Vergelijking van de versies

Functie
Lay-outgereedschappen
NIEUW! Koppelvenster/controlevenster Pagina's
CorelDRAW 2021 vereenvoudigt de manier waarop u met documenten met meerdere pagina's kunt werken dankzij het koppelvenster/controlevenster
Pagina's. Hierin worden alle pagina's in een ontwerp opgesomd, zodat u deze eenvoudig kunt beheren en snel door projecten kunt navigeren. Elke pagina
heeft een eigen, schaalbare miniatuurweergave die het formaat en de inhoud ervan weergeeft. De volgorde van de pagina's kunt u heel eenvoudig wijzigen
door ze te verslepen in het koppelvenster/controlevenster. Bovendien kunt u op één locatie pagina's toevoegen, verwijderen of de naam ervan wijzigen,
waarmee u tijd en inzet bespaart. En u kunt in één klik tussen de weergavemodus schakelen – u kunt focussen op één enkele pagina of u kunt de nieuwe
Weergave met meerdere pagina's gebruiken.
NIEUW! Pagina automatisch passend maken
Nog een tijdbesparende functie in CorelDRAW 2012 is Pagina automatisch passend maken. U kunt het formaat van een pagina in één klik aanpassen aan
de content, zodat alles past. U kunt ook de marges snel aanpassen door de ruimte tussen de ontwerpelementen en de rand van de pagina op te geven.
VERBETERD! Hulplijnen
Bij het werken met hulplijnen kunt snel overschakelen tussen een weergave van de ware grootte naar een weergave van de paginadimensies. Bovendien
is het eenvoudiger om aangepaste hulplijnen te beheren, zodat u uw ontwerpstructuur sneller dan ooit kunt instellen.
NIEUW! Zelf magnetisch
Wanneer u aan complexe ontwerpen werkt, kunt u met een nieuwe instelling voorkomen dat voorwerpen worden uitgelijnd op hun eigen
magnetische punten. Zo kunt u ontwerpelementen op uw gemak en met grote precisie verplaatsen en transformeren.
Voorwerpen distribueren
Het koppelvenster/controlevenster Uitlijnen en distribueren is verbeterd, zodat het nu eenvoudiger is dan ooit om de exacte paginalay-out en nauwkeurige
ontwerpen te verkrijgen in CorelDRAW. Met de optie voor het distribueren op basis van de spatiëring wordt het eenvoudiger om een specifieke afmeting in
te stellen tussen voorwerpen bij het distribueren.
Objecten op tracé
Zet een willekeurig aantal en type voorwerpen op het tracé van uw keuze. Dankzij intelligente instellingen voor afstand en rotatie kunt u de
indeling van de voorwerpen op het tracé aanpassen.
Foto's interactief rechtzetten
Draai scheve afbeeldingen door een rechtzetbalk interactief uit te lijnen met een element in de foto of door een draaihoek op te geven. U vindt alle
besturingselementen op het scherm of de eigenschappenbalk en behaalt snel perfect resultaat.
Effect Perspectief toevoegen
U kunt snel de illusie van afstand en diepte creëren door perspectief toe te passen op bitmaps, vectorvoorwerpen of beide, direct in het tekenvenster.
Het is een ingenieuze tool waarmee u illustraties in praktische toepassingen kunt tonen.
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Lay-outgereedschappen
Een contour toepassen op bitmaps
Geef een bitmap interactief vorm door deze in een contour te plaatsen en de knooppunten te verplaatsen. U kunt snel en naadloos een bitmap in
een illustratie mengen door de contourvoorkeuzen te gebruiken of een aangepaste contour te maken.
Hoofdlagen
Met hoofdlagen kunt u eenvoudiger paginaspecifieke ontwerpen maken voor documenten met meerdere pagina's.
Paginanummers
Voeg met groot gemak paginanummers toe (alfabetische, numerieke of Romeinse paginanummers) aan alle pagina's van een document,
te beginnen vanaf een bepaalde pagina of vanaf een bepaald nummer.
Tabellen
Maak en importeer tabellen als gestructureerde lay-out voor tekst en afbeeldingen.

