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Představení sady CorelDRAW® Graphics Suite 2018
Sada CorelDRAW® Graphics Suite 2018 je náš nejzásadnější upgrade posledních let.
Toto komplexní grafické řešení bylo aktualizováno, abychom urychlili realizaci vašich
vizí a přeměnu inspirace na profesionální, vizuálně ohromující návrhy. Ať už se jedná
o grafiku, sazbu, ilustrace, úpravy fotografií nebo tiskařské projekty, sada
CorelDRAW Graphics Suite 2018 zajišťuje, že klientům vždy dodáte výsledky ve
vysoké kvalitě.
Tato nejnovější verze návrhářského balíčku společnosti Corel je nabitá výkonnými
nástroji a funkcemi, které vám pomohou přivést kreativní nápady k životu. Vývojáři
sady CorelDRAW Graphics Suite 2018 se zaměřili na zpětnou vazbu uživatelů
ohledně nových možností návrhů a úpravy fotografií spolu s vylepšeními pracovních
postupů, takže můžete pracovat rychleji než dříve, aniž byste omezili kreativitu.
Každý, kdo pracuje s grafikou, bez ohledu na dané odvětví nebo návrhářské
zkušenosti, hledá u řešení pro grafické návrhy to samé: aby mohl tvořit bez
omezení, dodávat působivé finální produkty a vše to zvládnout v zadaném termínu.
Proto jsou pro tuto verzi naši uživatelé tak důležití. Pomohli nám najít ideální
rovnováhu možností a praktičnosti, kde jednodušší a promyšlenější přístup k
základním prvkům návrhu pomáhá zajistit, že každý projekt splní termín i rozpočet.
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2018 podporuje vaši kreativitu a nabízí nové
nástroje, které vám umožňují snadno dosáhnout vzhledů, o které byste se v
minulosti raději ani nepokoušeli. Najdete v ní třeba nový režim kreslení Symetrie,
který vám umožní vytvářet širokou škálu symetrických návrhů v reálném čase. Efekt
Přidat perspektivu vám umožní použít perspektivu na rastrové i vektorové objekty a
vytvořit iluzi hloubky a vzdálenosti. Nástroj Dynamika je dokonalý pro snadné
dodání pohybu nebo zaostření na prvek kresby. CorelDRAW 2018 také nabízí efekt
Pointillizer pro vytváření vysoce kvalitní vektorové mozaiky z vektorových a

rastrových objektů a efekt PhotoCocktail pro návrh ohromujících fotografických
koláží.
Sada má různá vylepšení výkonu a nové intuitivní funkce, které vám pomohou
pracovat rychleji a dodávat vysoce kvalitní umělecká díla a návrhy. Nový nástroj Blok
stínu zkracuje dobu přípravy souboru pro výstup a ohromně vylepšuje konečný
výsledek. Zarovnání a umístění uzlů bývalo únavným ručním procesem, ale v sadě
CorelDRAW 2018 to bez problémů zvládnete pomocí několika kliknutí. Můžete
využít zjednodušené návrhářské postupy a širokou škálu vylepšení, včetně
přizpůsobených náhledů křivek, aktualizovaných vektorových náhledů,
přepracovaných nástrojů Výplň a Průhlednost a nového nástroje Přepnutí
přichycení, která podpoří vaši kreativitu a usnadní vám každodenní úlohy.
Technologie, která pohání velkou část světa grafického designu, se vyvíjí fascinující
rychlostí. Proto sada CorelDRAW Graphics Suite 2018 nabízí širokou škálu inovací
navržených pro nejnovější technologie a vaše pracovní postupy. Nástroj LiveSketch
je vylepšený tak, aby nabízel vyšší přesnost a umožňoval vám kreslit na počítači
stejně přirozeně jako na papíře. Navrhujte pomocí nejmodernějších technologií,
včetně zařízení Microsoft Surface Dial, a pracujte rychleji s vylepšenými funkcemi
stylu. Navíc můžete převést objekty nebo celý projekt do souborů JPEG, GIF nebo
PNG a nahrát je na účet WordPress.
A díky novým funkcím aplikace Corel PHOTO-PAINT, včetně interaktivních nástrojů
pro narovnání a přizpůsobení perspektivy, a přidání produktu Corel AfterShot 3 HDR
pro korekce a vylepšení fotografií ve formátu RAW nebo JPEG a vytváření obrázků
HDR (High Dynamic Range) toho s fotografiemi zvládnete více než dříve.
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Různé možnosti zakoupení

Licence pro velké organizace

Při nákupu sady CorelDRAW Graphics Suite je důležité mít možnost volby.

Kontrola nad softwarovými licencemi organizace je klíčovou součástí úspěšného

Trvalá licence

v komerčním, státním a vzdělávacím sektoru a nabízí skutečná řešení pro jedinečné

S jednorázovou platbou získáte právo vlastnit a využívat verzi softwaru bez
časového omezení a dodatečných nákladů. Koupí krabicové verze, verze ke stažení
či objemové licence produktu získáte přístup ke všem výhodám příslušné verze.
Předplatné

podnikání. Společnost Corel nabízí výraznou licenční flexibilitu pro větší organizace
potřeby. To zahrnuje nasazení v síti, podporu virtualizace prostředí a přenositelnost
licencí při změnách zaměstnanců.
Pro ještě vyšší flexibilitu licence pro firmy sady CorelDRAW Graphics Suite zahrnuje
široké možnosti vícejazyčného nasazení v síti i v případě, že vaše počítače nejsou
připojeny k internetu. To vám umožňuje nejenom vyhovět grafickým potřebám

Tato možnost nabízí nízké roční náklady a možnost přestat s platbami, pokud již

vašich zaměstnanců napříč organizací z jediného bodu instalace, ale také

software nepotřebujete. S předplatným budete mít vždy aktuální software, který

minimalizuje náklady na nasazení. A protože licence pro firmy sady CorelDRAW

bude vždy podporován a aktualizován pro nejnovější aktualizace operačních

Graphics Suite zahrnuje program údržby softwaru CorelSure, máte pro uživatele

systémů, zařízení a technologie. Chcete-li pokračovat v používání softwaru (nebo

vždy zajištěn přístup k nejnovější verzi softwaru.

otevřít vytvořené dokumenty), využijte možnosti automatického obnovení
Program Upgrade
Ušetřete na budoucích verzích s tímto snazším a dostupnějším způsobem, jak mít
vždy nejaktuálnější sadu CorelDRAW Graphics Suite. Nejste součástí programu? Při
nákupu sady CorelDRAW Graphics Suite 2018 si přidejte program Upgrade a budete
mít zaručeny budoucí verze za tu nejnižší cenu spolu s jistotou, že používáte
nejnovější verzi sady CorelDRAW Graphics Suite.
S jednou nízkou roční platbou budete mít nárok na nejnovější verzi aplikací ihned
při jejich vydání a také podporu pro nejnovější aktualizace operačních systémů,
zařízení a technologie. Tyto výhody si můžete užívat, dokud bude váš účet aktivní.
Dokonce i když se rozhodnete ukončit program Upgrade, můžete dál používat
aktuální verzi bez časového omezení.

