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Zawartość:

Rodzaj

(Bez funkcji profesjonalnych)*®CorelDRAW  2019

® ®Corel  PowerTRACE  2019

(Bez funkcji profesjonalnych)*

Główne aplikacje

Tabela porównawcza rodziny produktów
CorelDRAW 2019

Kreator kodów paskowych

Kreator druku dwustronnego

Zdjęcia cyfrowe o dużej rozdzielczości

Czcionki

Profesjonalnie zaprojektowane szablony

1000

100

175

20 ramek do zdjęć i 600 wypełnień

1000

1000 czcionek TrueType
®lub OpenType

150

600

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ 3 HDR

GPL Ghostscript w celu lepszej obsługi 

plików EPS i PS

Ponad 60 profesjonalnie

zaprojektowanych szablonów,

w tym certyfikaty, reklamy, wizytówki,

papiery firmowe, ulotki, plakaty

i wiele innych

Aplikacje pomocnicze

Zasoby

Obrazki clipart, obrazy cyfrowe oraz szablony

grafik na pojazdy

Wypełnień mapą bitową, wektorowych

i tonalnych

Ponad 7000

Moduł CONNECT™

CorelDRAW.app™

® Corel PHOTO-PAINT  2019

 Corel Font Manager™ 2019

®Corel  CAPTURE™ 2019

—

—

—

—



Nagrania wideo z podpowiedziami i porady 

„okiem eksperta”

Okno dokowane Podpowiedzi

®* Profesjonalne i nowe funkcje ograniczone w pakiecie CorelDRAW  Home & Student Suite 2019 Wersja dla użytkowników domowych:

- Niedostępny menedżer makr.

– Niektóre narzędzia i funkcje, których nie zawarto w tym pakiecie: tryb rysowania Symetria, narzędzie Cień blokowy, rozszerzenia Pointillizer i PhotoCocktail.

– Nie ma możliwości wykupienia programu mechanizmu uaktualnień dla pakietu CorelDRAW Home & Student Suite Wersja dla użytkowników domowych

– Wyłączone ulepszone zarządzanie kolorami, domyślne ustawienia zarządzania kolorami i duży podgląd drukowania.

– Nie zawiera środowiska VSTA. 

– Wyłączone opcje profesjonalnego drukowania (CMYK, druk pełnokolorowy, wyciągi barwne, Postscript i ustawienia drukarskie w oknie dialogowym drukowania); 

   uproszczona karta układu.

– Usunięto niektóre funkcje i możliwości: style kolorów, style obiektów, harmonie kolorów, kody QR, narzędzie Maska planarna w programie Corel PHOTO-PAINT,  

   opcja obrazu próbnego kolorów, okna dokowane cofania, palety kolorów Universal Laser i Roland, niektóre palety kolorów Pantone, możliwość tworzenia lewych

   i prawych stron głównych oraz niestandardowego tekstu zastępczego.

– Usunięto obsługę niektórych formatów plików: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 itp.
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Zawartość:

Przewodnik szybkiego startu

Karta szybkiego wyszukiwania

Pliki Pomocy

Szkoleniowe nagrania wideo

(wymagane połączenie internetowe)
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(Niektóre funkcje opisane w plikach

pomocy nie są zawarte w pakiecie

CorelDRAW Home & Student Suite 2019

Wersja dla użytkowników domowych;

dostępne są jedynie w pakiecie

CorelDRAW Graphics Suite 2019).

Rodzaj

** Pakiet CorelDRAW Home & Student Suite 2019 Wersja dla użytkowników domowych podlega warunkom ograniczonej umowy licencyjnej użytkownika końcowego 

    (zawartej w pakiecie) i nie może być używany do celów komercyjnych. 

    Aby mieć możliwość realizacji projektów komercyjnych, należy wybrać pełną wersję pakietu CorelDRAW Graphics Suite 2019, która pozwala na korzystanie 

    z oprogramowania do celów komercyjnych, a także udostępnia więcej zasobów oraz dodatkowych funkcji odpowiadających potrzebom profesjonalnych użytkowników.

(Niektóre funkcje opisane w oknie

dokowanym podpowiedzi nie

są zawarte w pakiecie

CorelDRAW Home & Student Suite 2019

Wersja dla użytkowników domowych;

dostępne są jedynie w pakiecie

CorelDRAW Graphics Suite 2019).
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