Tekengereedschappen
NIEUW! In perspectief tekenen
In CorelDRAW® 2021 is het eenvoudiger dan ooit om voorwerpen of taferelen in perspectief te tekenen. Deze nieuwe functie is gebaseerd op de principes
van perspectiefprojectie en hiermee kunt u uw productiviteit verhogen doordat u niet eerst complexe rasters hoeft te configureren. U kunt snel aan de slag
dankzij voorkeuzen voor vier typen perspectieftekenen, die u gemakkelijk kunt aanpassen door elk gewenst onderdeel van het perspectiefveld te wijzigen.
De mogelijkheden zijn eindeloos dankzij de optie om meerdere perspectiefgroepen te maken die elk een eigen, uniek perspectiefveld hebben, bijvoorbeeld
op dezelfde pagina of in hetzelfde document.
Kunststijleffecten
De kunststijleffecten maken gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om een afbeelding of object te wijzigen in een gestileerde versie, waarbij de
oorspronkelijke inhoud behouden blijft. U kunt kiezen uit een scala aan AI-voorkeuzen die zijn gebaseerd op de technieken van verschillende kunstenaars of
op bepaalde stijlen.
Vermengen voor vectorafbeeldingen
Met het effect Vermengen wordt de transparantie in de randen van vector- en bitmapafbeeldingen geleidelijk aan verhoogd, zodat ze naadloos worden
vermengd in het ontwerp. U kunt het effect aanpassen door de breedte van de vermenging en de transparantie van het verloop op te geven.
Gereedschap Binnenschaduw
Met CorelDRAW kunt u een binnenschaduw toepassen op ontwerpelementen, zodat ze 3D-diepte krijgen. Met het gereedschap Binnenschaduw kunt u in
één klik licht simuleren dat op een voorwerp valt en de binnenschaduw vervolgens fijn afstemmen met de intuïtieve besturing op de eigenschappenbalk.
Bitmapeffectlens
Met CorelDRAW in combinatie met AI-technologie kunt u bitmapeffecten als een lens toepassen. Dankzij de mogelijkheden om lenzen te verplaatsen of
manipuleren beschikt u over de vrijheid om het bitmapeffect nauwkeurig in het ontwerp te plaatsen. Bitmapeffecten kunnen ook als lens worden
toegepast in Corel PHOTO-PAINT™.

PowerTRACE™
Met de functies op basis van AI in PowerTRACE 2021 en 2020 verkrijgt u het beste bitmap-naar-vectorafbeelding-resultaat tot nu toe. U kunt nu
profiteren van de geavanceerde opties voor beeldoptimalisatie die de kwaliteit van een bitmap verbeteren terwijl u deze overtrekt.
op basis van AI
Experimenteer met bitmapeffecten, pas ze toe of wijzig ze voor zowel bitmaps als vectorafbeeldingen, zonder het bronvoorwerp of de
bronafbeelding te wijzigen in CorelDRAW.
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Tekengereedschappen
Modus Symmetrie
Maak in real-time een reeks symmetrische ontwerpen, van eenvoudige voorwerpen tot complexe caleidoscopische effecten, en geef uw productiviteit
een boost door een workflow te automatiseren die normaal gesproken veel tijd kost.
Blokschaduwgereedschap
Voeg effen vectorschaduwen toe aan voorwerpen en tekst met deze interactieve functie, die de tijd voor het voorbereiden van een bestand voor uitvoer
aanzienlijk terugdringt. Deze functie versnelt reprografische workflows door het aantal lijnen en knooppunten in de schaduwen sterk te verminderen.

Pointillizer™
Genereer in slechts enkele klikken hoogwaardige vectormozaïeken op basis van elk willekeurig aantal geselecteerde vector- of bitmapvoorwerpen. Dit
effect is gebaseerd op de pointillistische schildertechniek en is fantastisch voor het maken van bedekkende voertuigbekleding, raamdecoraties en meer.

