Odlište se svými návrhy

Seznamte se:

CorelDRAW slaví 30. narozeniny a my jsme se
rozhodli pojmout tuto událost ve velkém stylu!
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2019 výrazně
rozšiřuje náš dosah díky nové verzi pro systém
Windows, zcela nové profesionální sadě
pro systém macOS a nové aplikaci
CorelDRAW.app™ umožňující vytvářet graﬁku
I na cestách.
Návrháři konečně mají k dispozici skutečně
profesionální nástroj pro tvorbu graﬁckých
návrhů na preferované platformě.

va objektů, pracovní postupy přesné na pixel,
zrychlení a další. Sada CorelDRAW Graphics
Suite 2019 navíc zůstává věrná našemu odkazu
a podporuje nejnovější vylepšení systému
Windows 10.
Spolu s každou z obou sad je dodávána nová
aplikace CorelDRAW.app, která doplňuje
postupy graﬁckého návrhu.
Bez ohledu na to, jestli pracují na graﬁce, sazbě,
ilustracích, úpravách fotograﬁí, digitálních
prvcích nebo tisku, mohou návrháři díky volbě
aplikace CorelDRAW pokaždé dosahovat vysoce kvalitních výsledků.

Jsme opravdu nadšení, že vás můžeme s nejnovější verzí seznámit. Návrháři využívající počítače Mac nyní mohou pracovat se sadou profesionální třídy vytvořenou speciálně pro jejich
oblíbenou platformu. Aplikace CorelDRAW
obsahují prvky, které uživatelé na platformě
Mac milují, a jejich nativní vzhled a prostředí
jsou autentické a podněcují tvořivost.

Mějte vše pod kontrolou: Pracujte rychleji,
efektivněji a s větší jistotou. Užijte si větší kontrolu nad objekty, vrstvami a stránkami.

Profesionální graﬁci v systémech Windows
také najdou jedinečné prostředí vytvořené
přímo pro ně a nabízející nové tvořivé možnosti. Mezi novinkové funkce v obou verzích sady
patří nedestruktivní efekty, výkonná nová sprá-

Buďte efektivní: Dosahujte bezkonkurenční
produktivity díky vyššímu výkonu, lepší přizpůsobitelnosti a zjednodušené navigaci.

Buďte kreativní: Nové vysoce kvalitní šablony
a nedestruktivní efekty umožňují otestovat
hranice skvělých návrhů.

Optimalizace pro systém Windows 10

NOVÉ PLATFORMY,
VÍCE MOŽNOSTÍ
WINDOWS. MAC. WEB. KDEKOLI.

Ÿ Provádějte rychlé úpravy dotykem nebo perem na pracovní ploše

Dotyk.
Ÿ Pracujte rychle a efektivně prostřednictvím tabletů s pery kompatibil-

ními s technologií Windows Real-Time Stylus, například Microsoft
Surface.
Ÿ Užijte si vylepšenou podporu zařízení kolečka, jako je Microsoft

Surface Dial.

Od základů navrženo pro Mac
Ÿ V systému MacBook Pro využijte funkce Touch Baru šetřící čas. Tento

vícedotykový displej vám nabízí nejen rychlý přístup k ovládacím prvkům na úrovni operačního systému, ale také funkce speciﬁcké pro
CorelDRAW, jako jsou například nastavení rozvržení, ovládací prvky
textu a další.
Ÿ Užijte si podporu tmavého režimu operačního systému macOS

Mojave, tmavší barevné palety pro všechna okna, zobrazení, nabídky
a ovládací prvky.
Ÿ Sada CorelDRAW Graphics Suite pro Mac nabízí nativní aplikace pro

macOS a jedinečné návrhářské prostředí.

Nenechte se ve své představivosti omezovat pracovním stolem

Mark Anthony J. Guzman

S aplikací CorelDRAW.app můžete převést skvělé nápady na úžasné
návrhy ve chvíli, kdy vás napadnou. Tato výkonná webová aplikace,
která je nově součástí sady CorelDRAW Graphics Suite 2019, vám nabízí
přístup k práci, kdykoli a kdekoli vám to vyhovuje. Můžete se kdykoli
přihlásit do aplikace CorelDRAW.app a ukázat klientovi koncept na zařízení 2 v 1 nebo jiném mobilním zařízení či vytvářet návrhy i na cestách.

SE SADOU CORELDRAW GRAPHICS SUITE MŮŽETE VYTVÁŘET NÁVRHY KDEKOLI
S touto špičkovou sadou pro graﬁcké návrhy si můžete užít všechny profesionální nástroje pro vektorové
ilustrace, sazbu, úpravu fotograﬁí a návrhy, které potřebujete k rychlejší, efektivnější a ﬂexibilnější práci.

Mikhail Buzin

GRAFIKA A ILUSTRACE

SAZBA

Výkonné nástroje pro vektorové ilustrace
v aplikaci CorelDRAW® můžete použít
k přetvoření základních linek a tvarů na komplexní
umělecká díla. S všestrannými nástroji pro tvary a
kreslení můžete vytvářet různé křivky. Nástroj
LiveSketch™ založený na umělé inteligenci je ve
svém odvětví první a dává uživatelům volnost při
navrhování ručně kreslených vektorových křivek
přímo během práce.

Najdete zde všechny nástroje, které
potřebujete k vytváření stránkového zlomu pro
brožury, vícestránkové dokumenty a další.
Rezervujte si místo pro text nebo graﬁku nebo
pomocí nástroje Zástupný text vymodelujte
stránku a získejte představu o výsledném
vzhledu textu.

ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
S výkonnými nástroji pro úpravu fotograﬁí na
základě vrstev v aplikaci PHOTO-PAINT můžete
snadno retušovat a vylepšovat své fotograﬁe.
Můžete přizpůsobit barvy a tóny, odebrat
nedokonalosti, opravit perspektivu a mnoho
dalšího. AfterShot™ HDR můžete použít k
vytvoření ohromujících fotograﬁí HDR z
obrázků RAW.

TYPOGRAFIE
S komplexní sadou typograﬁckých nástrojů
můžete uspořádat text dle vlastních představ.
Můžete k textu přidat efekty jako bloky stínu
a kontury, přizpůsobit text osnově a obtočit
text kolem objektů. Užijte si typograﬁcké
funkce OpenType, jako jsou ligatury,
ornamenty, kapitálky, ozdobné varianty a další
funkce.