*

K aktivaci sady CorelDRAW Graphics Suite 2018 a p?ístupu k n?kterým ze zahrnutých softwarových

komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno p?ipojení k internetu. Další informace naleznete na
adrese www.coreldraw.com.
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Profily uživatelů
Kreativní pracovníci

Příležitostní uživatelé grafických aplikací

Profesionální návrháři v oblasti reklamy a tisku tráví většinu času tvorbou a úpravami

Drobní podnikatelé a malé a střední podniky často vytvářejí marketingové a

grafiky, prací s textem a retušemi fotografií. Tito uživatelé často pracují na sazbě a

propagační materiály vlastními silami. Tito příležitostní uživatelé, kteří jsou převážně

návrhu projektů pro tisk a web, např. vytváření log a vícestránkových brožur. Někteří

samouky, obvykle upravují stávající návrhy, retušují fotografie a vytvářejí inzeráty,

pracují jako ilustrátoři a výtvarníci kombinující postupy klasického umění a časem

letáky a dalších marketingové materiály.

prověřené praktiky s nejnovějšími technologiemi vektorové ilustrace. Hledají
inovativní tvůrčí nástroje, které by optimalizovaly jejich pracovní postupy, a
kompatibilitu s běžně používanými formáty souborů.

Firemní uživatelé ve středních a velkých podnicích se pokouší vytvářet profesionální
projekty plné grafických prvků, ať už jsou to prodejní prezentace či webová grafika.
Tráví mnoho času přepracováním stávajících projektů a retuší fotografií určených

Profesionální grafici a odborníci v oblasti produkce

pro použití v marketingových a propagačních materiálech.

Tito uživatelé pracují v různých odvětvích, včetně tvorby reklamních panelů,

Amatérští grafici jsou samouci a používají grafický software k příležitostné tvorbě

sítotisku, gravírování a grafických návrhy pro tisk a web. Často přepracovávají a
kombinují různá aktiva, jako jsou ilustrace, naskenovaná loga, fotografie, klipartové

projektů, například bulletinů, kalendářů, nápisů a kolekcí fotografií, a to pro svou
osobní potřebu nebo pro potřeby svých komunit.

obrázky a písma. Profesionální grafici a odborníci v oblasti produkce často musí
upravovat obsah dodaný klienty v různých formátech. Tento obsah často slouží jako
výchozí bod, velké množství času však tráví jeho přepracováváním a
přizpůsobováním. Optimalizace návrhu a příprava výstupu jsou zásadní. Práce
profesionálních grafiků a odborníků v oblasti produkce může zahrnovat výstup pro
velkoformátové tiskárny, gravírovací frézky, řezačky do skla či vinylu, sítotiskové
tiskárny či tiskárny tisknoucí přímo na látku (technologie DTG).
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Nejdůležitější nové funkce
Rychlý přehled některých nejdůležitějších nových funkcí sady CorelDRAW Graphics
Suite 2018.
Kreativní
Novinka! Režim kreslení Symetrie: CorelDRAW 2018 představuje režim kreslení
Symetrie, který umožňuje vytvářet širokou paletu symetrických obrazců od
jednoduchých obrazců až po složité kaleidoskopické efekty v reálném čase. Návrhy,
které dříve trvaly příliš dlouho, nyní můžete vytvořit během několika vteřin.

Novinka! AfterShot 3 HDR a HDR Merge: Corel AfterShot 3 HDR vám umožňuje
snadno upravovat a vylepšovat fotografie ve formátu RAW a JPEG a používat úpravy
na tisíce fotek najednou pomocí dávkových nástrojů pro zpracování. Pomocí
modulu HDR Merge navíc nyní můžete vytvářet obrázky HDR (High Dynamic Range)
přímo v nástroji Camera RAW Lab aplikace Corel PHOTO-PAINT 2018 a zkombinovat
dvě a více fotografií téže scény, které byly pořízeny s různým nastavením expozice.
Novinka! Zarovnání a rozmístění uzlů: Toho, co dříve bývalo zdlouhavým ručním
procesem, lze nyní snadno dosáhnout několika kliknutími díky novým ovládacím
prvkům pro přesné umístění uzlů, které šetří čas.
Inovativní

Novinka! Nástroj Blok stínu: Díky zpětné vazbě uživatelů sada CorelDRAW 2018
představuje nástroj Blok stínu. Umožňuje vám přidávat syté vektorové stíny k
objektům a textu, díky čemuž zkracuje dobu přípravy souboru pro výstup a
ohromně vylepšuje konečný výsledek.

Novinka! Publikování do WordPressu: Můžete převést vybrané objekty nebo celý
projekt do formátu JPEG, GIF a PNG a výsledný obrázek nahrát na účet WordPress,
aniž byste museli opustit sadu.

Zdokonalení! Použití a správa výplní a průhlednosti: Způsob, jakým uživatelé
pracují s prvky návrhu, se od základu změnil. Zdokonalené uživatelské rozhraní
umožňuje používat, vytvářet a vyhledávat výplně a průhlednosti rychleji než dříve.

Zdokonalení! Nástroj LiveSketch: Tento převratný návrhářský nástroj si okamžitě
získal oblibu uživatelů, protože jim dal svobodu při navrhování pomocí ručně
kreslených vektorových křivek A v sadě CorelDRAW 2018 byl vyladěn způsob, jakým
nástroj LiveSketch analyzuje vstupní tahy, což přináší lépe předvídatelné výsledky.

Novinka! Nástroj Dynamika: Několika kliknutími můžete rychle a snadno přidat
pohyb nebo zaostření na prvek kresby.
Produktivní
Novinka! Interaktivní narovnání fotografií: Nový nástroj Narovnání v aplikaci
Corel PHOTO-PAINT vám umožňuje interaktivně otáčet křivé obrázky, takže můžete
snadno opravit nedokonalé fotografie.

Novinka! Efekt Přidat perspektivu: Vytváření iluze vzdálenosti a hloubky dodáním
perspektivy rastrům, vektorovým objektům nebo obojímu zároveň nikdy nebylo
snazší. S efektem lze pracovat interaktivně přímo v okně kresby, takže je práce
rychlá a zároveň přesná.
Novinka! Použití obálek na rastry: Rastr můžete interaktivně tvarovat jeho
umístěním do obálky a přetažením uzlů, což vám umožní rychle a plynule prolnout
rastr do ilustrace.

Novinka! Interaktivní přizpůsobení perspektivy fotografií: S nástrojem Korekce
perspektivy můžete snadno přizpůsobit perspektivu orientačních bodů nebo
objektů a získat požadovaný vzhled.

A tohle jsou jen příklady – úplný seznam nových a vylepšených funkcí v sadě
CorelDRAW Graphics Suite 2018 naleznete na stránce strana 11.
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Co je součástí?
Aplikace

Podpůrné aplikace

•

CorelDRAW® 2018: Intuitivní aplikace pro tvorbu vektorových ilustrací a
stránkový zlom splňující všechny požadavky dnešních vysoce vytížených
profesionálních grafiků

•

Průvodce čárovým kódem: Průvodce, který umožňuje uživatelům vytvářet
čárové kódy v celé řadě standardních formátů

•

•

Corel® PHOTO-PAINT® 2018: Aplikace pro profesionální úpravy obrázků, která
umožňuje rychlé a snadné retušování a vylepšování fotografií

Průvodce oboustranným tiskem: Průvodce, který pomáhá optimalizovat
projekty pro oboustranný tisk

•

•

Corel Font Manager™ 2018: Samostatná aplikace pro správu písem, která
umožňuje vyhledávání, uspořádávání a zobrazování náhledů lokálních písem i
písem online v rámci služby Centrum obsahu

WhatTheFont: Služba pro online identifikaci písem integrovaná do aplikace
CorelDRAW

•

Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1: Integrované vývojové prostředí
s podporou 64bitové architektury, které pomáhá optimalizovat pracovní
postupy díky automatizaci úloh

•

Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2017: Sada nástrojů

•

Corel® PowerTRACE® 2018: Nástroj integrovaný do aplikace CorelDRAW a
umožňující rychle a přesně převádět rastry na upravitelnou vektorovou grafiku

