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CorelDraw Graphics Suite
Special Edition 2018 BOX 1PC
PL
Cena brutto

929,00 zł

Cena netto

755,28 zł

Cena poprzednia

1 030,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CDGSSECZPLMBEU

Opis produktu
Wersja: BOX
Liczba stanowisk - 1Pc
Wersja językowa - Polska
Licencja: komercyjna (COM) - wieczysta

Otrzymacie Państwo:
1. Pudełko z kluczem
2. Fakturę Vat jako dowód zakupu
3. Płytę DVD i linki do pobrania programu w języku polskim
4. Dostęp do konta Corel, aby korzystać z członkostwa

Wszechstronne oprogramowanie do projektowania graficznego
Wbudowany organizer materiałów z wieloma zasobnikami do projektów
Wszechstronny mechanizm obsługi czcionek
Interaktywne narzędzia do obróbki zdjęć
Doskonała zgodność formatów plików
Duża kompatybilność wsteczna
Wydruki seryjne i zaawansowane ustawienia drukowania
Połącz swoją kreatywność z niezrównanymi funkcjami pakietu CorelDRAW® Graphics Suite SE 2018, aby tworzyć projekty,
grafiki i układy stron oraz edytować zdjęcia. Dzięki zaawansowanej obsłudze systemu Windows 10 oraz wyświetlaniu na kilku
monitorach i w rozdzielczości 4K ten wszechstronny pakiet umożliwia sprawną i szybką realizację profesjonalnych projektów.
Odkryj intuicyjne i zaawansowane narzędzia do tworzenia logotypów, broszur, grafik internetowych, reklam do serwisów
społecznościowych i innych projektów. Korzystaj z nowego pakietu CorelDRAW SE 2018 na swój sposób.

Główne aplikacje
CorelDRAW® SE — tworzenie grafiki wektorowej i układu stron
Corel® PHOTO-PAINT® SE — edycja zdjęć
Corel® PowerTRACE® — przekształcanie map bitowych na postać wektorową (element aplikacji CorelDRAW SE)
Corel® CAPTURE™ — przechwytywanie zawartości ekranu
Corel® CONNECT™ — wyszukiwanie zasobów

Aplikacje pomocnicze
BenVISTA PhotoZoom Pro 4 – Program do powiększania cyfrowych odbitek
WhatTheFont – Wyszukiwarka font online
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Barcode Wizard – Generator kodów kreskowych do zastosowań korporacyjnych
Duplexing Wizard – Kreator drukowania dwustronnego

