Tabulka porovnání verzí
Funkce
Nástroje pro kreslení
Režim Symetrie
Vytvářejte širokou škálu symetrických návrhů od jednoduchých objektů po komplexní kaleidoskopické efekty v reálném čase
a podpořte produktivitu automatizací pracovních postupů, které jsou obvykle velmi časově náročné.
Nástroj Blok stínu
S touto interaktivní funkcí, která zkracuje čas přípravy souboru k výstupu, můžete přidávat syté vektorové stíny k objektům a textu.
Zrychluje reprografické pracovní postupy výrazným snížením počtu čar a uzlů stínů.
Pointillizer
Z libovolného počtu vektorových nebo rastrových objektů můžete pomocí několika kliknutí vytvořit vysoce kvalitní vektorové
mozaiky. Tento nástroj inspirovaný malířskou technikou pointilismu je skvělý pro vytváření polepů vozidel, okenních dekorací a dalšího.
Nástroj Dynamika
Dodejte svým návrhům šťávu! Tento nástroj je dokonalý pro snadné dodání pohybu nebo zaostření na prvek kresby. Efekty jsou
nedestruktivní, vysoce přizpůsobitelné vektorové objekty, které můžete upravovat pomocí dalších nástrojů.
Zarovnání a rozmístění uzlů
Zarovnávejte a rozmisťujte uzly pomocí obdélníkového pole výběru, okraje nebo středu stránky, nejbližší čáry mřížky nebo
určeného bodu. Rozmístění uzlů je díky přidávání stejných vodorovných nebo svislých mezer stejně snadné.
Interaktivní narovnání fotografií
Můžete otáčet křivé obrázky interaktivním zarovnáním narovnávací lišty s prvkem fotografie nebo určením úhlu otočení. Díky
snadnému přístupu ke všem ovládacím prvkům na obrazovce nebo na panelu vlastností získáte perfektní výsledky v řádu minut.
Přizpůsobení úprav a náhledu křivky
Pomocí klávesových zkratek můžete nahradit hlavní barvu za sekundární barvu a naopak a usnadnit náhledu uzlů a úchytů
i v těch nejsložitějších návrzích.
Nástroj LiveSketch™
Okamžité vytváření náčrtů a návrhů! LiveSketch je revoluční nástroj pro kreslení, který využívá nejnovější poznatky z oblasti
umělé inteligence a strojového učení. Volné kreslení se převede na přesné vektorové křivky.
Výkonná vylepšení pera
Vychutnejte si přirozenější chování při kreslení a dosahujte výraznějších výsledků díky rozšířené podpoře pera.
Vlastní tvary uzlů
CorelDRAW 2019 usnadňuje tvarování křivek a objektů tím, že každému typu uzlu přiřazuje unikátní tvar, takže lze snadno
identifikovat vrcholové, hladké a symetrické uzly. Můžete si také vybrat tvary uzlů, které nejvíce vyhovují vašim pracovním postupům.
Vektorové a rastrové vzorové výplně
Pomocí vylepšených ovládacích prvků na ukotvitelném panelu Vlastnosti objektu můžete používat a interaktivně transformovat
vektorové a rastrové vzorové výplně a zobrazovat jejich náhledy. Vytvořené nebo upravené výplně můžete rovněž ukládat
do formátu FILL.
Vylepšený nástroj Nůž
Vylepšený nástroj Nůž umožňuje dělení vektorových objektů, textu a rastrů. Jednotlivé objekty i skupiny objektů můžete
rozdělovat podél libovolné křivky.
Dialogové okno Upravit výplň
Dialogové okno Upravit výplň poskytuje efektivnější přístup ke všem dostupným ovládacím prvkům a při provádění úprav
nabízí náhled v reálném čase.
Přechodové výplně
Můžete vytvářet eliptické a obdélníkové přechodové výplně, aplikovat průhlednost na jednotlivé barevné uzly, opakovat výplň
uvnitř vyplněného objektu, přizpůsobit úhel rotace výplně a vyhlazovat prolínání přechodů přechodové výplně.
Podpora technologie Real-Time Stylus (RTS)
Díky využití plného rozsahu možností snímání tlaku a sklonu pera tabletu nebo zařízení kompatibilního s rozhraním RTS získáte
v aplikacích CorelDRAW® a Corel PHOTO-PAINT® skvělou kontrolu nad tahy štětcem.

