
CorelDRAW dla firm i przedsiębiorstw 

Subskrypcja korporacyjna     

Subskrypcja korporacyjna CorelDRAW to elastyczny plan płatności 

rocznych z możliwością dostosowania do wielkości firmy, którego 

wybór pozwala na zmniejszenie do minimum ponoszonych z góry 

kosztów wdrażania oprogramowania w organizacji. Opcja ta oferuje 

ponadto możliwość korzystania z poprzedniej wersji oprogramowania 

po zakończeniu jej cyklu życia, podczas przechodzenia poszcze-

gólnych zespołów lub całej organizacji na najnowszą wersję. Wybór 

subskrypcji gwarantuje stały dostęp do najnowszych narzędzi, 

ulepszonych funkcji i obsługę aktualnych rozwiązań technologicznych.

Licencja dla przedsiębiorstw  

Licencja CorelDRAW dla przedsiębiorstw może zostać wdrożona na 

pojedynczym stanowisku i została opracowana z myślą o zwiększaniu 

skali działalności. W przypadku licencji stałej wymagane jest 

dokonanie jednorazowej płatności, zapewniającej Twojej organizacji 

prawo do pełnego posiadania produktu CorelDRAW. Rozwiązanie 

to oferuje ogromne oszczędności klientom potrzebującym licencji 

na wiele stanowisk, a także pozwala korzystać z programu 

serwisowania CorelSure przez pierwszy rok. Zachowanie ciągłości 

korzystania z planu CorelSure (do wyboru jest roczna i dwuletnia 

opcja odnowienia) pozwala znacząco obniżyć koszty inwestycji 

w miarę upływu czasu. Co więcej, aktywny program serwisowania 

CorelSure gwarantuje taki sam dostęp do najnowszych narzędzi, 

ulepszonych funkcji oraz aktualizacji obsługi rozwiązań 

technologicznych, jak w przypadku subskrypcji korporacyjnej.

Dodatkowe korzyści oraz porównania dwóch opcji przedstawiono 

na odwrocie.  

Komunikacja i współpraca w aplikacji 

CorelDRAW.app Enterprise 

Jako opcjonalny dodatek do subskrypcji lub licencji dla 

przedsiębiorstw dostępna jest aplikacja CorelDRAW.app 

Enterprise, pomagająca w wirtualnym projektowaniu w sieci. To 

usprawniające współpracę narzędzie umożliwia płynną komunikację  

z klientami, współpracownikami i interesariuszami oraz przyspieszenie 

procesu projektowania praktycznie na każdym urządzeniu. Aplikacja 

CorelDRAW.app Enterprise zapewnia wszystkim użytkownikom w 

domenie firmowej dostęp do współdzielonych projektów za 

pośrednictwem Microsoft SharePoint, OneDrive Business lub usługi 

Dysku Google zarządzanej poprzez Google Workspace. Nie jest 

wymagana instalacja; użytkownicy mogą zwyczajnie zalogować się 

za pomocą konta korporacyjnego Microsoft 365 lub Google 

Workspace, aby przeglądać treści, dodawać adnotacje do 

udostępnionych projektów, oceniać je i zatwierdzać. Mogą również 

tworzyć prace graficzne w przeglądarce internetowej lub na iPadzie, 

a następnie udostępniać je w korporacyjnych usługach chmurowych. 

Poziomy rabatów ilościowych   

Ceny licencji na produkty CorelDRAW Enterprise są skalowane w 

zależności od liczby stanowisk. Im większy zakres wdrażania, tym 

wyższe oszczędności. Dodatkowo automatycznie oferujemy znaczne 

upusty agencjom rządowym, organizacjom charytatywnym i non-

profit, które uprawnione są do obniżonych cen od poziomu 4 — 

zwykle dotyczącego dużych organizacji ,  obejmujących 

przynajmniej 251 stanowisk.
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Liczba stanowisk

CorelDRAW Enterprise, poziom 1 1-4

CorelDRAW Enterprise, poziom 2 5-50

CorelDRAW Enterprise, poziom 3 51-250

CorelDRAW Enterprise, poziom 4 251+

Lepsze projektowanie zespołowe dzięki wartościowemu rozwiązaniu 

dla Twojej organizacji.

Dokonując zakupu oprogramowania, Twoja organizacja powinna mieć możliwość wyboru takiego rozwiązania, 

jakie najbardziej odpowiada jej potrzebom. Dlatego nie wierzymy w stosowanie uniwersalnych warunków 

licencjonowania. Możesz wybrać subskrypcję korporacyjną lub licencję dla przedsiębiorstw — oba te rozwiązania 

stanowią najlepsze opcje dla klientów, którym zależy na wdrożeniu rozwiązania na dużą skalę w przystępnej cenie. 

