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Narzędzia do rysowania
Narzędzie LiveSketch™
Przy projektowaniu narzędzia LiveSketch wykorzystano najnowsze osiągnięcia
z zakresu sztucznej inteligencji i dziedziny Machine Learning. Teraz można zastąpić
szkice odręczne precyzyjnymi krzywymi wektorowymi kreślonymi bezpośrednio na
urządzeniu obsługującym rysik. Eliminuje to konieczność czasochłonnego szkicowania
na papierze, skanowania i przekształcania rysunków do postaci wektorowej.
Zaawansowane ulepszenia rysika
Zaawansowana obsługa rysika umożliwia uzyskanie bardziej naturalnego efektu
rysowania i tworzenie pełnych ekspresji obrazów.
Niestandardowe kształty węzłów
W programie CorelDRAW 2017 kształtowanie obiektów i krzywych staje się prostsze
dzięki wprowadzeniu innego kształtu do każdego typu węzła. Ułatwia to
rozpoznawanie gładkich, ostrych i symetrycznych węzłów. Użytkownik może także
wybierać takie kształty węzłów, jakie najbardziej pasują do jego toku pracy.
Wyraźne suwaki interakcyjne
Suwaki interakcyjne są teraz lepiej widoczne, co ułatwia pracę nad wypełnieniam
obiektów, przezroczystością, metamorfozami, głębią, cieniami oraz obrysami.
Wypełnienia deseniami wektorowymi oraz z mapy bitowej
Korzystając z ulepszonych elementów sterujących w oknie dokowanym właściwości
obiektu, można łatwo wyświetlić podgląd, zastosować i interakcyjnie przekształcić
wypełnienia deseniem wektorowym lub mapą bitową. Utworzone lub
zmodyfikowane przez siebie wypełnienia można także zapisywać w nowym
formacie .FILL.
Ulepszone narzędzie Nóż
Ulepszone narzędzie Nóż pozwala rozdzielać obiekty wektorowe, tekst oraz mapy
bitowe. Umożliwia dzielenie pojedynczych obiektów lub grup obiektów wzdłuż
wybranej ścieżki.
Okno dialogowe Edytuj wypełnienie
Okno dialogowe Edytuj wypełnienie ułatwia dostęp do wszystkich elementów
sterujących wypełnieniami i pozwala uzyskać natychmiastowy podgląd podczas
dokonywania modyfikacji.
Wypełnienia tonalne
Możliwość tworzenia eliptycznych i prostokątnych wypełnień tonalnych, zastosowania
przezroczystości do poszczególnych węzłów kolorów wypełnienia, powtórzenia
wypełnienia obiektu, dostosowania kąta obrotu wypełnienia i uzyskania płynnego
przejścia wypełnienia tonalnego.
Obsługa rysika w czasie rzeczywistym (RTS)
Pełne wykorzystanie możliwości pióra, tabletu lub innego urządzenia czułego
na nacisk i nachylenie rysika obsługującego interfejs RTS w celu kontrolowania
pociągnięć pędzla w programach CorelDRAW® i Corel® PHOTO-PAINT®.
Ukrywanie i wyświetlanie obiektów
Program CorelDRAW pozwala ukrywać obiekty oraz grupy obiektów, pomagając
w edycji obiektów w złożonych projektach, a także ułatwiając eksperymentowanie
podczas pracy.
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Narzędzia do rysowania
Selektor wypełnienia
Programy CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT usprawniają przeglądanie,
wyszukiwanie, wyświetlanie podglądu i wybieranie wypełnień dzięki selektorowi
wypełnienia. Pozwala on także na korzystanie z wypełnień zapisanych lokalnie oraz
ostępnych w Centrum zasobów.
Tworzenie wypełnień
Szybkie tworzenie i zapisywanie wypełnień mapą bitową lub deseniem wektorowym
na podstawie obiektów zaznaczonych na obszarze roboczym.
Wygładzanie obiektów wektorowych
Narzędzie Wygładzanie umożliwia usuwanie postrzępionych krawędz
i zmniejszanie liczby węzłów w obiektach złożonych z krzywych.
Smużenie, Ślimak, Przyciągaj i Odpychaj
Poznaj możliwości kreatywnej edycji obiektów wektorowych.
Wypełnienie siatkowe
Rysowanie obiektów o wielokolorowych wypełnieniach z bardziej płynnymi
przejściami kolorów. Korzystanie z opcji przezroczystości umożliwia uwidacznianie
obiektów znajdujących się pod poszczególnymi węzłami.
Pipeta
Udoskonalone narzędzia Pipeta i Puszka z farbą umożliwiają efektywne kopiowanie
kolorów, właściwości obiektów oraz transformacji i efektów z jednego obiektu
do innego.
Narzędzie Inteligentne wypełnienie
Szybkie stosowanie wypełnienia na dowolnym obszarze zamkniętym.
(Dotyczy tylko elementów wektorowych).
Grupa narzędzi Krzywa
Uzyskiwanie gładszych krzywych przy mniejszej liczbie węzłów dzięki narzędziu
linii b-sklejanych.
Wymiary i objaśnienia
Udoskonalone narzędzia do wymiarowania zebrane w jednej wygodnej
palecie wysuwanej.