CorelDRAW®
Graphics Suite
2019

CorelDRAW®
Graphics Suite
SE

Funkce

CorelDRAW®
Graphics Suite
2019

CorelDRAW®
Graphics Suite
SE

Nástroje pro kreslení
Vylepšené vektorové náhledy, uzly a úchyty
Vyberte si vlastní barvu pro náhledy, uzly a úchyty, která bude dobře vidět proti podkladovým barvám a která
vám pomůže upravovat objekty efektivněji.
Vytváření výplní
Je možné okamžitě vytvářet rastrové a vektorové vzorové výplně na základě vybraných objektů na pracovní ploše a ukládat je.

Vyhlazení vektorových objektů
Nástroj Vyhlazení umožňuje odstranit zubaté okraje a snížit počet uzlů u křivkových objektů.

Rozmazat, Vír, Přitáhnout a Odpudit
Vyzkoušejte si kreativní možnosti pro úpravu vektorových objektů.
Síťová výplň
Je možné navrhovat objekty s mnohabarevnými výplněmi a plynulejšími barevnými přechody. Možnost Průhlednost
dovoluje odkrýt objekty za jednotlivými uzly.
Kapátko
Pomocí vylepšených nástrojů Kapátko a Plechovka barvy lze snadno kopírovat barvy, vlastnosti objektů, efekty
a transformace mezi jednotlivými objekty.
Nástroj Inteligentní výplň
Umožňuje rychle vyplnit libovolnou uzavřenou oblast (pouze u vektorových objektů).

Nástroje Křivka
Pomocí nástroje B-Spline je možné vytvářet hladké křivky s menším počtem uzlů než dříve.

Kótování a odkazovací čáry
Vylepšené kótovací nástroje jsou nyní umístěny pohromadě v jedné plovoucí nabídce.
Spojovací čáry
Spojovací nástroj Čára umožňuje snadno vytvářet grafy a vývojové diagramy a dynamicky je aktualizovat, takže čáry
zůstávají propojeny i při změně poloh rámečků.

Uživatelské rozhraní
NOVINKA! Ukotvitelný panel Objekty
Nový ukotvitelný panel Objekty vám dává přímou kontrolu nad strukturou dokumentu a rychlý přístup k jeho komponentám,
díky čemuž můžete pracovat rychleji a efektivněji.
VYLEPŠENÍ! Pracovní postup Možnosti
Přizpůsobte návrhářské prostředí vašim potřebám s pomocí přepracovaného prostředí pro nastavení předvoleb dokumentů,
aplikací a nastavení napříč sadou.
Uživatelské rozhraní podporující dotykové ovládání
Podpora režimu tabletu usnadňuje okamžité vytváření náčrtů a provádění rychlých úprav dotykem nebo pomocí pera. Navíc
je na pracovní ploše Dotyk uživatelské rozhraní vylepšeno a velikost okna kresby je maximalizována tím, že se zobrazují
pouze nástroje a příkazy, které pravděpodobně budete používat.
Podpora Microsoft Surface
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2019 nabízí nativní podporu Microsoft Surface Dial v systému Windows 10. Chcete-li zažít jeden
z nejunikátnějších způsobů tvorby a spolupráce s technologií, použijte aplikace CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT obsažené v sadě.
Import starších pracovních ploch
Znovu využijte pracovních ploch aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT, které byly vytvořeny v sadách CorelDRAW X6 nebo
novějších verzích. Importujte pracovní plochu do aktuální pracovní plochy nebo vytvořte zcela novou konfiguraci uživatelského
rozhraní. Můžete si navíc flexibilně vybrat, které prvky pracovní plochy chcete importovat nebo exportovat.
Přizpůsobení barvy okrajů oken
V aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT můžete přizpůsobit barvu okrajů oken podle vlastních představ.
Pracovní plochy
K dispozici je celá řada pracovních ploch navržených pro různé úrovně zkušeností a specifické úlohy: Stránkový zlom a Ilustrace,
volba Klasika pro dlouholeté uživatele nebo Lite pro nováčky a pracovní plochy odpovídající aplikacím
Adobe Photoshop a Adobe Illustrator.