ODLIŠTE SE SVÝMI NÁVRHY
Ukažte svůj styl s komplexní sadou profesionálních graﬁckých nástrojů.

Mikhail Buzin
Zaky Mu hi Said Ramadhen

SPRÁVA PÍSEM
Organizujte a spravujte knihovnu písem
s intuitivní aplikací Corel Font Manager™
a používejte svá oblíbená písma v aplikacích
CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT® bez
nutnosti jejich instalace. Pracujte s písmy
rychleji díky funkci síťového úložiště.

BARVA, VÝPLNĚ A
PRŮHLEDNOST
Pomocí vzorků barev můžete snadno použít
barvu na výplně a obrysy nebo vygenerovat
barvy na základě souladů barev. Můžete
změnit průhlednost objektů a vyplnit objekty vzorky, přechody, síťovými výplněmi a
dalším.

STYLY A SADY STYLŮ
Ukotvitelný panel Styly objektů (Windows)
a inspektor Styly objektů (Mac) usnadňují
správu stylů a sad stylů pro použití konzistentního formátování napříč více objekty,
vytváření iterativních verzí a formátování
celých dokumentů rychle a konzistentně.

SNADNÝ PŘEVOD RASTROVÉ
GRAFIKY NA VEKTOROVOU
Ušetřete cenný čas při převodu rastrových
obrázků na vektory. Zabudovaný nástroj
C o r e l ® Po w e r T R A C E ® p ř e v e d e i t y
nejnáročnější rastrové obrázky na vysoce
kvalitní vektorové objekty.

PUBLIKOVÁNÍ
DIGITÁLNÍ PRVKY A TISK
Bez ohledu na dovednosti či zkušenosti uživatelé sady
CorelDRAW Graphics Suite pokaždé potřebují bezchybné
publikování a výstup.
CorelDRAW usnadňuje přípravu dokumentů pro tisk. S
výkonným modulem správy barev můžete ovládat konzistenci
barev napříč různými médii a mít jistotu, že před tiskem budou
vaše barvy přesné.
Vytvořte poutavý webový obsah s kolekcí nástrojů a
předvoleb webové graﬁky. S funkcí publikace do WordPressu
můžete nahrávat různé formáty obrázků přímo na server
WordPress.
Díky kompatibilitě s více než 100 formáty souborů pro graﬁku,
publikování a obrázky je práce se všemi prvky projektů
snadná. Můžete publikovat do široké škály formátů souborů
včetně AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF a
dalších.

Roy Monster

OBSAH BALENÍ
Intuitivní aplikace pro tvorbu vektorových ilustrací a stránkový
zlom splňující všechny požadavky dnešních vysoce vytížených
profesionálních graﬁků

KVALITNÍ OBSAH BEZ POPLATKŮ ZA
AUTORSKÁ PRÁVA
Ÿ 7 000 klipartů / digitálních obrázků
Ÿ 1 000 stock fotograﬁí ve vysokém rozlišení

Aplikace pro profesionální úpravy obrázků, která umožňuje
rychlé a snadné retušování a vylepšování fotograﬁí

Ÿ 1 000 písem TrueType/OpenType
Ÿ 150 návrhářských šablon

Samostatná aplikace pro správu písem, která umožňuje
vyhledávání, uspořádávání a zobrazování náhledů lokálních
i síťových písem
Nástroj integrovaný do aplikace CorelDRAW a umožňující
rychle a přesně převádět rastry na upravitelnou vektorovou
graﬁku
Přihlaste se k webové aplikaci na cestách bez počítače
a přistupujte k práci odkudkoli.

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

Pro přístup k některým ze zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení
k internetu.

Ÿ 600 přechodových, vektorových a rastrových výplní
Ÿ Vysvětlení od odborníků, rady a výuková videa

PODPORA AUTOMATIZACE
Ÿ JavaScript (JS): integrované rozhraní API podporované

v systémech Windows a macOS umožňuje vývojářům
automatizovat úlohy a rozšiřovat funkčnost
Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: Integrované

vývojové prostředí podporující 64bitovou architekturu
a pomáhající optimalizovat pracovní postupy díky
automatizaci úloh
Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*: Sada

nástrojů disponující výkonem technologie .NET Framework,
díky čemuž můžete vytvářet makra pro automatizaci úloh a
rozšiřování funkcí, a tím šetřit čas

* k dispozici se sadou CorelDRAW Graphics Suite 2019 pro Windows

PRO KOHO JE TO URČENO?
Tvůrčí profesionálové –
ilustrátoři, návrháři, umělci

Maycon Bartowski
Společnost: Bartowski Graphic Design &
Web
Místo: São Francisco, Curitiba, Brazílie
Odvětví: Návrhy značek, webové návrhy
a ilustrace.

Vždy jsem pracoval s aplikací CorelDRAW a používám ji pro všechny své projekty.
Pracovní postupy jsou velice
dobré a drobné detaily v aplikaci
znamenají zásadní rozdíl.”

Profesionální návrháři v oblasti reklamy
a publikování tráví většinu času tvorbou
a úpravami graﬁky, prací s textem a retušemi fotograﬁí. Tito uživatelé často pracují
na sazbě a návrhu projektů pro tisk a web
od log až po vícestránkové brožury.
Někteří pracují jako ilustrátoři a výtvarníci
kombinující postupy klasického umění a
časem prověřené praktiky s nejnovějšími
technologiemi vektorové ilustrace.

Oblíbené nástroje tvůrčích
profesionálů:
Ÿ Graﬁcké návrhy a sazba v jedné

aplikaci
Ÿ Kreativní vektorové nástroje: Symetrie,

Pointillizer™, Dynamika
Ÿ Nástroje Křivka
Ÿ Styly a soulady barev
Ÿ Speciální návrh využívající systémy Mac

a Windows na maximum

PRO KOHO JE TO URČENO?
Profesionální graﬁci a odborníci v oblasti
produkce – výrobci reklamních panelů,
tvůrci webů
Tito uživatelé pracují v různých odvětvích,
včetně tvorby reklamních panelů, sítotisku, gravírování a graﬁckých návrhy pro
tisk a web. Často vytvářejí, přepracovávají
a kombinují různá aktiva, jako jsou ilustrace, naskenovaná loga, fotograﬁe, klipartové obrázky a písma.
Profesionální graﬁci a odborníci v oblasti
produkce musí také 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. Ať už vytvářejí nové umělecké dílo nebo pracují s tvůrčími aktivy
poskytnutými klientem, tráví profesionální graﬁci a odborníci v oblasti produkce
mnoho času optimalizací návrhů a přípravou výstupu. Konečné projekty se
mohou vytvářet na velkoformátových tiskárnách, gravírovacích frézkách, řezačkách do skla či vinylu, sítotiskových tiskárnách či tiskárnách tisknoucích přímo na
látku (technologie DTG).