Ograniczony
zakres funkcji

Łączniki
Łatwe tworzenie diagramów i schematów organizacyjnych przy użyciu nowego
narzędzia Łącznik, dzięki któremu schemat jest aktualizowany dynamicznie —
przy przemieszczaniu pól linie łączników pozostają z nimi połączone.

Ograniczony
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Rysowanie ze współrzędnymi
Precyzyjne określanie rozmiaru obiektu i jego położenia na stronie w oknie
dokowanym współrzędnych obiektu.

Interfejs użytkownika
Obsługiwany dotykiem interfejs użytkownika
Tryb tabletu ułatwia szkicowanie na bieżąco i szybkie wprowadzanie korekt przy
użyciu palca lub rysika. Nowy, „dotykowy” obszar roboczy upraszcza interfejs
użytkownika, umożliwiając zmaksymalizowanie rozmiaru okna rysunku poprzez
wyświetlanie jedynie najbardziej przydatnych narzędzi i poleceń.
Obsługa środowiska Microsoft Surface
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2017 jest przygotowany do pracy z kontrolerem
Microsoft Surface Dial w systemie Windows 10. Programy CorelDRAW i Corel
PHOTO-PAINT dostępne w pakiecie oferują jeden z najbardziej niezwykłych
sposobów tworzenia projektów poprzez interakcję z technologią.
Możliwość importowania obszarów roboczych z poprzednich wersji
Istnieje możliwość korzystania z obszarów roboczych przygotowanych w wersjach
X6, X7 oraz X8 programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT. Można importować
obszary robocze lub tworzyć całkowicie nowe konfiguracje interfejsu użytkownika.
Program jest na tyle elastyczny, że pozwala wybrać, które elementy obszaru
roboczego mają być importowane lub eksportowane.
Dostosowywanie koloru obramowania okien
W programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT można dobrać kolor
obramowania okien zgodny z indywidualnymi preferencjami.
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User
Interface
Interfejs
użytkownika
Ekran powitalny
Na ekranie powitalnym witryny znajdują się najnowsze informacje na temat pakietu
oraz konta użytkownika. Dostępne informacje o produkcie lub subskrypcji, stanie
konta, aktualizacjach produktów, dostępnych zasobach, wyborze obszaru
roboczego i nowym programie uaktualnień.
Obszary robocze
Dostęp do szerokiej gamy obszarów roboczych dostosowanych do określonych
zadań i poziomu zaawansowania użytkownika: obszar roboczy układu stron
i ilustracji, klasyczny dla doświadczonych użytkowników lub prosty, przeznaczony
dla nowych — a ponadto obszary robocze, które wyglądają podobnie jak
w programach Adobe Photoshop i Adobe Illustrator.
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Obsługa wyświetlaczy UltraHD 5K
Ulepszony interfejs oraz obsługa wyświetlaczy 5K dają możliwość wygodnego
korzystania z aplikacji nawet na monitorach UltraHD.
Zaawansowana obsługa wielu monitorów
Niezawodne korzystanie z programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT
na kilku monitorach o różnej rozdzielczości przy pracy we wszystkich
obsługiwanych systemach operacyjnych.
Optymalizacja pod kątem obsługi systemu Windows 10
Możliwość korzystania z pakietu CorelDRAW Graphics Suite X8 w najnowszej
wersji systemu Windows — Windows 10.
Dostosowywanie koloru pulpitu
Możliwa jest zmiana koloru pulpitu — obszaru otaczającego stronę rysunku
w programie CorelDRAW lub obrazek w programie Corel PHOTO-PAINT — w celu
dopasowania go do dokumentów.
W pełni skalowalny interfejs użytkownika z możliwością dostosowywania
Zmodernizowany i w pełni konfigurowalny interfejs, umożliwiający dostosowywanie
obszaru projektowania do potrzeb użytkownika. Przeprojektowane ikony
z możliwością skalowania nawet do 250%. Rozjaśnianie lub przyciemnianie tła
aplikacji poprzez wybór motywu tła.
Łatwe dostosowywanie
Możliwość dopasowania przybornika, okien dokowanych i pasków właściwości
do toku pracy dzięki przyciskom szybkiego dostosowania.
Przyciski przepełnienia
Z myślą o użytkownikach korzystających z tabletów i urządzeń przenośnych
dodano przyciski przepełnienia, wskazujące dostępność dodatkowych narzędzi,
okien dokowanych i elementów sterujących, które nie mieszczą się
w obszarze roboczym.
Interfejs wielu dokumentów
Praca z wieloma dokumentami w widoku kart.
Oddokowywanie dokumentów
Możliwość przeciągania dokumentu poza okno aplikacji, aby go oddokować
podczas pracy z wieloma dokumentami.

