
®CorelDRAW  DLA PRZEDSIĘBIORSTW I ORGANIZACJI RZĄDOWYCH: 

LEASING ALBO ZAKUP — WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

W strategii firmy Corel kluczową kwestią jest oferowanie wyboru. 

Wymagania dotyczące oprogramowania w danej organizacji 

mogą różnić się znacznie w zależności od jej rozmiaru, budżetu 

czy celów długo- i krótkoterminowych. Uważamy, że słusznym 

podejściem jest zapewnienie naszym klientom różnorodnych 

alternatyw, dzięki którym mogą wybierać odpowiedni dla siebie 

model płatności i własności. 

W przypadku pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW 

Technical Suite oprócz licencji stałej (pełna własność) oferujemy 

program umożliwiający zakup licencji oprogramowania w ramach 

subskrypcji. Ponadto organizacje dowolnej wielkości mogą dołączyć 

do naszego atrakcyjnego programu uaktualnień. Wspomniane 

trzy opcje licencjonowania są wspólnie nazywane programem 

Corel Transactional License (w skrócie CTL) i są dostępne  

u współpracujących z nami autoryzowanych sprzedawców.

Licencjonowanie zbiorowe — licencja stała
Przedsiębiorstwa, które dokonają zakupu licencji stałej pakietu 

CorelDRAW, będą mogły bezpłatnie korzystać z materiałów 

dostępnych w Internecie i pomocy edukacyjnych w okresie 

życia produktu. Zakup większej liczby licencji pozwala również 

znacznie obniżyć koszty całkowite. Jeśli jednak właściciele licencji 

stałej chcą mieć dostęp do nowych wersji pakietu, powinni 

wykupić opcję Maintenance. Umożliwi im to korzystanie ze 

wszystkich opcji programu uaktualnień.

Ponadto w ramach tego podejścia nadal oferujemy klientom 

posiadającym licencję stałą możliwość lokalnego instalowania 

i użytkowania produktów z rodziny CorelDRAW, bez konieczności 

posiadania łącza internetowego.

NOWY program uaktualnień CorelDRAW
Dzięki programowi uaktualnień CorelDRAW przedsiębiorstwa mogą 

automatycznie pobierać najnowszą wersję pakietu CorelDRAW 

Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite. Przedsiębiorstwa, 

które przystąpią do programu uaktualnień, będą mogły wdrażać 

najnowsze narzędzia do projektowania, korzystać ze zgodności 

plików oraz technologii i dzięki temu stosować najnowocześniejsze  

i najbardziej odpowiednie praktyki. Opcja Maintenance (licencji 

serwisowej) jest oferowana w pakietach rocznych lub dwuletnich, 

które można następnie odnawiać w zależności od potrzeb.  

W czasie obowiązywania tej opcji aktualizacja odbywa się 

automatycznie. W ten sposób klient posiadający licencję stałą 

może zdecydować, czy chce dodać opcję programu uaktualnień, 

która pozwala skuteczniej zarządzać kosztami; nie musi jednak  

z tej opcji korzystać, jeśli nie jest ona potrzebna.

Licencjonowanie zbiorowe — subskrypcja 
na oprogramowanie 
Firma Corel oferuje także organizacjom dowolnej wielkości 

możliwość zakupienia licencji zbiorowych w postaci rocznej 

subskrypcji. Subskrybenci licencji dla przedsiębiorstw lub instytucji 

rządowych uzyskują automatycznie pełen dostęp do licznych 

korzyści, jakie zapewnia program uaktualnień; kluczowym 

elementem odróżniającym tę opcję od licencji stałej jest 

ponoszona przez klienta niewygórowana roczna opłata za 

korzystanie z oprogramowania lub subskrypcję – klient nie 

dysponuje wtedy oprogramowaniem na zasadzie pełnej 

własności – a także automatyczny dostęp do najnowszej wersji 

pakietu w okresie obowiązywania subskrypcji. W przypadku 

wszystkich trzech opisanych programów proces instalacji oraz 

zarządzania jest prosty — można go przeprowadzić poprzez 

intuicyjne i łatwe w obsłudze internetowe . konto klienta

®Wraz z wprowadzeniem na rynek naszych najnowszych, nagradzanych produktów graficznych, w tym pakietów CorelDRAW  Graphics 
®Suite oraz CorelDRAW  Technical Suite, marka Corel oferuje więcej opcji zamawiania produktów i zarządzania licencjami zbiorowymi. 