Impactgereedschap
Geef uw ontwerpen een beetje meer flair. Ideaal voor het probleemloos toevoegen van beweging of focus aan een element in een tekening.
De effecten zijn niet-destructieve, in hoge mate aanpasbare vectorvoorwerpen die u met andere gereedschappen kunt bewerken.
Knooppunten uitlijnen en distribueren
U kunt knooppunten uitlijnen en distribueren met behulp van het selectiekader van een selectie, de rand of het midden van een pagina, de dichtstbijzijnde
rasterlijn of een opgegeven punt. Het distribueren van knooppunten is al even gemakkelijk en voegt - horizontaal of verticaal - gelijkmatige ruimte toe
tussen knooppunten.
Foto's interactief rechtzetten
Draai scheve afbeeldingen door een rechtzetbalk interactief uit te lijnen met een element in de foto of door een draaihoek op te geven. U
vindt alle besturingselementen op het scherm of de eigenschappenbalk en behaalt snel perfect resultaat.
LiveSketch™-gereedschap
Schetsen en ontwerpen wanneer de inspiratie toeslaat! LiveSketch is een revolutionair tekengereedschap, dat is gebaseerd op de nieuwste
ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie en geautomatiseerd leren. Schetsen uit de vrije hand worden omgezet in nauwkeurige vectorkrommen.
Vector- en bitmappatroonvullingen
U kunt vector- en bitmappatroonvullingen toepassen, interactief transformeren of hiervan een voorbeeld weergeven via de verbeterde besturingselementen
in het koppelvenster/controlevenster Voorwerpeigenschappen. U kunt tevens nieuwe door u gemaakte of gewijzigde vullingen opslaan met de nieuwe
indeling .FILL.
Verlooptintvullingen
Maak elliptische en rechthoekige verlooptintvullingen, pas transparantie toe op knooppunten met vulkleuren, herhaal een vulling binnen een gevuld
voorwerp, pas de draaihoek van een vulling aan en effen de overgangen van verlooptintvullingen.
Ondersteuning voor real-time tablet-pc-pen
Profiteer volledig van de druk en hoek van uw met de RTS compatibele pen, tablet of apparaat om uw penseelstreken te besturen in
CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT.
Voorwerpen weergeven en verbergen
Met CorelDRAW kunt u voorwerpen en groepen voorwerpen verbergen, zodat u voorwerpen in complexe projecten kunt bewerken en gemakkelijker
met uw ontwerpen kunt experimenteren.

NIEUW IN
2017

Functie
Tekengereedschappen
Maasvulling
Ontwerp voorwerpen met een vulling met meerdere kleuren, die vloeiender overlopen. Geef voorwerpen achter afzonderlijke knooppunten
weer met de optie voor transparantie.
Vectorvoorwerpen selecteren
Verwijder gekartelde randen en verminder het aantal knooppunten in krommevoorwerpen met het gereedschap Effenen.