•

Corel CONNECT 2018: Celoobrazovkový prohlížeč poskytující přístup k
digitálnímu obsahu sady a k nové službě Centrum obsahu a umožňující v
počítači nebo v místní síti vyhledat prvky, které ideálně doplní váš návrh

•

Corel CAPTURE™ 2018: Nástroj pro snímání umožňující jediným kliknutím
ukládat snímky obrazovky počítače

•

Corel AfterShot™ 3 HDR*: Editor fotografií umožňující vytvoření obrázků HDR
snadné retušování a vylepšování fotografií ve formátu RAW nebo JPEG

•

BenVISTA PhotoZoom Pro 4*: Modul plug-in, který umožňuje exportovat a
zvětšovat digitální obrázky z aplikace Corel PHOTO-PAINT

®

*

™

•

disponující výkonem technologie .NET Framework, díky čemuž můžete vytvářet
makra pro automatizaci úloh a rozšiřování funkcí, a tím šetřit čas
GPL Ghostscript: Funkce umožňující oddělení a používání jednotlivých prvků
importovaných souborů EPS namísto práce jen s obrázky záhlaví a zlepšuje
import souborů PDF vytvořených aplikacemi třetích stran

K aktivaci sady CorelDRAW Graphics Suite 2018 a přístupu k některým ze zahrnutých
softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení k internetu. Další
informace naleznete na adrese www.coreldraw.com.
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Obsah

Minimální systémové požadavky

•

10 000 klipartů a digitálních obrázků

•

•

2 000 digitálních fotografií s vysokým rozlišením

Windows 10, Windows 8.1 nebo Windows 7 (32bitové nebo 64bitové verze) s
nejnovějšími aktualizacemi a balíky Service Pack

•

Více než 1 000 písem TrueType a OpenType®

•

Intel Core i3/5/7 nebo AMD Athlon 64

•

350 profesionálně navržených šablon

•

2 GB paměti RAM

•

2 000 šablon vozidel

•

1 GB volného místa na pevném disku

•

Více než 500 interaktivních rámečků a fotografických rámečků

•

•

Více než 600 přechodových, vektorových a rastrových výplní

Rozlišení obrazovky 1280 x 720 při přiblížení 100 % (96 dpi), 1920 x 1080 při
přiblížení 150 % a 2560 x 1440 při přiblížení 200 %

•

Jednotka DVD pro instalaci z disku DVD

Dokumentace

•

Multidotyková obrazovka, myš neb tablet

•

Stručná úvodní příručka

•

Microsoft .NET Framework 4.6

•

Stručná referenční karta

•

Microsoft Internet Explorer 11 nebo novější

•

Soubory nápovědy

•

K aktivaci sady CorelDRAW Graphics Suite 2018 a přístupu k některým ze
zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno
připojení k internetu. Další informace naleznete na adrese www.coreldraw.com

Výuka
•

Vysvětlení od odborníků

•

Ukotvitelný panel Rady

•

Přístup k sekci Discovery Center z uvítací obrazovky

•

Video rady
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Roy Monster
Mexiko

Nové a vylepšené funkce
Prohlédněte si podrobněji všechny nové a vylepené funkce sady CorelDRAW

skupině. Pokud upravíte původní obrázek nebo přidáte nové uzly či objekty, projeví

Graphics Suite 2018, komplexního grafického řešení, které díky inovativním

se provedené změny ve všech kopiích.

nástrojům a funkcím podporuje vaši kreativitu a produktivitu.

Kreativní
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2018 nabízí širokou škálu kreativních efektů, které
vám pomohou snadno vytvářet návrhy, které by dříve byly příliš časově náročné.
Novinka! Režim kreslení Symetrie: Symetrie je zásadním prvkem grafické práce,
protože vytváří rovnováhu, harmonii a řád. Aplikace CorelDRAW 2018 proto nabízí
režim Symetrické kreslení, který automatizuje jinak velmi zdlouhavou práci a
podporuje tak vaši produktivitu práce. Umožňuje totiž vytvářet v reálném čase
širokou paletu symetrických obrazců od jednoduchých obrazců až po ohromující
mandaly a složité kaleidoskopické efekty.
Režim symetrického kreslení nabízí dva postupy. První možností je použít symetrický
režim od samého začátku a začít ihned kreslit v symetrickém uspořádání. Druhou
možností je použít symetrii na již existující objekt nebo skupinu objektů, ať už
vektorových nebo rastrových.
V symetrickém režimu lze využít širokou škálu nástrojů, které vám dávají dosud
nepoznanou kreativní svobodu. Ať chcete dosáhnout symetrie u křivek, tvarů,
objektů nebo textu, můžete volně experimentovat a hrát si více než kdy dříve. A
navíc se nemusíte omezovat na jednoduché návrhářské nástroje. Možnost pracovat
s průhledností, výplněmi apod. v symetrickém návrhu vám otevírá celý nový svět

Nový režim kreslení Symetrie vám umožní vytvářet
širokou škálu symetrických návrhů v reálném čase.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).

možností.
Ovládání symetrického vzhledu je naprosto jednoduché. Máte možnost přidávat osy
symetrie, upravovat úhel odrazu a přesouvat osy symetrie nezávisle na objektech ve
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Novinka! Nástroj Blok stínu: Aplikace CorelDRAW je dlouhodobě spolehlivým

Novinka! Nástroj Dynamika: Chcete-li svému návrhu dodat jiskru, pak je nástroj

pomocníkem při tvorbě vinylových matric, sítotisku a výrobě cedulí a zpětná vazba

Dynamika správnou odpovědí. Funkce je inspirována komiksy a grafickými romány a

z těchto oborů měla proto zásadní význam při vývoji všech jejích verzí. Ve

je ideální jako rychlý a snadný způsob, jak dodat prvku v obrázku dojem pohybu

spolupráci s uživateli v těchto odvětvích zavádí aplikace CorelDRAW 2018 nástroj

nebo zaostření. Stačí několikrát kliknout a získáte výsledek, který byl dosud

Blokový stín, který umožňuje přidávat k objektům a textu plné vektorové stíny. Tato

nesmírně náročný na čas i práci. Nástroj Dynamika nabízí dva režimy: Režim

intuitivní funkce urychluje tisk a reprografické práce tím, že podstatně snižuje počet

Rovnoběžná přidá „zoomovací“ čáry zdůrazňující pohyb, zatímco režim Radiální

čar a uzlů ve stínech, zásadně zkracuje přípravu souboru k výstupu a značně

dodá obrazu explozivní energii. Tyto efekty jsou nedestruktivní vektorové objekty se

zlepšuje konečný výsledek. Je to také všestranný nový nástroj pro všechny

širokými možnostmi přizpůsobení, které lze upravovat pomocí dalších nástrojů.

profesionální grafiky, kteří chtějí interaktivněji přidávat a ladit stíny v návrhu.

K dispozici je široká paleta stylů čar, které můžete jemně nastavovat, nebo se

Rozmanitá nastavení v panelu vlastností umožňují zadat přesnou hloubku a směr
stínu; další možností je upravovat tyto vlastnosti interaktivně přímo v kresbě a
dosáhnout tak požadovaného výsledku. Barva blokového stínu je nezávislá na

můžete rozhodnout pro randomizované nastavení nástroje a dosáhnout tak
přirozenějšího vzhledu.
(Tento nástroj je nyní standardní funkcí sady CorelDRAW 2018.)

objektu, který stín vrhá, takže nejste ve své kreativitě nijak omezeni. Funkce přetisku
dále zajišťuje, aby barvy blokových stínů pod textem či objekty vrhajícími blokové
stíny zůstaly zachovány.