Oblíbené nástroje
profesionálů
v oblasti produkce:
Ÿ PowerTRACE
Ÿ Nástroje Křivka a Tvarování
Ÿ Správa barev
Ÿ Předtiskový modul
Ÿ Výstup PDF/X

Joe Diaz
Společnost: Diaz Sign Art
Místo: Pontiac, Illinois, USA
Odvětví: Obchod s reklamními tabulemi
a návrh
CorelDRAW Master

Flexibilita aplikace CorelDRAW již mnohokrát prokázala svůj obrovský přínos
pro podnikání, jako je to naše. Vzhledem k nepřebernému množství profesionálních nástrojů,
které máme k dispozici, můžeme pro své klienty
vytvářet a ﬁnalizovat široké spektrum nejrůznějších projektů.
Sada CorelDRAW Graphics Suite nám pomohla
získat pověst úspěšných řešitelů problémů s vizualizací a komplexního zdroje pro veškeré marketingové potřeby.”

PŘÍLEŽITOSTNÍ UŽIVATELÉ
GRAFICKÝCH APLIKACÍ
Vlastníci malých ﬁrem, odborníci se znalostmi
Drobní podnikatelé a malé a střední podniky často vytvářejí marketingové a propagační materiály vlastními silami. Tito příležitostní uživatelé,
kteří jsou převážně samouky, obvykle upravují stávající návrhy, retušují
fotograﬁe a vytvářejí inzeráty, letáky a další marketingové materiály.
Firemní uživatelé ve středních a velkých podnicích se pokouší vytvářet
profesionální projekty plné graﬁckých prvků, ať už jsou to prodejní prezentace nebo webová graﬁka. Tráví mnoho času přepracováním
stávajících projektů a retuší fotograﬁí určených pro použití v
marketingových a propagačních materiálech.

Oblíbené nástroje příležitostných
uživatelů graﬁckých aplikací:
Ÿ Profesionálně navržené šablony
Ÿ Nástroje pro výuku v rámci aplikace: rady

a výukové kurzy
Ÿ Vysoce kvalitní obsah: písma, fotograﬁe, kliparty
Ÿ Podpora souborů: připraveno pro tisková studia

Ukázky z kolekce šablon sady CorelDRAW Graphics Suite 2019
Díky šablonám lze snadno začít s návrhy

„

Možnosti toho, co můžu
udělat pomocí CorelDRAW,
jsou neomezené!”
Pavel Dex

SPRÁVNÁ VOLBA JE DŮLEŽITÁ
MOŽNOSTI NÁKUPU

PROGRAM UPGRADE PROTECTION

Ať už upřednostňujete předplatné, díky kterému
máte celoroční rozpočet plně pod kontrolou, nebo
okamžité vlastnictví softwaru, společnost Corel
vám dává na výběr a nenutí vás používat jediný
licenční model.

Ušetřete na budoucích verzích s tímto snazším a
dostupnějším způsobem, jak mít vždy
nejaktuálnější sadu CorelDRAW Graphics Suite.
Nejste do programu zapojeni? Při nákupu sady
CorelDRAW Graphics Suite 2019 nebo do 30 dnů si
přidejte program upgrade protection, 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 jejím 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
Protection, můžete dál používat aktuální verzi bez
časového omezení.

PŘEDPLATNÉ
Tato možnost nabízí nízké roční náklady a možnost
přestat s platbami, pokud již software
nepotřebujete. S předplatným budete mít vždy
aktuální software, který bude podporován pro
nejnovější aktualizace operačních systémů, zařízení
a technologie. Chcete-li pokračovat v používání
softwaru, využijte možnosti automatického
obnovení.

TRVALÁ LICENCE
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.

Zaky Mu hi Said Ramadhen

LICENCE PRO VELKÉ
ORGANIZACE
Kontrola nad softwarovými licencemi organizace je klíčovou součástí
úspěšného podnikání. Společnost Corel nabízí výraznou licenční ﬂexibilitu
pro větší organizace v komerčním, státním a vzdělávacím sektoru a nabízí
skutečná řešení pro jedinečné 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 softwaru i v případě, že
vaše počítače nejsou připojeny k internetu. To vám nejenom umožňuje
vyhovět graﬁckým potřebám vašich zaměstnanců napříč organizací z jediného bodu instalace, ale také minimalizuje náklady na nasazení. A protože
licence pro ﬁrmy sady CorelDRAW Graphics Suite zahrnuje program údržby softwaru CorelSure, máte pro uživatele vždy zajištěn přístup k nejnovější
verzi softwaru – v systémech Windows i na Macu.
Aplikace CorelDRAW.app navíc přináší zcela novou úroveň ﬂexibility pro
práci s graﬁckými návrhy v týmech. Volitelná aplikace CorelDRAW.app
Enterprise poskytuje přístup k souborům aplikace CorelDRAW (CDR) prostřednictvím služeb Microsoft SharePoint či Google Drive s vytvořenými
podnikovými účty G Suite. Není potřebná žádná instalace – aplikace
CorelDRAW.app Enterprise poskytuje všem uživatelům v rámci společnosti
přístup, možnost kontroly a dokonce i vytváření návrhů ve webovém prohlížeči s použitím podnikových uživatelských účtů Microsoft Oﬃce 365
nebo G Suite prostřednictvím jednotného přihlášení.