Zasoby
1300 wysokiej jakości obrazków clipart i obrazków cyfrowych
100 zdjęć o wysokiej rozdzielczości do bezpłatnego wykorzystania
125 czcionek
75 ramek zdjęć
100 wypełnień
Szkoleniowe nagrania wideo i okno dokowane zawierające podpowiedzi
Ponad 100 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, w tym certyfikaty, reklamy, wizytówki, papiery firmowe, ulotki,
plakaty i wiele innych
Wygląd narożników w liniach przerywanych i konturach
Uzyskaj większą kontrolę nad wyglądem narożników w obiektach, tekście i symbolach, w których są używane linie przerywane
w programie CorelDRAW SE 2018. Oprócz ustawień domyślnych można dokonać wyboru spośród dwóch nowych opcji
umożliwiających tworzenie precyzyjnie zaprojektowanych i zdefiniowanych narożników.
Wyrównuj i rozmieszczaj węzły
Wyrównuj i rozmieszczaj węzły względem ograniczającego prostokąta zaznaczenia, krawędzi strony lub jej środka, najbliższej
linii siatki czy określonego punktu. Rozmieszczanie węzłów jest równie proste, dzięki możliwości ustawienia równomiernych
odstępów w pionie lub poziomie.
Interakcyjne dostosowywanie perspektywy na zdjęciach
Za pomocą interakcyjnego narzędzia Korekta perspektywy użytkownik może poprawić na zdjęciach perspektywę budynków,
elementów krajobrazu czy obiektów. Aby uzyskać wymagany rezultat, wystarczy przeciągnąć cztery uchwyty do narożników
obiektu, który powinien stać się prostokątny.
Stosowanie wypełnień i przezroczystości oraz zarządzanie nimi
Całkowicie zmodernizowane selektory wypełnień i przezroczystości pomogą w zwiększeniu wydajności i uzyskaniu lepszych
efektów podczas pracy z wypełnieniami i przezroczystościami oraz zarządzania nimi w programach CorelDRAW SE 2018 i
Corel PHOTO-PAINT.
Filtr czcionek Uprawnienia do osadzania
Bezproblemowo udostępniaj pliki dzięki filtrowi czcionek według uprawnień do osadzania. Sortuje on czcionki na podstawie
czterech powszechnie przyjętych uprawnień do osadzania czcionek i identyfikuje je, aby umożliwić świadomy wybór lub
pominięcie czcionek przy decydowaniu o stylu tekstu. W celu znalezienia określonej czcionki, skorzystaj z funkcji filtrowania
czcionek.
Stosowanie obwiedni do map bitowych
Interakcyjnie kształtuj mapy bitowe, przeciągając węzły ograniczające kształtowany obszar. Szybko i płynnie wpasuj mapę
bitową w ilustrację za pomocą wzorców obwiedni lub tworząc niestandardową obwiednię od podstaw.
Poznaj CorelDRAW Graphics Suite SE
Kompletny pakiet profesjonalnego oprogramowania do projektowania graficznego
Wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia profesjonalnych projektów graficznych, ilustracji, układów stron, trasowania, edycji
zdjęć, grafik i witryn internetowych oraz współpracy online w jednym, kompletnym pakiecie zintegrowanych aplikacji, łatwych
do opanowania i obsługi.
Kompatybilność wsteczna
Zapisuj pliki z kompatybilnością wsteczną, tak żeby były otwierane w starszych wersjach programu CorelDRAW Graphics
Suite. Bądź pewien, że praca stworzona w CorelDRAW Graphics Suite SE 2018 będzie miała możliwość otwarcia w dowolnej
wersji programu CorelDRAW Graphics Suite.
Wydruki seryjne
W CorelDRAW Graphics Suite SE 2018 można określić miejsca, które będą zmienne podczas seryjnych wydruków. Określ
powtarzalność, generowanie elementów, podłączaj pliki źródłowe aby reszta procesu drukowania była w pełni
zautomatyzowana.
Zaawansowane ustawienia drukowania
Ustawiaj drukowanie parserów o dowolnym stylu, wstawiaj paski kalibracji kolorów do dokumentu. Ułatw sobie pracę dzięki
znacznikom cięcia/zginania. CorelDRAW Graphics Suite SE 2018 umożliwia ustawianie wielu zaawansowanych opcji w oknie
"Opcji Drukowania".
Zaawansowana edycja zdjęć
Program Corel® PHOTO-PAINT™ SE umożliwia łatwe edytowanie zdjęć i eksperymentowanie z zaawansowanymi efektami
graficznymi. Aplikacja ta doskonale współpracuje z programem CorelDRAW®, udostępniając profesjonalne możliwości edycji
zdjęć oraz precyzyjnego wycinania obiektów za pomocą narzędzia Inteligentne skalowanie. W programie dostępne jest
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narzędzie PhotoZoom Pro 2 — przydatny moduł dodatkowy umożliwiający zachowanie jakości fotografii przy powiększaniu
zdjęć cyfrowych
Wbudowany organizer materiałów z wieloma zasobnikami do projektów
Corel® CONNECT™ to wbudowane narzędzie do błyskawicznego wyszukiwania materiałów w sieci lokalnej lub w witrynach
internetowych iStockPhoto®, Fotolia i Flickr®. Materiały można porządkować i grupować według typu lub projektu w wielu
zasobnikach współdzielonych przez trzy należące do pakietu aplikacje: CorelDRAW®, Corel® PHOTO-PAINT™ i Corel®
CONNECT™.
Nowe style dokumentów oraz indywidualnie opracowane harmonie kolorów
Łatwe zarządzanie stylami i kolorami! Okno dokowane Style obiektu udostępnia w jednym miejscu wszystkie funkcje obsługi
stylów. Użytkownik może stosować w swoich projektach style obejmujące kontur, wypełnienie, akapit, znak czy ramkę tekstu.
Ulubione style można grupować w zestawach w celu szybkiego, jednoczesnego formatowania wielu różnych obiektów. Po
utworzeniu stylów kolorów można użyć narzędzia Harmonia kolorów w oknie dokowanym Style kolorów w celu ich powiązania.
Następnie można modyfikować je jako zestaw i uzyskiwać uzupełniające palety kolorów.
Wszechstronny mechanizm obsługi czcionek
Dzięki zaawansowanym funkcjom czcionek OpenType®, takim jak kontekstowe i stylistyczne odmiany, ligatury, ornamenty,
kapitaliki czy warianty kaligraficzne, uzyskasz układy graficzne o atrakcyjnym wyglądzie. Ponadto obsługa złożonych skryptów
polepsza wyświetlanie czcionek alfabetów azjatyckich i środkowoeuropejskich.
Doskonała zgodność formatów plików
Możesz przystosowywać swoje prace do nowych celów i udostępniać je w dowolnej postaci dzięki obsłudze ponad 60 formatów
plików, w tym AI, PSD, PDF, JPG, PNG, EPS, TIFF, DOCX i PPT. Pliki PDF można ponadto chronić hasłem, aby zapewnić kontrolę
dostępu do plików podczas wyświetlania, edytowania i drukowania przez innych użytkowników.

Optymalna wydajność dzięki obsłudze systemów 64-bitowych i procesorów wielordzeniowych
Program umożliwia wykorzystywanie pełnej mocy obliczeniowej komputera, ponieważ obsługuje procesory wielordzeniowe i
systemy 64-bitowe. Dzięki przyspieszonemu działaniu można błyskawicznie przetwarzać duże pliki i obrazki. Ponadto w
przypadku jednoczesnego korzystania z kilku aplikacji system działa płynniej.
System operacyjny
Microsoft Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7 (32-bit lub 64-bit editi
zainstalowanymi aktualizacjami
Procesor
Intel Core i3/5/7 lub AMD Athlon 64
Pamięć RAM
2 GB RAM
Dysk twardy
1 GB wolnego miejsca
Obsługiwane urządzenia wprowadzania
Myszka, tablet lub ekran z multi-dotykiem
Rozdzielczość ekranu
1280x720
Przeglądarka internetowa
Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza
Inne
Microsoft .NET Framework 4.6
Napęd
Napęd DVD do instalacji wersji box
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