Nástroj Dynamika usnadňuje přidání efektu
energie nebo pohybu k prvkům návrhu.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
Nástroj Blok stínu vám pomáhá snížit dobu přípravy
souboru pro výstup a výrazně vylepšuje konečný výsledek.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
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Novinka! Efekt Pointillizer: S použitím nástroje Pointillizer stačí několikrát kliknout

Novinka! Efekt PhotoCocktail: Ať už tvoříte propagační materiál, rodinné tablo

a můžete vygenerovat vektorovou mozaiku ve vysoké kvalitě z libovolného počtu

nebo umělecké dílo, efekt PhotoCocktail umožňuje vytvářet strhující fotokoláže

vybraných vektorových nebo rastrových objektů. Tato funkce je inspirovaná

rychleji, než byste čekali. Základem mozaiky je fotografie nebo vektorový objekt;

malířskou technikou pointilismu, která vytváří obraz kombinací velkého počtu teček.

poté vyberete knihovnu rastrových obrázků, které budou sloužit jako dlaždice

Je ideální pro vytváření polepů vozidel, okenních dekorací a dalšího, protože

v mozaice, a efekt PhotoCocktail za vás udělá zbytek. Díky němu máte úplnou

umožňuje prolnutí návrhu se světlem nebo barvami pozadí. Díky možnosti

kontrolu nad přechody mezi prvky, nad výslednou koláží i nad rozlišením konečného

nastavení počtu, velikosti a tvaru teček jsou vaše kreativní možnosti prakticky

výsledku.

neomezené. K dispozici je široká škála dalších možností, s nimiž můžete

(Tento efekt je nyní standardní funkcí sady CorelDRAW 2018.)

experimentovat a vytvářet strhující grafiku. Zatímco jiná řešení umožňují vytvářet
rastrové pointilistické obrazy, pomocí aplikace CorelDRAW lze téhož efektu
dosáhnout ve vektorové podobě.
(Tento efekt je nyní standardní funkcí sady CorelDRAW 2018.)

Každý návrh můžete převést na vektorové pointilistické umělecké dílo.

Můžete vytvořit mozaiku tvořenou libovolným počtem obrázků sloužících jako dlaždice.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
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Novinka! Ovládací body v rohu u přerušovaných čar a obrysů: Díky neocenitelné
zpětné vazbě od našich loajálních uživatelů vám aplikace CorelDRAW 2018 nabízí
lepší kontrolu nad vzhledem rohů v objektech, textu a symbolech s přerušovanými
čarami. Kromě stávajícího výchozího nastavení, které vykresluje přerušované čáry
přesně tak, jak jsou narýsovány, máte na výběr dvě nové možnosti pro vytváření
přesně provedených a definovaných rohů. Volba Zarovnat pomlčky zajistí, že
v rozích a na začátku a na konci čáry nebo obrysu nejsou žádná prázdná místa,
protože zarovná pomlčky s těmito koncovými a rohovými body. Volba Pevné
pomlčky zajistí, že pomlčky v koncových a rohových bodech mají délku poloviční
oproti první pomlčce ve vzoru čáry.

Produktivní
Zvyšte svoji produktivitu díky vyššímu výkonu a komplexním – a přitom stále
intuitivním – novým funkcím sady CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Novinka! Nástroj Narovnání: Není-li něco na fotografii – třeba budova nebo ulice
– dokonale rovně, může to zkazit jinak skvělý snímek. Díky novému nástroji
Narovnání lze nyní v aplikaci Corel PHOTO-PAINT takové snímky snadno zachránit.
Nástroj umožňuje otočit křivé prvky v obrazu tak, že interaktivně zarovnáte
narovnávací lištu s daným prvkem na fotografii nebo zadáte přesný úhel otočení.
Všechny ovládací prvky jsou dobře přístupné na obrazovce nebo na panelu
vlastností, takže budete překvapeni, jak rychle lze dosáhnout perfektního výsledku.
Máte možnost otočit obrázek vodorovně nebo svisle nebo nechat na aplikaci Corel
PHOTO-PAINT, aby rozhodla, která metoda narovnání funguje nejlépe. Nástroj
Narovnání umožňuje otáčet čočky, masky, objekty a skupiny objektů. Snímek dále
můžete po narovnání oříznout nebo naopak oříznutí neprovádět a vyplnit okraje
barvou pozadí.

Nová možnost vám nabízí větší kontrolu nad vzhledem rohů přerušovaných čar:
výchozí pomlčky (vlevo), zarovnané pomlčky (uprostřed) nebo pevné pomlčky (vpravo).

S nástrojem Narovnání můžete interaktivně opravit křivé fotografie.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
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Novinka! Nástroj Korekce perspektivy: Aplikace Corel PHOTO-PAINT 2018 nabízí

Novinka! Zarovnání a rozmístění uzlů: Od chvíle, kdy byl ukotvitelný panel

novou interaktivní funkci, která vám poskytuje výkon a univerzálnost drahých

Zarovnat a rozmístit uzly poprvé zaveden, stal se nezbytným pomocníkem

objektivů s korekcí náklonu. S nástrojem Korekce perspektivy můžete snadno

profesionálů v oboru grafiky, protože umožňuje rychlý a snadný přístup k časově

přizpůsobit perspektivu orientačních bodů nebo objektů a získat požadovaný

úsporným funkcím pro umístění objektů. Aplikace CorelDRAW 2018 nyní umožňuje

vzhled. Přímo v okně obrázku snadným přesunutím čtyř rohových bodů získáte

používat stejné možnosti přesného zarovnání i pro uzly. Dříve šlo o zdlouhavý

požadovanou perspektivu. Dále si můžete snadno zobrazit linky mřížky, abyste

manuální proces, zatímco nyní stačí pouhých několik kliknutí. Uzly lze zarovnat

mohli při korekci perspektivy použít pravidlo dělení na třetiny.

pomocí vymezujícího rámečku výběru, okraje nebo středu stránky, nejbližší linky
mřížky nebo libovolně určeného bodu. Kromě toho lze zarovnat i uzly z různých
křivek. Stejně snadné je i rozmístění uzlů. Uzly můžete rozmístit se stejnou
vodorovnou nebo svislou roztečí na základě stránky kresby nebo vymezujícího
rámečku.

Pomocí několika kliknutí můžete interaktivně přizpůsobit perspektivu.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
Novinka! AfterShot 3 HDR: Modul Corel AfterShot 3 HDR si můžete bezplatně
stáhnout přímo z aplikace CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT. Aplikace umožňuje
snadno upravovat a vylepšovat fotografie ve formátu RAW a JPEG a používat úpravy
na tisíce fotek najednou pomocí dávkových nástrojů pro zpracování. Kromě toho
můžete v modulu HDR, který je součástí aplikace AfterShot 3 HDR, vytvářet obrázky
v rozlišení HDR (High Dynamic Range).
Chcete-li pracovat s ještě výkonnějšími funkcemi pro správu a úpravy fotografií,
můžete provést upgrade na aktuální verzi AfterShot Pro, a to přímo v okně Získat

Uzly na křivce (1) jsou zarovnány vlevo vzhledem k vymezujícímu rámečku všech aktivních
uzlů (2), okraji (3) nebo středu (4) stránky, nejbližší lince mřížky (5) nebo zadanému bodu (6).

další.
Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
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Zdokonalení! Správa výplní a průhlednosti: Sada CorelDRAW Graphics Suite