Oswaldo Rosales

DŮLEŽITÉ
FUNKCE

Zaky Mu hi Said Ramadhen

MĚJTE VŠE POD KONTROLOU
UKOTVITELNÝ PANEL OBJEKTY /
INSPEKTOR OBJEKTY NOVINKA!
Nový ukotvitelný panel Objekty (Windows) /
inspektor Objekty (macOS) vám umožňuje
pracovat rychleji a efektivněji, protože vám
poskytuje přímou kontrolu nad strukturou
dokumentu a rychlý přístup k jeho komponentám. V miniaturách objektů se okamžitě
projevují změny či efekty a nové režimy zobrazení vám umožňují zvolit, na kterou část
návrhu se soustředit.

WEBOVÁ GRAFIKA PŘESNÁ
NA PIXEL NOVINKA!
Díky sadě nových funkcí už nemusíte při tvorbě
obrázků na web, které mají být přesné na pixel,
postupovat metodou pokus-omyl. Vylepšené
přichytávání pixelů zajišťuje dokonalé výsledky
díky automatickému umístění objektu na pixelovou mřížku podle jeho vlastností. Nové předvolené parametry zarovnávání stránek a přesné
odečty pixelů pomáhají dosahovat přesných
okrajů graﬁky.

TYPOGRAFIE A STRÁNKOVÉ
ZLOMY
Využívejte rozšířenou podporu písem
OpenType včetně stylistických sad a ligatur.
Přímo v rámci aplikace CorelDRAW můžete
vytvářet letáky, brožury a dokumenty až
o 999 stránkách, a to včetně předlohových vrstev a sazby sudých a lichých stránek.
Francisco Marcos

PRACOVNÍ POSTUP SE
ŠABLONAMI NOVINKA!

BUĎTE KREATIVNÍ

Přepracovaný pracovní postup se šablonami
pomáhá zvýšit vaši produktivitu. Můžete si stahovat nové šablony, přidat vlastní knihovnu,
provádět migraci kolekce do libovolného umístění a mnoho dalšího – to vše v rámci sady.
Konkrétní šablony ihned najdete díky zobrazení
podle kategorií, času posledního použití nebo
označení jako oblíbené.

NOVINKA!

NEDESTRUKTIVNÍ EFEKTY
Nová karta Efekty na ukotvitelném panelu
Vlastnosti usnadňuje přidávání rastrových
efektů, jejich úpravy a experimentování s nimi u vektorových objektů i obrázků, aniž by
došlo ke změně originálu. Zobrazuje se
seznam všech použitých efektů, který můžete několika kliknutími upravit.

NOVÁ INSPIRACE

NOVINKA!

Aplikace CorelDRAW 2019 nabízí více než 150 šablon (včetně 90 nových), díky nimž může každý
dosahovat profesionálních výsledků. Téměř okamžitě budete moci vytvářet brožury, plakáty,
karty, obrázky pro sociální média a další prvky
bez nutnosti začínat od začátku. A jelikož lze
šablony snadno přizpůsobit, nestojí vás vytvoření návrhu, který vypadá přesně tak, jak má, žádnou námahu.

NOVINKA!

PŘÍSTUP K VYLEPŠENÍ
NÁVRHŮ
Při práci s prvky návrhu rychle najdete, co potřebujete, díky přepracovanému uživatelskému
rozhraní. Můžete stahovat nové balíky, přidat
vlastní knihovnu a mnoho dalšího – to vše v rámci sady. Nový ukotvitelný panel Obsah
CONNECT™ navíc nabízí centrální umístění, ve
kterém můžete procházet obrázky a také využívat přístup k dalším graﬁckým prvkům.

Carl Louie Garcia

BUĎTE PRODUKTIVNÍ
PODPORA PDF/X-4

NOVINKA!

VÝKON

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2019 nabízí
širší škálu možností exportu PDF/X v souladu
se standardem ISO. Nová podpora PDF/X4
pomáhá zajistit snadný výstup souborů, které
jsou kompatibilní s nejširší škálou tiskových
zařízení. Odpadá rovněž nutnost použití dalších nástrojů pro ﬁnalizaci dokumentu před
jeho předáním do tiskového studia.

Jelikož i drobná prodleva může být překážkou
vaší kreativity, soustředili jsme se na to, aby
tato verze sady byla nejrychlejší verzí, jaká kdy
existovala. Komplexní zvýšení výkonu zajišťují,
že budete moci pracovat rychleji než kdykoli
předtím – ať už se jedná o spouštění aplikace,
práci s textem, změnu velikosti uživatelského
rozhraní nebo mnoho dalších operací.

UKOTVITELNÝ PANEL /
INSPEKTOR NAJÍT
A NAHRADIT NOVINKA!

HROMADNÝ TISK

Nový ukotvitelný panel Najít a nahradit zjednodušuje vyhledávání komponent kreslení
a změny jejich atributů. K dispozici je nová
volba umožňující vybrat objekt a použít jeho
vlastnosti jako základ pro vyhledávání. Můžete
také najednou nahradit více vlastností objektů,
jako jsou barva, výplň a obrys.

ZJEDNODUŠENÉ MOŽNOSTI

Díky přepracovanému uživatelskému rozhraní
a zjednodušenému pracovnímu postupu je
teď s vylepšenou funkcí hromadného tisku
ještě snazší kombinovat kresbu s kousky proměnného textu a vytvořit několik různých
kopií návrhu. Téměř okamžitě můžete generovat personalizované hromadné zásilky, předměty pro cílený marketing, vizitky a mnoho
dalšího.

Uspořádání rozhraní pro nastavování předvoleb bylo změněno, díky čemuž je přizpůsobení
návrhářského prostředí vašim požadavkům
rychlejší a snazší. Přepracované uživatelské
rozhraní minimalizuje čas strávený hledáním
ovládacích prvků a zajišťuje, aby bylo zřejmé,
jestli změny ovlivní celou sadu, aktivní aplikaci,
nebo aktuální dokument.

D.E. Byrd

NAVRHUJTE, KDEKOLI SE
DOSTAVÍ INSPIRACE
CORELDRAW.APP

NOVINKA!

