzymywać kolejne wersje produktu w najbardziej przystępnej cenie.

Ÿ

Korzystaj z wiodącej na rynku zgodności z najnowszymi formatami plików.

Ÿ

Pracuj efektywnie dzięki pełnej obsłudze rozdzielczości 4K i opcji wyświetlania na kilku monitorach, tabletów
z interfejsem rysika w czasie rzeczywistym oraz urządzeń wyposażonych w pokrętło.

Ÿ

Uzyskaj dostęp do różnorodnych zasobów szkoleniowych, projektowych, czcionek, aplikacji i innych materiałów.

Aplikacje pomocnicze

Wymagania systemowe

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 —

! Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 w wersji

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Zawartość pakietu
Główne aplikacje

Zasoby

!
!
!
!
!
!
!
!
!

32- lub 64-bitowej z najnowszymi aktualizacjami
i dodatkami Service Pack
Procesor Intel Core i3/5/7 lub AMD Athlon 64
2 GB pamięci RAM
1 GB miejsca na dysku twardym
Ekran dotykowy, mysz lub tablet
Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi)
Program Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszy
Microsoft .NET Framework 4.6
Napęd DVD (do instalacji wersji w pudełku)
Do aktywacji pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2018
oraz korzystania z niektórych elementów
oprogramowania, funkcji i zasobów online programu
wymagane jest połączenie z Internetem. Więcej
informacji można uzyskać na stronie
www.coreldraw.com

Ÿ 10 000 obrazków clipart i obrazków cyfrowych
Ÿ 2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości

CorelDRAW® 2018
Tworzenie grafiki wektorowej i układów stron
®

Ÿ

automatyzacja zadań
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
2017 — automatyzacja zadań i tworzenie
zaawansowanych makr
Kreator kodów paskowych — tworzenie kodów
paskowych w różnych formatach branżowych
Kreator druku dwustronnego — usprawnienie
pracy w przypadku dwustronnego drukowania
dokumentów
GPL Ghostscript (ZIP) — udoskonalone
importowanie plików w formatach EPS i PS
WhatTheFont — identyfikacja czcionek online

®

Corel PHOTO-PAINT 2018
Obróbka zdjęć

Corel Font Manager ™ 2018
Narzędzie do przeglądania czcionek
i zarządzania nimi

Corel® PowerTRACE® 2018
Przekształcanie map bitowych do postaci
wektorowej

Ÿ Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType
Ÿ 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów
Ÿ 2000 szablonów grafik na pojazdy
Ÿ Ponad 500 interakcyjnych ramek i ramek zdjęć
Ÿ Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową,

wektorowych i tonalnych

Dokumentacja
Ÿ Internetowy przewodnik szybkiego startu
Ÿ Karta szybkiego wyszukiwania
Ÿ Pliki Pomocy online

(element aplikacji CorelDRAW 2018)

Szkolenia online

Corel® CONNECT ™ 2018

Ÿ Filmy szkoleniowe, w tym 11 przewodników

Wyszukiwarka zasobów

Corel® CAPTURE ™ 2018
Narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu

Corel® AfterShot ™ 3 HDR
Edytor plików RAW

wideo „Co nowego”

Aby otrzymać dodatkowe informacje lub
wypróbować pakiet za darmo, skontaktuj
się z lokalnym sprzedawcą albo odwiedź
witrynę www.coreldraw.com
Zakup dla dużej organizacji?
Firma Corel proponuje elastyczne opcje
licencjonowania oraz zniżki dla dużych
firm, agencji rządowych oraz podmiotów
działających w sektorze edukacyjnym
i akademickim.
Więcej informacji można znaleźć w witrynie:
www.coreldraw.com/business

Ÿ Nagrania wideo z podpowiedziami i samouczki

z serii „Okiem eksperta”
Ÿ Okno dokowane Podpowiedzi
Corel Corporation
1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Canada K1Z 8R7

Corel UK Limited
400 Capability Green
Luton, Bedfordshire
LU1 3AE

United Kingdom

BenVista PhotoZoom Pro 4
Moduł dodatkowy umożliwiający
powiększanie zdjęć cyfrowych
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