Novinka! Časovač projektu: Aplikace CorelDRAW 2018 nabízí nový nástroj, který

2018 zásadně mění způsob, kterým uživatel zachází s návrhovými prvky. Kompletně

pomáhá profesionálům organizovat práci na projektu, správně fakturovat klientům a

přepracované výběry Výplň a Průhlednost pomáhají zvýšit produktivitu a zajišťují

získat přehled o postupu práce. Časovač projektu představuje přesný a neinvazivní

vyšší výkon při práci a správě výplní a průhlednosti v aplikacích CorelDRAW a Corel

způsob, jak sledovat čas strávený na projektu. Časovač projektu je plně

PHOTO-PAINT. Zdokonalené uživatelské rozhraní umožňuje používat, vytvářet a

přizpůsobitelný, aby odpovídal vašim pracovním postupům, a zobrazuje se jako

vyhledávat výplně a průhlednosti rychleji než dříve. Nyní máte možnost stahovat

nenápadný panel nástrojů nad oknem kreslení. Nástroj nabízí širokou paletu

nové balíčky obsahu, přidávat vlastní knihovny, snadno migrovat kolekci zdrojů do

způsobů sledování a vedení záznamů a zjišťování informací o projektu. Zjištěné

libovolného umístění a upravovat její vlastnosti – a to vše přímo v rámci programové

informace se ukládají spolu s dokumentem a lze je exportovat do formátů, které lze

sady. Kromě toho si můžete pomocí aliasů zobrazit obsah uložený v jiné složce ve

otevírat v tabulkovém procesoru a vytvářet zprávy s pracovními výkazy.

vašem počítači, na disku USB flash nebo ve sdílené síťové složce.

(Tento nástroj je nyní standardní funkcí sady CorelDRAW 2018.)

Výplně a průhlednosti, které používáte často, můžete jednoduše označit jako

Novinka! Přepnutí přichycení: Přichycení dokáže podstatně zvýšit produktivitu,

oblíbené. Nepoužívané prostředky můžete přesunout do nové složky nebo

protože nabízí možnost přesného umístění prvků v návrhu; uživatelé nám ale říkali,

odstranit, aby nevznikal nepořádek. Vyhledání potřebného prvku je naprosto

že v některých fázích práce by jej potřebovali dočasně vyřadit. Proto aplikace

triviální. Můžete si zobrazit seznam oblíbených nebo naposledy použitých výplní a

CorelDRAW 2018 umožňuje přichytávání snadno vypnout kliknutím na tlačítko Zrušit

průhledností. Dále můžete vyhledat a procházet libovolný balíček, složku nebo

přichycení. Přichycení můžete také zapínat a vypínat klávesovou zkratkou (Alt+Q)

seznam. Chcete-li svoji kolekci výplní rozšířit, můžete si stáhnout další balíčky

nebo jej vyřadit během přesouvání prvku, aniž byste museli uvolnit tlačítko myši (Q).

pomocí okna Získat další.

Díky tomu můžete objekty v okně kresby plynule přesouvat bez jakéhokoli omezení
přichycením. Pokud potom znovu potřebujete přesné přichycení, můžete jej rychle
obnovit stejným způsobem.
Novinka! Varování při vložení písma: Další funkcí, která vám ušetří čas, je nové
varování, jež se zobrazí při ukládání souboru s písmy, která nelze vložit. Výsledkem
je zjednodušení spolupráce, protože lze rozpoznat písma, která váš kolega bude
potřebovat, aby mohl s daným dokumentem pracovat.

Flexibilnější správa prvků zvyšuje produktivitu.
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Novinka! Filtr písem Práva pro vkládání: Nový filtr písem Práva pro vkládání šetří
čas, protože zaručuje bezproblémové sdílení souborů. Umožňuje roztřídit písma do
čtyř kategorií práv ke vkládání písem, takže od samého začátku víte, která písma lze
použít a kterým se při volbě stylu textu naopak vyhnout. Díky tomuto filtru máte
okamžitý přehled o tom, co budou moci ostatní uživatelé s textem a písmem ve
sdíleném dokumentu provádět. Ihned totiž vidíte, která písma nelze vložit nebo
která lze nainstalovat na jiné počítače, která umožňují úpravy textu nebo která lze
pouze zobrazovat a tisknout.
Novinka! Výchozí umístění složek: Pro snazší vyhledávání a sdílení návrhových
prvků můžete k ukládání obsahu zvolit jiné než výchozí složky. Na základě
požadavků uživatelů nyní aplikace CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT umožňují
přizpůsobit umístění pro ukládání výplní, písem, seznamů obrázků, fotorámečků,
šablon a podokna, a to včetně materiálů vytvořených i stažených od online
poskytovatelů.

Můžete snadno umístit objekty na osnovu a vytvořit poutavé návrhy.

Zdokonalení! Přizpůsobení úprav a náhledu křivky: V aplikaci CorelDRAW 2018
byly rozšířeny možnosti přizpůsobení uzlů, což usnadňuje práci s uzly i v těch
nejsložitějších návrzích. Jsou-li uzly a úchyty špatně vidět, protože barva náhledu je

Novinka! Indikátor uložení souboru: Jestliže pracujete v aplikaci CorelDRAW a

příliš podobná barvě pozadí, můžete klávesovou zkratkou (Ctrl+Shift+I) nahradit

Corel PHOTO-PAINT na více dokumentech najednou, je nyní snazší zjistit, které

hlavní barvu sekundární barvou a obráceně. Máte také možnost zobrazit nevybrané

z nich obsahují neuložené změny. U názvu souboru s neuloženými změnami

uzly bez výplně a zobrazení jejich výplně přepínat pomocí klávesové zkratky

v nabídce Okna, v záhlaví a na kartě dokumentu se zobrazí hvězdička, takže máte

(Ctrl+Shift+G).

okamžitý přehled o stavu svojí práce.

Zdokonalení! Náhledy, kurzory a úchyty aplikace Corel PHOTO-PAINT:

Novinka! Bilineární přiblížení: Aplikace Corel PHOTO-PAINT 2018 nabízí další

Aplikace CorelDRAW Graphics Suite 2018 zjednodušuje barvení, používání efektů a

možnost zmenšení prostřednictvím bilineárního oddálení. Při oddalování přidává

úpravy obrázků prostřednictvím vylepšeného náhledu, který je dobře viditelný a lze

pixely zprůměrováním hodnot barev okolních pixelů, což zabraňuje zubatým

s ním snadno manipulovat. Dále byly aktualizovány vektorové nástroje aplikace

okrajům a zvyšuje kvalitu zobrazení nejjemnějších ostrých obrázků.

Corel PHOTO-PAINT jako Osnova nebo Čára, takže nyní nabízejí ostřejší vzhled a

Novinka! Efekt Umístit objekty na osnovu: Aplikace CorelDRAW 2018 umožňuje
umístit objekty všech typů v libovolném počtu na vámi vybranou osnovu. Nastavení
inteligentní rozteče a otočení usnadňuje nastavení uspořádání objektů na osnově.
(Tento efekt je nyní standardní funkcí sady CorelDRAW 2018.)

lépe definované uzly a úchyty. Vylepšené náhledy pomáhají při úpravách tím, že
zajišťují výrazné zobrazení hrotu štětce a úchytů efektů proti barvám pozadí. Kromě
toho můžete snáze pracovat s interaktivními výplněmi, průhlednostmi, stíny
a dalšími prvky díky vylepšeným interaktivním jezdcům, které jsou nyní lépe
viditelné.
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Zdokonalení! Uvítací obrazovka: Nově přepracovaná uvítací obrazovka
umožňuje zahájit práci ihned při spuštění aplikace CorelDRAW nebo Corel PHOTOPAINT. V obou aplikacích nyní můžete ihned založit nový dokument, a to buď jako
prázdný soubor nebo soubor vytvořený ze šablony aplikace CorelDRAW nebo
s použitím obsahu schránky v aplikaci Corel PHOTO-PAINT. Dále můžete vyhledat
soubor, který chcete otevřít, nebo použít nově doplněný seznam nedávno
otevřených dokumentů, v němž jsou zobrazeny miniatury a vlastnosti souborů.
Všechny možnosti pracovní plochy máte vždy po ruce, takže můžete ihned začít
pracovat v uspořádání uživatelského rozhraní přesně podle vašich potřeb.
Vylepšená uvítací obrazovka dále nabízí okamžitý přístup k informacím o nových
funkcích, online výukovým zdrojům, galerii originálních uměleckých děl vytvořených
v softwaru CorelDRAW Graphics Suite i k návrhovým materiálům, písmům, aplikacím
a přídavným modulům.

