W pakiecie CorelDRAW® Graphics Suite X5 zawodowi graficy
komputerowi znajdą więcej wszechstronnych funkcji, zasobów
oraz narzędzi do pracy z kolorem
Najnowsze wydanie wielokrotnie nagradzanego pakietu graficznego jest
teraz dostępne w polskiej, czeskiej, szwedzkiej i fińskiej wersji językowej.
Maidenhead, Wielka Brytania — 20 kwietnia 2010 — firma Corel Corporation
ogłosiła dziś wydanie zlokalizowanych wersji pakietu CorelDRAW® Graphics Suite
X5 w językach polskim, czeskim, szwedzkim i fińskim. Wzbogacony o ponad
pięćdziesiąt nowych i ulepszonych funkcji pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5
zawiera ważne udoskonalenia w zakresie zarządzania zasobami, zarządzania
kolorami, grafik internetowych oraz szeroką gamę zasobów edukacyjnych i więcej
materiałów niż kiedykolwiek.
Od ponad 20 lat firma CorelDRAW® pomaga użytkownikom komputerów na całym
świecie tworzyć grafiki o dużej sile oddziaływania. Pakiet CorelDRAW Graphics
Suite, który jest znany ze swojej wszechstronności i przydatności, został
uhonorowany setkami międzynarodowych nagród branżowych i wygrał już setki
nagród dzięki temu, że nieustannie spełnia oczekiwania lojalnej społeczności
użytkowników. Nowa wersja pakietu wpisuje się w tę tradycję, ponieważ
wprowadzone udoskonalenia dotyczą przede wszystkim innowacyjnych rozwiązań,
które są ważne dla większości użytkowników w rozmaitych branżach, takich jak
tworzenie znaków, projektowanie graficzne, projektowanie odzieży, druk
wielkoformatowy, materiały marketingowe, prace drukarskie, a także dla małych
firm.
„W trakcie prac nad programem CorelDRAW Graphics Suite X5 nasz zespół ściśle
współpracował ze społecznością użytkowników, aby nowe funkcje i udoskonalenia
stanowiły dla nich istotne ułatwienie pracy. Chcieliśmy zrozumieć, co najbardziej
podoba się użytkownikom w naszym produkcie i czego potrzebują, aby przyniósł im
jeszcze więcej korzyści”, wyjaśnia Gérard Métrailler, starszy dyrektor ds.
zarządzania produktami graficznymi w firmie Corel.

Nowy pakiet jest bardziej wszechstronny i elastyczny
Podczas pracy nad najnowszą wersją programu CorelDRAW Graphics Suite X5
zespół pracowników firmy Corel skupił się na pięciu obszarach, które zostały uznane
przez użytkowników za najważniejsze:
Narzędzie Corel® CONNECT upraszcza tok pracy i umożliwia jeszcze
szybszy dostęp do zasobów
Program CorelDRAW Graphics Suite X5 ułatwia użytkownikom dostęp do ich
zasobów. Corel® CONNECT to zupełnie nowa wbudowana aplikacja, która
synchronizuje programy CorelDRAW i Corel® PHOTO-PAINT™, aby umożliwić szybki
dostęp do zasobów komputera, sieci lub dysku. Ponadto, dzięki wiodącej w branży
obsłudze ponad 100 najczęściej używanych formatów plików użytkownicy mogą
łatwo współpracować i wymieniać się plikami z klientami oraz współpracownikami.
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite tradycyjnie już oferuje jedną z największych baz
czcionek, obrazków clipart i innych materiałów w tym:
•

10 000 wysokiej jakości obrazków clipart i obrazków cyfrowych

•

1000 profesjonalnych, darmowych zdjęć cyfrowych o wysokiej rozdzielczości

•

1000 czcionek OpenType®, w tym Windows® Glyph List 4 (WGL4) oraz
czcionki grawerskie

•

2000 szablonów pojazdów

•

350 profesjonalnych szablonów

Nowe i udoskonalone narzędzia umożliwiają jeszcze większą precyzję i
zachęcają do eksperymentowania
Znaczące zmiany i nowe funkcje pozwalają użytkownikom tworzyć bez obaw.
Funkcje te to między innymi narzędzie Linia b-sklejana, uaktualnione środki
artystyczne, skalowalne strzałki, ulepszone narzędzia Łącznik i Wymiarowanie oraz
nowe narzędzie Wymiar segmentu. Znacznie ulepszone narzędzie Wypełnienie
siatkowe umożliwia tworzenie wielokolorowych obiektów z wypełnieniem o bardziej
płynnych przejściach kolorów. Nowe narzędzia do tworzenia grafik internetowych
umożliwiają użytkownikom pracę w trybie mapy bitowej bezpośrednio w
szczegółowym widoku pikseli w programie CorelDRAW oraz podgląd pracy przed jej
opublikowaniem w Internecie.