Subskrybuj lub kup: wybór należy do Ciebie
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Ÿ Najnowsze uaktualnienia: gwarantowany dostęp do 

następnej wersji produktu CorelDRAW, gdy tylko będzie ona 

dostępna. W przypadku aktywnego planu istnieje również 

możliwość jednoczesnego korzystania z najnowszej oraz 

poprzedniej wersji oprogramowania w celu stopniowego 

przeprowadzenia migracji w organizacji.

Ÿ Korzystanie wieloplatformowe: Integralny program 

serwisowania CorelSure obejmuje wdrażanie zarówno pakietu 

CorelDRAW Graphics Suite dla systemu Windows, jak i pakietu 

CorelDRAW Graphics Suite dla komputerów Mac w całej 

organizacji, bez dodatkowych kosztów.

Ÿ Upusty i ochrona cen: W przypadku licencji CorelDRAW 

Enterprise dostępne są rabaty na zakup zbiorczy, dzięki czemu 

Twoja organizacja uzyska kolejne oszczędności, jeśli później 

zostaną dodane dodatkowe licencje.

Ÿ CorelSure Scentralizowane opcje kontroli i zgodności: 

umożliwia zachowanie kontroli nad dystrybucją oprogramowania 

i jego wykorzystaniem. Administrator IT ma elastyczne możliwości 

dystrybucji, kontrolowania i wdrażania oprogramowania           

w zgodzie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa            

w Twojej organizacji. Za pomocą jednego klucza można 

zainstalować wiele kopii produktu, dzięki czemu proces 

wdrażania jest szybszy, płynniejszy i scentralizowany.

Ÿ Globalne opcje licencjonowania i obsługa w wielu językach: 

Program CorelSure ułatwia firmom reagowanie na zmieniające 

się potrzeby globalnego rynku sprzedaży i zasobów kadrowych. 

Możesz korzystać z produktów w dowolnym obsługiwanym 

języku; dostępnych jest ich maksymalnie 15*. Uzyskane 

korzyści, które zapewnia program CorelSure, obejmą wszystkie 

licencje nabyte w trakcie obowiązywania programu, bez 

dodatkowych kosztów czy działań.

Ÿ Wirtualizacja platform: Dzięki popularnym technologiom 

wirtualizacji produkty z rodziny CorelDRAW obsługują 

wirtualizację komputerów stacjonarnych w ramach programu 

serwisowania CorelSure. Umożliwia to dodatkową elastyczność 

przy wdrażaniu.

Ÿ Pomoc przy szybkim rozpoczęciu pracy przy większej skali 

wdrożenia: W przypadku wdrażania licencji dla 10 lub większej 

liczby stanowisk otrzymasz pomoc dedykowanego zespołu, 

który przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces uruchamiania, 

dzięki czemu od samego początku unikniesz problemów.
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Program serwisowania oprogramowania CorelSure  

Wszystkie licencje Enterprise obejmują program serwisowania CorelSure 

przez pierwszy rok — zapewnia on najnowszą technologię, wsparcie 

oraz spokój ducha, dzięki czemu możesz skupić się na wykonywanej pracy 

i uzyskaniu jak najlepszych wyników. Uwaga: aby czerpać korzyści 

z programu serwisowania CorelSure, należy zachować jego ciągłość poprzez 

odnowienia. Jeśli plan wygaśnie, nie będzie można go później wznowić. 

Zachowując ciągłość planu CorelSure, uzyskasz następujące korzyści:



 

 a = dostępne

* Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski (brazylijski), holenderski, szwedzki, czeski, polski, turecki, rosyjski, chiński 

uproszczony, chiński tradycyjny, japoński

** Licencja na program serwisowania CorelSure obejmuje prawo do korzystania z poprzedniej wersji produktu podlegającego licencji, o ile niezależnie uzyska 

się kopię tej wersji oprogramowania (np. wraz z zakupem poprzedniej licencji Enterprise) oraz zainstaluje z tej kopii wszystkie kolejne kopie.
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Porównanie opcji
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Subskrypcja 

korporacyjna 

Licencja dla 
przedsiębiorstw 

Dostęp do najnowszej wersji, gdy tylko zostanie ona udostępniona

Prawo do korzystania z poprzedniej wersji oprogramowania w ramach planu 

zakupowego**

Licencja stała na własność

Skalowane przedziały cenowe i rabaty 

Ochrona cen objętych licencją stanowisk zakupionych po rozpoczęciu 

obowiązywania początkowego planu zakupowego

Scentralizowane opcje kontroli i zgodności

Globalne wdrażanie w wielu językach w ramach tej samej umowy licencyjnej

Wirtualizacja platform

Roczna opcja odnowienia 

Dwuletnia opcja odnowienia

Wdrażanie oprogramowania offline i korzystanie bez konieczności uwierzytelniania 
online

Wdrażanie licencji w systemie Windows i na komputerach Mac w ramach tej samej 

umowy licencyjnej

Więcej informacji o opcjach licencjonowania 

można znaleźć w witrynie internetowej: 

www.coreldraw.com/enterprise

Zachęcamy również do kontaktu 

z naszym działem sprzedaży: 

sylwia.tomalska@corel.com
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