Tato výkonná webová aplikace je v sadě
CorelDRAW Graphics Suite 2019 novinkou.
Umožňuje vám převádět dobré nápady na
skvělé návrhy ve chvíli, kdy vás napadnou.
Aplikace CorelDRAW.app vám poskytuje
přístup k práci kdykoli a odkudkoli. Není
potřebná žádná instalace – můžete se přihlásit do aplikace CorelDRAW.app prostřednictvím kteréhokoli prohlížeče a ukázat klientovi koncept na mobilním zařízení nebo vytvářet návrhy, když zrovna nejste
u počítače. Můžete začít s vytvářením návrhu na počítači a pak jej zobrazit a doplnit
obsah prostřednictvím webové aplikace.
Po opětném otevření dokumentu na počítači bude všechno, co jste přidali prostřednictvím webové aplikace, uloženo v nové
upravitelné vrstvě. Doma, v práci nebo na
cestách – díky sadě CorelDRAW Graphic
Suite 2019 můžete dělat to, co milujete,
mnohem snáze.

CORELDRAW.APP
ENTERPRISE NOVINKA!
Volitelný doplněk k licencím sady CorelDRAW
Graphics Suite Enterprise poskytuje přístup
k souborům aplikace CorelDRAW (CDR) prostřednictvím služeb Microsoft SharePoint či
podnikového úložiště Google Drive. Není
potřebná žádná instalace ani údržba IT – aplikace CorelDRAW.app Enterprise poskytuje
všem uživatelům v rámci společnosti přístup,
možnost kontroly a dokonce I vytváření návrhů
ve webovém prohlížeči s použitím podnikových uživatelských účtů Microsoft Oﬃce 365
nebo G Suite prostřednictvím jednotného přihlášení.

Joe Diaz

FUNKCE, KTERÉ JINDE NENAJDETE
LIVESKETCH

SOULADY BAREV A STYLY

Nástroj LiveSketch využívá technologii umělé inteligence a nabízí revoluční způsob, jak
přivést vektorové návrhy k životu. Kombinuje rychlost náčrtů s ﬂexibilními ovládacími
prvky přizpůsobení tahů štětcem, díky čemuž můžete zachytit koncepty návrhu pomocí
ručně kreslených vektorových křivek. Intuitivní nastavení vám umožňují snadno vyladit
způsob, jakým aplikace CorelDRAW pracuje s kadencí vašeho skicování.

Styly barev dokumentu je možné seskupit do souladu barev, který urychluje a usnadňuje
vytváření iterativních verzí graﬁckých návrhů s měnícími se barevnými schématy. Soulad
barev kombinuje dva nebo více barevných stylů v rámci vztahu založeného na odstínech.
Můžete je pak měnit najednou a upravovat tak barevnou kompozici graﬁckého díla v jediném kroku.

CORELDRAW GRAPHICS SUITE –
NEJOBLÍBENĚJŠÍ FUNKCE
COREL FONT MANAGER
Když se v množství písem v systému začnete
ztrácet, vás problém vyřeší Corel Font
Manager. Tato samostatná aplikace pro
správu písem vám poskytuje nástroje pro
řízení všech aspektů vašich typograﬁckých
pracovních postupů. Je rovněž integrována
s aplikacemi CorelDRAW a Corel PHOTOPA I N T , t a k ž e m ů ž e t e s v é s b í r k y
písem a symbolů snadno spravovat bez
ohledu na to, kterou aplikaci používáte.

POWERTRACE
Tento nástroj je integrovaný v aplikaci
CorelDRAW a umožňuje rychle a přesně převádět rastrové obrázky na upravitelné a škálovatelné vektorové kresby, což je nedocenitelné zvláště při práci vycházející ze stávajících návrhů.
PowerTRACE generuje paletu barev, která vám
umožňuje během okamžiku upravovat, slučovat
nebo odstraňovat jednotlivé barvy obsažené
v původním obrázku.

NÁSTROJ SÍŤOVÁ VÝPLŇ
Aplikace CorelDRAW umožňuje dosáhnout jedinečných efektů vyplněním objektu síťovou výplní. Nástroj Síťová výplň vytváří hladké barevné
přechody v libovolném směru, aniž by bylo
nutné vytvářet zvláštní obrysy pro přechodové
výplně, a umožňuje odkrývat podkladové objekty použitím průhlednosti. Můžete určit polohu
průsečíků sítě i počet jejích řádků a sloupců.
Pavel Dex

PROFESIONÁLNÍ ÚPRAVY FOTOGRAFIÍ
Aplikace Corel PHOTO-PAINT nabízí široké spektrum komplexních funkcí pro profesionální
úpravy obrázků. K dispozici je řada čoček, které lze používat nedestruktivně, takže se veškeré
úpravy zobrazují na obrazovce přes čočku a neupravují se pixely obrázku. Funkce Maska průhlednosti umožňuje upravovat vlastnosti skupiny objektů, aniž byste přitom změnili jednotlivé objekty ve skupině. Režim sloučení Protáhnout nabízí dokonalou kontrolu při použití
čočky nebo efektu na skupiny objektů.

NÁSTROJ NAROVNÁNÍ

KOREKCE PERSPEKTIVY

Není-li něco na fotograﬁi dokonale rovně, může
to zkazit jinak skvělý snímek. Díky nástroji
Narovnání lze v aplikaci Corel PHOTO-PAINT
takové snímky snadno zachránit. Umožňuje vám
interaktivně opravovat křivé obrázky, otáčet
čočky, masky a objekty a ořezávat obsah po
narovnání.

Nástroj Korekce perspektivy usnadňuje interaktivní přizpůsobení perspektivy objektů a dosažení požadovaného vzhledu. Přímo v okně
obrázku snadným přesunutím čtyř rohových
bodů získáte požadovanou perspektivu.

N Á S T R OJ R E T U Š O V A C Í
KLONOVÁNÍ

SMART CARVER

Nástroj Retušovací klonování z obrázku diskrétně odstraní nežádoucí místa a nedokonalosti
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.

Nástroj Smart Carver® umožňuje snadné
odstraňování nežádoucích oblastí fotograﬁí
a současnou úpravu poměrů stran. Oblast
obrázku, kterou chcete zachovat nebo odstranit,
přesně určíte obarvením. Při úpravě poměrů
stran předvolená nastavení zajistí, aby při zužování nebo rozšiřování pozadí fotograﬁe ve svislém či vodorovném směru nedošlo ke zkreslení.