Afbeeldingen bewerken
NIEUW! HEIF-ondersteuning
Met CorelDRAW Graphics Suite 2021 kunt u profiteren van foto's die zijn vastgelegd op mobiele telefoons met HEIF-ondersteuning (High Efficiency Image
File). Veel apparaten gebruiken HEIF als standaard vastlegformaat omdat de bestandsgrootten hiermee kleiner zijn, zonder dat de kwaliteit verloren gaat.
U kunt de hoofdafbeelding uit de HEIF-bestanden importeren of openen in PHOTO-PAINT of deze importeren in een tekening in CorelDRAW.
NIEUW! Beeldcorrectie
Corel PHOTO-PAINT 2021 introduceert een scala aan functies en verbeteringen voor meer efficiënte en nauwkeurige beeldbewerking. Met het nieuwe
koppelvenster/controlevenster Aanpassingen krijgt u direct toegang tot de belangrijkste en meestgebruikte filters, zodat u snel niet-destructief, in real-time
en in context kunt werken. Bovendien wordt het met de geheel nieuwe modus Lokale aanpassing eenvoudiger om een filter specifiek te richten op een
bepaald afbeeldingsgebied.
VERBETERD! Kleuren vervangen
Het filter Kleuren vervangen is geheel van voren af aan opnieuw opgebouwd. Met een verbeterde kleurkiezer en verbeterd pipet kunt u nauwkeuriger
bewerken en dankzij een nieuw interactief besturingselement kunt u het bereik van toon en verzadiging nu intuïtiever fijn afstemmen. CorelDRAW
2021 heeft nu ook een schuifregelaar waarmee u soepelere kleurovergangen kunt instellen tussen geselecteerde en niet-geselecteerde pixels.
Upsample-opties
Met de upsample-opties op basis van AI kunt u afbeeldingen uitvergroten zonder dat detail verloren gaat, en beschikt u ook over betere upscaling van
afbeeldingen en verbeterde overtrekresultaten voor bitmaps. Dankzij modellen op basis van machine learning kunt u met deze toevoegingen strakke
randen, scherpte en de fijne details behouden in de bestanden die zijn geüpscaled.
JPEG-artefacten verwijderen
U kunt het optimale uit oudere afbeeldingen halen met de geavanceerde machine learning-technieken waarmee compressieartefacten kunnen worden
verwijderd en kleurdetails hersteld, zodat u tijdrovende handmatige bewerking kunt voorkomen. Bovendien behaalt u met deze technieken een aanzienlijk
beter resultaat bij het overtrekken.
Niet-destructieve effecten in Corel PHOTO-PAINT
Met het koppelvenster/controlevenster Effecten in Corel PHOTO-PAINT is het eenvoudig om effecten toe te passen, te wijzigen en hiermee te
experimenteren, zonder dat u het bronobject wijzigt. U kunt allerlei looks verkrijgen door meerdere effecten toe te voegen, opnieuw in de lijst te
rangschikken en ze in en uit te schakelen.
Gereedschap Slimme selectie masker
Met het gereedschap Slimme selectie masker in Corel PHOTO-PAINT wordt een afbeeldingsgebied geselecteerd op basis van een algoritme dat de
selectie intelligent kan uitbreiden door naar de randen te zoeken. Bovendien is het gereedschap Maskertransformatie verbeterd, zodat transformaties nu
op pixels in een masker kunnen worden toegepast.
PhotoCocktail™
Maak prachtige fotocollages. Begin met een foto of een vectorvoorwerp als basis voor uw mozaïek en kies een bibliotheek met bitmapafbeeldingen
als de mozaïektegels. PhotoCocktail doet vervolgens de rest voor u.
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Functie
Afbeeldingen bewerken
Het perspectief van foto's interactief aanpassen
Gebruik het interactieve Perspectiefcorrectiegereedschap voor het aanpassen van het perspectief van gebouwen, bezienswaardigheden of voorwerpen op
foto's. U kunt de vier hoekpunten eenvoudig uitlijnen met een vorm die rechthoekig zou moeten zijn en zo de volledige afbeelding aanpassen.
AfterShot 3 HDR™
Download AfterShot 3 HDR vanuit CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT, voor het aanbrengen van correcties en verbeteringen op professioneel
niveau in uw RAW- of JPEG-foto's.
HDR samenvoegen
Maak dynamische HDR-afbeeldingen (High Dynamic Range) met de HDR-module die bij AfterShot3 HDR wordt meegeleverd.
Gereedschappen Vloeiend
Met de vier items in het gereedschap Vloeiend van Corel PHOTO-PAINT, - Smeren, Aantrekken, Afstoten en Ronddraaien -, beschikt
u over geheel nieuwe creatieve opties om uw foto's te retoucheren.
Lens Onscherp masker
Verscherp uw foto's door het contrast van nabijgelegen pixels te verhogen, terwijl de details met hoge en lage frequentie behouden blijven,
zoals randen en grote gebouwen.
Speciale effecten
Corel PHOTO-PAINT biedt een groot aantal camera-effecten, waaronder Bokeh-vervaging, Kleur toevoegen, Sepia-tinten en Tijdmachine.
Gereedschap Vlak masker
Gebruik het gereedschap Vlak masker in Corel PHOTO-PAINT om een vermengd, bewerkbaar gebied te definiëren langs parallelle lijnen. Als u dit masker
combineert met een vervagingseffect, kunt u velddiepte simuleren, waarbij een bepaald voorwerp scherp is en de gebieden buiten het vlakke masker
worden vervaagd.
Slim snijden
Verwijder gemakkelijk ongewenste gebieden uit een foto en pas tegelijkertijd de verhoudingen van de foto aan.
Pass-through samenvoegmodus
Bereik nog grotere controle bij het toepassen van een lens of effect op groepen voorwerpen.
Aanpassingen in toonkrommen
U kunt de toon van een afbeelding met grotere nauwkeurigheid aanpassen.

Samenwerking
NIEUW! Livecommentaar
Met deze nieuwe functie kan iedereen die bij een project is betrokken in real-time werken en kunnen belanghebbenden commentaar leveren op en
annoteren in een document in CorelDRAW.app™, waarbij alle feedback onmiddellijk wordt weergegeven in het werkbestand in CorelDRAW 2021.
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Samenwerking
NIEUW! Projectdashboard
In een projectdashboard kunt u bestanden in de cloud opslaan, bekijken, indelen en delen. Een nieuw dashboard in CorelDRAW 2021 en CorelDRAW.app
fungeert als uw samenwerkingshub. Het bevat alle cloudtekeningen en geeft in een klik een voorbeeldweergave, het aantal opmerkingen en teamleden en
de projectstatus weer. Met het dashboard kunt u ontwerpen ook direct vanuit CorelDRAW 2021 delen zonder dat u elk bestand afzonderlijk hoeft te openen.*
Koppelvenster/controlevenster Opmerkingen
Het koppelvenster/controlevenster Opmerkingen in CorelDRAW fungeert als een echte samenwerkingshub. Hier kunt u feedback bekijken, verwerken
en oplossen, of erop reageren, maar u kunt ook eigen aantekeningen en notities toevoegen. Dit betekent ook dat PDF's of afbeeldingsbestanden met
allerlei revisiemarkeringen en commentaar voortaan tot het verleden behoren, waarmee u tijd en schermruimte bespaart.
Samenwerkingsworkflow*
Dankzij een nieuwe workflow wordt het eenvoudiger dan ooit om met collega's samen te werken. Met de samenwerkingsfuncties in CorelDRAW in
combinatie met CorelDRAW.app en de Corel Cloud kunnen teams eenvoudig ontwerpen reviseren en kan feedback sneller worden geïmplementeerd.
Aanmeldopties voor samenwerking*
Als u een tekening beoordeelt in CorelDRAW, kunt u zich aanmelden met uw Google Workspace- of Microsoft 365-account, waarmee uw opmerkingen
tevens worden geverifieerd. U kunt zich echter ook als gast aanmelden en feedback laten koppelen aan de gebruikersnaam die u kiest.