Niniejsza ulotka zawiera informacje na temat tych opcji oraz optymalnego zarządzania przez firmy lub agencje rządowe bieżącymi oraz 

przyszłymi zamówieniami zbiorowymi na potrzeby całej organizacji.

LICENCJE ZBIOROWE NA PAKIET CORELDRAW — INFORMACJE OGÓLNE
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Licencja stała Licencja stała 
plus opcja 

Maintenance

Licencja 

w ramach 

subskrypcji

Dystrybucja oprogramowania (na bazie plików MSI) a a a

Wielojęzyczne wersje oprogramowania

(do 14 języków w pakiecie CorelDRAW Graphics Suite)
a a a

Konto umożliwiające scentralizowane zarządzanie 

licencjami
a a a

Materiały dostępne w Internecie a a a

Funkcje dostępne w Internecie a a a

Lokalny dostęp do materiałów (offline) a a

NOWOŚĆ! Program uaktualnień

Ÿ Uaktualnienie do kolejnej wersji produktu
a a

Możliwość korzystania z poprzedniej wersji

CorelDRAW Graphics Suite / Technical Suite
a

Możliwość korzystania z licencji w biurach 

zagranicznych/regionalnych*
a a a

Wirtualizacja oprogramowania a a a

Korzystanie z oprogramowania bez ograniczeń 

czasowych
a a

Różne opcje licencji zbiorowych produktów z rodziny CorelDRAW — wybór należy do Ciebie!

* Opcja dostępna tylko w przypadku licencji dla przedsiębiorstw oraz organizacji rządowych obejmujących 50 lub więcej stanowisk.

Poziomy licencji zbiorowych:
Pięć dostępnych dla przedsiębiorstw poziomów cen licencji 

zbiorowych pozwala na uzyskanie tym większych oszczędności 

na stanowisko, im większe jest zamówienie.

Ponadto wobec organizacji rządowych i sektora publicznego 

nie będą stosowane ceny przekraczające poziom 4 na licencję 

(ponad 251 stanowisk), co oznacza, że jednostki tego typu 

zawsze uzyskają jedną z najkorzystniejszych cen, niezależnie od 

liczby zamawianych licencji.

Aby skorzystać z licencji lub bardziej szczegółowo omówić 

cennik, należy skontaktować się z zespołem ds. licencji, 

wysyłając wiadomość do Sylwii Tomalskiej, na adres 

sylwia.tomalska@corel.com. *Zniżka dla organizacji rządowych dotyczy tylko 

zakupów licencji pakietu CorelDRAW Graphics Suite 

i innych wybranych produktów firmy Corel — nie 

dotyczy licencji programów Roxio lub Winzip. 

Dodatkowe informacje można znaleźć w cenniku 

firmy Corel.

Poziom
Ilość

stanowisk

1 1-4

2 5-50

3 51-251

4 251-2500

5 2501+
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Zamówienie A 1 stycznia 2016 roku: Ponad 100 licencji wraz z opcją Maintenance (2 lata) odnowienie: 31 grudnia 2017 roku

Zamówienie B 1 lipca 2016 roku: Ponad 50 licencji wraz z opcją Maintenance (2 lata) odnowienie: 30 czerwca 2018 roku

Opcja 1:    Zamówienia licencji scalone w jednym „pakiecie licencji”

Ÿ 1 „pakiet licencji”, którym użytkownik zarządza na koncie klienta Corel.com

Ÿ 150 licencji wraz z opcją Maintenance

Ÿ 1 numer seryjny dostarczony na potrzeby wdrożenia oprogramowania i zarządzania procesem 

instalacji dla wszystkich 150 licencji

odnowienie: 1 marca 2018 roku

Opcja 2:    Zamówienia licencji zarządzane jako oddzielne zamówienia

Ÿ 2 zamówienia dostępne jako oddzielne pozycje na koncie klienta firmy Corel

Ÿ 2 numery seryjne dostarczone w celu oddzielnego wdrożenia oprogramowania i zarządzania 

instalacją

2 oddzielne daty odnowienia (jak 

w pierwotnych zamówieniach)

Efektywna kontrola
Niezależnie od wybranego przez klienta modelu licencji można 

zarządzać planem licencji i skalować go z poziomu przyjaznego 

w obsłudze, intuicyjnego konta klienta. Pozwala to klientom na 

bieżąco śledzić informacje dostępne na koncie i zarządzać 

licencjami lub przesyłać je do innych użytkowników zatrudnionych 

w organizacji, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Ten proces jest 

bardzo prosty: Za każdym razem, gdy klient dokonuje zamówienia 

licencji na pakiet CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW 

Technical Suite,

Ÿ do klienta wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem 

przyznania licencji i łączem. Wiadomość należy zachować.

