
KOMERČNÍ NEKOMERČNÍ**

Součásti:

Způsobilost

(s výjimkou funkcí Pro)*®CorelDRAW  2019

® ®Corel  PowerTRACE  2019

(s výjimkou funkcí Pro)*

Hlavní aplikace

Tabulka porovnání řady produktů

CorelDRAW 2019

Barcode Wizard

Duplexing Wizard

Digitální fotografie s vysokým rozlišením

Písma

Profesionálně navržené šablony

1 000

100

175

20 fotografických rámečků a 600 výplní

Přes 7000

1 000

1 000 písem True Type
®a/nebo OpenType

150

600

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ 3 HDR

Modul GPL Ghostscript pro rozšířenou 

podporu formátů EPS a PS

Více než 60 profesionálně navržených 

šablon, včetně certifikátů, inzerce,

vizitek, hlavičkových papírů, letáků 

a dalších podkladů.

Podpůrné aplikace

Obsah

Kliparty, digitální obrázky a šablony

mobilních reklamních panelů

Přechodové, vektorové a rastrové výplně

CorelDRAW.app™

® Corel PHOTO-PAINT  2019

 Corel Font Manager™ 2019

®Corel  CAPTURE™ 2019

Obsah CONNECT™

—

—

—

—



Video rady a vysvětlení od odborníků

Ukotvitelný panel Rady

®* Profesionální a nové funkce, které nejsou zahrnuty v sadě CorelDRAW  Home & Student Suite 2019 Edice pro domácnosti a studenty:

– Zakázány některé možnosti profesionálního tisku (karty funkcí CMYK, kompozitních funkcí, separace barev, PostScriptu a předtisku v dialogovém okně tisku),

 zjednodušená karta stránkového zlomu.

- Zakázán správce Macro Manager.

– Zakázána vylepšená správa barev, výchozí nastavení správy barev a náhled velkého tisku.

– Odebrána podpora některých externích formátů souborů: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 atd.

– Pro sadu CorelDRAW Home&Student Suite není k dispozici možnost nákupu programu Upgrade Protection.

– Nezahrnuje VSTA. 

– Odebrány některé další funkce a podpora: Styly barev, styly objektů, soulady barev, kódy QR, nástroj Planární maska v aplikaci Corel PHOTO-PAINT,

 volba nátisku barev, ukotvitelné panely Zpět, barevné palety Universal Laser a Roland, některé barevné palety Pantone, možnost vytvoření levých a pravých 

 hlavních stránek a vlastní zástupný text.

– Mezi vyloučené nástroje a funkce patří režim kresleni Symetrie, nástroj Blok stínu, nástroje Dynamika, Pointillizer, PhotoCocktail a další.

KOMERČNÍ NEKOMERČNÍ**

Součásti:

Stručná úvodní příručka

Stručná referenční karta

Soubory nápovědy

Výuková videa

(Je vyžadováno připojení k internetu)
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(Některé funkce popsané v souborech

nápovědy nejsou zahrnuty v sadě

CorelDRAW Home & Student Suite 2019

Edice pro domácnosti a studenty a jsou

k dispozici pouze v sadě

CorelDRAW Graphics Suite 2019.)

Způsobilost

** Přiložená licenční smlouva EULA k sadě CorelDRAW Home & Student Suite 2019 Edice pro domácnosti a studenty omezuje využití pouze na nekomerční oblasti.

    Hodláte-li využívat produkt k tvorbě komerčních projektů pro podnikání, pořiďte si plnou verzi sady CorelDRAW Graphics Suite 2019, která umožňuje komerční 

    využití a zahrnuje více obsahu a další profesionální funkce zaměřené na profesionální uživatele.

(Některé funkce popsané na ukotvitelném

panelu Rady nejsou zahrnuty v sadě

CorelDRAW Home & Student Suite 2019

Edice pro domácnosti  a studenty a jsou

k dispozici pouze v sadě

CorelDRAW Graphics Suite 2019.)
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