(pouze výchozí
verze, Lite a
dotyková verze)

Funkce
Uživatelské rozhraní
Podpora displejů UltraHD 4K
Aktualizované rozhraní a podpora pro displeje 4K vám umožňuje pohodlně zobrazovat aplikace dokonce i na monitorech
s rozlišením UltraHD (Ultra High Definition).
Pokročilá podpora více monitorů
Aplikace CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT pracují spolehlivě i na více monitorech s různým rozlišením, a to ve všech
podporovaných operačních systémech.
Optimalizace pro podporu systému Windows 10
Díky podpoře systému Windows 10 můžete s důvěrou používat sadu CorelDRAW Graphics Suite v nejnovějším
operačním systému Windows.
Přizpůsobení barvy pracovní plochy
Můžete změnit barvu obrazovky, oblasti okolo stránky kresby v aplikaci CorelDRAW nebo obrázku v aplikaci
Corel PHOTO-PAINT tak, aby se hodila k vašim dokumentům.
Plně škálovatelné a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní
Díky aktualizovanému a plně přizpůsobitelnému rozhraní můžete pracovní plochu přizpůsobit podle svých momentálních potřeb.
Nově navržené ikony umožňují zvětšení až na 250 %. Pozadí aplikace můžete zesvětlit nebo ztmavit volbou motivu.
Tlačítka přetékání
Pro uživatele tabletů a mobilních zařízení jsou určena tlačítka přetékání, která indikují přítomnost dalších nástrojů,
ukotvitelných panelů a ovládacích prvků, které se nevešly na pracovní plochu.
Rozhraní více dokumentů
Nyní lze pracovat s více dokumenty v zobrazení karet.

Zrušení ukotvení dokumentů
Při práci s více dokumenty můžete nyní přetáhnout dokument ven z okna aplikace a zrušit jeho ukotvení.

Úpravy obrázků
PhotoCocktail
Vytvářejte ohromující fotografické koláže. Začněte se základem mozaiky v podobě fotografie nebo vektorového objektu, vyberte
si knihovnu rastrových obrázků jako dlaždic mozaiky a PhotoCocktail udělá zbytek za vás.
Bilineární přiblížení
S novou funkcí bilineárního přiblížení získáte další úžasnou možnost. Při oddalování přidává pixely zprůměrováním hodnot barev
okolních pixelů, což zabraňuje zubatým okrajům a zvyšuje kvalitu zobrazení nejjemnějších ostrých obrázků.
Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií
Použijte interaktivní nástroj Korekce perspektivy k přizpůsobení perspektivy budov, orientačních bodů nebo objektů na fotografiích.
Pro přizpůsobení celého snímku stačí zarovnat čtyři rohové body s tvarem, který by měl být obdélníkový.
HDR Merge
S modulem HDR zahrnutým v produktu AfterShot 3 HDR můžete vytvářet obrázky HDR (High Dynamic Range).
Podpora pera
Využijte výhod tlaku, umístění, sklonu a rotace při používání nástrojů pro opravu, nástroje Guma, nástroje Malba a dalších nástrojů
štětce. Navíc můžete experimentovat s nastavením rotace, plochosti a prodloužení a získat ještě více uměleckých možností.
Retušovací klonování
Nástroj Retušovací klonování v aplikaci Corel PHOTO-PAINT vám umožňuje snadno opravit nedokonalosti kreslením
s nabranou texturou, která odpovídá barvě okolní oblasti.
Efekt Gaussovské rozostření
Speciální efekt Gaussovské rozostření v aplikaci Corel PHOTO-PAINT je k dispozici jako čočka, která umožňuje
rozostřovat obrázky nedestruktivním způsobem.
Nástroje Kapalina
Čtyři nástroje skupiny Kapalina citlivé na tlak – Rozmazání, Přitažení, Odpuzení a Vír – v aplikaci PHOTO-PAINT nabízejí
neotřelé kreativní možnosti pro retušování fotografií.
Čočka Doostření
Umožňuje zaostřit fotografie zvýšením kontrastu sousedících pixelů při zachování jemných i hrubších detailů, jako
jsou hrany a velké struktury.
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Úpravy obrázků
Speciální efekty
Corel PHOTO-PAINT provides many camera effects, including Bokeh blur, Colorize, Sepia Toning, and Time Machine.
Nástroj Planární maska
Pomocí nástroje Planární maska v aplikaci Corel PHOTO-PAINT lze vytvořit prolnutou upravitelnou oblast podél rovnoběžných čar.
V kombinaci s efektem rozostření můžete simulovat hloubku ostrosti a zaměřit tak fokus na určitý předmět. Oblasti mimo masku
budou rozostřené.
Korekce zkreslení objektivu
Jezdec Korekce zkreslení objektivu v dialogovém okně Narovnat obrázek umožňuje odstranit deformace soudkovitého
a poduškovitého zkreslení.
Inteligentní ořezávač
Z fotografie lze snadno odstranit nežádoucí oblasti a zachovat přitom poměr stran.