Obróbka zdjęć i grafik
Obsługa rysika
Program reaguje na nacisk, nachylenie i obracanie rysika podczas używania pędzli
i narzędzi Poprawka, Efekt i Gumka. Ponadto można eksperymentować
z ustawieniami obracania, spłaszczania i przedłużania, aby uzyskać jeszcze
szerszą gamę możliwości artystycznych.
Korygowanie zniekształceń perspektywy
Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach zawierających linie proste
i płaskie powierzchnie, np. przedstawiających budynki czy inne
obiekty architektoniczne.

Narzędzie Klonowanie korygujące
Korzystając z nowego narzędzia Klonowanie korygujące w programie Corel
PHOTO-PAINT, można bez trudu usuwać niedoskonałości, zamalowując je
teksturą dobraną do koloru otoczenia.
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Obróbka zdjęć i grafik
Efekt rozmywania gaussowskiego
Efekt specjalny Rozmywanie gaussowskie w programie Corel PHOTO-PAINT jest
dostępny w postaci soczewki, która umożliwia stosowanie rozmycia bez
obniżenia jakości zdjęć.
Narzędzia Płyn
Dostępne w programie Corel PHOTO-PAINT cztery czułe na nacisk narzędzia
Płyn — Smużenie, Przyciągaj, Odpychaj i Ślimak — poszerzają możliwości
kreatywnego retuszowania zdjęć.
Soczewka Maska wyostrzająca
Wyostrzanie zdjęcia poprzez zwiększenie kontrastu sąsiednich pikseli przy
zachowaniu szczegółów takich elementów jak krawędzie i duże struktury.
Interakcyjna przezroczystość i wtapianie pociągnięć pędzla
Klawiszy modyfikatora można używać do interakcyjnego dostosowywania
przezroczystości i wtapiania pociągnięć pędzla.
Efekty specjalne
Corel PHOTO-PAINT wprowadza nowe efekty aparatu fotograficznego, takie jak
Rozmycie bokeh, Kolorowanie, Tonowanie sepią i Machina czasu.
Narzędzie Maska planarna
Narzędzia Maska planarna, w jakie jest wyposażony program Corel PHOTO-PAINT,
można użyć w celu zdefiniowania wtapianego obszaru do edycji przy zastosowaniu
linii równoległych. Wykorzystując dodatkowo efekt poruszenia, można symulować
głębię ostrości. W tym celu należy ustawić ostrość na wybrany obiekt przy
jednoczesnym rozmyciu obszarów poza maską planarną.
Korekcje soczewek
Nowy suwak korekcji zniekształcenia soczewkowego w oknie dialogowym
Wyprostuj obrazek umożliwia szybkie i łatwe usuwanie zniekształceń
poduszkowych i beczkowych.