Ontwerpwerkstroom
NIEUW! Weergave met meerdere pagina's
In CorelDRAW 2021 kunt u de ontwerpworkflow versnellen dankzij de Weergave met meerdere pagina's. Hiermee kunt u alle pagina's in een document
tegelijkertijd bekijken, zodat u niet op tabbladen hoeft te klikken om naar een ander gedeelte van uw tekening te navigeren. Bekijk, beheer en bewerk alle
digitale assets in één weergave.
VERBETERD! Zoeken en vervangen
Het zoeken en vervangen van voorwerpen is gemakkelijker in CorelDRAW 2021 dankzij de nieuwe indicatoren die voorwerpen in een zoekopdracht
markeren wanneer u het bereik heeft beperkt tot geselecteerde items.

Zoeken en vervangen
Het opnieuw ontworpen koppelvenster/controlevenster Zoeken en vervangen in CorelDRAW biedt een uitgebreid zoekbereik, zodat u niet
meerdere keren in hetzelfde bestand hoeft te zoeken. U beschikt ook over krachtige nieuwe tijdbesparende opties om de kleur of het
kleurmodel van omtrekken of vullingen, waaronder maasvullingen, tegelijkertijd te zoeken en vervangen.

Project Timer
Behoud het overzicht, factureer klanten en krijg inzicht in uw tijdbeheer met een nauwkeurige en niet-verstorende manier om de tijd bij te houden die u
aan projecten kwijt bent. De Project Timer wordt als discrete werkbalk boven het tekenvenster weergeven en kunt u volledig aanpassen aan uw workflow.
Ondersteuning voor Microsoft Dial
U ontvangt uitgebreide ondersteuning voor wielapparatuur, zoals de Microsoft Surface Dial. Ervaar een alternatieve en intuïtievere manier om te werken in
CorelDRAW die slechts uit 'touch en dial' bestaat. Laat uw toetsenbord voor wat het is en probeer de contextuele gebruikersinterface op het scherm.

Koppelvenster/controlevenster Kleurstijlen
U kunt kleurstijlen en -harmonieën bekijken, indelen en bewerken met het verbeterde koppelvenster/controlevenster Kleurstijlen. Voeg de kleuren die
u in een document heeft gebruikt toe als kleurstijl, zodat het makkelijker is om een kleur te implementeren voor een project als geheel.

*Opmerking: de samenwerkingsfuncties zijn exclusief beschikbaar met een abonnement op CorelDRAW Graphics Suite, licenties met onderhoud of als extra aankoop voor klanten met een permanente licentie.
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Ontwerpwerkstroom
Contextgevoelig koppelvenster/controlevenster Voorwerpeigenschappen
Het opnieuw ontworpen koppelvenster/controlevenster Voorwerpeigenschappen heeft een nieuwe tabbladoptie waarmee slechts één groep
opmaakbesturingselementen tegelijk wordt weergegeven, zodat u zich beter kunt richten op de taak waaraan u werkt. Stem uw ontwerpen fijn af met
objectafhankelijke opmaakopties.
Nieuwe engine en nieuw koppelvenster/controlevenster Stijlen
Het is makkelijk om stijlen voor omtrekken, vullingen, tekens, alinea's en stijlsets te maken. Stijlsets zijn groepen stijlen die u later kunt bewerken,
waarbij de wijzigingen direct worden toegepast in uw volledige project.
Kleurenbeheer
Stel een kleurbeleid in voor toepassingen om de nauwkeurigste kleurweergave te verkrijgen met het dialoogvenster
Standaardkleurenbeheerinstellingen, dat grotere controle biedt aan geavanceerde gebruikers.

