
COMERCIAL NÃO-COMERCIAL

Assistente de código de barras

Assistente frente e verso

Modelos de veículo

Imagens digitais e de clipart de alta qualidade

Fotos digitais de alta resolução

Fontes

Modelos criados por profissionais

Incluído:

Qualificado Uma instalação Até três instalações por endereço

Molduras e padrões

(Excluindo recursos Pro)*

1.300

100

125

75 molduras de fotos e 100 preenchimentos

10.000

2.000

1.000

®1.000 fontes OpenType  

350

800

(Versão embalada)(Versão embalada)

®CorelDRAW  X8

®Corel  PHOTO-PAINT™ X8

Corel CAPTURE™ X8

®Corel  CONNECT™ X8

® ®Corel  PowerTRACE  X8 

®Corel  Website Creator™

Não incluído

Não incluído

®Corel  Font Manager™ X8

(Excluindo recursos Pro)*

Não incluído

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

®Corel  AfterShot™ Não incluído

(Janela de encaixe Obter mais)

(Janela de encaixe Obter mais)

GPL Ghostscript para suporte

aprimorado a EPS e PS

WhatTheFont

Mais de 100 modelos desenhados por

profissionais, incluindo certificados,

anúncios, cartões de visita, papel timbrado,

folhetos, cartazes e muito mais

Aplicativos principais

Aplicativos de suporte

Conteúdo

Matriz de comparação da família
de produtos CorelDRAW X8

(Janela de encaixe Obter mais)



COMERCIAL NÃO-COMERCIAL

Incluído:

Uma instalação Até três instalações por endereço

(Versão embalada)

Guia de início rápido

Cartão de referência rápida

Dicas em vídeo e percepções dos especialistas

Janela de encaixe Dicas

Arquivos de Ajuda

Tours interativos de inicialização

Vídeos de treinamento

(necessária conexão com a Internet)

Não incluído

Mais de 5 horas

Mais de 2 horas de vídeos de 

treinamento (Alguns recursos descritos 

nos vídeos não estão incluídos no 

CorelDRAW Home & Student Suite X8 

e estão disponíveis apenas no 

CorelDRAW Graphics Suite X8.)
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®* Recursos Pro excluídos do CorelDRAW  Home & Student Suite X8:

- Desativado o Gerenciador de Macro.

- Desativadas algumas opções de impressão profissional (recursos CMYK, composição, separações de cores, as guias Pré-impressão e Postscript da

 caixa de diálogo Imprimir). A guia Layout foi simplificada.

- Desativados o gerenciamento avançado de cores, as configurações de gerenciamento de cores padrão e a visualização de impressão grande.

- Removidas algumas funções adicionais e suporte: Estilos de cor, Estilos de objeto, Harmonização de cores, QR codes, ferramenta Máscara de Plano

 do Corel PHOTO-PAINT, opção de prova de cor, janelas de encaixe Desfazer, paletas de cores Universal Laser & Roland, paletas de cores PANTONE,

 capacidade de criar páginas principais esquerdas e direitas e marcador de texto personalizado.

- Removido o suporte para alguns formatos de arquivos externos: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 etc.
®- A opção de adquirir o Programa de Upgrade não está disponível para o CorelDRAW  Home & Student Suite X8.

Corel Corporation

1600 Carling Ave.

Ottawa, ON

Canadá K1Z 8R7

Corel UK Limited

400 Capability Green

Luton

Bedfordshire

LU1 3AE

Reino Unido

Documentação

Treinamento

(Versão embalada)

(Alguns recursos descritos na janela 

de encaixe Dicas não estão incluídos 

no CorelDRAW Home & Student 

Suite X8 e estão disponíveis apenas 

no CorelDRAW Graphics Suite X8.)

(Alguns recursos descritos nos 

arquivos de ajuda não estão incluídos 

no CorelDRAW Home & Student 

Suite X8 e estão disponíveis apenas 

no CorelDRAW Graphics Suite X8.)
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