Inteligentne skalowanie
Łatwe usuwanie niechcianych fragmentów z fotografii z jednoczesnym
dostosowaniem proporcji zdjęcia.
Tryb scalania z przekazywaniem
Większa kontrola podczas stosowania soczewki lub efektu do grupy obiektów.
Prostowanie obrazka
Szybkie i łatwe prostowanie obrazków za pomocą interakcyjnych
elementów sterujących.
Efekty fotograficzne
Uatrakcyjnianie zdjęć za pomocą efektów Żywość, Skala szarości i Filtr fotograficzny.
Dopasowywanie krzywej tonalnej
Pozwala na dostosowanie tonu obrazka z większą dokładnością i precyzją.

Ograniczony
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Obsługa czcionek
Znaki specjalne, symbole i glify
Przeorganizowane okno dokowane Wstaw znak prezentuje wszystkie znaki,
symbole i glify skojarzone z daną czcionką, co znacznie ułatwia znajdowanie tych
elementów i wstawianie ich do dokumentów.
Osadzanie czcionek
Przy zapisywaniu dokumentów pakietu CorelDRAW można osadzać czcionki,
co pozwala ich odbiorcom na wyświetlanie, drukowanie i edytowanie dokumentu
zgodnie z projektem.
Font Manager
Program został zaprojektowany, aby ułatwić obsługę, porządkowanie oraz
wyszukiwanie krojów i zbiorów czcionek dzięki narzędziom wspierającym wszelkie
aspekty toku pracy w projektach typograficznych.
Pole z listą czcionek
W programach CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT można z łatwością wyświetlać,
filtrować i wyszukiwać czcionki, korzystając z nowej listy czcionek.

ULEPSZONE

ZMODERNIZOWANE

Funkcja
Obsługa czcionek
Zaawansowana obsługa czcionek OpenType
Program udostępnia zaawansowane możliwości czcionek OpenType, takie jak
odmiany kontekstowe i stylistyczne, ułamki, ligatury, liczby porządkowe, ornamenty,
kapitaliki czy ozdobniki kaligraficzne.
Obsługa złożonych skryptów
Prawidłowy skład tekstu z glifami dla języków z Azji i Bliskiego Wschodu.
Zabawa czcionkami
Okno dokowane Zabawa czcionkami pozwala na przeglądanie czcionek
i eksperymentowanie z nimi; umożliwia też podgląd i wybór odpowiedniej czcionki.
Obsługa czcionek OpenType dla tekstów azjatyckich
Korzystanie z zaawansowanych funkcji typograficznych czcionek OpenType, między
innymi: szerokości, formy, odmian pionowych, alternatywnych glifów kana oraz
obrotów, podczas pracy z tekstami azjatyckimi.