Ÿ Łącze przekierowuje posiadacza licencji do strony 

umożliwiającej zaimportowanie licencji do konta klienta  

w witrynie firmy Corel. Klient może określić konto – może  

to być konto już istniejące lub nowe (utworzone podczas 

importu).

Ÿ W przypadku kolejnych zamówień proces jest realizowany 

ponownie (w celu przeprowadzenia importu do konta 

użytkownika określonego przez klienta).

ŁATWE ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI LICENCJAMI PAKIETU CorelDRAW 

Z POZIOMU INTERNETOWEGO KONTA POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA

Elastyczne zarządzanie licencjami dla 

użytkowników korzystających z opcji 

Maintenance i subskrypcji
Licencje serwisowe (opcja Maintenance) i licencje na subskrypcję 

są wyświetlane wraz z datą wygaśnięcia na koncie klienta w witrynie 

Corel.com (w sekcji ). Składanie Stan produktu i subskrypcje

zamówień na dodatkowe licencje (w okresie korzystania z licencji 

serwisowej lub subskrypcji) jest uproszczone. Nowe licencje 

mogą zostać opcjonalnie dodane do istniejących, a zarządzanie 

nimi odbywa się wspólnie na zasadzie „pakietu licencji”. Jeśli  

w jednym pakiecie licencji łączone są licencje o zróżnicowanych 

terminach obowiązywania (co upraszcza zarządzanie nimi), liczba 

licencji odpowiednio wzrasta. Stosownie zmienia się również 

okres obowiązywania obsługi serwisowej lub subskrypcji. 

Pozwala to na łatwiejsze odnawianie opcji Maintenance lub 

okresu subskrypcji dzięki ujednoliceniu daty odnowienia licencji. 

Można także zarządzać zamówieniami oddzielnie, zachowując 

odrębne terminy obowiązywania obsługi i odnawiania dla 

każdego zamówienia (np. gdy jest to potrzebne w związku  

z wymogami księgowości).

Przykładowe wyliczenie: Zamawianie dodatkowych licencji w okresie korzystania z opcji 

Maintenance (serwisowej) lub subskrypcji
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WAŻNE ZMIANY DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA LICENCJI ZBIOROWYCH

Proces zamawiania 
Ponieważ zarządzanie wszystkimi licencjami pakietów CorelDRAW 

Graphics Suite i CorelDRAW Technical Suite odbywa się teraz  

z poziomu konta klienta* w witrynie Corel.com¹, zmienił się 

proces składania zamówień. 

Klienci otrzymają wiadomość e-mail z poświadczeniem 

posiadanych uprawnień. Stanowi ona dowód zakupu i zawiera 

instrukcje dotyczące importowania licencji do konta klienta  

w witrynie Corel.com, z którego można pobrać licencjonowane 

oprogramowanie oraz numery seryjne.

Konto klienta w witrynie Corel.com zapewnia dostęp do wszystkich 

informacji dotyczących licencji CorelDRAW wymaganych do 

dystrybucji oprogramowania i korzystania z obsługi serwisowej. 

W związku z tym zaleca się podanie adresu e-mail działu IT jako 

nazwy użytkownika do importowania licencji na produkty 

CorelDRAW oraz zarządzania nimi.

Corel Transactional Licensing (CTL) — 

warunki i zasady
Warunki i zasady korzystania z programu licencyjnego „Corel 

Transactional Licensing” (CTL) zaktualizowano w marcu 2014 roku. 

Warunki i zasady można pobrać w postaci dokumentu w języku 

angielskim pod adresem:  www.corel.com/clp/terms

W przypadku zamówień obejmujących co najmniej 50 licencji 

licencjobiorcy uzyskują prawo korzystania z licencji w oddziałach 

zagranicznych². Dzięki temu przedsiębiorstwa międzynarodowe 

mogą dokonać odgórnie zakupu oprogramowania i rozpows-

zechnić je we wszystkich oddziałach.