Režim sloučení Protáhnout
Poskytuje větší kontrolu při použití čočky nebo efektu u skupiny objektů.

Nástroj Narovnat obrázek
Pomocí interaktivních ovládacích prvků narovná obrázek rychle a snadno.

Fotografické efekty
K vylepšení fotografií je možné využít efekty Zářivost, Stupně šedé a Fotografický filtr.

Úpravy tónových křivek
Tón obrázků lze nyní upravit mnohem přesněji.

Typografie
Filtr písem Práva pro vkládání
S filtrem písem Práva pro vkládání, který řadí písma na základě čtyř obvyklých oprávnění vkládání písma a identifikuje písma, která
se mají použít nebo vyloučit při výběru styl textu, zajistíte bezproblémové sdílení souborů. Použijte funkci filtrování písem
k vyhledání konkrétních písem.
Corel Font Manager™
S intuitivní aplikací Corel Font Manager můžete organizovat a spravovat knihovnu písem, používat svá oblíbená písma bez
nutnosti jejich instalace a pracovat s písmy rychleji díky funkci síťového úložiště.
Speciální znaky, symboly a glyfy
Přepracovaný ukotvitelný panel Vložit znak zobrazuje všechny znaky, symboly a glyfy obsažené ve vybraném písmu. Díky
tomu je vyhledávání a vkládání těchto znaků do dokumentu snazší než kdy předtím.
Vkládání písem
Při ukládání dokumentů CorelDRAW nyní můžete vkládat písma, aby příjemci mohli zobrazovat, tisknout a upravovat
dokument přesně tak, jak byl navržen.
Pole Seznam písem
S použitím pole Seznam písem v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT můžete snadno zobrazovat, filtrovat a vyhledávat písma.
Rozšířená podpora písem OpenType
Umožňuje lépe využít rozšířené typografické funkce OpenType, jako jsou kontextové a stylistické alternativy, zlomky, ligatury,
řadová čísla, kapitálky, ozdoby a další funkce.
Ucelená podpora složitých písem
Zajišťuje správnou sazbu glyfů používaných v asijských a blízkovýchodních jazycích.
Hřiště písem
Ukotvitelný panel Hřiště písem umožňuje procházet písma, experimentovat s nimi, zobrazovat jejich náhled
a nakonec vybrat to nejlepší.
Podpora písem OpenType pro text v asijských jazycích
Při práci s textem v asijských jazycích lze využít rozšířené typografické funkce písem OpenType, jako jsou šířky, tvary, svislá
metrika, alternativy glyfu systému kana a otáčení.
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Funkce
Přístup k vylepšení návrhů
VYLEPŠENÍ! Správa digitálních prostředků
Využijte výhod přepracovaného uživatelského rozhraní k jednodušší práci s obrázky, výplněmi, písmy a dalším. Navíc můžete
použít nový ukotvitelný panel Obsah CONNECT k rychlému vyhledávání vektorových a rastrových obrázků.

