
 
Het nieuwe CorelDRAW® Graphics Suite X7 geeft gebruikers de kracht om op 

hún manier te werken 
Opnieuw ontworpen gebruikersinterface, aanpasbare werkruimten en verbeterde vulopties bieden 

gebruikers een snellere en krachtigere werkstroom 

OTTAWA (Ontario, Canada) – 27 maart 2014 – Corel® heeft vandaag CorelDRAW Graphics Suite X7 

gelanceerd, de nieuwste versie van zijn prestigieuze grafische suite. Dankzij de opnieuw ontworpen en 

zeer aanpasbare gebruikersinterface kan de suite worden toegesneden op de werkstroom van elke 

gebruiker en biedt deze nieuwe manieren om productiviteit te verhogen tijdens elke stap van het 

ontwerpproces. 

“Tijdens het ontwikkelen van CorelDRAW Graphics Suite X7 hebben we meer dan ooit tevoren om input 

van onze klanten gevraagd”, verklaart Gérard Métrailler, Senior Director van Product Management voor 

Graphics bij Corel. “Elke nieuwe functie is het resultaat van directe feedback van onze klanten. Onze 

doelstelling is dat CorelDRAW-gebruikers een taak zo snel mogelijk kunnen voltooien. We laten ze dus 

zelf bepalen hoe ze willen werken met CorelDRAW Graphics Suite X7.” 

Deze nieuwe hoofdversie bevat krachtige mogelijkheden voor vullingen, ondersteuning voor hoge DPI, 

meerdere monitoren en compatibiliteit met touchscreens, en meer manieren om content te delen met 

de CorelDRAW-community. Daarnaast kunnen gebruikers dankzij multi-core- en 64-bitsondersteuning 

probleemloos meerdere toepassingen en processen tegelijkertijd uitvoeren. Met dit programma kunnen 

gebruikers snel aan de slag, projecten doelmatig voltooien en het ontwerpproces een geheel eigen 

stempel geven.  

Nieuwe/verbeterde tijdbesparende functies in CorelDRAW Graphics Suite X7: 

 Werkruimten selecteren: Kies uit zes verschillende vooraf ingestelde werkruimten op basis van 

uw vaardigheden en de specifieke taken die u uitvoert: Lite, Default (Standaard), Classic 

(Klassiek), Adobe Illustrator, Photoshop, Paginaopmaak of Illustratie. 

 Snelle aanpassingen: Pas de werkruimte geheel aan uw werkstroom aan via het toevoegen of 

verwijderen van koppelvensters, gereedschappen en andere items.  

 Verlooptintvullingen: Behaal sneller betere resultaten dankzij totale controle over vullingen en 

transparantie, maak elliptische en rechthoekige verlooptintvullingen, beheer de transparantie 

binnen de afzonderlijke kleuren van een verlooptintvulling, herhaal vullingen binnen 

voorwerpen en pas de hoek van vullingen aan. 

 Lettertypen uitproberen: U kunt snel en makkelijk bladeren door en experimenteren met 

lettertypen, zodat u altijd het perfecte lettertype kunt kiezen.  



 Interface voor meerdere documenten: Werk aan en schakel over tussen meerdere 

documenten, op meerder monitoren, in een weergave met tabbladen die uw projecten 

stroomlijnt. 

 Fotobewerkingsgereedschappen in PHOTO-PAINT: Maak unieke afbeeldingen met de 

drukgevoelige gereedschappen Vloeiend (Smeren, Ronddraaien, Aantrekken) en camera-

effecten (Bokeh-vervaging, Sepia-tinten en Tijdmachine). 

 Ondersteuning voor hoge DPI: Verkrijg een consistent uiterlijk op alle apparaten met monitoren 

met een hoge DPI. De interface kan eenvoudig worden aangepast aan touchscreen-

mogelijkheden, zodat deze compatibel is met de nieuwste pc's, laptops en tablets. 

 QR-codes genereren: Maak aangepaste QR-codes met kleuren, afbeeldingen en tekst. U kunt in 

één klik valideren of de QR-code geschikt is voor alle mobiele apparaten. 

 Uitlijningshulplijnen: Plaats voorwerpen snel en nauwkeurig dankzij suggesties voor de uitlijning 

ten opzichte van dichtbijgelegen voorwerpen. 

 OpenType-ondersteuning, waaronder voor Aziatische tekst: Bespaar tijd met de uitgebreide 

ondersteuning voor OpenType-lettertypen, waaronder Aziatische lettertypen, voor volledige 

controle over de typografie.  

 Ingebouwd Content Center: Samenwerken is gemakkelijk dankzij het delen van vector-, bitmap- 

en verlooptintvullingen met de community via deze online-opslagplaats, die deel uitmaakt van 

Corel® CONNECT™. 