Dostęp do zasobów projektowych
Zaawansowany organizer materiałów
Ulepszony program Corel® CONNECT™ zapewnia dostęp do wszystkich zasobów
oferowanych przez pakiet oraz ułatwia pobieranie materiałów dodatkowych od
sprzedawców internetowych. Umożliwia jednoczesną pracę z kilkoma zasobnikami,
co zwiększa elastyczność organizowania zasobów z wielu projektów.
Wzorce pustych dokumentów/obrazków
Możliwość wyboru spośród wielu typów wzorców, rozmiarów dokumentów
i ustawień kolorów w oknie dialogowym tworzenia nowego dokumentu/obrazka.
Wyszukiwanie i ulepszony podgląd szablonów
Wyszukiwanie odpowiedniego szablonu do zadania przy użyciu przeprojektowanego
okna dialogowego Nowy z szablonu, które oferuje ulepszony podgląd.
Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości
Łatwe przeglądanie i organizowanie plików programów
CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.
Centrum zasobów
Interakcyjne Centrum zasobów to internetowe repozytorium w pełni zintegrowane
z aplikacjami pakietu. Umożliwia członkom społeczności użytkowników
udostępnianie wypełnień wektorowych, wypełnień mapą bitową i wypełnień
tonalnych oraz głosowanie na ulubione elementy.
Synchronizacja zasobników za pomocą usługi Microsoft OneDrive
Synchronizacja zasobników programu Corel CONNECT dzięki usłudze Microsoft
OneDrive umożliwia dostęp do projektów w środowisku chmury na innych
komputerach lub urządzeniach przenośnych.

Narzędzia układu strony
Warstwy główne
Warstwy główne ułatwiają opracowanie oddzielnych projektów dla określonych
stron w dokumentach wielostronicowych.
Numery stron
Łatwe dodawanie oznaczeń kolejności stron — alfabetycznych, numerycznych lub
rzymskich — na wszystkich stronach dokumentu, od określonej stron
lub podanego numeru.
Interakcyjne ramki
Możliwość wypełniania obiektów szybkiego kadrowania grafiką zastępczą i ramkam
tekstowymi, co ułatwia przeglądanie projektu przed ostatecznym umieszczeniem
poszczególnych elementów zawartości.
Tekst zastępczy
Funkcja umożliwiająca natychmiastowe wypełnianie dowolnej ramki tekstowej
tekstem zastępczym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, co ułatwia ocenę
wyglądu dokumentu przed umieszczeniem zawartości.
Dynamiczne formatowanie tekstu
Sprawdzanie zmian w formatowaniu tekstu na bieżąco, przed ich zastosowaniem
w dokumencie.
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Narzędzia układu strony
Tabele
Tworzenie i importowanie tabel z możliwością stosowania strukturalnego
układu tekstu i grafiki.
Znaki cudzysłowu dla różnych krajów
Dostosowywanie znaków cudzysłowu pod kątem poszczególnych języków.

Ograniczony
zakres funkcji

Internet
Tworzenie stron WWW
Łatwe projektowanie, tworzenie i administrowanie witrynami internetowymi
w programie Corel® Website Creator™. Dziesiątki szablonów i stylów SiteStyles,
obsługa możliwości języka CSS3 oraz formatu HTML5 pozwalają tworzyć witryny
internetowe bez konieczności posiadania umiejętności programistycznych.
Projektowanie w pikselach
Oglądanie i tworzenie rysunków wg rzeczywistych pikseli dzięki trybowi podglądu
pikseli, który zapewnia wierniejsze przedstawienie przyszłego wyglądu projektu
w Internecie.

