DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI
Firma Corel wprowadza program Corel® PaintShop™ Pro X4
Nowa wersja oferuje ponad 75 nowych lub usprawnionych funkcji i jest dostępna w
atrakcyjnej cenie, dzięki czemu każdy może w profesjonalny sposób edytować zdjęcia
Maidenhead, Wielka Brytania — 7 września, 2011 — firma Corel ogłasza wprowadzenie na rynek
programu Corel® PaintShop™ Pro X4, najnowszej wersji nagradzanego oprogramowania do edycji
zdjęć. Cieszący się zaufaniem milionów fotografików na całym świecie program PaintShop Pro to
odpowiednik lustrzanki cyfrowej w cenie aparatu kompaktowego. Oferuje bogatą gamę funkcji oraz
profesjonalne narzędzia do dostosowywania, edytowania i udostępniania całych kolekcji zdjęć oraz
zarządzania nimi.

Corel PaintShop Pro X4 zawiera ponad 75 nowych lub ulepszonych funkcji opracowanych specjalnie
z myślą o potrzebach współczesnych fotografików. Dzięki nowym funkcjom edycji zdjęć, znacznej
poprawie szybkości i wydajności, ulepszeniu interfejsu oraz wygodnym sposobom udostępniania za
pośrednictwem mediów społecznościowych program PaintShop Pro X4 oferuje szeroką gamę
zaawansowanych możliwości w znacznie niższej cenie niż inne programy do profesjonalnej edycji
zdjęć.
Opinie społeczności użytkowników programu PaintShop Pro pomogły w ustaleniu priorytetów podczas
opracowywania tej wersji i bezpośrednio wpłynęły na kształt nowych funkcji i ulepszeń w czterech
poniższych kategoriach:
Możliwości profesjonalnej edycji zdjęć


Nowość i ulepszenie! Narzędzia HDR — Gruntownie przeprojektowany mechanizm oferuje
najbardziej zaawansowaną technologię tworzenia zdjęć HDR. Nowy moduł HDR udostępnia
narzędzia do scalania zdjęć umożliwiające uzyskanie idealnego naświetlenia i kontrastu.
Przygotowane wzorce pomagają rozpocząć pracę i szybko przygotować doskonałe ujęcie.



Nowość! Mieszanie zdjęć — Stworzenie idealnej kompozycji jest możliwe poprzez
połączenie różnych ujęć tej samej sceny, wybranie najlepszych szczegółów i pozbycie się
niepotrzebnych elementów z dowolnego zdjęcia.



Nowość! Światło dopełniające i przejrzystość — Narzędzie Światło dopełniające pozwala
wyeksponować ciemniejsze obszary bez zmiany jasności zdjęcia, a narzędzie Przejrzystość
ułatwia poprawianie drobnych lecz istotnych szczegółów.



Nowość! Ostrość selektywna — Pozwala zwiększyć głębię ujęcia i zmienić scenę w
miniaturowy świat, imitując efekt makiety bez konieczności używania drogich obiektywów typu
tilt-shift.



Nowość! Narzędzia winietowania — Umożliwiają uzyskanie efektu klasycznego portretu,
często stosowanego w fotografii ślubnej i portretowej, poprzez zastosowanie płynnego,
kolorowego lub zanikającego obramowania.

Wydajność


Ulepszenie! Wydajność — Corel PaintShop Pro w wersji X4 jest znacznie szybszy —
prędkość działania i uruchamiania programu wzrosła o ponad 50% w porównaniu z
poprzednimi wersjami.



Ulepszenie! Podgląd pełnoekranowy — Szybki pogląd pełnoekranowy pozwala łatwo
przeglądać zdjęcia i korzystać z całego ekranu w celu ich wyświetlania, oceniania i obracania.

Użyteczność


Ulepszenie! Obszar roboczy — Przeprojektowane obszary robocze z kartami ułatwiają
przechodzenie między ekranami etapów edycji zdjęcia. Obszar roboczy Zarządzanie
udostępnia wszelkie niezbędne narzędzia do przeglądania, oznaczania, oceniania i
porządkowania zdjęć. W obszarze roboczym Dopasowanie można znaleźć najczęściej
używane narzędzia do edycji, natomiast obszar roboczy Edycja udostępnia pełny zestaw
profesjonalnych narzędzi do edycji zdjęć.



Ulepszenie! Unowocześniony interfejs użytkownika — Wiele ulepszeń interfejsu pomaga
zapewnić użytkownikom programu Corel PaintShop Pro X4 najwyższy poziom wydajności.
Ulepszenia obejmują m.in.: dostęp do organizera we wszystkich obszarach roboczych,
obsługę dwóch monitorów umożliwiającą większą efektywność pracy, dodatkowe warstwy
dopasowania, zaktualizowane okno dialogowe Krzywe, przejrzyste narzędzia histogramu,
usprawnioną obsługę metadanych i nie tylko.

Udostępnianie


Ulepszenie! Wbudowana funkcja udostępniania w mediach społecznościowych — Jeśli
wykonane zdjęcia nie wymagają poprawek, zintegrowane z organizerem narzędzia pozwalają
jednym kliknięciem udostępnić fotografie w serwisie Facebook® i Flickr®, a także szybko
zmienić ich rozmiar w celu dołączenia do wiadomości e-mail.

Ceny i dostępność
Program Corel PaintShop Pro X4 jest dostępny w języku angielskim, francuskim, włoskim,
niemieckim, hiszpańskim, niderlandzkim i polskim. Cena z VAT wynosi 69,99 € w przypadku wersji
pełnej i 49,99 € w przypadku uaktualnienia. Oferowane są wersje komercyjne i edukacyjne w postaci
licencji wielostanowiskowych. Wkrótce zostaną udostępnione inne wersje językowe programu. Aby
pobrać w pełni funkcjonalną wersję próbną oprogramowania Corel PaintShop Pro X4 lub uzyskać
więcej informacji na jego temat, można odwiedzić witrynę pod adresem
www.corel.com/pl/paintshoppro
Materiały dla prasy, blogerów i społeczności
Dodatkowe zasoby związane z programami Corel PaintShop Pro X4, w tym materiały dla
recenzentów i zrzuty ekranu, dostępne są pod adresem Corel Newsroom


Dołącz do użytkowników programu PaintShop Pro w portalu Facebook pod adresem
http://www.facebook.com/corelpaintshop



Śledź aktualności na Twitterze: @CPaintShopPro

Informacje o firmie Corel
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 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
oprogramowanie, takie jak CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Digital Studio™, Corel® Painter™,
Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel®
WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office oraz WinZip®.
© 2011 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Corel, logo Corel i Corel Balloon, Corel
DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, PaintShop, Painter, Picture Tubes, VideoStudio,
WordPerfect, WinDVD i WinZip są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Corel Corporation i/lub jej podmiotów zależnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Pozostałe
nazwy produktów oraz wszelkie wymienione zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe zostały
użyte tylko w celu identyfikacji produktów i należą do ich właścicieli.
Informacja dla prasy:
Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Corel PaintShop Pro X4 lub porozmawiać z członkiem
zespołu produktu, prosimy o kontakt:
Tim Schade
Starszy dyrektor ds. PR na region EMEA
tim.schade@corel.com
Tel.: +44 (0) 1628 589 849