Inovativní
Inovativní funkce a vylepšení vám umožňují vytvářet ohromující projekty a návrhy.
Zdokonalení! Efekt Přidat perspektivu: Sada CorelDRAW 2018 vám dává
možnost používat efekt Přidat perspektivu u rastrů stejně snadno, jako jste to vždy
dělali u vektorových objektů. Vytváření iluze vzdálenosti a hloubky dodáním
perspektivy rastrům, vektorovým objektům nebo obojímu zároveň nikdy nebylo
snazší. S efektem lze pracovat interaktivně přímo v okně kresby, takže je práce
rychlá a zároveň přesná. Efekt Přidat perspektivu je skvělý nástroj pro profesionály
v oboru grafiky, kteří chtějí svoji práci prezentovat v realistickém zobrazení. Klienti
vidí, jak bude výsledný návrh vypadat ve skutečnosti na billboardu, v brožuře, na
obalu, prezentačním stojanu apod. A pokud chcete experimentovat a hrát si – žádný
problém. Efekt je nedestruktivní, takže jej lze po přidání kdykoli upravit nebo
odebrat a vrátit se k původnímu obrázku.

Zdokonalení! Doba spouštění: Díky vylepšením výkonu, která zkrátila dobu
spouštění, se můžete pustit hned do práce.
Zdokonalení! Náhledy vektorů: Sada CorelDRAW Graphics Suite 2018 podporuje
vaši produktivitu díky rychlejšímu vykreslování náhledů použití nástrojů, křivek, uzlů,
úchytů, ovládacích prvků efektů, jezdců a textu. Aplikace také umožňuje rychleji
otevírat velké soubory a snadno upravovat složité křivky. Kromě toho můžete díky
náhledům nástrojů a objektů, které jsou nyní lépe viditelné a uživatelský přístupnější,
pracovat s vyšší efektivitou.
Zdokonalení! Výkon písem a textu: Rychlejší vykreslování textu (zejména
uměleckého) pomáhá urychlit pracovní postup. A to není vše; seznam písem
v aplikaci CorelDRAW 2018 byl vylepšen, abyste v něm mohli rychle vyhledat to, co
potřebujete.
Zdokonalení! Práce s písmy uloženými na síti: Nalezení správného písma je
nyní jednodušší než dříve díky lepšímu Správci písma Corel, který sleduje písma
uložená na síti.

Dvouúběžníková perspektiva (vlevo dole) použitá na rastr (vlevo nahoře).

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
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Zdokonalení! Nástroj Obálka: Dlouholetý oblíbenec všech profesionálů v oboru

Zdokonalení! Nástroj LiveSketch: Uživatelé si nástroj LiveSketch oblíbili díky

grafiky, který umožňuje interaktivně tvarovat objekt tím, že jej obklopíme obálkou a

volnosti, kterou nabízí při navrhování ručně kreslených vektorových křivek přímo

přesouváme její uzly. Aplikace CorelDRAW 2018 vám nyní nabízí stejné možnosti a

během práce. V aplikaci CorelDRAW 2018 byl tento průlomový nástroj dále

kreativní svobodu při úpravách rastrů, na kterou jste byli zvyklí u vektorových

vylepšen. Aplikace CorelDRAW nyní analyzuje a upravuje vstupní tahy lepším

objektů. Nyní můžete rastr rychle a bez problémů integrovat do ilustrace pomocí

způsobem, což přináší přesnější výsledky. Právě tuto vyšší přesnost lze využít

předvoleb obálky nebo můžete obálku vytvořit nově a uložit ji pro pozdější použití.

k urychlení práce a k lepší koncentraci na kreativní proces, abyste mohli ještě snáze

Vylepšený nástroj Obálka lze použít na skupinu objektů, a to objektů vektorových,

dostat svůj nápad na displej před vašima očima.

rastrových nebo obou typů – a to vše nedestruktivním způsobem. Všechny
potřebné ovládací prvky máte přímo na plátně a na panelu vlastností, takže není
nutno ztrácet čas procházením dlouhé série oken. Návrháři nyní mohou rychle
zaměňovat rastry použité v obálce pomocí příkazu Kopírovat vlastnosti obálky, což
umožňuje snadné experimentování s konečným výsledkem. Kromě toho můžete
převést na obálku libovolný vektorový objekt – k tomu slouží příkaz Vytvořit obálku
z.

Vylepšený nástroj LiveSketch nabízí přesnější výsledky.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
Novinka! Publikování do WordPressu: Aplikace CorelDRAW 2018 a Corel PHOTOPAINT 2018 nyní umožňují přímo odeslat vaši práci do knihovny médií WordPressu.
Pomocí této nové funkce můžete převést vybrané objekty nebo celý projekt do
formátu JPEG, GIF a PNG a výsledný obrázek nahrát na účet ve službě WordPress,
aniž byste museli ukončit aplikaci CorelDRAW ukončit. Máte-li ve službě WordPress
Původní rastr (vlevo) s obálkou (vpravo). Obálka je nedestruktivní, takže ji lze
po přidání kdykoli upravit nebo odebrat a vrátit se k původnímu obrázku.

Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).

více serverů nebo účtů, můžete snadno určit, na který z nich se má daný obsah
nahrát.
Chcete-li zobrazit ukázku, klikněte sem (videa jsou v angličtině).
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Novinka! HDR Merge: Modul High Dynamic Range (HDR) Merge aplikace

Novinka! Podpora mazacího konce pera: Pracujete-li s perem nebo stylusem,

AfterShot 3 HDR je nyní přístupný přímo z nástroje Camera RAW Lab v softwaru

můžete využívat širokou škálu možných vstupů a mazat se stejnou přesností jako při

Corel PHOTO-PAINT 2018 a umožňuje zkombinovat dvě a více fotografií téže scény,

práci s tužkovou gumou. Nyní můžete přítlakem měnit velikost mazacího hrotu a

které byly pořízeny s různým nastavením expozice. Díky tomu máte k dispozici širší

propojit jeho náklon a natočení s plochostí a orientací mazací plochy. Obrácením

tónový rozsah pro vytvoření ohromujícího finálního obrazu.

stylusu nebo pera se aktivuje nástroj Guma, takže můžete mazat okamžitě, aniž

Zdokonalení! Podpora kruhových ovladačů: Sada CorelDRAW Graphics Suite
2018 nabízí alternativní způsoby práce díky vylepšené podpoře kruhových ovladačů
(např. Microsoft Surface Dial). Odložte klávesnici a pracujte s uživatelským
rozhraním přímo na obrazovce. Kombinace ergonomických nástrojů (kruhový
ovladač, dotykové zařízení nebo stylus) vám umožňuje přirozenější postup práce.
Kruhový ovladač můžete použít k přizpůsobení kontextuálních vlastností objektů a
nástrojů v reálném čase. Aplikace umožňuje snadno přepínat druhou rukou mezi
nástroji a úlohami přímo během rýsování nebo navrhování.