Tok pracy projektowej
Okno dokowane Style kolorów
Ulepszone okno dokowane Style kolorów ułatwia wyświetlanie, rozmieszczanie
i edycję stylów kolorów oraz harmonii kolorów. Możliwość tworzenia stylów kolorów
na podstawie kolorów używanych w dokumencie, co jeszcze bardziej ułatwia
zastosowanie zmian kolorów w całym projekcie.
Kontekstowe okno dokowane Właściwości obiektu
Przeprojektowane okno dokowane Właściwości obiektu umożliwia użycie kart.
Pozwala to na wyświetlanie tylko jednej grupy elementów sterujących
formatowaniem, co ułatwia koncentrację na określonym zadaniu. Dostosowywanie
projektów dzięki opcjom formatowania zależnego od obiektów.
Przezroczystość
Nowe ustawienia przezroczystości usprawniają stosowanie i dopasowanie
przezroczystości obiektów.
Mechanizm i okno dokowane stylu
Łatwe tworzenie stylów konturów, wypełnień, znaków i akapitów oraz zestawów
stylów, co umożliwia późniejszą ich edycję i natychmiastowe zastosowanie zmian
w całym projekcie.
Zarządzanie kolorami
Okno dialogowe Domyślne ustawienia zarządzania kolorami ułatwia określenie
zasad obsługi kolorów w aplikacji i pozwala uzyskać wierne odwzorowanie kolorów,
co daje zaawansowanym użytkownikom większą kontrolę w tym zakresie.
Paleta kolorów dodatkowych PANTONE
Obsługa najnowszych palet kolorów dodatkowych oraz nowych palet
firmy PANTONE.
Cienie z wtapianiem rozmywania gaussowskiego
Cienie w programie CorelDRAW wyglądają teraz bardziej realistycznie dzięki
wtapianiu rozmywania gaussowskiego.
Szeroki zbiór kreatywnych narzędzi
Możliwość bezpłatnego pobrania lub zakupu aplikacji, modułów dodatkowych
i rozszerzeń bezpośrednio z poziomu programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT.
Okno dokowane Wyrównanie i rozkład
Ułatwia korzystanie ze wszystkich dostępnych opcji wyrównania, co pozwala
precyzyjnie rozmieszczać obiekty.
Kody QR
Tworzenie wyjątkowych kodów QR z tekstem, obrazkami i kolorami.
Wyszukiwanie kolorów uzupełniających
Wszystkie kolory należące do harmonii kolorów można umieścić w systemie
bazującym na regułach, co pozwala modyfikować kolory bez naruszania
ich harmonii.
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Tok pracy projektowej
Prowadnice wyrównania i dynamiczne
Wyświetlanie, ustawianie i modyfikowanie prowadnic wyrównania. Opcja
inteligentnych odstępów ułatwia rozmieszczanie obiektów w równych odległościach,
a inteligentne wymiarowanie pomaga skalować i obracać obiekty względem
obiektów sąsiednich.
Położenie konturu
Kilka nowych opcji położenia konturu pozwala na określenie, czy kontur znajdzie
się na zewnątrz obiektu, w jego wnętrzu, czy w jednakowym stopniu
po obu stronach.
Podgląd stylów obiektów
Nowe okno podręczne w oknie dokowanym Style obiektu umożliwia szybki
podgląd stylu przed jego zastosowaniem.
Harmonie kolorów
Funkcja umożliwiająca grupowanie kolorów dokumentu, dzięki czemu można
szybko i łatwo tworzyć powtarzalne projekty o innych schematach kolorów.
Narzędzie Wskaźnik odręczny
Nowe narzędzie Wskaźnik odręczny pozwala poprzez przeciągnięcie wskaźnika
