Corel introduceert CorelDRAW® Graphics Suite X6
Nieuwste versie biedt geavanceerde OpenType®-ondersteuning, op maat gemaakte
kleurharmonieën, nieuwe paginalay-out mogelijkheden, native 64-bits en verbeterde multicore-ondersteuning
Maidenhead (VK), 20 maart 2012 – Corel kondigt vandaag de marktintroductie aan van
CorelDRAW® Graphics Suite X6, de nieuwste versie van zijn grafische suite. Met de opnieuw
ontworpen typografische engine, inspirerende nieuwe kleurstijlen en -harmonieën en krachtige
vormgereedschappen is de suite vooral gericht op het bieden van nieuwe creatieve mogelijkheden
aan de ontwerpgemeenschap, levert een verbeterde werkstroom en prestaties. Hierdoor is het voor
zowel ervaren als aankomende ontwerpers makkelijker om ontwerpelementen te vinden, te werken
met geavanceerde tools en technologieën en zelfverzekerd projecten uit te voeren.

“Onze CorelDRAW-community geeft ons veel inspiratie dankzij de creativiteit die ze tonen. De leden
van onze gemeenschap spelen een belangrijke rol bij het bepalen van belangrijke functies of
verbeteringen in het ontwerpproces”, aldus John Falsetto, Senior Productmanager voor CorelDRAW.
“We willen gebruikers alle vereiste tools en opties in handen geven, waarmee ze zo creatief en
productief mogelijk kunnen werken, hun visie kunnen delen en anderen kunnen inspireren met hun
werk.”

De nieuwe functies en verbeteringen in de nieuwe suite zijn vooral gericht op de vereisten van
CorelDRAW-gebruikers diverse sectoren waaronder fabricage van borden, mode- en kledingontwerp,
drukken in groot formaat, marketing, het vervaardigen van drukwerk, zeefdrukken, trofeeën en
gravures, het ontwerpen van voertuigbekleding.

Enkele van de belangrijkste nieuwe functies:


Geavanceerde OpenType®-ondersteuning: De nieuwe typografische functies voor
OpenType® bevat onder meer samenhangende en stilistische alternatieven, ligaturen,
ornamenten en varianten voor krulletters



Nieuwe op maat gemaakte kleurharmonieën: De gebruiker kan kleuren in een harmonie
als geheel wijzigen en kleuren en tinten analyseren, waarmee aanvullende kleurenschema's
kunnen worden gegenereerd.



Nieuwe ingebouwde 64-bits en multi-core-ondersteuning: De gebruiker kan bestanden en
afbeeldingen tot wel 50 procent sneller dan voorheen verwerken.



Nieuwe creatieve tools voor vectorvormen: Op creatieve wijze kan de gebruiker effecten
toevoegen met vier nieuwe gereedschappen voor vormgeving van vectorvormen: smeren,
draaien, aantrekken en afstoten.



Nieuwe engine en nieuw koppelvenster voor stijlen: Hiermee worden creaties snel
opgemaakt, het maken, toepassen en beheren van stijlen wordt versneld, waardoor een
consistente opmaak toegepast kan worden op meerdere voorwerpen.



Nieuwe toepassing Corel® Website Creator™ X6: Bouw en beheer websites met groot
gemak dankzij de Site Wizard, sjablonen, functies via slepen en neerzetten en naadloze
integratie met XHTML, CSS, JavaScript en XML.



Nieuw Slim snijden: Ongewenste gebieden worden uit een afbeelding verwijderd terwijl
tegelijkertijd de verhoudingen van de foto worden behouden.



Verbeterde mogelijkheden voor paginalay-out: Maak met gemak ontwerpindelingen met
de nieuwe en verbeterde functies voor hoofdlagen, uitlijningshulplijnen, interactieve frames en
nog veel meer.



Opnieuw ontworpen koppelvenster voorwerpeigenschappen: Bespaar tijd, stem
ontwerpen fijn af en krijg toegang tot alle voorwerpinstellingen op één centrale locatie.

“Gebruikers zijn op zoek naar software die professionele resultaten levert zonder complex te worden.
Dit aspect is vooral belangrijk voor gebruikers die grafische software zakelijk gebruiken”, licht
Kathleen Maher toe, Senior Analyst bij Jon Peddie Research. “Dat is precies waar het CorelDRAW
Graphics Suite altijd om te doen is geweest, en dat geldt nog steeds voor deze nieuwe versie. Corel
heeft nieuwe functies waarmee de software een aantrekkelijk pakket blijft voor ervaren ontwerpers,
maar nieuwe gebruikers kunnen er nog steeds heel snel mee aan de slag.”

