Aktualizacja programu CorelCAD™ już dostępna
Nowe funkcje i ulepszenia poprawiają wydajność i zwiększają możliwości programu CorelCAD
Maidenhead, Wielka Brytania — 23 listopada 2011 — Firma Corel ogłosiła dziś nową aktualizację
programu CorelCAD™ — zaawansowanego i atrakcyjnego cenowo rozwiązania CAD, którego premiera
odbyła się w tym roku. Aktualizację mogą pobrać bezpłatnie obecni użytkownicy programu CorelCAD.
Zawiera ona nowe funkcje i ulepszenia przydatne dla użytkowników pracujących nad projektami
architektonicznymi, inżynierskimi i produkcyjnymi. Ta pierwsza aktualizacja programu CorelCAD
zwiększa możliwości modelowania trójwymiarowego, udostępniając nowe narzędzia do edycji grafiki
trójwymiarowej, ulepsza obsługę urządzeń wejściowych 3D i wyświetlanie grafiki trójwymiarowej. Nowe
narzędzia do szkicowania dwuwymiarowego pozwalają na większą kontrolę podczas tworzenia
precyzyjnych rysunków CAD i modyfikowania obiektów na ekranie. Dzięki ulepszeniom wydajności oraz
obsłudze systemu Mac OS® X 10.7 (Lion), aktualizacja pozwoli projektantom zwiększyć szybkość,
elastyczność i efektywność pracy.
Pierwsza znacząca aktualizacja programu CorelCAD udostępnia nowe funkcje, ulepszenia i
poprawki pomagające użytkownikom osiągnąć jak największą efektywność pracy.
W odpowiedzi na opinie przekazane przez użytkowników najnowsza aktualizacja programu CorelCAD
wprowadza następujące ulepszenia:
•

Nowość! Narzędzia do edycji grafiki trójwymiarowej oraz ulepszone funkcje modelowania
trójwymiarowego, m.in. narzędzia do zaokrąglania krawędzi oraz zaawansowanej edycji
powierzchni trójwymiarowych umożliwiające efektywne tworzenie zaawansowanych projektów 3D

•

Nowość! Narzędzie inteligentnego wymiarowania umożliwiające precyzyjne i łatwe tworzenie
rysunków CAD z automatycznym wykrywaniem i podpowiadaniem najodpowiedniejszego
narzędzia do wymiarowania, takiego jak linie, segmenty polilinii, łuki, okręgi czy koła

•

Nowość! Konfiguracje drukowania pozwalające zapisywać zaawansowane ustawienia
drukowania różnych układów oraz ustawiać konfiguracje jako wzorce w wielu projektach

•

Nowość! Obsługa urządzeń wejściowych firmy 3D Connexion w systemie Windows,
umożliwiająca szybką nawigację trójwymiarową na ekranie

•

Nowość! Notatki głosowe i sprawdzanie pisowni na komputerach Mac® — unikalna funkcja
tworzenia adnotacji w programie CorelCAD

•

Nowość! Pełna obsługa systemu Mac OS® X 10.7 (Lion),

•

Ulepszona obsługa pamięci i większa wydajność wyświetlania grafiki trójwymiarowej oraz
zwiększona szybkość renderowania

•

Ulepszona wydajność, pozwalająca przyspieszyć rozruch w systemie Mac OS® X 10.7 (Lion)

Pełną, szczegółową listę ulepszeń można znaleźć na stronie www.corel.com/updates.
„Użytkownicy programu CorelCAD pracują w różnych branżach i korzystają z różnych technik pracy” —
powiedział Klaus Vossen, menedżer ds. produktu w dziale Technical Graphics firmy Corel. „Przez cały
czas kontaktujemy się z użytkownikami i staramy się opracowywać istotne ulepszenia. Z przyjemnością
udostępniamy aktualizację, która rozszerza możliwości programu CorelCAD i pomaga naszym
użytkownikom osiągać w tak wielu branżach najlepsze możliwe rezultaty”.
Program CorelCAD — duże możliwości i precyzja za przystępną cenę
Program CorelCAD to zaawansowane i przystępne cenowo rozwiązanie CAD z obsługą natywnego
formatu DWG (typowego formatu plików w środowiskach CAD), pozwalające na łatwe poruszanie się
między środowiskami do projektowania dwu- i trójwymiarowego. Optymalizacja programu CorelCAD pod
kątem pracy w systemach Mac® i Windows® umożliwia inżynierom, projektantom i architektom szybkie i
łatwe dostosowanie środowiska oraz sprawniejszą i wydajniejszą pracę. Firma Corel wspólnie z firmą
Graebert GmbH opracowała i wprowadziła na rynek program CorelCAD, oferując użytkownikom intuicyjne
środowisko udostępniające znane paski poleceń, aliasy, menu i paski narzędzi. Ponadto program
CorelCAD zapewnia doskonałą zgodność plików dzięki obsłudze natywnego formatu AutoCAD® DWG™,
co pozwala wyeliminować konieczność importowania i eksportowania w celu odczytu i zapisu pliku w
typowym formacie.
Dostępność
Bezpłatna aktualizacja jest dostępna do pobrania w witrynie internetowej firmy Corel pod
adresem www.corel.com/updates. Program CorelCAD jest dostępny w angielskiej, niemieckiej,
francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, portugalskiej (brazylijskiej), czeskiej, polskiej i rosyjskiej wersji
językowej w sugerowanej cenie detalicznej 699 euro (bez VAT). Zarejestrowani użytkownicy pakietów
CorelDRAW® Graphics Suite X4 oraz Corel DESIGNER® Technical Suite X4 lub nowszych są
uprawnieni do zakupu programu w cenie 499 euro (bez VAT). Dostępne są również wersje komercyjne i
akademickie w postaci licencji wielostanowiskowych.
Materiały dla prasy i blogerów
Aby uzyskać więcej materiałów na CorelCAD programu, w tym materiały dla recenzentów i zdjęcia
prosimy o kontakt:
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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
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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®.
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