
Corel breidt het CorelDRAW®-lidmaatschapprogramma uit met de X6.2-update

Nieuwe CorelDRAW® Graphics Suite X6-functies exclusief voor CorelDRAW-leden beschikbaar 

Maidenhead (VK), 29 november 2012 – Corel kondigt vandaag de CorelDRAW® Graphics Suite X6.2-

update aan voor klanten met CorelDRAW Graphics Suite X6. Voor gebruikers met een gratis 

standaardlidmaatschap biedt X6.2 de nieuwste verbeteringen voor prestaties en stabiliteit. Voor 

gebruikers met een Premium-lidmaatschap wordt met X6.2 een groot aantal nieuwe functies toegevoegd, 

zoals een nieuw koppelvenster Uitlijning en dynamische hulplijnen, verbeteringen in het koppelvenster 

Kleurstijlen en een nieuw koppelvenster in Corel® PHOTO-PAINT™ voor hulplijnen. Bovendien 

beschikken CorelDRAW Premium-leden met X6.2 over zes nieuwe regels voor kleurharmonieën en meer 

opties voor voorbeeldweergave, die het ontwerpproces verder vereenvoudigen. 

'Met deze update bieden we gebruikers veelgevraagde functies die de werkstroom voor grafisch ontwerp 

ondersteunen en verbeteren,' aldus Gérard Métrailler, Senior Director Productbeheer voor Graphics bij 

Corel. 'Met X6.2 krijgen Premium-leden direct toegang tot een aantal nieuwe, tijdbesparende functies die 

pas beschikbaar zullen zijn voor leden zonder Premium-abonnement als de volgende hoofdversie van 

CorelDRAW Graphics Suite wordt uitgebracht. Bij het uitkomen van updates als X6.2 en nieuwe updates 

daarna, hebben Premium-leden het grote voordeel dat ze altijd up-to-date zijn en altijd de nieuwste 

functies kunnen gebruiken.'

Nieuwe functies voor Premium-leden zijn onder andere: 

Uitlijning en dynamische hulplijnen: Uitlijningshulplijnen en dynamische hulplijnen kunnen 

makkelijker worden weergegeven, ingesteld en gewijzigd. Bij het aanbrengen van de wijzigingen 

worden de aangepaste dynamische hulplijnen in real-time bijgewerkt.

Koppelvenster Hulplijnen: Met het nieuwe koppelvenster Hulplijnen worden mogelijkheden 

toegevoegd voor het nauwkeurig plaatsen, draaien en bewerken van hulplijnen.

Kleurstijlen en harmonieën: Pas een regel toe op een kleurharmonie om alle kleuren te 

verschuiven op basis van vooraf vastgelegde instellingen en maak verschillende 

kleurencombinaties. Bevat tevens zes harmonieregels en mogelijkheden om een kleurharmonie 

geheel zelf samen te stellen.
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Kleurstijlen weergeven: De Paginasorteerweergave en de weergave Hints zijn nu beschikbaar 

in het koppelvenster Kleurstijlen, zodat het werken met stijlen makkelijker is.

Voorbeeldweergave voor stijlen en stijlsets: Kies welke stijl of stijlset u wilt toepassen op een 

voorwerp door deze aan te wijzen in het koppelvenster Objectstijlen. Bekijk vervolgens een 

voorbeeld van de voorwerpkenmerken die worden toegepast.

Uitlijningshulplijnen in PHOTO-PAINT: Met het nieuwe koppelvenster Uitlijningshulplijnen kunt 

u voorwerpen uitlijnen met betrekking tot dichtbijgelegen voorwerpen terwijl u de hulplijnen maakt, 

het formaat ervan wijzigt of deze verplaatst.

Linialen weergeven in PHOTO-PAINT:  Linialen kunnen nu standaard worden weergegeven in 

nieuwe documenten.

Hulplijnen instellen in PHOTO-PAINT: Met het nieuwe koppelvenster Hulplijnen kunnen 

hulplijnen nauwkeuriger worden geplaatst. Het biedt een makkelijkere manier om hulplijnen toe te 

voegen, beheren en wijzigen, waaronder de mogelijkheid om hulplijnen te vergrendelen.

Premium-inhoud: Extra clipart, digitale foto's, vectorpatronen, lettertypen en meer. 

Voor CorelDRAW Graphics Suite X6-gebruikers 
CorelDRAW Graphics Suite X6-klanten die zich hebben aangemeld voor het gratis 

standaardlidmaatschap of die een Premium-lidmaatschap hebben, kunnen de tweede update (voorheen 

'servicepack' genoemd) downloaden. De X6.2-update biedt verbeteringen in de stabiliteit, uitgebreide 

ondersteuning voor de RAW-indeling van digitale camera's en algemene verbeteringen in de prestaties.

Beschikbaarheid en prijzen
Voor CorelDRAW Graphics Suite X6-klanten in het Nederland is het standaardlidmaatschap gratis en kost 

het Premium-lidmaatschap slechts € 9,95 per maand (op basis van de maandelijkse kosten bij aankoop 

van een jaarabonnement van € 119,40). Alle prijzen zijn inclusief btw. 

Als gebruikers standaard- of Premium-lid willen worden, moeten ze een Corel-account maken vanuit 

CorelDRAW Graphics Suite X6. Deze lidmaatschapopties zijn momenteel beschikbaar voor eigenaars 

van de versie in doos en van de elektronische downloadversie van CorelDRAW Graphics Suite X6. 

Gebruikers die momenteel een abonnement hebben op CorelDRAW krijgen tevens een Premium-

lidmaatschap waarmee ze up-to-date kunnen blijven en kunnen profiteren van vroege toegang tot de 

nieuwste functies door de X6.2-update te downloaden. 

Bezoek www.corel.com/coreldraw voor meer informatie over het lidmaatschapprogramma voor 

CorelDRAW.

http://www.corel.com/coreldraw


Maak kennis met de CorelDRAW-community

Word ook lid van de community op http://CorelDRAW.com

U vindt alle informatie over CorelDRAW op Facebook, op

http://www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite.

Volg onze updates @CorelDRAW

Resources voor de media en bloggers
Voor extra resources van CorelDRAW X6, waaronder inhoud en afbeeldingen van reviewers, klikt u hier. 

Contactpersoon
Neem voor meer informatie over dit persbericht contact op met:

Daniel Donovan
PR-manager

daniel.donovan@corel.com

Tel.: +44(0)1628 589 850

Over Corel
Corel is een van de belangrijkste softwarebedrijven ter wereld en levert enkele van de bekendste merken 

in de branche, waaronder Roxio®, Pinnacle™ en WinZip®. Het bedrijf beschikt over een van de 

uitgebreidste portefeuilles met grafische, productiviteits- en digitale-mediaproducten en heeft een 

reputatie opgebouwd als leverancier van vernieuwende software die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan 

te leren is, zodat onze klanten nog creatiever en productiever kunnen werken. De branche heeft hierop 

gereageerd met honderden prijzen, die een bekroning vormen voor onze innovatie, ons ontwerp en de 

toegevoegde waarde die wij bieden. 

Onze productlijn, die door miljoenen personen wereldwijd wordt gebruikt, omvat CorelDRAW® Graphics 

Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WordPerfect® Office, 

Pinnacle Studio™, Roxio Creator®, Roxio® Toast® en WinZip®. Bezoek www.corel.com voor meer 

informatie over Corel.
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