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Možnosti upgradu

Uživatelské rozhraní
Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější
pracovní prostředí.

Interaktivní nástroj Tabulka

Živé formátování textu

Zrcadlový odstavcový text

Nástroj Narovnat obrázek

Vysoce kvalitní náhled miniatur

Co

Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat
strukturovaná rozložení textu a grafiky.

Umožňuje v reálném čase zobrazit náhled změn formátování
textu dříve, než je použijete v dokumentu

Je možné interaktivně vytvořit vodorovný nebo svislý zrcadlový
obraz textu (nebo oboje).

Nabízí interaktivní ovládací prvky, které umožňují snadno
a rychle narovnat obrázky.

Více funkcí a efektů nyní umožňuje poskytovat zpětnou vazbu
v reálném čase.

Je možné importovat a upravovat soubory RAW přímo
z digitálního fotoaparátu (s podporou pro stovky digitálních
fotoaparátů) a zobrazit náhled změn v reálném čase.

Je možné snadno vyhledat a uspořádat soubory aplikací
CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT .

Umožňuje sdílet návrhy a nápady s kolegy a klienty
a spolupracovat online

.

.

Zpětná vazba v podobě histogramu

Integrovaná podpora formátu RAW digitálních
fotoaparátů

relDRAW ConceptShare
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Identifikace písem

Podpora barevného systému Windows

Modul správy barev Adobe

Dynamické

Integrace se systémem Windows Vista

Podpora poznámek ve formátu PDF

Corel PowerTRACE

Integrace se služ

K dispozici je více než 80 šablon s poznámkami, které vám
usnadní zahájení práce.

jší výsledky.

bou WhatTheFont serveru MyFonts.com
umožňuje šetřit čas díky rychlé identifikaci písem.

Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel
a Microsoft.

Zajišťuje shodu barev mezi aplikacemi společností Corel
a Adobe.

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

Umožňuje využívat nejnovější inovace systému Windows Vista
k usnadnění hledání souborů, přidávání klíčových slov
a poznámek a uspořádání projektů.

Poskytuje čtenářům zajímavé informace od odborníků na
aplikaci CorelDRAW a představuje praktické příklady
uskutečněných návrhů.

Zajistí vám kontrolu nad převodem rastrů na vektorovou
grafiku. Nová funkce trasování metodou středové čáry zajišťuje
přesně
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aktualizace produktů

Příručka CorelDRAW

Profesionálně navržené šablony

Při importu souboru PDF lze importovat všechny poznámky a anotace,
a zajistit tak lepší spolupráci s klienty a kolegy.
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Ukotvitelný panel Formátování textu

Ukotvitelný panel Rady

Ukotvitelný panel Krok a opakování

Nástroje Zaoblení/Vykroužení/Zkosení

Corel PHOTO-PAINT obrázky – Nástroj
Úprava obrázku

Díky novým ovládacím prvkům pro úpravu znakových efektů,
zarovnání a dalším funkcím je formátování textu snazší než kdy
dříve.

V průběhu práce nabízí užitečné rady pro využití aplikace
a jednotlivých nástrojů.

Umožňuje nastavit možnosti zabezpečení a přístupu uživatelů
k ochraně souborů PDF pro zobrazení, úpravy a tisk.

Umožňují snadno a rychle kreslit hvězdy dokonalých tvarů.

Umožňuje rychle vyplnit libovolnou uzavřenou oblast.

Umožňuje rychle odstraňovat nepotřebné

Umožňuje snadno a s vysokou přesností vytvořit sérii objektů.

Nové ovládací prvky umožňují snáze vytvarovat křivkové
objekty.

Díky umístění všech možností v jednom nástroji lze fotografie
upravovat rychle a efektivně. Před potvrzením změn lze vytvořit
pracovní snímky a zobrazit jejich náhled.

oblasti v objektech,
fotografiích a vektorových obrázcích.

Soubory PDF chráněné hesly

Nástroje Hvězda a Složitá hvězda

Nástroj Inteligentní výplň

Nástroj Oříznout
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Kanály s přímými barvami

Náhled přetisků

Příkaz Zvýraznit novinky

Nastavení omezení špičatosti pro jednotlivé objekty

Nástroj Přichytit k objektům

Aplikace Corel PHOTO-PAINT nyní umožňuje vytvářet
a upravovat obrázky, které obsahují přímé barvy.

Díky zobrazení náhledu barev oblastí, v nichž byl nastaven
přetisk překrývajících se objektů, lze zajistit spolehlivé výsledky
při tisku.