byste museli vyhledávat v okně nástrojů. Nástroj Guma lze navíc použít na většinu
typů objektů a snazší je i mazání ve skupinách objektů.
Novinka! Náhledy vektorů akcelerované GPU: Přesouvání a úpravy složitých
vektorových tvarů může být velmi náročné na systémové prostředky, a to zejména
tehdy, jestliže se zobrazují i náhledy. Ve výchozím stavu je ke generování
vektorových náhledů využíván mikroprocesor (CPU); nyní se ale můžete rozhodnout
využívat grafický procesor (GPU). Jednotka GPU je specializovaný procesor, který
podstatně urychluje zobrazování, úpravy a manipulaci s grafikou. Použití jednotky
GPU zajišťuje rychlejší vykreslování náhledů nástrojů, křivek a dalších efektů
v aplikaci CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT. Protože různé počítače jsou osazeny
různými jednotkami GPU, mohou být tato vylepšení pro některé uživatele patrnější.

Vylepšená podpora kruhových ovladačů zajišťuje více možností s periferními zařízeními.
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Obraz vytvořil
Pavel Prokopev
Rusko

CorelDRAW® Graphics Suite – nejoblíbenější funkce
Uživatelé sady CorelDRAW Graphics Suite si za léta její existence oblíbili mnoho
vlastností, které se velkou měrou podílejí na jejím úspěchu.

CorelDRAW
Nástroj Nůž: S nástrojem Nůž mohou být vektorové objekty, text a rastry rozděleny
přímou, ručně nakreslenou nebo Bézierovou čarou. Mezi rozdělenými částmi
můžete vytvořit mezeru nebo je můžete nechat vzájemně překryté. Existují možnosti
převodu na objekty křivek, se kterými lze pracovat nebo je zachovat jako obrysy. A
pokud si nejste jisti, aplikace CorelDRAW může veškeré pokusy a omyly vyřešit tím,
že automaticky vybere volbu, která nejlépe zachová vzhled obrysů.

snadno pracovat se sbírkami písem a symbolů, uspořádávat je a procházet je, neboť
vám poskytuje nástroje pro řízení všech aspektů vašich typografických pracovních
postupů. Ať už chcete najít písma pro svůj projekt, přehledně písma uspořádat nebo
spravovat nepotřebná písma, nabízí aplikace Corel Font Manager potřebné nástroje.
Poskytne vám přístup k písmům online prostřednictvím služby Výměna obsahu,
kterou lze nainstalovat nebo stáhnout k pozdějšímu použití. Můžete procházet a
prohledávat lokální písma i písma online, zobrazovat náhledy sad glyfů písem,
přidávat vlastní kolekce písem a provádět další akce.

Pole Seznam písem: Nalezení toho pravého písma pro váš projekt je v aplikacích
CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT snadné. S použitím pole Seznam písem můžete
rychle zobrazovat, filtrovat a najít konkrétní písmo, které potřebujete. Písma nyní lze
také řadit podle tloušťky, šířky, podporovaných skriptů a dalších parametrů. Veškeré
složky a kolekce písem, jež byly přidány do aplikace Corel Font Manager, jsou kromě
toho přístupné z pole Seznam písem v aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTOPAINT, takže můžete používat i písma, která ve vašich obrázcích a dokumentech
nejsou nainstalována.

Nástroj Nůž vám umožňuje dělit vektorové objekty, texty a rastry podle jakékoli osnovy.

Corel Font Manager: Když množství písem ve vašem systému začne spíše než
výhodu znamenat problém, vyřeší jej aplikace Corel Font Manager. Umožňuje vám

Pole Seznam písem usnadňuje rychlé nalezení toho pravého písma.
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Podpora písem OpenType pro text v asijských jazycích: Při práci s textem v

Díky výkonné flexibilitě při úpravách je snadné zdokonalit vše, co jste pomocí pera

asijských jazycích můžete využít rozšířené typografické funkce písem OpenType,

nakreslili. Můžete použít panel vlastností k přesnému vyladění existující křivky nebo

jako jsou šířky, tvary, svislá metrika, alternativy glyfu systému kana, svislé alternativy

můžete použít nástroj Tvar k přizpůsobení segmentu křivky přetažením uzlů, ale

a otáčení.

přitom zachovat všechny hodnoty sklonu a směru použité při vytvoření. Nástroj

Vržené stíny s prolnutím Gaussova rozostření: V aplikaci CorelDRAW můžete
během okamžiku vytvářet realističtější vržené stíny s přirozeně vypadajícími
prolnutými okraji díky tlačítku Směr prolnutí na panelu vlastností.

Guma můžete využít naplno díky ovládání šířky, plochosti a rotace hrotu vašeho
pera. Před použitím kteréhokoli z nástrojů můžete také nastavit špičku štětce nebo
pevnou plochost a natočení pomocí diktování.
Aplikace Corel PHOTO-PAINT také nabízí všestrannou podporu pera. Využijte
přítlak, směr, sklon a rotaci také při používání nástrojů pro opravu, nástroje Efekt,
nástroje Guma a dalších štětcových nástrojů. Kromě toho můžete zvětšit rozsah
nastavení otočení, plochosti a prodloužení, abyste měli ještě větší možnosti
uměleckých úprav.

Můžete upravovat prolnutí okrajů vržených stínů.

Náklon, natočení a otočení pera: Se sadou CorelDRAW Graphics Suite získáte ze
svého pera maximum a využijete kreativní možnosti několika vstupních faktorů v
reálném čase. Intuitivní uživatelské rozhraní poskytuje okamžitý přístup k
odpovídajícím ovládacím prvkům a umožňuje rychle zvolit vlastnosti pera, které
chcete využívat.

Podpora parametrů zadávaných v reálném čase umožňuje stylus lépe využívat.
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Podpora technologie RTS (Real-Time Stylus): Pomocí tabletu či jiného zařízení

Pokud preferujete práci s jednou z pracovních ploch, když jste v režimu tabletu,

kompatibilního s perem RTS můžete zachytit všechno, co vás kde inspiruje. Podpora

můžete si vybrat konfiguraci uživatelského rozhraní, která vám nejvíce vyhovuje.

pro technologii Windows Real-Time Stylus zajišťuje věrné reakce na tlak a sklon s
vysokou citlivostí a poskytuje vám plnou kontrolu nad tahy štětce v aplikacích
CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT. Navíc není třeba instalovat žádný ovladač pera,
takže můžete rovnou začít pracovat.

Dotyková pracovní plocha nabízí prostředí přizpůsobené k dotykovému
ovládání s přístupem ke všem základním ovládacím prvkům.

Podpora displejů UltraHD: Profesionální grafici mohou aplikace CorelDRAW
a Corel PHOTO-PAINT pohodlně zobrazovat na monitorech s tím nejvyšším
Tahy štětce můžete ovládat pomocí zařízení kompatibilního s technologií RTS.

Dotykové uživatelské rozhraní: Podpora režimu tabletu usnadňuje okamžité
vytváření skic a provádění rychlých úprav dotykem nebo pomocí pera. Na pracovní
ploše Dotyk, která se aktivuje při přechodu do režimu tabletu, je uživatelské rozhraní
vylepšeno a velikost okna kresby je maximalizována tím, že se zobrazují pouze
nástroje a příkazy, které pravděpodobně budete v pracovní oblasti tabletu používat.
Všechny ostatní funkce jsou stále přístupné pomocí několika ťuknutí. A když znovu
připojíte klávesnici, uživatelské rozhraní se vrátí do výchozího stolního nastavení.

rozlišením včetně Ultra HD. Díky tomu můžete upravovat fotografie v původním
rozlišení a zobrazit i ty nejmenší detaily snímku. A díky více dostupným pixelům lze
otevřít více oken vedle sebe pro efektivní pracovní postupy.