Korzystanie z opcji wirtualizacji oprogramowania jest objęte 

oddzielnymi warunkami, opisanymi w załączniku do warunków  

i zasad korzystania z licencji. Przed złożeniem zamówienia 

obejmującego licencje pakietów CorelDRAW Graphics Suite lub 

CorelDRAW Technical Suite należy dokładnie przeczytać 

Warunki i zasady w kontekście programu CTL.

1) Z wyjątkiem pakietu CorelDRAW Graphics Suite w ramach licencji CASL (Corel Academic Site License).    

Elementy objęte CASL są nadal dostępne w centrum obsługi klientów (NetSuite).

2) Należy zwrócić uwagę na zawartą w warunkach i zasadach listę obsługiwanych produktów.
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Poniższe często zadawane pytania dotyczą licencji 

zbiorowych na korzystanie z produktów CorelDRAW: 

CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW 

Technical Suite.

Nie mam konta klienta w witrynie Corel.com. Czy muszę zarejestrować 

konto użytkownika, aby zamówić licencję pakietu CorelDRAW?

Nie. Nie ma konieczności tworzenia konta użytkownika z wyprzedzeniem. 

Do wiadomości e-mail zawierającej poświadczenie posiadanych uprawnień 

zostaną dołączone instrukcje dotyczące importowania zakupionej 

licencji do konta klienta w witrynie Corel.com. W trakcie importowania 

licencji można utworzyć nowe konto. 

: Czy mogę korzystać z istniejącego konta użytkownika w witrynie 

Corel.com do zarządzania licencjami pakietu CorelDRAW?

Tak! Wystarczy wprowadzić adres e-mail konta użytkownika w witrynie 

Corel.com podczas importowania licencji pakietu CorelDRAW dostarczonych 

wraz z poświadczeniem. Można się wtedy zalogować w witrynie 

Corel.com i w sekcji „Materiały do pobrania dla użytkowników wersji 

licencjonowanych” uzyskać dostęp do oprogramowania i numerów 

seryjnych. Należy pamiętać, że konto w witrynie Corel.com będzie 

używane do zarządzania zaimportowanymi do niego licencjami 

produktów CorelDRAW. Być może warto utworzyć konto na potrzeby 

zarządzania licencjami, podając jakiś szczególny, a nie osobisty adres  

e-mail jako nazwę posiadacza konta.

Certyfikat licencji (w wiadomości e-mail) nie zawiera numeru seryjnego, 

a w sekcji „Materiały do pobrania dla użytkowników wersji licencjono-

wanych” nie jest wyświetlany numer seryjny produktu z rodziny 

CorelDRAW. Gdzie mogę znaleźć numer seryjny, potrzebny do instalacji 

oprogramowania?

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania licencji („Proof of 

Entitlement Certificate”) zawiera informacje dotyczące licencji, w tym 

numer zamówienia produktu firmy Corel. W przypadku zamówienia 

licencji na korzystanie z pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub 

CorelDRAW Technical Suite należy postępować zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w wiadomości e-mail z poświadczeniem licencji w celu 

zaimportowania licencji do konta klienta w witrynie Corel.com. Po 

zakończeniu można zalogować się w witrynie Corel.com, wpisując 

nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło, a następnie wybrać sekcję 

„ ”.  Materiały do pobrania dla użytkowników wersji licencjonowanych

Na liście materiałów do pobrania należy kliknąć pozycję „Uzyskaj numer 

seryjny”, a zostanie wyświetlony ważny numer seryjny przypisany do 

licencji. Wystarczy zrobić to jeden raz. Wyszukany numer seryjny jest 

wyświetlany w tej sekcji, a także w sekcji dotyczącej stanu produktu  

i subskrypcji w portalu dla klientów Corel.com.

Uwaga:  firmy Corel są nadal Numery seryjne innych produktów

dostępne wraz z oprogramowaniem do pobrania w centrum obsługi 

klientów (NetSuite), jak wskazano w poświadczeniu posiadanych 

uprawnień.

Czy na koncie użytkownika w witrynie Corel.com mogę uzyskać dostęp 

do wszystkich licencji firmy Corel?