NOVINKA! Podpora 64bitové verze skeneru TWAIN

Výchozí umístění složky
Snadné vyhledávání a sdílení prvků návrhu! Namísto používání výchozích složek si můžete vybrat, kam chcete ukládat obsah.
Předvolby pro obrázky a prázdné dokumenty
Prostřednictvím dialogového okna Vytvořit nový dokument/obrázek je k dispozici celá řada předvoleb cíle, velikostí
dokumentů a nastavení barev.
VYLEPŠENÍ! Pracovní postup se šablonami
Přepracovaný pracovní postup se šablonami pomáhá zvýšit vaši produktivitu. Stáhněte si nové šablony, přidejte vlastní knihovnu,
proveďte migraci kolekce do libovolného umístění a mnoho dalšího – to vše v rámci sady.
Vysoce kvalitní náhled miniatur
Je možné snadno vyhledat a uspořádat soubory aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.

Nástroje pro rozvržení
Přepnutí přichycení
Kliknutím na tlačítko Zrušit přichycení nebo pomocí klávesových zkratek můžete vypnout nebo zapnout přichytávání.
Při přesouvání můžete zrušit přichytávání bez nutnosti uvolnění kurzoru.
Přizpůsobit objekty osnově
Nyní můžete libovolný typ a počet objektů přizpůsobit vybrané trase. Nastavení inteligentní rozteče a otočení usnadňuje
nastavení uspořádání objektů na osnově.
Efekt Přidat perspektivu
Dodejte svým projektům iluzi vzdálenosti a hloubky s použitím perspektivy rastrů nebo vektorových objektů přímo v okně kreslení.
Je to neocenitelný nástroj pro ukázání uměleckého díla v reálném světě.
Použití obálek na rastry
Vytvarujte rastr interaktivně jeho umístěním do obálky a přetažením uzlů. Pomocí předvoleb obálky nebo vytvoření vlastních
obálek můžete snadno a plynule prolnout rastr do ilustrace.
Předlohové vrstvy
Předlohové vrstvy usnadňují tvorbu návrhů pro jednotlivé stránky ve vícestránkových dokumentech.
Čísla stránek
Je možné snadno vložit čísla stránek (abecední, číselná nebo římská) na všechny stránky dokumentu, počítaje určitou
stránkou nebo určitým číslem.
Interaktivní rámečky
Do objektů PowerClip lze přidávat zástupné obrázky a textové rámečky, takže lze snáze zkontrolovat návrh ve fázi,
kdy ještě není k dispozici finální obsah.
Zástupný text
Kliknete-li pravým tlačítkem myši do libovolného textového rámečku, můžete do něj okamžitě vložit zástupný text, takže
lze snáze zkontrolovat vzhled dokumentu ve fázi, kdy do něj ještě není vložen veškerý obsah.
Živé formátování textu
Umožňuje v reálném čase zobrazit náhled změn formátování textu dříve, než je použijete v dokumentu.

Tabulky
Je možné vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná rozložení textu a grafiky.

Mezinárodní uvozovky
Lze nastavit specifické uvozovky pro jednotlivé jazyky.
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Web
NOVINKA! CorelDRAW.app
S aplikací CorelDRAW.app™ můžete převést dobré nápady na skvělé návrhy ve chvíli, kdy vás napadnou. Tato výkonná webová
aplikace, která je nově součástí sady CorelDRAW Graphics Suite 2019, vám nabízí přístup k práci, kdykoli a kdekoli vám to vyhovuje.
Publikování do WordPressu
Posílejte práci z aplikace přímo do knihovny médií WordPress. Tato funkce vám umožňuje převést vybrané objekty nebo
celý projekt do souborů JPEG, GIF nebo PNG a nahrát je na účet WordPress.
NOVINKA! Pracovní postupy přesné na pixel
CorelDRAW 2019 díky několika novým funkcím zajišťujícím přesnost na pixel předchází při tvorbě čistých a ostrých
obrázků pro web metodě pokus-omyl.