Podpora více monitorů: Díky podpoře změny měřítka uživatelského rozhraní
přizpůsobeného pro každý používaný monitor a rozšířenou podporou více
monitorů mohou profesionálové v oblasti grafiky využívat výhody ostrosti a věrného
zobrazení monitorů a notebooků s vysokým rozlišením, a přitom i nadále používat
monitory s nižším rozlišením, aby měli k dispozici maximální prostor na pracovní
ploše (vyžaduje podporovaný hardware a systém Windows 8.1 nebo novější). Tím je
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zajištěno správné měřítko prvků uživatelského rozhraní a jejich ostré a čitelné
zobrazení na obrazovkách s jakýmkoli rozlišením. Můžete například přetáhnout
dokument z okna aplikace a umístit jej na druhou obrazovku, takže můžete jeden
monitor vyhradit pro kreslení nebo zpracování obrázku a druhý pro často používané
ukotvitelné panely a panely nástrojů.

Import starších pracovních ploch: Sada CorelDRAW Graphics Suite 2018 vám

Corel PHOTO-PAINT
Nástroj Retušovací klonování: Zajistit, aby fotografované subjekty vypadaly vždy
co nejlépe, je díky novému nástroji Retušovací klonování snadné. Nežádoucí místa a
nedokonalosti budou z obrázku diskrétně odstraněny použitím nabrané textury a
jejím sladěním s barvou oblasti, kterou retušujete. Pomocí několika kliknutí můžete
dokonale napravit jizvy nebo skvrnky a prolnout je se zbytkem fotografie.

umožňuje použít hotové pracovní plochy produktů CorelDRAW a Corel PHOTOPAINT vytvořené ve verzích X6, X7, X8 a 2017. Máte možnost importovat některé
prvky pracovní plochy a jiné vynechat. Máte také možnost jejich přidání na aktuální
pracovní plochu nebo vytvoření zcela nové konfigurace uživatelského rozhraní.

Nástroj Retušovací klonování pomáhá doladit fotografie kreslením s nabranou texturou.

Gaussova rozostřovací čočka: Speciální efekt Gaussovské rozostření v aplikaci
Corel PHOTO-PAINT je nyní k dispozici jako čočka, takže můžete obrázky
rozostřovat, aniž byste přepsali původní obrázek. Změny provedené po vytvoření
čočky jsou nedestruktivní, takže se veškeré úpravy zobrazují na obrazovce přes
čočku, a neupravují se pixely obrázku. Čočka se vytvoří jako samostatný objekt ve
vrstvě nad pozadím obrázku, takže můžete čočku a pozadí obrázku upravovat
nezávisle na sobě při zachování dat a kvality originálu.
Můžete importovat pracovní plochy, které byly vytvořeny ve verzích X6, X7, X8 a 2017.
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Interaktivní průhlednost a prolnutí tahů štětce: V aplikaci Corel PHOTO-PAINT
můžete používat klávesy úprav a interaktivně přizpůsobovat průhlednost a prolnutí
tahů štětce. Je tak možné průběžně upravovat průhlednost a prolnutí a využívat
nástroje Guma, Odstranění červených očí, Klonovat, Opravy štětcem, Malba, Efekt,
Nanášení obrázků, Zpět tah štětce a Štětec nahrazení barvy.

Obrázek můžete rozostřit, aniž byste jej přepsali.

Nástroj Planární maska: Nástroj Planární maska v aplikaci Corel PHOTO-PAINT

Můžete interaktivně využívat průhlednost a prolnutí tahů štětce.

vám umožňuje vytvořit prolnutou upravitelnou oblast podél rovnoběžných čar. V
kombinaci s efektem rozostření vám tento nástroj umožňuje simulovat hloubku
ostrosti a zaměřit tak pozornost na určitý předmět. Oblasti mimo masku budou
rozostřené. Efekt planární masky lze upravit přesunutím nebo otočením čar. Můžete
také použít režimy masky s nástrojem Planární maska.

fotoaparátu, jako jsou Rozostření Bokeh, Kolorizace, Sépiový odstín a Stroj času,
které pomáhají vytvořit styly historické fotografie a dodat vašim obrázkům jedinečný
vzhled.

Nástroj Planární maska umožňuje definovat prolnutou
upravitelnou oblast podél rovnoběžných čar.

Aplikace Corel PHOTO-PAINT poskytuje efekty fotoaparátu,
které umožňují vytvářet obrázky s jedinečným vzhledem.

Speciální efekty: Aplikace Corel PHOTO-PAINT nabízí široké spektrum efektů
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Napříč sadou
Plně přizpůsobitelné uživatelské rozhraní: Sada CorelDRAW Graphics Suite 2018
nabízí možnosti přizpůsobení uživatelského rozhraní. Úpravou prostoru na pracovní
ploše můžete vytvořit jedinečné pracovní prostředí. Ikony lze zvětšit až o 250 % a je
k dispozici široká škála barev pro pozadí aplikace.

Jednoduché přizpůsobení: Okno nástrojů, ukotvitelné panely a panely vlastností
obsahují tlačítka Rychlé přizpůsobení

, která vám pomohou upravit rozhraní tak,

aby přesně odpovídalo vašemu pracovnímu postupu. Tato tlačítka jsou k dispozici v
aplikaci CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT a nabízejí rychlý a pohodlný způsob, jak
přidat ukotvitelné panely na pracovní plochu, přidat nebo odebrat nástroje v okně
nástrojů a přidat nebo odebrat položky na panelu vlastností.

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2018 nabízí flexibilní možnosti schémat barev
pracovní plochy. Můžete změnit barvu oblasti kolem stránky kresby v aplikaci
CorelDRAW nebo kolem obrázku v aplikaci Corel PHOTO-PAINT a nastavit optimální
prostředí pro každý projekt, snížit celkový kontrast pracovní plochy či zvýšit čitelnost
prvků návrhu.
V aplikacích CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT můžete také přizpůsobit barvu
okrajů oken podle vlastních představ. Používáte-li obě aplikace souběžně, můžete
pro každou z nich nastavit jiné barvy okrajů, abyste je okamžitě rozpoznali při
přepínání mezi programy.

Tlačítka Rychlé přizpůsobení urychlují a usnadňují přizpůsobení pracovní plochy.

Možnosti otvírání dokumentů: Sada Corel Graphics Suite nabízí různé možnosti
otevírání souborů, abyste si mohli pracovní plochu nastavit co nejlépe podle svého stylu.
Může být zobrazeno několik dokumentů současně v plovoucích oknech. Pokud se však
chcete soustředit vždy pouze na jeden, lze soubory otvírat ve výchozím zobrazení s kartami.

Web komunity pro vývojáře: Díky podpoře v rámci webu komunity vývojářů
můžete vytvářet vlastní nástroje pro automatizaci. K dispozici je široká paleta
užitečných zdrojů včetně podrobných článků o programování a ukázek kódu, které
vám pomohou automatizovat různé úlohy pomocí maker a vytvářet vlastní funkce. A
pokud máte otázky, je tu fórum komunity, znalostní báze nebo stránka s
nejčastějšími dotazy.
Prostor na pracovní ploše můžete plně upravit podle svých potřeb.

Informace naleznete na adrese www.community.coreldraw.com/sdk.
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