Umožňuje zobrazit a zvýraznit nové nástroje a funkce přidané
od verzí

Lze snadno nastavit vlastnosti rohů u objektů obsahujících čá

Plně kompatibilní se systémem Windows Vista .

ní způsoby zpracování a rozpoznávání tvarů snižují
náročnost manipulace s objekty.

Dočasné vodicí linky umožňují přesně uspořádat objekty již při
vytvoření.

Poskytuje více kontroly nad umístěním a uspořádáním grafiky.

Umožňuje odstranit vady obrázků a zobrazit výsledky
v reálném čase.

9, 10, 11, 12 nebo X3.

ry,
které se spojují pod ostrým úhlem.

Lze nastavit specifické uvozovky pro jednotlivé jazyky.

Inteligent

Certifikováno pro systém Windows Vista

Uvozovky

Nástroj Inteligentní kreslení

Dynamické vodicí linky

Nástroj Opravy

®

®



CorelDRAW
Graphics Suite 12

® CorelDRAW
Graphics Suite 11

® CorelDRAW 10
Graphics Suite

®CorelDRAW
Graphics Suite X3

®CorelDRAW
Graphics Suite X4

®

Možnosti upgradu

Export do formátu Microsoft Office

Plná podpora formátu Unicode

Nástroje pro kreslení se 3 body

Svislý text

Profesionální kliparty

Vysoce kvalitní fotografie

®

Návrhy lze převést

Při vytváření grafiky podporuje všechny jazyky.

Umožňují rychle a snadno vytvářet a rozmísťovat různé tvary
(např. elipsy, obdélníky či křivky).

Umožňuje doplnit odstavcový text o různé výtvarné efekty.

Poskytuje podporu pro tablety umožňující rychle měnit tvary
a návrhy (např. štětce Rozetřít a Zdrsnit).

Je možné nakreslit kolem výběru čáru a vyplnit jej.

Obrázky lze rozdělit na několik menších souborů, a zajistit tak
optimalizaci webových stránek.

Díky možnosti definovat objekt jednou a využívat jej opakovaně
lze zmenšit velikost souborů.

Více než 10 000 klipartů pro vaše návrhy a projekty

for formátu Microsoft Word nebo
Microsoft PowerPoint .

Podporuje svislý text pro asijské jazyky.

1 000 nových vysoce kvalitních fotografií ke kreativnímu využití

®
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Převod odstavcového textu na křivky

Štětce citlivé na tlak

Nástroj Maskování výřezu

Rozdělení obrázku na řezy

Podpora symbolů

40 % NOVINEK

Vše nové
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Specializovaná písma

Uvítací obrazovka

Hledání a zobrazení náhledu šablon

Upravitelná pracovní plocha

Hromadný tisk

Více než 1 000 písem OpenType a mezinárodních písem, včetně
75 písem WGL4 (Windows Glyph List 4) a 10
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ryteckých písem

Umožňuje rychlý přístup k naposledy použitým dokumentům,
šablonám, výukovým nástrojům a inspirativním návrhům.

Upravené dialogové okno Nový ze šablony umožňuje rychle
vyhledat nejvhodnější šablonu

Panely příkazů a tlačítka lze upravit tak, aby odpovídala vašemu
způsobu práce. Rovněž je možné využít předdefinované
pracovní plochy odpovídající aplikacím Adobe Illustrator ,
Adobe Photoshop nebo Microsoft Office.

Tón obrázků lze nyní upravit mnohem přesněji.

loučením textu ze zdroje dat s kresbami lze rychle vytvořit
individuální pozvánky, štítky a další projekty.

Zajišťuje bezproblémovou spolupráci mezi aplikacemi
společností Corel a Adobe. Byla rozšířena podpora pro aplikace
Adobe Photoshop CS3, Adobe Illustrator CS3, PDF 1.7,
PDF/A a Ac

Byla přidána podpora pro aplikace Microsoft Publisher
(ver. 2002, 2003 a 2007), Microsoft Word 2007,
AutoCAD DXF , AutoCAD DWG (ver. R2.5 až

.

S

robat 8.

2007)
a Corel Painter X.
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Úpravy tónových křivek

Podpora produktů Adobe

Podporované formáty souborů
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Adobe Photoshop & Illustrator CS3,
PDF 1.7, PDF/A a Acrobat 8
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®

Microsoft Publisher 2007,
Microsoft Word 2007,

AutoCAD DXF & DWG 2007
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Microsoft Visual Basic for Applications

CorelTUTOR

® ®

Umožňuje automatizovat práci a kreativní úkoly díky podpoře
nejnovější verze jazyka Microsoft

Nové výukové kurzy nabízejí online pokyny k jednotlivým
projektům.

® ®Visual Basic for
Applications (VBA), verzi 6.4.

™
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