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CorelDRAW® Graphics Suite X5 umożliwia bezpośredni zintegrowany
dostęp do witryn internetowych ze zdjęciami
BEZPŁATNA aktualizacja nagradzanego oprogramowania do projektowania grafiki
pozwala na dostęp do zasobów internetowych oraz obsługuje więcej formatów
plików
Maidenhead, Wielka Brytania-2 Sierpnia 2010- Firma Corel Corporation ogłosiła dziś
wprowadzenie

bezpłatnej

aktualizacji

swojego

sztandarowego

oprogramowania

do

projektowania grafiki, CorelDRAW® Graphics Suite X5.
Firma Corel udostępniła w swojej witrynie internetowej bezpłatny dodatek Service Pack 1
(SP1), który zawiera nową funkcję przeglądarki Corel® CONNECT™. Umożliwia ona szybkie
przeglądanie płatnych i bezpłatnych kolekcji zdjęć z wiodących witryn internetowych, takich
jak Fotolia i iStockphoto®, bezpośrednio z pakietu CorelDRAW.
„Celem, jaki nam przyświecał podczas prac nad programem CorelDRAW Graphics Suite X5,
było zaprojektowanie pakietu profesjonalnych aplikacji, które umożliwiłyby użytkownikom
tworzenie grafiki o dużej sile oddziaływania”, powiedział John Falsetto, starszy menedżer ds.
produktu, zajmujący się pakietem CorelDRAW Graphics Suite. „Dzięki tej aktualizacji udało
się nam rozwinąć ten program jeszcze bardziej i teraz użytkownicy będą mieli jeszcze więcej
możliwości korzystania z atrakcyjnych materiałów. CorelDRAW Graphics Suite X5 to
wyjątkowy pakiet graficzny, który jako jedyny spośród programów do profesjonalnego
projektowania grafiki pozwala użytkownikom na bezpośredni dostęp do wiodących kolekcji
zdjęć”.
Natychmiastowy dostęp do większej ilości materiałów w Internecie:
Przeglądarka Corel CONNECT jest zsynchronizowana z programami CorelDRAW i Corel®
PHOTO-PAINT™, dzięki czemu umożliwia szybki dostęp do materiałów zapisanych na
komputerze, w sieci lub na dysku. Obecna aktualizacja umożliwia całkowicie zintegrowane

wyszukiwanie i dokonywanie zakupu zdjęć o wysokiej jakości. Zwiększa to produktywność i
eliminuje przerwy w toku pracy, umożliwiając użytkownikom szybki dostęp do materiałów z
kreatywnego środowiska pakietu CorelDRAW.
Dodatek CorelDRAW Graphics Suite X5 Service Pack 1 umożliwia również importowanie
plików z najnowszej wersji programów Adobe® Illustrator ® CS5 i Adobe® Photoshop®
CS5 oraz poszerza obsługę formatu RAW aparatów fotograficznych. Dla pracujących pod
presją czasu profesjonalistów z dziedziny komunikacji wizualnej i ilustracji wektorowych
rozszerzona obsługa formatów plików jest niezbędna do szybkiego tworzenia różnorodnych
zasobów grafiki internetowej o wysokiej jakości oraz wielostronicowych broszur do
efektywnych systemów oznakowania i nośników cyfrowych.
Najważniejsze zmiany wprowadzone w tej bezpłatnej aktualizacji:
 Nowość! Aktualizacje przeglądarki Corel CONNECT: Nowa integracja z wiodącymi
witrynami internetowymi ze zdjęciami, takimi jak Fotolia i iStockphoto®, które
udostępniają użytkownikom miliony zdjęć do różnego rodzaju projektów.
 Nowość! Rozszerzona obsługa importowanych plików: Obsługa importowania plików
w najnowszej wersji formatu Adobe® Illustrator® CS5 i Adobe® Photoshop® CS5
zapewnia użytkownikom maksymalną elastyczność.
 Rozszerzenie!

Obsługa

formatu

RAW:

Obsługa

formatu

RAW

dodatkowych

wybranych modeli aparatów firm Canon®, Casio®, Pentax®, Fuji® i Sony®.
Ponadto dzięki pomocy pasjonatów ze społeczności użytkowników CorelDRAW Graphics
Suite bezpłatny dodatek SP1 zawiera również kilka poprawek zwiększających stabilność i
podnoszących wydajność.
Dostępność
Dodatek SP1 do programu CorelDRAW Graphics Suite X5 jest teraz dostępny do
bezpłatnego pobrania na stronie www.corel.com/updates.
Dodatek SP1 do programu CorelDRAW Graphics Suite X5 jest dostępny na całym świecie w
języku

angielskim,

niemieckim,

francuskim,

włoskim,

holenderskim,

hiszpańskim,

portugalskim (brazylijskim), szwedzkim, fińskim, polskim, czeskim, rosyjskim, węgierskim i
tureckim.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pakietu CorelDRAW Graphics Suite X5, kupić wersję
elektroniczną do pobrania (ESD) lub pobrać bezpłatną, pełną 30-dniową wersję próbną,
odwiedź stronę www.corel.com/coreldraw.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, do jakich celów użytkownicy z całego świata używają
pakietu

CorelDRAW

Graphics

Suite,

zajrzyj

na

stronę

społeczności

produktu:

http://coreldraw.com.
Informacje o firmie Corel Corporation
Firma Corel to jeden z wiodących producentów oprogramowania na świecie. Z naszych
produktów korzysta ponad 100 milionów aktywnych użytkowników w 75 krajach. Tworzymy
programy, które pomagają użytkownikom 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 została
uhonorowana setkami nagród branżowych, przyznanych za innowacyjność, jakość i wartość
oprogramowania.
Oferta nagradzanych produktów firmy Corel obejmuje popularne i znane na całym świecie
programy, takie jak CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®
Technical Suite, Corel® PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®,
Corel® WordPerfect® Office, WinZip® i Corel® Digital Studio™.
©2010 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, Corel CONNECT, Corel
DESIGNER, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Digital Studio, PaintShop Photo, Painter,
VideoStudio, WordPerfect, WinDVD, WinZip i logo Corel są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej firm zależnych.
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wszelkie
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i

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