Průběh vytváření návrhů
NOVINKA! Ukotvitelný panel Najít a nahradit
Díky novému ukotvitelnému panelu Najít a nahradit v aplikaci CorelDRAW můžete vyhledat komponenty
výkresů rychleji než kdy dříve.
Project Timer
Tento nástroj nabízí přesný a nerušivý způsob sledování času projektu a pomůže vám s organizací, účtováním klientům a získáním
přehledu o využití času. Časovač projektu je plně přizpůsobitelný, aby odpovídal vašim pracovním postupům, a zobrazuje se jako
nenápadný panel nástrojů nad oknem kreslení.
Podpora Microsoft Surface Dial
Získejte vylepšenou podporu zařízení kolečka, jako je Microsoft Surface Dial. Užijte si alternativní a intuitivnější způsob práce
s aplikací CorelDRAW s použitím dotyku a kolečka. Odložte klávesnici a vyzkoušejte si kontextuální uživatelské rozhraní na obrazovce.
Ukotvitelný panel Styly barev
Vylepšený ukotvitelný panel Styly barev umožňuje snadné zobrazování, uspořádání a upravování stylů a souladů barev. Barvy
použité v dokumentu je možné přidávat jako zdroje, což usnadňuje implementaci změny barev v rámci celého projektu.

(pravidla barevné
harmonie nejsou
zahrnuta)

Vyhledání doplňkových barev
Můžete všechny barvy v souladu barev zachytit v systému pravidel a pak tyto barvy upravit při zachování daného souladu.

Kontextový ukotvitelný panel Vlastnosti objektu
Přepracovaný ukotvitelný panel Vlastnosti objektu obsahuje rozdělení do karet, které zobrazuje vždy pouze jednu skupinu
ovládacích prvků, což umožňuje lépe se soustředit na právě prováděnou akci. Dolaďte své návrhy s použitím možností
formátování relevantních pro vybraný objekt.
Jádro a ukotvitelný panel Styly
Umožňuje snadno vytvářet styly obrysů, vyplní, znaků a odstavců a sady stylů, což jsou skupiny stylů, které lze později najednou
upravit a všechny provedené změny okamžitě použít v celém projektu.
Správa barev
Dialogové okno Výchozí nastavení správy barev umožňuje nastavit zásady barev v aplikaci a pomůže vám tak dosáhnout
přesného zobrazení barev. Nabízí rozsáhlé možnosti ovládání pro pokročilé uživatele.
Palety přímých barev PANTONE
Získáte podporu nejnovějších palet přímých barev a navíc nové palety od společnosti PANTONE.
Vržené stíny s prolnutím Gaussova rozostření
Vržené stíny v aplikaci CorelDRAW jsou nyní ještě realističtější, protože používají prolnutí Gaussova rozostření.
Rozšiřte si sbírku tvůrčích nástrojů
Stáhněte si bezplatné aplikace, moduly plug-in a rozšíření nebo je zakupte přímo z aplikací CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.
Ukotvitelný panel Zarovnat a rozmístit
Ukotvitelný panel Zarovnat a rozmístit poskytuje rychlý a snadný přístup ke všem dostupným volbám zarovnání, díky
kterým můžete umisťovat objekty s naprostou přesností.
Kódy QR
Je možné vytvářet jedinečné kódy QR zahrnující text, obrázky a barvy.
VYLEPŠENÍ! Živí průvodci
Můžete zobrazovat, nastavovat a upravovat vodicí linky zarovnání. Funkce Inteligentní mezery umožňuje umístit objekty
se stejnými odstupy, jaké jsou použity u blízkých objektů, a vodicí linky Inteligentní kótování umožňují změnit měřítko nebo
otočit objekt v závislosti na velikosti nebo úhlu rotace blízkých objektů.

(formát Open Type
není zahrnutý
pro text)
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Průběh vytváření návrhů
Poloha obrysu
Několik voleb Poloha obrysu umožňuje určit, zda má být obrys umístěn uvnitř objektu, vně objektu, nebo přesně na jeho hranici.
Náhledy stylů objektu
Místní okno na ukotvitelném panelu Styly objektu umožňuje zobrazit náhled stylu, dříve než je použit.
Soulady barev
Je možné seskupit styly barev v dokumentu tak, abyste mohli rychle a snadno vytvářet opakující se návrhy
s různými barevnými schématy.