Tevens vanaf vandaag verkrijgbaar - begeleidende apps van Corel: 

 NIEUW – Patterns (iPhone iOS 7): Maak unieke patronen op basis van digitale foto's en deel en 

synchroniseer deze patronen vervolgens met CorelDRAW X7 via het Corel Content Center of met 

andere toepassingen zoals Photoshop. Gratis verkrijgbaar via de Apple Store. 

 VERBETERD – Designs (Windows 8.1): Zoek en deel afbeeldingen rechtstreeks vanuit Corel 

Content Center, iStockPhoto, Fotolia en andere galerijen en synchroniseer ze rechtstreeks met 

CorelDRAW via Microsoft OneDrive. Deze app is gratis verkrijgbaar in de Windows Store. 

CorelDRAW Graphics Suite X7 bevat: 

 CorelDRAW® X7: intuïtieve toepassing voor vectorillustratie en pagina-indeling  

 Corel® PHOTO-PAINT™ X7: professionele beeldbewerkingstoepassing  

 Corel® PowerTRACE™ X7: bitmaps via overtrekken omzetten in vectorafbeeldingen (maakt deel 

uit van CorelDRAW X7)  

 Corel® CONNECT™ X7: browser voor toegang tot digitale inhoud in het Content Center en op 

lokale computers 

 Corel® Website Creator™: toepassing voor websiteontwerp  

 Corel® CAPTURE™ X7: hulpprogramma waarmee u in één klik schermafbeeldingen maakt 

 PhotoZoom Pro 3: plug-in voor het exporteren en vergroten van digitale afbeeldingen vanuit 

Corel PHOTO-PAINT 



 ConceptShare: samenwerkingstool voor het delen van illustraties en ideeën met collega's en 

klanten 

CorelDRAW Graphics Suite X7 wordt tevens geleverd met 10.000 clipart en digitale afbeeldingen, 2000 

digitale foto's in hoge resolutie, 1000 OpenType-lettertypen, 350 professioneel ontworpen sjablonen, 

2000 voertuigsjablonen, 800 frames en patronen, meer dan 5 uur aan trainingsvideo's en nog veel meer.  

Bezoek www.corel.com/coreldraw voor een lijst van alles wat gebruikers krijgen bij CorelDRAW Graphics 

Suite X7 of om een 30 dagen geldige proefversie te downloaden.  

Corel biedt gebruikers een keuze 

Corel begrijpt dat aankoopvoorkeuren per klant verschillen. Klanten kunnen CorelDRAW Graphics Suite 

X7 dan ook op drie geheel verschillende manieren aankopen: 

 Permanente licentie: Tegen eenmalige betaling bent u permanent eigenaar van het product, dat 

beschikbaar is als versie in doos of als downloadversie. 

 Premium-lidmaatschap: Voeg voor een klein bedrag een Premium-lidmaatschap toe aan een 

permanente licentie en ontvang eerste toegang tot nieuwe functies, exclusieve inhoud en de 

volgende hoofdversies van CorelDRAW Graphics Suite zonder bij te betalen. 

 Abonnement: Betaal een maandelijks of jaarbedrag voor gebruik van het product zolang u 

betaalt. U ontvangt dezelfde voordelen als van het Premium-lidmaatschap.  

Beschikbaarheid en prijzen 

CorelDRAW Graphics Suite X7 is nu verkrijgbaar in het Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Portugees 

(Brazilië), Nederlands, Pools, Tsjechisch, Russisch, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel) en Japans. U 

kunt de suite downloaden op www.corel.com/coreldraw. Het product wordt verzonden vanaf 7 april 

2014. De volledige versie is verkrijgbaar voor een prijs van € 599 en de upgradeversie is verkrijgbaar 

voor € 299. Abonnementen zijn verkrijgbaar voor € 29,95 per maand of € 239,40 per jaar. Het Premium-

lidmaatschap is verkrijgbaar voor 119,40 per jaar. Er zijn ook opties voor bulklicenties voor zakelijk en 

educatief gebruik beschikbaar.  

Bronnen voor de media en bloggers 

Bezoek www.corel.com/newsroom/coreldraw voor aanvullende bronnen voor CorelDRAW, waaronder 

materiaal voor recensenten, afbeeldingen en video's. 

Over Corel 

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

producten voor graphics, productiviteit en digitale media in de branche. Ons bedrijf beschikt over een 

van de uitgebreidste portefeuilles met innovatieve software en heeft een reputatie opgebouwd als 

maker van oplossingen die gebruiksvriendelijk en makkelijk aan te leren zijn, 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 meerwaarde die wij bieden. 

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

Suite, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® 

WordPerfect® Office, Corel® PDF Fusion en CorelCAD™. Bezoek www.corel.com voor meer informatie 

over Corel. 
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