
 

 

 

 

Firma Corel® podpisuje umowę nabycia linii produktów Roxio® od firmy Rovi 
Corporation 

Firma Corel rozszerza ofertę produktów do obsługi multimediów cyfrowych dla systemów 

Windows® i Mac® o znane programy, takie jak Roxio® Creator® i Roxio® Toast® 

CES — Las Vegas, Nevada — 12 stycznia 2012 — Firma Corel® ogłosiła podpisanie umowy nabycia 

linii produktów Roxio® od firmy Rovi Corporation. Dzięki tej transakcji firma Corel włączy do swojej oferty 

szeroką gamę produktów Roxio do obsługi multimediów cyfrowych oraz ochrony danych. Wśród 

przejmowanych produktów znalazł się program Roxio® Creator® — najpopularniejszy na rynku pakiet do 

obsługi multimediów cyfrowych — oraz Roxio® Toast® — wiodący program do nagrywania dysków 

optycznych na platformie Mac®.  Zakończenie transakcji jest planowane na luty.  Nie ujawniono 

szczegółów finansowych umowy. 

Przejęcie to ma wiele pozytywnych aspektów, zarówno technologicznych, jak i biznesowych. Pod 

względem technologicznym firma Corel będzie mogła skorzystać z komplementarnych rozwiązań do 

obsługi filmów, zdjęć, dźwięku i nagrywania używanych w oprogramowaniu Roxio i Corel, dzięki czemu 

użytkownicy zyskają jeszcze więcej możliwości i dostęp do szerszej gamy produktów firmy Corel. 

Z biznesowego punktu widzenia firma Corel będzie mogła wykorzystać swoją rozwiniętą globalną 

infrastrukturę sprzedaży, aby znacząco poszerzyć dystrybucję produktów marki Roxio. Ponadto 

spodziewane są korzyści dzięki połączeniu działań marki Corel i Roxio w kanałach sprzedaży detalicznej i 

bezpośredniej, kontaktów z dystrybutorami OEM i dużym grupom klientów.  

„Cieszymy się z tej transakcji z kilku względów. Najważniejszym z nich jest fakt, że po zakończeniu 

procesu połączenia będziemy mogli oferować naszym klientom jeszcze więcej różnorodnych produktów, 

zarówno do obsługi multimediów cyfrowych, jak i produktów z rodziny WinZip” — mówi Shawn Cadeau, 

starszy wiceprezes ds. marketingu globalnego w firmie Corel. „Produkty marki Roxio przekroczyły liczbę 

350 milionów instalacji na całym świecie, a nasze produkty oferowane są w podobnym systemie 

dystrybucji w kanale detalicznym, bezpośrednim, OEM i korporacyjnym. W tym momencie będziemy 

mogli zaoferować klientom pełny pakiet narzędzi do obsługi multimediów cyfrowych oraz całkiem nową 



propozycję dla platformy Mac. Ponadto będziemy mogli uzupełnić narzędzia z rodziny WinZip o nowe 

rozwiązania w zakresie ochrony danych”. 

 Produkty nabytej marki Roxio poszerzają ofertę produktów firmy Corel 

Po sfinalizowaniu transakcji firma Corel stanie się właścicielem linii produktów marki Roxio, w tym 

następujących popularnych pozycji: 

• Roxio Creator — oprogramowanie do ulepszania, zapisywania, przechwytywania i udostępniania 

multimediów cyfrowych 

• Roxio Toast — zaawansowany pakiet narzędzi multimedialnych dla komputerów Mac 

• Roxio® Game Capture — oprogramowanie do nagrywania przebiegu gier na komputerach PC i 

konsolach 

• Roxio® Easy VHS to DVD — oprogramowanie do przenoszenia nagrań z kaset VHS na dyski 

DVD 

• Roxio® CinePlayer® DVD Decoder — aplikacja do oglądania ulubionych filmów DVD w 

programie Windows Media Player 

• Roxio® BackOnTrack™ Suite — kompleksowe rozwiązanie do ochrony plików, zabezpieczające 

komputer PC w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania 

• Roxio® Secure — oprogramowanie do zaawansowanego szyfrowania zawartości nośników 

optycznych i dysków flash USB 

Shawn Cadeau dodaje: „Produkty marki Roxio doskonale uzupełniają ofertę firmy Corel. Dzięki 

połączeniu najlepszych technologii firm Corel i Roxio nasze produkty będą jeszcze atrakcyjniejsze dla 

klientów. Ponadto linia produktów marki Roxio zostanie udostępniona jeszcze większej liczbie klientów za 

pośrednictwem platformy globalnej sprzedaży i dystrybucji firmy Corel. Z przyjemnością powitamy pod 

szyldem marki Corel pracowników i klientów firmy Roxio i będziemy kontynuować tworzenie produktów 

najwyższej jakości, do czego zobowiązuje pozycja lidera”. 

Więcej informacji na temat firmy Corel można znaleźć pod adresem www.corel.com. Szczegółowe 

informacje na temat linii produktów Roxio znajdują się na stronie www.roxio.com. 

 

Informacje o firmie Corel 

 

Firma Corel to jeden z wiodących producentów oprogramowania na świecie. Z naszego oprogramowania 

korzysta ponad 100 milionów aktywnych użytkowników w 75 krajach. Tworzymy programy, które 

pomagają realizować pomysły i dzielić się nimi w ekscytujący, twórczy i przekonujący sposób. Przez lata 

działalności firma zdobyła uznanie dzięki dostarczaniu innowacyjnych, godnych zaufania produktów, 

które są łatwe do opanowania i obsługi oraz pomagają w zwiększaniu produktywności. Firma Corel 

http://www.corel.com/
http://www.roxio.com/


została uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za innowacyjność, jakość i wartość 

oprogramowania.  

 

Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na całym świecie 

oprogramowanie, takie jak CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel® PaintShop™ Pro, 

Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office oraz WinZip®. 

 

© 2012 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, logo Corel i logo balonu, CorelDRAW, 

Painter, PaintShop Photo, VideoStudio, WordPerfect, WinDVD i WinZip są znakami towarowymi lub 

zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i 

innych krajach. Pozostałe nazwy produktów oraz wszelkie wymienione zastrzeżone i niezastrzeżone 

znaki towarowe zostały użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli. 
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