zaznaczyć markizą odręczną obiekt lub kształt, co daje użytkownikowi większą
ontrolę przy zaznaczaniu obiektów i skraca czas potrzebny na wykonanie
tych czynności.
Opcja Tworzenie maski obcinania
Możliwość nałożenia maski na grupę obiektów bez modyfikowania
poszczególnych obiektów.
Wektoryzacja map bitowych
Bezproblemowe przekształcanie map bitowych w edytowalne grafiki wektorowe
przy użyciu modułu Corel® PowerTRACE®.
Pliki PDF z komentarzami
Importowanie plików PDF wraz ze wszelkimi komentarzami i notatkami, co ułatwia
współpracę z klientami i kolegami w pracy.
Identyfikacja czcionek
Identyfikowanie czcionek bezpośrednio w programie CorelDRAW przy użyciu
zintegrowanego narzędzia WhatTheFont™ z serwisu MyFonts.com pozwala
zaoszczędzić czas.
Obsługa kolorów w systemie Windows
Łatwe dopasowanie kolorów między aplikacjami firm Corel i Microsoft.
Moduł zarządzania kolorami firmy Adobe
Łatwe dopasowanie kolorów między aplikacjami firm Corel i Adobe.
Palety kolorów dokumentu
Automatyczne generowanie niestandardowych palet kolorów, na bieżąco w każdym
rojekcie. Dzięki temu można później szybko sięgnąć do kolorów danego projektu.
Wbudowana funkcja obsługi plików RAW z aparatów cyfrowych
Umożliwia importowanie i dostosowywanie plików RAW bezpośrednio z aparatu
cyfrowego (obsługa ponad stu modeli aparatów) oraz przeglądanie zmian
na bieżąco.
Obsługa formatu PDF/A
Zachowywanie plików w formacie PDF/A, który jest standardem ISO w zakresie
archiwizowania elektronicznego.
Obsługa produktów Adobe
Płynny tok pracy w przypadku korzystania z aplikacji firm Corel i Adobe dzięki
dodanej obsłudze formatów Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
PDF/A i Acrobat X.
Obsługa produktów firmy Microsoft
Rozszerzony zakres obsługi programów Microsoft Publisher (wersje 2002, 2003,
2007 i 2010) oraz Microsoft Word 2007 i Microsoft Visio® (2000–2007).
Obsługa formatów AutoCAD DWG/DXF
Obsługa najnowszych formatów (wymiany) plików CAD.
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Drukowanie i publikowanie
Okno dokowane Przygotowanie i rozciągnięcie
Nowe okno dokowane przygotowania i rozciągania w programie Corel
PHOTO-PAINT pozwala przygotowywać zdjęcia i prace do drukowania na płótnie
w trzech prostych krokach oraz uzyskiwać idealne kompozycje do zawieszenia
na ścianie.
Obramowanie i przelotka do druku banerów
Nowe okno dialogowe Obramowanie i przelotka w programie CorelDRAW
pozwala na dodawanie obramowań i markerów przelotek podczas
przygotowywania banerów do druku.
Funkcja analizy wstępnej
Możliwość przeprowadzenia kontroli jakości przed wydrukowaniem,
wyeksportowaniem lub opublikowaniem pliku w formacie PDF. Funkcja ta wykrywa
istniejące i potencjalne problemy oraz proponuje odpowiednie rozwiązania.
Ekranowy obraz próbny kolorów
Dokładny podgląd umożliwiający sprawdzenie, jak praca i kolory będą wyglądać
na różnych urządzeniach wyjściowych lub w innych aplikacjach, w których obróbka
będzie kontynuowana.
Wydruk seryjny
Możliwość łączenia tekstu ze źródła danych z rysunkiem i szybkiego tworzenia
w spersonalizowanych zaproszeń, etykiet i innych projektów.