Obecnie na koncie użytkownika w witrynie Corel.com można wyświetlać 

i zarządzać wyłącznie licencjami pakietów CorelDRAW Graphics Suite  

i CorelDRAW Technical Suite. Oprogramowanie do pobrania wraz  

z numerami seryjnymi innych produktów firmy Corel są nadal dostępne 

w centrum obsługi klientów (NetSuite).

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego muszę logować się na dwóch różnych kontach, aby uzyskać 

dostęp do licencji produktów firmy Corel?

Zarządzanie licencjami pakietu CorelDRAW odbywa się w witrynie 

Corel.com z poziomu konta klienta. Zawiera ono informacje o wszystkich 

zamówionych licencjach, a także materiały zapisane w chmurze, 

uaktualnienia produktu i nowe wersje.

Licencje innych produktów firmy Corel są dostępne w centrum obsługi 

klientów (NetSuite) – jest to portal, w którym można jedynie pobrać 

pliki instalacyjne oraz numery seryjne i nie umożliwia on zarządzania 

licencjami.

Czy zostanie udostępniona wspólna platforma zawierająca licencje 

wszystkich produktów firmy Corel?

Udostępnianie licencji innych produktów firmy Corel w portalu dla 

klientów w witrynie Corel.com nie jest obecnie planowane. 

Podana na koncie użytkownika data wygaśnięcia opcji Maintenance jest 

inna niż data podana w potwierdzeniu dostarczenia licencji. Dlaczego? 

Daty wygaśnięcia/odnowienia licencji na subskrypcję i opcję Maintenance 

pakietu CorelDRAW są wyświetlane w sekcji Stan produktu i subskrypcji 

w portalu dla klientów Corel.com. W przypadku zamówień dokonanych 

przed marcem 2016 roku kolejne zamówienia dodatkowych licencji  

w okresie obowiązywania subskrypcji lub obsługi serwisowej były 

automatycznie dodawane do istniejących licencji. Liczba licencji była 

odpowiednio zwiększana, a datę odnowienia licencji obliczano na 

podstawie liczby pozostałych dni okresu obowiązywania licencji dla 

wszystkich zamówień.

Od marca 2016 roku kolejne licencje nie są już automatycznie dodawane; 

można zdecydować, czy będą one dodawane do istniejących (łączone  

z nimi) czy importowane jako oddzielne licencje z odrębnymi terminami 

obowiązywania.

Podczas importowania nowo zakupionej licencji serwisowej (opcji 

Maintenance) lub subskrypcji wyświetla się wiele opcji do wyboru.  

Którą należy wybrać?

Podczas importowania licencji serwisowych (opcji Maintenance) lub 

subskrypcji w ramach kolejnych zamówień do konta użytkownika  

w witrynie Corel.com (jeśli na danym koncie użytkownik zarządza już 

wcześniej zamówionymi licencjami dla tego samego produktu) może 

być dostępna opcja dodania nowych licencji w postaci dodatkowych 

stanowisk lub traktowania nowych licencji jako odnowienia istniejących 

licencji na wskazany okres. Opcja odnowienia będzie wyświetlana 

wyłącznie przy zakupie licencji serwisowych lub subskrypcji w takiej 

samej liczbie jak liczba zarządzanych już licencji na danym koncie w 

witrynie Corel.com. Opcję odnowienia należy wybrać jedynie wtedy, gdy 

zakupu dokonano w celu odnowienia na kolejny okres posiadanych już 

licencji serwisowych lub subskrypcji. W przeciwnym wypadku należy 

zaznaczyć opcję „Użyj jako nowej licencji” i zaimportować licencje  

w postaci dodatkowych stanowisk na konto administratora. Licencje 

można też później zmodyfikować (np. scalić) na koncie.
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Chcę, aby kolejne zamówienia były zarządzane wraz istniejącymi 

licencjami. Co mogę zrobić, aby licencje były traktowane jako jedna?

Podczas importowania nowej licencji należy zalogować się na konto 

klienta w witrynie Corel.com zawierające wcześniej zakupione licencje. 

Po zaimportowaniu licencji dotychczasowe i nowe licencje zostaną 

uwidocznione w sekcji „ ” na koncie online. Stan produktu i subskrypcje

Należy wybrać opcję „Scalanie subskrypcji”, aby skonsolidować 2 

licencje w jeden „pakiet licencji”.

Ważna uwaga: przy scaleniu subskrypcji lub licencji serwisowych 

zostanie proporcjonalnie wyliczona data odnowienia z uwzględnieniem 

liczby licencji i pozostałych dni obowiązywania subskrypcji/licencji 

serwisowych.