Nanda Dixit

VYDEJTE SE NA
PROHLÍDKU
A VYZKOUŠEJTE
SI TO
ENZORE

VYDEJTE SE NA
PROHLÍDKU
PRACOVNÍ PLOCHA APLIKACE
CORELDRAW PRO MAC NOVINKA!
Aplikace CorelDRAW 2019 pro Mac vám umožňuje odlišit se svými návrhy vytvořenými v systému macOS.
Byla vyvinuta speciﬁcky pro uživatele produktů Apple
a nabízí jedinečné návrhářské prostředí vytvořené
speciálně pro počítače Mac. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, intuitivním nástrojům a výukovým materiálům můžete v aplikaci CorelDRAW dosáhnout požadovaného výsledku hned napoprvé. Než začnete, podívejte se na rychlý přehled prvků pracovní plochy aplikace CorelDRAW pro Mac.
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1. Panel nástrojů: Panel v horní části pracovní plochy obsahující tlačítka, která slouží jako
zkratky často používaných příkazů nabídek
pro nastavení úrovní lupy, výběr režimů zobrazení, práci s objekty a další operace.
2. Panel vlastností: Panel vlastností se
nachází přímo pod panelem nástrojů a mění
se podle kontextu. Zobrazují se zde často
používané příkazy související s aktivním
nástrojem. Obsah panelu vlastností se mění
podle toho, který nástroj je aktivní.
3. Okno nástrojů: Okno nástrojů je ukotveno
na levé straně pracovní plochy a obsahuje
nástroje pro vytváření, vyplňování a úpravy
vektorových objektů, textových objektů a objektů obrázků. Některé nástroje jsou při
výchozím nastavení viditelné, jiné jsou seskupeny v plovoucích nabídkách. Po otevření
plovoucí nabídky se zobrazí sada souvisejí-

Autor díla: Ludmila Zoldakova

cích nástrojů. Okno nástrojů obsahuje i oblast
řízení barev, jejímž prostřednictvím můžete vybírat barvy a výplně.

nechat otevřené, abyste měli neustále přístup
k příkazům umožňující experimenty s různými
efekty.

4. Panel nabídek: Panel nabídek se nachází na
horním okraji pracovní plochy a obsahuje rozevírací nabídky s příkazy seskupenými podle kategorií.

K dispozici je široké spektrum inspektorů. Mezi
nejčastěji používané patří inspektor Vlastnosti,
který obsahuje vlastnosti a možnosti formátování závislé na objektu a umožňuje upravovat
nastavení objektu z jednoho místa.

5. Inspektor: Okno, ve kterém se zobrazují stejné typy ovládacích prvků jako v dialogovém
okně, například tlačítka příkazů, volby a seznamy. Na rozdíl od většiny dialogových oken
můžete inspektory při práci na dokumentu

Při práci se složitými objekty můžete rychle
najít vrstvy a objekty pomocí inspektoru
Objekty.

Inspektor Transformace umožňuje experimentovat s transformacemi, aniž by se provedla
změna původního objektu. Můžete přesně
transformovat objekty a aplikovat transformaci
na automaticky vytvořený duplikát objektu.
Chcete-li získat představu o širokém spektru
inspektorů, klikněte na nabídku Okno >
Inspektory.
6. Paleta barev: Ukotvitelný panel obsahující
vzorky barev.

JEN SI TO
VYZKOUŠEJTE!

4. Po výběru objektu Kobliha můžete měnit
jeho barvu klikáním na vzorky barev na
paletě barev.

SPRÁVA PRVKŮ NÁVRHU,
VRSTEV A STRÁNEK NOVINKA!

Všimněte si, jak se ikona Kobliha na ukotvitelném panelu / v inspektoru Objekty po výběru
nové barvy aktualizuje.

Způsob práce s prvky návrhu, vrstvami a stránkami a jejich správa byly pro sadu
CorelDRAW Graphics Suite 2019 zcela přepracovány. Nový ukotvitelný panel Objekty
(Windows) / inspektor Objekty (macOS)
nabízí intuitivní rozhraní, díky němuž je
hledání prvků návrhu snazší. Široké spektrum režimů zobrazení umožňuje měnit
obsah zobrazený na ukotvitelném panelu /
v inspektoru Objekty. Díky tomu se můžete
soustředit na to, co je pro vás v dané fázi
pracovního postupu nejdůležitější, bez
ohledu na to, zda se jedná o celý obsah
dokumentu, jen aktivní stránku či pouze
seznam stránek návrhu.

5. Do pole Hledat na horní straně ukotvitelného panelu zadejte text Kobliha.

1. Na uvítací obrazovce (v části Začínáme)
otevřete soubor Discovery „Sweets Illustration“.
2. Na ukotvitelném panelu / v inspektoru
Objekty rozbalte vrstvu 1.
Pokud ukotvitelný panel / inspektor Objekty
není otevřen, klikněte na nabídku Okno >
Ukotvitelné panely / Inspektory > Objekty.
Na obsah ukotvitelného panelu / inspektoru
Objekty se použije ﬁltr a zobrazí se pouze
položky odpovídající kritériím vyhledávání.
6. Na ukotvitelném panelu / v inspektoru
Objekty vyberte žlutý prvek Obdélník
a přetáhněte jej nad položku Dynamika tvaru
v seznamu objektů.
Všimněte se, jak se po změně pozice efektu
Dynamika v seznamu objektů změní vzhled
efektu.
3. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows)
nebo klikněte se stisknutou klávesou Control
(macOS) na nejvyšší Skupinu 2 objektů,
klikněte na možnost Přejmenovat a pojmenujte ji Kobliha.

JEN SI TO VYZKOUŠEJTE!

NOVINKA!

VYTVÁŘENÍ GRAFIKY PŘESNÉ NA PIXEL PRO WEB
Když je návrh určen pro web, je přesnost na pixel naprosto zásadní. Proto aplikace CorelDRAW
2019 nabízí nové funkce, které vám pomohou zaručit, že každý vyexportovaný graﬁcký výstup
bude mít ostré okraje, které pokaždé očekáváte.
1. Klikněte na nabídku Soubor > Nový.

2. V dialogovém okně Vytvořit nový dokument vyberte ze seznamu Předvolba
možnost Síť WWW.
Je důležité používat jako měrnou jednotku pixely. Když vyberete předvolbu Síť
WWW, jako měrná jednotka se automaticky nastaví pixely a jako režim zobrazení se
nastaví režim Pixely. Je-li návrh určen pro web nebo sociální média, pomůže vám
tato předvolba objevit problémy ještě před exportováním.
3. Na panelu vlastností vyberte ze seznamu Velikost stránky možnost Vodorovný
reklamní pruh.
4. Klikněte na nástroj Obdélník

a na stránce kresby nakreslete obdélník.