Opracowany od nowa system zarządzania kolorami zapewnia dokładność i
przyśpiesza ukończenie projektu
W pakiecie CorelDRAW Graphics Suite X5 wprowadzono diametralną zmianę w
podejściu do zarządzania kolorami, co zapewnia użytkownikom wierniejsze
odwzorowanie kolorów. Nowe okna dokowane dokumentu (CorelDRAW) i obrazka
(Corel PHOTO-PAINT) umożliwiają zachowywanie kolorów występujących w danym
projekcie, a także ponowne zastosowanie kolorów z poprzedniego projektu. Ponadto
do okien dialogowych, palet kolorów i selektorów kolorów dodano pipety, co ułatwia
i przyśpiesza próbkowanie kolorów.
Proste tworzenie projektów w wielu formatach
Dzięki zgodności z najpopularniejszymi formatami plików pakiet CorelDRAW
Graphics Suite X5 zapewnia projektantom różnorodne możliwości realizacji prac.
Tak więc ten sam projekt może zostać wykorzystany na banerach internetowych, w
drukowanych reklamach lub broszurach, na koszulkach, billboardach lub znakach
cyfrowych. Dodatkowo do pakietu dołączono oprogramowanie do tworzenia
internetowych animacji — SWiSH miniMax™ 2, który znacznie ułatwia
opracowywanie materiałów internetowych.
Kolorowy przewodnik oraz samouczki wideo inspirują i zawierają wiele
porad
Rozpoczynanie pracy w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite nigdy nie było tak
łatwe, niezależnie od stopnia zaawansowania użytkownika. Nowy, kolorowy
przewodnik w twardej oprawie zawiera przykładowe techniki i wskazówki dla
użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki niemu każdy ma
wyjątkową okazję uczenia się od zawodowych projektantów, którzy korzystają z
pakietu w takich branżach, jak projektowanie ubiorów i biżuterii, ilustrowanie
książek, oznakowanie pojazdów i tworzenie opakowań produktów. Pakiet zawiera
również ponad dwie godziny nagrań wideo z samouczkami.
„Pakiet CorelDRAW Graphics Suite jest niezbędnym narzędziem w mojej codziennej
pracy. Dzięki wielu udoskonaleniom wprowadzonym do pakietu CorelDRAW
Graphics Suite X5 mam teraz do dyspozycji narzędzie o imponujących
możliwościach, dzięki któremu mogę precyzyjnie i efektywnie realizować projekty”,
powiedział Michal Polák, właściciel studia projektowego FRANCISDRAKE z Czech.
„Widać, że zespół firmy Corel pracujący nad pakietem rzeczywiście wysłuchał tego,
co mają do powiedzenia użytkownicy, i współpracował z nimi, tworząc najlepszą jak
do tej pory wersję pakietu CorelDRAW Graphics Suite”.

Co zawiera pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5?
Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite X5 zawiera CorelDRAW®, intuicyjną aplikację
do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron; Corel® PHOTO-PAINT™,
profesjonalną aplikację do edycji obrazów; Corel® PowerTRACE™, pozwalający na
szybkie i dokładne przekształcanie map bitowych w edytowalne grafiki wektorowe
oraz Corel CAPTURE™, narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera
jednym kliknięciem.
Pakiet zawiera również Corel® CONNECT — pełnoekranowy, wbudowany organizer
zasobów, który umożliwia przeszukiwanie materiałów cyfrowych dostarczonych z
pakietem oraz przeszukiwanie komputera lub sieci lokalnej i szybkie znalezienie
idealnych elementów do projektu. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5 oferuje też
wiele aplikacji pomocniczych, szeroką gamę zasobów oraz obszerne materiały
szkoleniowe.
Więcej informacji na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5 oraz szczegółowa
lista nowych i ulepszonych funkcji są dostępne pod adresem
www.corel.com/pl/coreldraw. Aby dowiedzieć się więcej o tym, do jakich celów
użytkownicy z całego świata wykorzystują pakiet CorelDRAW Graphics Suite, warto
zajrzeć pod adres http://coreldraw.com.
Ceny i dostępność
Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5 jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej
530 € za pełną wersję lub 299 € za uaktualnienie. Oprogramowanie można kupić
już dziś w wersji elektronicznej do pobrania (ESD), w witrynie www.corel.com/pl,
natomiast wersja pudełkowa jest dostępna w przedsprzedaży w firmie Corel lub za
pośrednictwem globalnej sieci sprzedaży. Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X5 jest
teraz dostępny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, holenderskim,
włoskim, hiszpańskim, portugalskim (brazylijskim), rosyjskim, polskim, czeskim,
szwedzkim oraz fińskim. Wszystkie ceny bez podatku VAT.
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 oprogramowanie, które pomaga użytkownikom realizować
pomysły i dzielić się nimi w ekscytujący, twórczy i przekonujący sposób. Przez lata
działalności firma zdobyła uznanie, dostarczając innowacyjne, godne zaufania
produkty — łatwe do opanowania i obsługi, pomagające zwiększyć produktywność.
Firma Corel została uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za
innowacyjność, jakość i wartość oprogramowania.

Oferta produktów firmy obejmuje popularne i uznane na całym świecie programy,
takie jak CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®
Technical Suite, Corel® Paint Shop Pro® Photo, Corel® VideoStudio®, Corel®
WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® oraz niedawno wydany program
Corel® Digital Studio™ 2010. Siedziba główna firmy mieści się w Ottawie w
Kanadzie. Duże oddziały firmy Corel znajdują się w Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chinach, na Tajwanie oraz w Japonii.
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