PANTONE-paletten met steunkleuren
Profiteer van de ondersteuning voor de nieuwste steunkleurenpaletten en nieuwe PANTONE-paletten.

Uitlijning en dynamische hulplijnen
U kunt uitlijningshulplijnen weergeven, instellen en wijzigen. Met de hulplijnen Intelligente spatiëring kunt u voorwerpen plaatsen met exact dezelfde
afstand als dichtbij liggende voorwerpen en met de hulplijnen Intelligente afmetingen kunt u een voorwerp schalen of draaien in verhouding tot
dichtbij gelegen voorwerpen.
Aanvullende kleuren en harmonieën
Leg alle kleuren in een kleurharmonie vast in een systeem op basis van regels om de kleuren te wijzigen zonder de harmonie te breken en
groepeer de kleurstijl van een document om eenvoudig iteratieve ontwerpen te maken met uiteenlopende kleurenschema's.

Ondersteuning voor Windows Kleursysteem
Laat kleuren makkelijk overeenstemmen tussen Corel-toepassingen en Microsoft-toepassingen.

Adobe Color Management Module
Laat kleuren makkelijk overeenstemmen tussen Corel-toepassingen en Adobe-toepassingen.

Documentkleurenpaletten
Genereer automatisch een eigen kleurenpalet voor elk ontwerpproject. In de toekomst heeft u snelle toegang tot de projectkleuren.

QR-codes
Maak unieke QR-codes met tekst, afbeeldingen en kleuren.

Ingebouwde ondersteuning voor RAW-afbeeldingen
U kunt RAW-camerabestanden rechtstreeks importeren vanaf uw digitale camera (met ondersteuning voor honderden camera's) en een voorbeeld
weergeven van wijzigingen in real-time.
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Ontwerpwerkstroom
Ondersteuning voor PDF/A
Bewaar bestanden voor de toekomst met de bestandsindeling PDF/A, een ISO-standaard voor elektronische archivering.

Ondersteuning voor Adobe-producten
Garandeer een naadloze werkstroom tussen Corel- en Adobe-toepassingen dankzij ondersteuning voor Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
PDF/A en Acrobat.
Ondersteuning voor Microsoft-producten
Profiteer van de ondersteuning voor Microsoft Publisher, evenals voor Microsoft Word en Microsoft Visio.
Ondersteuning voor AutoCAD DWG/DXF
Werk met ondersteuning voor de meest recente standaard CAD-bestandsindelingen (voor uitwisseling).

Typografie
NIEUW! Lettertypeverzamelingen exporteren of importeren
Met Corel Font Manager 2021 beschikt u over een nieuwe functie waarmee u uw lettertypeverzamelingen kunt behouden. U kunt nu
lettertypedatabases importeren en exporteren, zodat u deze kunt gebruiken in een andere versie van de software of met anderen kunt delen.
VERBETERD! Koppelvenster/controlevenster Symbolen
Met de verbeterde workflow voor Symbolen kunt u tijd besparen doordat u snel kunt zoeken naar symbolen in grote bibliotheken en u ze
gemakkelijker kunt herkennen onder de andere voorwerpen.
Ondersteuning van variabele lettertypen
Met CorelDRAW Graphics Suite 2021 en 2020 kunt u profiteren van de flexibiliteit van variabele OpenType-lettertypen, waarmee u het uiterlijk van een
lettertype op interactieve wijze fijn kunt afstemmen. In één bestand voor een variabel lettertype vindt u nu een scala aan looks waarvoor u voorheen
meerdere lettertypen nodig had, waardoor u de bestandsgrootte kunt verminderen.
Lettertypelijst
Met het vak Lettertypelijst in CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT kunt u gemakkelijk lettertypen bekijken, filteren en zoeken.
Genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens
CorelDRAW biedt ondersteuning voor aanpasbare lijsten met opsommingstekens en genummerde lijsten met meerdere niveaus in alineatekst. Dankzij
de mogelijkheid om subniveaus op te nemen in genummerde lijsten en lijsten met opsommingstekens kunt u informatie in uw tekeningen en lay-outs
helder overbrengen.
Corel® Font Manager
Organiseer en beheer uw lettertypebibliotheek met de intuïtieve Corel Font Manager en gebruik uw favoriete lettertypen zonder dat u
deze hoeft te installeren. U kunt tevens sneller werken met lettertypen met behulp van de netwerkopslagfunctie.
Speciale tekens, symbolen en glyfen
Het koppelvenster/controlevenster Teken invoegen heeft een nieuw jasje. Alle tekens, symbolen en glyfen die aan een geselecteerd lettertype zijn
gekoppeld worden hierin weergegeven, zodat het makkelijker dan ooit is om deze items in uw documenten te zoeken en in uw documenten in te voegen.
Lettertypen insluiten
Sluit lettertypen in bij het opslaan van CorelDRAW-documenten, zodat ontvangers het document exact kunnen weergeven, afdrukken en
bewerken zoals het is ontworpen.