Waaruit bestaat CorelDRAW Graphics Suite X6:
•

CorelDRAW® X6, een intuïtieve toepassing voor vectorillustratie en pagina-indeling;

•

Corel® PHOTO-PAINT™ X6, een professionele beeldbewerkingstoepassing;

•

Corel® PowerTRACE™ X6, een hulpprogramma voor het snel en nauwkeurig omzetten van
bitmaps in bewerkbare vectorillustraties;

•

Corel® CONNECT™, een browser in volledig schermformaat waarmee in de digitale inhoud
van de suite gezocht kan worden op de dvd, op een computer of een lokaal netwerk en in de
fotocollecties op iStockPhoto® en Fotolia;

•

Corel CAPTURE™ X6, een hulpprogramma voor het maken van schermafbeeldingen in één
klik;

•

Corel® Website Creator™ X6, krachtige nieuwe doe-het-zelf software voor het ontwerpen
van websites.

Gebruikers krijgen daarnaast 10.000 clipartafbeeldingen, duizend nieuwe, professionele digitale foto's
in hoge resolutie, duizend OpenType-lettertypen, - waaronder premiumlettertypen als Helvetica® -,

tweeduizend voertuigsjablonen, 350 professioneel ontworpen sjablonen en achthonderd frames en
patronen. Corel zorgt ervoor dat de ervaring van CorelDRAW Graphics Suite X6-gebruikers tijdens de
volledige levensduur van versie X6 verder wordt verbeterd door het beschikbaar stellen van content
en functies.

Alle versies in de doos van CorelDRAW Graphics Suite X6 worden geleverd met een in kleur gedrukt
handboek met harde kaft, waarmee gebruikers op elk niveau snel aan de slag kunnen.

Bezoek www.corel.com/coreldraw voor een lijst van alles wat gebruikers krijgen bij CorelDRAW
Graphics Suite X6 of om een dertig dagen geldige, volledig functionele proefversie te downloaden.

Beschikbaarheid en prijzen
CorelDRAW Graphics Suite X6 is vanaf nu verkrijgbaar als elektronische softwaredownload (ESD) op
www.corel.com in het Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Portugees (Brazilië) en Nederlands. De
versies in doos zijn medio maart beschikbaar via de erkende leveranciers van Corel. De adviesprijs
bedraagt € 599,- voor de volledige versie en € 299,- voor de upgradeversie. Alle prijzen zijn exclusief
btw. Breng voor meer gedetailleerde informatie over prijzen en ons upgradebeleid een bezoek aan
www.corel.com/coreldraw. Er zijn tevens opties voor licenties voor zakelijk en educatief gebruik
beschikbaar.

Versies in het Pools, Tsjechisch, Russisch, Zweeds, Fins, Hongaars en Turks van CorelDRAW
Graphics Suite X6 worden in de loop van het voorjaar van 2012 uitgebracht.

Bronnen voor de media en bloggers
Bezoek www.corel.nl/newsroom voor aanvullende bronnen voor CorelDRAW, waaronder materiaal
voor recensenten, afbeeldingen en video's.

Maak kennis met de CorelDRAW-community
•

Word ook lid van onze gebruikersgemeenschap op www.coreldraw.com

•

U vindt alle informatie over CorelDRAW op Facebook, op
www.facebook.com/coreldrawgraphicssuite

•

Volg onze updates @CorelDRAW

Contactpersoon
Als u meer informatie wilt over CorelDRAW Graphics Suite X6, of met een medewerker van het
productteam wilt spreken, kunt u contact opnemen met:
Daniel Donovan
PR Specialist

daniel.donovan@corel.com
Tel.: +44(0)1628 589 850

Over Corel
Corel is een van 's werelds belangrijkste softwarebedrijven, met meer dan 100 miljoen actieve
gebruikers in meer dan 75 landen. Wij ontwikkelen software waarmee gebruikers hun ideeën kunnen
uiten en hun verhaal kunnen delen op stimulerende, creatieve en overtuigende wijze. In de loop der
jaren hebben wij een reputatie opgebouwd als leverancier van vernieuwende en betrouwbare
producten die gemakkelijk aan te leren zijn en waarmee gebruikers productiever dan ooit kunnen
werken. De branche heeft hierop gereageerd met honderden prijzen, die een bekroning vormen voor
onze innovaties, ons ontwerp en de toegevoegde waarde die wij bieden.

In februari 2012 heeft Corel het brede aanbod aan digitale media- en beveiligingsoplossingen van
Roxio aangekocht en zijn productportefeuille uitgebreid met nieuwe producten, waaronder de
populairste digitale mediasuite in de branche en de toonaangevende software voor mediaconversie
voor het Mac-platform.

De bekroonde productportefeuille van Corel bevat enkele van ’s werelds meest herkenbare en
populaire softwaremerken, waaronder CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel®
PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip®,
Roxio Creator® en Roxio® Toast®.
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