Casestudy

CorelDRAW Graphics Suite
helpt landschapsarchitect Jirího
Prouza bij het plannen van zijn
tuinontwerpen
Overzicht
Naam: Jirího Prouza
Bedrijf: Prouza-zahrady
Locatie: Praag (Tsjechië)
Branche: Tuinen en landschapsarchitectuur
Product: CorelDRAW® Graphics Suite

“Ik heb de verschillende producten in detail bekeken en
heb uiteindelijk gekozen voor CorelDRAW Graphics Suite
omdat het veelzijdig is en een groot aantal functies biedt
voor een heel betaalbare prijs” – Jirího Prouza
Prouza-zahrady is het toonaangevende bedrijf op het
gebied van professioneel tuinontwerp en
landschapsarchitectuur in Tsjechië. Sinds 1998 creëert en
realiseert de onafhankelijke landschapsarchitect Jirího
Prouza, gevestigd te Praag, zijn tuinontwerpen voor
klanten. Veel van zijn ontwerpen zijn bovendien
gepubliceerd in prestigieuze lifestylemagazines.

Afb. 1: Overzichtsweergave van een tuinontwerp dat is gemaakt in CorelDRAW.

Een aanvullende voorwaarde was dat hij met het programma ook
gemakkelijk een database moest kunnen aanleggen en beheren van
veelgebruikte voorwerpen zoals bomen, struiken en tuinmeubilair.
CorelDRAW In Graphics Suite worden de interne zoekfuncties van
Windows Vista® geïntegreerd, waarmee het gemakkelijk wordt om
ontwerpen en voorwerpen te beheren. En nog een voordeel was dat
het zo snel is aan te leren.

Binnen de landschapsarchitectuur wordt steeds meer de nadruk
gelegd op het maken van computerontwerpen in plaats van
de ontwerpen met de hand te tekenen. Bedrijven die een
oplossing voor grafisch ontwerp op de computer zoeken, moeten
een flexibele en veelzijdige toepassing zien te vinden die
gemakkelijk te implementeren is. Toen Prouza zelf de overstap
maakte, koos hij voor CorelDRAW® Graphics Suite als grafisch
ontwerpprogramma.
“Tot nu toe werden de meest tuinontwerpen met de hand
getekend. Omdat mijn ontwerpen ook regelmatig in architectuuren tuin- en landschapsmagazines worden gepubliceerd, had ik
behoefte aan een professioneel programma voor grafisch
ontwerp dat me tijd kon besparen, dat ik voor verschillende
doeleinden kon inzetten en dat niet alleen details in hoge
resolutie kon weergeven, maar ook uitvoer kon genereren in vele
drukformaten,” licht hij toe.
“Ik ben al heel lang gebruiker van Corel® PHOTO-PAINT™ en het
was dus logisch dat CorelDRAW op mijn lijstje zou komen, samen
met Adobe® Photoshop®, Turbocad en 3DStudio. Ik heb de
verschillende producten in detail bekeken en heb uiteindelijk
gekozen voor CorelDRAW Graphics Suite omdat het veelzijdig is
en een groot aantal functies biedt voor een heel betaalbare prijs,”
aldus Prouza. “Daarnaast biedt Corel PHOTO-PAINT (onderdeel
van CorelDRAW Graphics Suite) ondersteuning voor RAWgegevens van camera's, wat de suite nog interessanter maakt.”

Afb. 2: Definitief ontwerp voor de voorpagina van de OBI-catalogus.

“Met het welkomstscherm in CorelDRAW Graphics Suite, de
uitgebreide gebruikershandleidingen en het handboek
Inzichten van de kenners kunnen gebruikers het product snel
aanleren in plaats van uren te moeten experimenteren, wat
tijd en geld bespaart,” aldus Prouza.
De landschapsarchitect gebruikt CorelDRAW al sinds versie 8 en
maakt grote indruk bij zijn opdrachtgevers met zijn gedetailleerde,
professionele ontwerpen, die vaak de doorslag geven in het
daadwerkelijk binnenhalen van opdrachten. Het eerste grote project
voor Prouza-zahrady met CorelDRAW Graphics Suite was het
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ontwerp van de voorpagina van een voorjaarsbrochure voor de
doe-het-zelf- en tuinketen OBI. Met zijn grote ontwerpvaardigheden,
maakte Prouza een prachtig geïllustreerd ontwerp voor een 'ideale
tuin'. Dit ontwerp vormt nu de sjabloon voor een aantal tuinen voor
klanten van OBI.
Prouza heeft nu maar liefst 20 projecten op stapel staan met OBI. Als
onderdeel van een grootschalige campagne gebruikt hij CorelDRAW
voor het ontwerpen van tuinen die klanten zelf thuis kunnen
aanleggen. CorelDRAW zorgt ervoor dat amateurtuiniers nieuwe
mogelijkheden ontdekken voor het ontwerpen van tuinen.
Prouza heeft ook verschillende grootschalige projecten voor
privétuinen in de koker. Hij wil CorelDRAW Graphics Suite gebruiken
voor al zijn projecten en is ervan overtuigd dat de suite ook kan
worden gebruikt door architecten die werken in de weg- en
waterbouw en die hun ontwerpen aantrekkelijk voor het voetlicht
moeten brengen.
Afb. 3: Project op basis van technische tekeningen.

Door zijn ontwerpmethoden te delen met magazines en te gebruiken
voor casestudy's, heeft Prouza meer personen bewust gemaakt van
de mogelijkheden die CorelDRAW Graphics Suite biedt voor huistuin-en-keuken-gebruikers of voor meer professionele doeleinden.
Bezoek www.corel.com/coreldraw voor meer informatie over
CorelDRAW Graphics Suite.
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