VERBETERD
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Typografie
Geavanceerde OpenType-ondersteuning
Profiteer nog beter van geavanceerde typografische OpenType-functies zoals samenhangende en stilistische alternatieven, breuken, ligaturen,
rangtelwoorden, ornamenten, kleine hoofdletters, krulletters en meer.

Ondersteuning voor complexe alfabetten
Gebruik altijd de correcte typografie voor de tekens van Aziatische en Midden-Oosterse talen.

Afdrukken en publicatie
NIEUW! Meerdere items tegelijk exporteren
Exporteer in één klik een lijst met pagina's en voorwerpen naar een groot aantal indelingen. Met CorelDRAW 2021 kunt u een aangepaste lijst met
ontwerpelementen maken die u in één klik kunt exporteren. Het nieuwe koppelvenster/controlevenster Exporteren beschikt over een reeks flexibele en
tijdbesparende opties voor het uitvoeren van pagina's en voorwerpen.
PDF-ondersteuning
Het is eenvoudig om PDF's fijn af te stemmen in CorelDRAW voordat u deze exporteert, dankzij een waarschuwing waarmee problemen worden
vastgesteld en opgelost. Er is ook een nieuwe instelling waarmee u het formaat van de PDF kleiner kunt maken, doordat alles wat zich niet op de
tekenpagina bevindt, bij te snijden.
Samengevoegd afdrukken
Met de vernieuwde functie Samengevoegd afdrukken wordt het eenvoudig om een afbeelding te koppelen aan een gegevensbron voor
gepersonaliseerde e-mails aan grote groepen geadresseerden, visitekaartjes, certificaten en meer.

PDF/X-ondersteuning
Voer bestanden uit die compatibel zijn met elk willekeurig apparaat en die voldoen aan de standaard van het drukwezen, via de met de ISO
compatibele exportopties voor PDF/X en ondersteuning voor PDF/X4.

Koppelvenster/controlevenster Voorbereiden en rekken
Met het koppelvenster/controlevenster Voorbereiden en rekken in Corel PHOTO-PAINT kunt u uw foto's en afbeeldingen voorbereiden voor het
afdrukken op canvas in drie eenvoudige stappen en verkrijgt u de perfecte compositie voor de afdrukken die u aan de muur wilt hangen.

Kader en cirkel voor het afdrukken van vaandels
Met het dialoogvenster Kader en cirkel in CorelDRAW kunt u kaders en cirkelmarkeringen toevoegen om banners voor te bereiden voor het afdrukken.

Uitvoercontrole (Preflight)
Voer een kwaliteitscontrole uit voordat u afdrukt, exporteert of uw bestand publiceert als PDF. Met Uitvoercontrole kunt u bestaande en potentiële
problemen vaststellen en krijgt u suggesties voor het oplossen ervan.

Proefkleuren op het scherm
Bekijk een getrouw voorbeeld van hoe illustraties en kleuren er op verschillende uitvoerapparaten of in andere toepassingen uitzien waarnaar
u moet uitvoeren.

Functie
Web
CorelDRAW.app
Gebruik CorelDRAW.app, de online webapp voor vectorillustratie en grafisch ontwerp, om feedback van een klant te verzamelen of om extern
toegang tot uw werk te krijgen wanneer u niet bij uw computer bent.

Publiceren naar WordPress
Stuur uw werk direct vanuit de toepassing naar een WordPress-mediabibliotheek. Met de nieuwe functie kunt u geselecteerde voorwerpen of een
volledig project converteren naar een JPEG-, GIF- of PNG-bestand en het vervolgens uploaden naar een WordPress-account.

Ontwerpen in pixels
Maak en bekijk tekeningen in werkelijke pixeleenheden met de voorbeeldweergave Pixels, die u een nauwkeuriger weergave biedt van hoe een
ontwerp er op het web uitziet.

Tot op de pixel perfecte workflow
Met CorelDRAW kunt u altijd rekenen op strakke en scherpe afbeeldingen voor het web met verschillende functies waarmee uw graphics tot op
de pixel nauwkeurig zijn.