Ograniczony
zakres funkcji

Wydajność
Natywna obsługa procesorów 64-bitowych
Duża szybkość pracy podczas edycji obszernych plików dzięki natywnej obsłudze
procesorów 64-bitowych
Obsługa procesorów wielordzeniowych
Szybsze tworzenie projektów dzięki znacznym ulepszeniom wydajności,
obejmującym przetwarzanie wielordzeniowe, które pozwala maksymalnie
wykorzystać moc obliczeniową komputera.
Dynamiczne aktualizacje produktów
Pozwalają na uzyskanie szybkiego dostępu do najnowszych aktualizacji
produktów, nowych zasobów oraz porad i wskazówek.

Wdrażanie i automatyzacja
Witryna społecznościowa dla programistów
Korzystając z nowej witryny skupiającej społeczność programistów, można tworzyć
własne narzędzia do automatyzacji zadań. Zachęcamy do odwiedzenia witryny
www.community.coreldraw.com/sdk.

Obsługa zasobów Instalatora Windows (MSI)
Efektywne wdrażanie oprogramowania dzięki obsłudze zasobów MSI i
podręcznikowi wdrażania dostępnemu dla administratorów systemów IT.

2015

2012

(v7.1)

(v7.1)

Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Środowisko Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012 pozwala
użytkownikom na dostosowanie pakietu CorelDRAW Graphics Suite do ich potrzeb
dzięki możliwości pisania skryptów w języku Visual Basic.Net lub Visual C#.
Integracja ze środowiskiem Visual Studio 2012 Professional (lub nowszym) pozwala
tworzyć makra korzystające z platformy .Net Framework.
Język Visual Basic for Applications firmy Microsoft
Automatyzacja toku pracy i zadań twórczych.

Materiały edukacyjne i dokumentacja
Okno dokowane Podpowiedzi
Ulepszone okno dokowane Podpowiedzi pozwala szybko uzyskać dostęp do
dodatkowych zasobów, na przykład podpowiedzi wideo, dłuższych nagrań
i samouczków, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o narzędziu albo
funkcji bez konieczności dodatkowego poszukiwania.
Obejrzyj przewodnik
Osoby początkujące, ale także doświadczeni użytkownicy pakietu oraz osoby
biegłe w obsłudze innych aplikacji graficznych znajdą w przewodnikach przydatne
informacje na temat wszystkich funkcji i narzędzi pakietu
CorelDRAW Graphics Suite X8.
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Ponad 5 godzin
szkoleniowych
nagrań wideo
oraz 9
przewodników
wideo o nowych
funkcjach

Ponad 5 godzin
szkoleniowych
nagrań wideo,
w tym 1,5
godziny nowych
materiałów

(Ponad 2 godziny
szkoleniowych
nagrań wideo)

(Ponad 2 godziny
szkoleniowych
nagrań wideo)

(Ponad 2 godziny
szkoleniowych
nagrań wideo)

(Ponad 90
NOWYCH
szablonów)

(ok. 80
NOWYCH
szablonów)

Materiały edukacyjne i dokumentacja
Dostęp do e-booków
Podręczniki użytkownika programów CorelDRAW 2017 i Corel PHOTO-PAINT 2017
są dostępne w formie e-booków (publikacji elektronicznych). E-booki w formatach
EPUB i MOBI zawierają najbardziej obszerne informacje na temat funkcji
tych produktów.
Samouczki wideo i nagrania wideo z podpowiedziami
W przydatnych samouczkach wideo i nagraniach z podpowiedziami omówiono
typowe zadania projektowe.

Przewodnik szybkiego startu
W przewodniku szybkiego startu omówiono przydatne narzędzia i opcje,
co pomaga szybko rozpocząć pracę.
Okiem eksperta
Zawiera porady ekspertów programu CorelDRAW i praktyczne przykłady
rzeczywistych projektów.
Powiadomienia dotyczące zasobów
Na zmodernizowanym ekranie powitalnym wyświetlane są powiadomienia
o dostępnych nowych zasobach, aktualizacjach aplikacji oraz
materiałach szkoleniowych.

Zasoby
Profesjonalne obrazki clipart
Ponad 10 000 inspirujących obrazków clipart i ponad 2000 szablonów
na pojazdy do wykorzystania w projektach.
Wysokiej jakości zdjęcia
2 000 zdjęć o wysokiej jakości, które można dowolnie wykorzystywać w celu
wzbogacenia projektów.
Specjalistyczne czcionki
Obszerny zestaw ponad 1000 profesjonalnych oraz popularnych
czcionek projektowych.
Szablony projektowe
Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki ponad 375 profesjonalnym szablonom.

Opcje zakupu
Więcej informacji o pakiecie i koncie użytkownika
Na ekranie powitalnym znajdują się najnowsze informacje na temat pakietu
oraz konta użytkownika.
Program uaktualnień
Atrakcyjny cenowo program uaktualnień CorelDRAW, zapewniający korzystanie
z najnowszych funkcji. To dogodny plan oferujący dostęp do najnowszych
wersji pakietu CorelDRAW Graphics Suite i wszystkich jego aplikacji.
Licencja wielostanowiskowa
Zakup jednego numeru seryjnego dla kilku zarejestrowanych użytkowników.
Subskrypcja
Uzyskaj roczną subskrypcję pakietu CorelDRAW Graphics Suite.
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