5. Na panelu vlastností zadejte do polí pro velikost objektu hodnoty 67,3 a 20,5.
6. Zkopírujte obdélník, podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Command
(macOS) a přesuňte jej ve vodorovném směru tak, aby se obdélníky nepřekrývaly.
7. Vyberte první obdélník, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo klikněte
se stisknutou klávesou Control (macOS) a poté klikněte na možnost Zarovnat k pixelové mřížce.
Všimněte si, jak se hodnoty v polích Velikost objektu na panelu vlastností mění.
8. Kliknutím mimo stránku kresby zrušte výběr objektu.
Agus Riyanto

9. Klikněte na nabídku Soubor > Exportovat pro/do > Síť WWW.
10. V dialogovém okně Exportovat pro síť WWW obrázek uložte.
11. Otevřete obrázek a porovnejte ostrost čar obou objektů.

JEN SI TO VYZKOUŠEJTE!
POUŽITÍ NEDESTRUKTIVNÍCH
RASTROVÝCH EFEKTŮ
Díky aplikaci CorelDRAW 2019 je používání rastrových efektů
u vektorových i rastrových objektů snadné – a nedochází ke změnám původního obrázku nebo objektu. Tento nový pracovní
postup je skvělý při práci s rastrovými obrázky v rámci návrhu i při
práci na vektorových ilustracích, protože umožňuje experimenty
bez omezení. Změnou pořadí efektů na kartě Efekty na ukotvitelném panelu / v inspektoru Vlastnosti nebo jejich zapínáním a vypínáním můžete dosáhnout různého vzhledu, což vám otevírá celý
svět tvůrčích možností.
3. Kliknutím na ikonu Zobrazit/Skrýt
efekt.

zobrazte použitý

1. Otevřete ukázkový soubor NDE sample.cdr a klikněte na
návrh.

Zobrazováním či skrýváním různých efektů můžete
dosáhnout různého vzhledu.

2. Klikněte na nabídku Okno > Ukotvitelné panely /
Inspektory > Vlastnosti a poté klikněte na novou kartu Efekty.

4. Kliknutím na ikonu Upravit
vedle efektu zobrazte
nastavení týkající se příslušného efektu.

V návrhu jsou již použity čtyři efekty, jsou však skryté.

5. Upravte nastavení efektu.
Veškeré úpravy provedené prostřednictvím ovládacích prvků
efektu se v reálném čase projeví v návrhu.
6. Zobrazte všechny efekty.
7. Klikněte na efekt a přetáhněte jej na novou pozici
v seznamu efektů.
Změnou pořadí efektů v seznamu můžete dosáhnout
různého vzhledu.

Autor díla: Elena Blagodarova

JEN SI TO VYZKOUŠEJTE!

PRÁCE SE STYLY BAREV

7. Vyberte soulad, který obsahuje variace
růžové.
Otevře se Editor souladů.

SNADNÁ SPRÁVA
ŠABLON NOVINKA!

4. Ze seznamu Vybrat zdroj obsahu vyberte
možnost Oblíbené.

Sada CorelDRAW Graphics Suite 2019 obsahuje
velký výběr profesionálně vytvořených šablon
pro nejrůznější příležitosti, odvětví a způsoby
použití. Jelikož je lze snadno přizpůsobit, nestojí
vás vytvoření návrhu, který vypadá přesně tak,
jak má, žádnou námahu. Vylepšený pracovní
postup zajišťuje snazší práci se šablonami a jejich správu.

Na zobrazení miniatur šablony se použije ﬁltr
a zobrazí se pouze šablony označené jako oblíbené.

Ukotvitelný panel / inspektor Styly barev
usnadňuje zobrazení, uspořádání a úpravy stylů
barev. Můžete zde také vytvářet soulady barev
a využívat pravidla pro soulad při hledání
doplňkových barev.

5. Do pole Hledat v šablonách zadejte značku,
kterou jste přidali.

1. Na uvítací obrazovce otevřete soubor
Discovery Sweets Illustration.

6. Na zobrazení miniatur šablony se použije ﬁltr
a zobrazí se pouze šablony s touto značkou.

Pokud uvítací obrazovka není otevřená, klikněte
na nabídku Nápověda > Vítejte.

7. Ze seznamu Vybrat zdroj obsahu vyberte
možnost Přidat nový a proveďte jednu
z následujících akcí:

Pokud ukotvitelný panel / inspektor Objekty
není otevřený, klikněte na nabídku Okno >
Ukotvitelné panely / Inspektory > Objekty.

Kliknutím na možnost Získat další přejděte
k balíkům šablon a dalším prvkům návrhu, které
lze stáhnout.

2. Klikněte na nabídku Okno > Ukotvitelné
panely / Inspektory > Styly barev.

1. Klikněte na nabídku Soubor > Nový ze
šablony.
2. V dialogovém okně Nový ze šablony klikněte
pravým tlačítkem myši (Windows) nebo
klikněte se stisknutou klávesou Control (macOS) na miniaturu a poté klikněte na možnost
Oblíbené.
3. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows)
nebo klikněte se stisknutou klávesou Control
(macOS) na další miniaturu, klikněte na
možnost Vlastnosti a v oblasti Značky zadejte
novou značku.

Klikněte na možnost Vytvořit alias a vytvořte
zástupce pro šablony uložené jinde na počítači
nebo v síti.

3. Na ukotvitelném panelu / v inspektoru
Objekty klikněte na koblihu (skupinu dvou
objektů), podržte stisknutou klávesu Ctrl
(Windows) nebo Command (macOS) a klikněte
na růžový kužel (skupinu dvou objektů).
4. Kliknutím otevřete kartu ukotvitelného panelu / inspektoru Styly barev.
5. Přetáhněte vybrané skupiny objektů do oddílu souladu barev na ukotvitelném panelu / v inspektoru Styly barev.
6. V dialogovém okně Vytvořit styly barev
klikněte na tlačítko OK.
Vytvoří se tři soulady barev.

