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Plně funkční
Plně funkční software s exkluzivními funkcemi a obsahem

–

Nejnovější a nejlepší
Okamžitý přístup k nejnovějším aktualizacím, jakmile jsou k dispozici,
bez dalších poplatků

–

Cenově výhodné
Nejnižší počáteční náklady a možnost přestat na určitou dobu s
platbami, pokud se vaše softwarové potřeby změní

–

Průběžná podpora
Podpora nejnovějších operačních systémů, zařízení a technologií

–

Vlastnictví produktu
Možnost zaplatit jednou a používat danou verzi softwaru po libovolně
dlouhou dobu

–

Hlavní aplikace

CorelDRAW®

Corel PHOTO-PAINT™

Corel® Font Manager

CAPTURE™

CorelDRAW.app™ + pokročilé funkce aplikace
CorelDRAW.app Pro

CorelDRAW.app™ pro iPad + pokročilé funkce aplikace
CorelDRAW.app Pro

AfterShot™ HDR

Základní funkce

Nástroje pro sazbu + další vylepšení vícestránkové sazby

Nástroje pro kreslení

Nástroje pro úpravy obrázků + optimalizované pracovní postupy
přizpůsobení obrázků

Výukové materiály + optimalizované a individuálně
přizpůsobené výukové programy

Nástroje pro typografii + integrace písem Google Fonts
prostřednictvím aplikace Corel Font

Manager

Cloudová spolupráce v reálném čase –

Cloudová správa prvků –

Rozsáhlá kompatibilita souborů + přidání podpory formátů souborů pro
export více prvků

Pokročilé funkce aplikace CorelDRAW.app PRO –

Vývoj produktů zaměřený na zákazníky + integrovaná produktová zpětná vazba
a hlasování

+ vylepšení funkcí inspirovaná uživateli
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Moderní šablony + další šablony ZDARMA

Profesionální kliparty

Vysoce kvalitní fotografie

Specializovaná písma + přímý přístup k více než 1 000 písem
Google Fonts
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