(omezeno/
přizpůsobeno)

Nástroj Ruční výběr
Použití nástroje Ruční výběr umožňujícího ruční nakreslení obrysu kolem objektů nebo tvarů, které chcete vybrat, šetří
čas a poskytuje větší míru kontroly.
Příkaz Vytvořit masku průhlednosti
Umožňuje použít na skupinu objektů masku průhlednosti, aniž by došlo k úpravě jednotlivých objektů ve skupině.

Vektorizace rastrových obrázků
Aplikace Corel® PowerTRACE® umožňuje snadný převod rastrových obrázků na vektorovou grafiku umožňující úpravy.

PDF s komentáři
Při importu souboru PDF lze zachovat všechny poznámky a anotace, a zajistit tak lepší spolupráci s klienty a kolegy.

Podpora systému barev Windows
Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel a Microsoft.

Modul správy barev Adobe
Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel a Adobe.
Palety barev pro dokumenty
Pro každý projekt se průběžně automaticky vytváří vlastní paleta barev. K těmto barvám budete moci získat rychlý
přístup i v budoucnu.
Integrovaná podpora formátu RAW digitálních fotoaparátů
Je možné importovat a upravovat soubory RAW přímo z digitálního fotoaparátu (s podporou pro stovky digitálních fotoaparátů)
a zobrazit náhled změn v reálném čase.

(podporováno více
než 400 modelů
fotoaparátů)

(podporováno více
než 300 modelů
fotoaparátů)

Podpora produktů Adobe
Zajišťuje bezproblémovou spolupráci mezi aplikacemi společností Corel a Adobe. Byla rozšířena podpora pro aplikace
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PDF/A a Acrobat X.
Microsoft product support
K dispozici jsou rozšířené možnosti podpory aplikací Microsoft Publisher (verze 2002, 2003, 2007 a 2010), Microsoft Word 2007
a Microsoft Visio® (2000-2007).
Podpora formátu AutoCAD DWG/DXF
K dispozici je nejnovější podpora standardních formátů CAD.

Tisk a publikování
VYLEPŠENÍ! Podpora PDF/X
Výstupní soubory, které jsou kompatibilní se všemi zařízeními a v souladu se standardy pro tisk používajícími možnosti exportu
PDF/X v souladu se standardy ISO a podporují formát PDF/X-4.

Podpora formátu PDF/A
Pomocí formátu PDF/A, který se stal standardem ISO pro elektronickou archivaci, můžete zachovat soubory pro budoucí použití.
Ukotvitelný panel Připravit a změnit velikost
Ukotvitelný panel Připravit a změnit velikost v aplikaci Corel PHOTO-PAINT umožňuje připravit fotografie a obrázky pro tisk
na plátno ve třech snadných krocích a nalézt dokonalou kompozici pro vaše umělecké dílo.

(pouze PDF/X-3)
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Tisk a publikování
Funkce Okraj a průchodka pro tisk reklamních pruhů
Prostřednictvím dialogového okna Okraj a průchodka v aplikaci CorelDRAW lze přidávat okraje a značky průchodek jako
přípravu reklamních pruhů na tisk.
Předtisková kontrola
Před zahájením tisku, exportu nebo vytvořením finálního souboru PDF můžete provést kontrolu kvality. Předtisková kontrola
identifikuje potíže a potenciální problémy a poskytuje návrhy pro jejich řešení.
Nátisk barev na obrazovce
Nabízí možnost spolehlivého náhledu, jak se grafické dílo a barvy budou zobrazovat na různých výstupních zařízeních
nebo v jiných aplikacích, do nichž je třeba dílo převést.
VYLEPŠENÍ! Hromadný tisk
Přepracovaná funkce hromadného tisku usnadňuje kombinování grafiky se zdroji dat pro personalizovanou hromadnou poštu,
vizitky, certifikáty a mnoho dalšího.