8. Přetáhněte v Editoru souladů kroužek pro
volbu barev a všimněte si, jak se barvy v návrhu
mění.
Při úpravě souladu můžete styly barev upravovat současně, pokud zachováte vztahy mezi
nimi, nebo můžete upravovat jednotlivé styly
barev v rámci daného souladu.

JEN SI TO
VYZKOUŠEJTE!

VYTVÁŘENÍ VÍCESTRÁNKOVÝCH
ROZVRŽENÍ
Využívejte předlohové vrstvy k snadnému vytváření
návrhů speciﬁckých pro konkrétní stránky vašich
vícestránkových dokumentů.
1. Klikněte na nabídku Soubor > Nový.
2. Do pole Počet stránek zadejte hodnotu 2 a poté
klikněte na tlačítko OK.
3. Klikněte na kartu pro stránku 1.
4. Na ukotvitelném panelu / v inspektoru Objekty klikněte na tlačítko Možnosti
možnost Vrstva > Nová předlohová vrstva (liché stránky).

a vyberte

Pokud ukotvitelný panel / inspektor Objekty není otevřený, klikněte na nabídku Okno >
Ukotvitelné panely / Inspektory > Objekty.
5. Do levého horního rohu stránky přidejte tvar a klikněte na vzorek barev na paletě barev.
6. Klikněte na nabídku Rozvržení > Vložit číslo stránky > Na všech lichých stránkách.
7. Klikněte na kartu pro stránku 2.
8. Na ukotvitelném panelu / v inspektoru Objekty klikněte na tlačítko
a poté klikněte na možnost Vrstva > Nová předlohová vrstva (sudé stránky).

Možnosti

9. Do pravého horního rohu stránky přidejte tvar a klikněte na vzorek barev na paletě barev.
10. Klikněte na nabídku Rozvržení > Vložit číslo stránky > Na všech sudých stránkách.
Vlevo od karet stránky klikněte na tlačítko Přidat stránku

.

Pro všechny nové stránky se automaticky použije odpovídající předlohová vrstva a číslo stránky.

Oswaldo Rosales

JEN SI TO
VYZKOUŠEJTE!
SKICOVÁNÍ S POUŽITÍM
VEKTOROVÝCH KŘIVEK
Nástroj LiveSketch používající umělou inteligenci je skvělý při práci se zařízeními s perem nebo se zařízeními s podporou dotykového ovládání. Perfektně se hodí pro
zahájení projektu. Bez ohledu na to, zda
umíte skvěle skicovat nebo se skicováním
právě začínáte, aplikace CorelDRAW
přizpůsobí vaše tahy štětcem a rychle
přenese vaše nápady do reality.

1. V okně nástrojů klikněte na nástroj
LiveSketch
.
2. Na panelu vlastností proveďte jednu
z následujících akcí:
Ÿ V poli Časovač nastavte zpoždění před

přizpůsobením vašich tahů.
Ve výchozím nastavení je zpoždění 1 sekunda.
Minimální zpoždění je 0 milisekund,
maximální zpoždění je 5 sekund.
Nastavení delší doby zpoždění vám dává více
času na manipulaci s čárami.
Ÿ Kliknutím na tlačítko Vytvořit jednu křivku

na panelu vlastností povolíte, aby byly
vstupní tahy převedeny na jednu spojitou
čáru.
Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte
delší čas zpoždění. Aplikace CorelDRAW
zpracovává pouze tahy, které jsou v rámci
určeného zpoždění.
Ÿ Zadejte hodnotu do pole Vyhlazení křivky na

panelu vlastností.
Vyšší hodnoty vedou ke hladším křivkám.
3. Kreslete skici do okna dokumentu.
4. Existující křivku můžete upravit kliknutím na
tlačítko Zahrnout křivky na panelu vlastností,
nastavením vzdálenosti, od které budou existující křivky zahrnuty do skici jako nové vstupní
tahy, a úpravou existujícího tahu kreslením přes
něj.
5. Chcete-li zobrazit náhled tahů, klikněte na
tlačítko Režim náhledu
na panelu vlastností.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Ÿ Windows 10*, 8.1 nebo Windows 7 (32bitová nebo 64bitová

verze) s nejnovějšími aktualizacemi a balíky Service Pack
Ÿ Intel Core i3/5/7 nebo AMD Athlon 64

Ÿ macOS 10.14, 10.13 nebo 10.12 s nejnovějšími revizemi
Ÿ Vícejádrový procesor Intel s podporou 64bitové architektury,

4 nebo více logických jader

Ÿ 2 GB paměti RAM

Ÿ 2 GB paměti RAM (doporučuje se 8 GB paměti RAM nebo více)

Ÿ 2,5 GB volného místa na pevném disku

Ÿ 4 GB volného místa na pevném disku pro soubory aplikace

Ÿ Vícedotyková obrazovka, myš nebo tablet
Ÿ Rozlišení obrazovky 1280 × 720 při přiblížení 100 % (96 dpi)
Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 nebo novější

(doporučuje se disk SSD)
Ÿ Rozlišení obrazovky 1280 × 800 (doporučuje se min.

1920 × 1080)

Ÿ Microsoft .NET Framework 4.7

Ÿ Myš nebo tablet

Ÿ Nepovinná jednotka CD (při instalaci krabicové verze)

Ÿ K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite

Instalace z CD vyžaduje stažení až 800 MB
Ÿ K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite

a používání některých zahrnutých softwarových komponent,
online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení k internetu.
Další informace naleznete na adrese www.coreldraw.com.

*Sada CorelDRAW Graphics Suite 2019 podporuje Windows 10, verze
1803, 1809 a novější verze vydané během životního cyklu sady
CorelDRAW Graphics Suite 2019.

a používání některých zahrnutých softwarových komponent,
online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení k internetu.
Další informace naleznete na adrese www.coreldraw.com.

O SPOLEČNOSTI COREL
Corel je přední softwarová společnost, která nabízí některé z nejznámějších značek, včetně CorelDRAW®, Parallels®,
MindManager®, ClearSlide®, Pinnacle™ a WinZip®. Produkty společnosti Corel napříč portfoliem nabízejí současným
expertům nástroje, které potřebují k dosažení nových úrovní kreativity, produktivity a úspěchu.
Další informace naleznete na adrese www.corel.com.
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