Nie chcę, aby do istniejących licencji były dodawane kolejne zamówienia. 

Co mogę zrobić, aby licencje były przechowywane osobno?

Od marca 2016 roku nowe licencje nie są automatycznie dodawane do 

istniejącego konta użytkownika. Podczas importowania nowych licencji 

będą one domyślnie przechowywane oddzielnie od dotychczasowych 

na tym samym koncie.

Ważna uwaga: licencje zarządzane oddzielnie należy także oddzielnie 

wdrażać, korzystając z unikalnych numerów seryjnych, dostarczanych 

wraz z licencją. Aby móc korzystać z jednego wspólnego pakietu 

oprogramowania w celu wdrożenia wszystkich licencji, należy scalić 

licencje w jeden pakiet.

Czy mogę złożyć zamówienie na licencję pakietu CorelDRAW Graphics 

Suite lub CorelDRAW Technical Suite i otrzymać oprogramowanie na 

nośniku fizycznym (płycie DVD)?

Tak, opcja na nośniki (License Media Pack) jest nadal dostępna. Zapytaj 

sprzedawcę o tę opcję. 

Uwaga: Aby uzyskać numer seryjny produktu, potrzebny do instalacji 

pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub CorelDRAW Technical Suite, 

nadal należy się zalogować w portalu dla klientów Corel.com, podając 

nazwę użytkownika (adres e-mail), i zaimportować licencję do konta 

internetowego. W sekcji „Materiały do pobrania dla użytkowników 

wersji licencjonowanych” można pobrać pliki instalacyjne (obraz ISO) 

do wykorzystania przy dystrybucji oprogramowania, a także 

dokumentację potrzebną do dystrybucji pakietu CorelDRAW Graphics 

Suite. 

Oprogramowanie można wdrożyć, korzystając z wersji do pobrania z 

portalu dla klientów Corel.com lub z dysku DVD (LMP). 

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite/CorelDRAW Technical Suite jest 

aktualnie licencjonowany wraz ze stałą opcją Maintenance. Jak uzyskać 

następne wydanie pakietu?

Klienci korzystający z pakietu CorelDRAW Graphics Suite lub Technical 

Suite z aktywną opcją Maintenance mogą pobrać najnowszą wersję 

pakietu z konta w witrynie Corel.com. Nowe wersje oprogramowania są 

dostępne w sekcji Materiały do pobrania dla użytkowników wersji 

licencjonowanych. W tej sekcji można również znaleźć numer seryjny 

potrzebny do scalenia i instalacji nowej wersji oprogramowania.

Mamy licencję CASL (Corel Academic Site License) na pakiet CorelDRAW 

Graphics Suite a/lub nasza licencja CASL premium obejmuje pakiet 

CorelDRAW Technical Suite — jak uzyskać dostęp do szczegółów 

wybranego produktu w ramach licencji przypisanej do całej placówki?

Wszystkie produkty oferowane w ramach licencji CASL lub CASL premium 

są dostępne do pobrania wraz z numerami seryjnymi w centrum obsługi 

klientów (NetSuite). Dotyczy to też pakietów CorelDRAW Graphics Suite 

oraz CorelDRAW Technical Suite (tylko w ramach licencji CASL premium). 

Poświadczenie posiadanych uprawnień dla zamówień CASL zawiera 

dane potrzebne do uzyskania dostępu do centrum obsługi klientów 

(NetSuite). 

Klienci posiadający licencję Academic Site License mogą zamawiać 

nowe wersje objętego nią oprogramowania, wypełniając i przesyłając 

formularz internetowy dostępny pod adresem 

www.corel.com/caslupgrade. 

Uwaga: Pakiety CorelDRAW Graphics Suite w ramach licencji CASL  

i CorelDRAW Technical Suite w ramach licencji CASL premium są 

dostarczane bez dostępu do zasobów internetowych. Te zasoby 

(obrazki clipart, czcionki, zdjęcia itd.) można pobrać do wykorzystania 

lokalnie w formie plików ZIP. 

W przypadku pytań dotyczących procesu 

instalacji lub konieczności skorzystania  

z pomocy technicznej dodatkowe informacje 

oraz dane do kontaktu można znaleźć  

w witrynie: 

www.corel.com/BusinessSupport.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
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