Výkon
VYLEPŠENÍ! Výkon
Díky vylepšením výkonu pro zpracování textu, dobu spouštění, dobu nahrávání dokumentů a vykreslování grafiky
můžete pracovat rychleji než kdy dříve.
Náhled vektorů akcelerovaný GPU
Můžete přesouvat a upravovat vektorové tvary bez zatížení systémových zdrojů. Používání GPU může na některých počítačích
přinést rychlejší vykreslování náhledů nástrojů, křivek a dalších efektů v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT.
Nativní podpora 64 bitů
Díky nativní podpoře 64bitových procesorů budete moci s velkými soubory pracovat mnohem rychleji než dříve.

Podpora vícejádrových procesorů
Dokončete své úkoly rychleji díky vylepšením výkonnosti, která využívají vícejádrové zpracování a maximalizují výkon počítače.

Dynamické aktualizace produktů
Zajišťují okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím produktů, novému obsahu a tipům a trikům.

Nasazení a automatizace
Web komunity vývojářů
Díky podpoře v rámci webu komunity vývojářů můžete vytvářet vlastní nástroje pro automatizaci. Navštivte web
www.community.coreldraw.com/sdk.

Podpora instalační služby systému Windows (MSI)
Díky podpoře MSI a příručce pro nasazení, která je k dispozici pro správce IT, lze snadno nasazovat nový software.
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012 umožňuje přizpůsobit prostředí CorelDRAW Graphics Suite pomocí jazyků
Visual Basic.Net a Visual C#. Integrace se sadou Visual Studio 2012 Professional (nebo novější) umožňuje vytvářet makra
využívající technologii .Net Framework.
Microsoft Visual Basic for Applications
Umožňuje automatizovat práci a kreativní úkoly.

Výukové materiály a dokumentace
Ukotvitelný panel Rady
Vylepšený ukotvitelný panel Rady poskytuje možnost rychlého přístupu k dalším prostředkům, jako jsou video rady, delší videa
či písemné kurzy, jejichž prostřednictvím se o nástroji či funkci můžete dozvědět více, aniž byste museli po informacích pátrat.

Videokurzy a rady
Užitečné videokurzy a rady umožňují seznámit se s běžnými úkoly při návrhu.

Stručná úvodní příručka
Stručná úvodní příručka uvádí užitečné nástroje a funkce a usnadňuje rychlé zahájení práce.

(Výuková videa
a ukotvitelný panel
Rady specifický pro
funkce SE)
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Výukové materiály a dokumentace
Vysvětlení od odborníků
Nechte se poučit odborníky na aplikaci CorelDRAW, kteří představují praktické příklady uskutečněných návrhů.

Oznámení o obsahu
Přepracovaná uvítací obrazovka upozorňuje na dostupnost nového obsahu, aktualizací aplikace a výukových zdrojů.

Obsah
Profesionální kliparty
Posilte svou kreativitu s využitím více než 7 000 klipartů, digitálních obrázků a šablon vozidel, které můžete používat
ve svých návrzích a projektech.
Vysoce kvalitní fotografie
1 000 nových vysoce kvalitních fotografií ke kreativnímu využití obohatí vaše návrhy.

Specializovaná písma
Možnosti výběru písem jsou široké – k dispozici je více než 1 000 profesionálních písem a navíc oblíbená designová písma.
NOVINKA! Moderní šablony
Se širokou škálou zcela přepracovaných a aktualizovaných šablon můžete dodávat profesionální výsledky. Šablony lze snadno
snadno přizpůsobit a vytvořit jedinečné návrhy.

Možnosti zakoupení
Program Upgrade
Přidejte při nákupu sady CorelDRAW Graphics Suite program Upgrade Protection a získejte budoucí verze sady
CorelDRAW Graphics Suite za nejlepší cenu. Jedna nízká roční platba vám zajistí automatické aktualizace s nejnovějšími
funkcemi a aplikacemi.
Licence pro více stanic
Můžete zakoupit jedno sériové číslo pro několik registrovaných uživatelů.
Předplatné
Získejte roční předplatné sady CorelDRAW Graphics Suite.

Vytvořeno s použitím sady CorelDRAW® Graphics Suite
© 2019 Corel Corporation.
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