Toegang tot ontwerpelementen
Beheer van digitale ontwerpelementen
Profiteer van een opnieuw ontworpen gebruikersinterface om eenvoudiger te werken met afbeeldingen, vullingen, lettertypen en meer. En
gebruik het koppelvenster/controlevenster Inhoud om snel vector- en rasterafbeeldingen te vinden.

Standaard maplocatie
Vind en deel uw ontwerpassets probleemloos. U kiest waar u de inhoud wilt opslaan als u de standaardmappen liever niet gebruikt.

Voorkeuzen nieuw leeg document/nieuwe afbeelding
Kies uit een groot aantal voorkeuzebestemmingen, documentformaten en kleurinstellingen met het dialoogvenster Een nieuw document
maken/Nieuwe afbeelding maken.

Verbeterde sjabloonworkflow
Met de workflow voor sjablonen kunt u uw productiviteit verhogen. Download nieuwe sjablonen, voeg uw eigen bibliotheek toe,
migreer een collectie naar elke gewenste locatie en meer - allemaal direct vanuit de suite.

Voorbeeldminiaturen in hoge kwaliteit
U kunt snel CorelDRAW- en Corel PHOTO-PAINT-bestanden zoeken en indelen.

Gebruikersinterface
VERBETERD! Pannen en zoomen
CorelDRAW Graphics Suite 2021 is geoptimaliseerd voor beter benutten van de mogelijkheden van de GPU (Graphics Processing Unit) van uw systeem en
levert een aanzienlijk soepelere pan- en zoomervaring op. Of u nu gewend bent aan een muis of een trackpad, u kunt op uitermate soepele wijze door
een document navigeren.
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Gebruikersinterface
Opnieuw ontworpen interface in dialoogvensters
In reactie op feedback van onze gebruikers hebben we de dialoogvensters in de suite consistent gemaakt. Veelgebruikte instellingen en
besturingselementen zijn nu gemakkelijker te vinden, zodat u sneller kunt werken.
Door opties navigeren
Het is nu sneller en eenvoudiger dan ooit om uw ontwerpomgeving op maat te maken voor de manier waarop u werkt. U kunt in een klik overschakelen
tussen opties voor de suite als geheel, voor de actieve toepassing of het huidige document, evenals tussen instellingen voor standaardgedrag van
veelgebruikte tools.
Koppelvenster/controlevenster Voorwerpen
Met het koppelvenster/controlevenster Voorwerpen krijgt u directe controle over de structuur van een document en snelle toegang tot alle onderdelen
ervan, zodat u sneller en slimmer kunt werken.
Touch-vriendelijke gebruikersinterface
Met de ondersteuning van de Tabletmodus kunt u gemakkelijker uit de vrije hand schetsen en snelle wijzigingen aanbrengen via aanraken of een stylus.
En de nieuwe Touch-werkruimte stroomlijnt de gebruikersinterface voor een optimale grootte van uw tekenvenster. Alleen de tools en opdrachten die u
hoogstwaarschijnlijk zult gebruiken worden weergegeven.
Ondersteuning voor Microsoft Surface
CorelDRAW Graphics Suite biedt native ondersteuning voor Microsoft Surface Dial op Windows 10. Gebruik de toepassingen CorelDRAW en
Corel PHOTO-PAINT in de suite voor een unieke ervaring in uw interacties met technologie.
Welkomstscherm
Het Welkomstscherm wordt weergegeven wanneer u de toepassing start. Met het Welkomstscherm kunt u snel een nieuw document beginnen of een
document openen, een werkruimte kiezen die aan uw vereisten voldoet, toegang krijgen tot online leervideo's en andere leermiddelen en inspiratie
opdoen met een galerij met oorspronkelijke ontwerpen die in CorelDRAW zijn gemaakt. En met de bestanden in het Discovery Center kunt u snel met de
toepassing aan de slag.
Werkruimten
Kies uit een groot aantal werkruimten die zijn ontworpen met het oog op de ervaring van gebruikers en op specifieke taken: Paginaopmaak en Illustratie, de
optie Klassiek voor ervaren gebruikers, de optie Lite voor nieuwe gebruikers en werkruimten met het uiterlijk van Adobe Photoshop en Adobe Illustrator.
Ondersteuning voor UltraHD 4K-beeldschermen
Dankzij een bijgewerkte interface en ondersteuning voor 4K-schermen kunt u de toepassingen zelfs probleemloos op UltraHD-monitors
(Ultra-High Definition) bekijken.
Volledig schaalbare en aanpasbare gebruikersinterface
U kunt uw ontwerpruimte aanpassen aan uw eisen en behoeften met de bijgewerkte en zeer flexibele interface. U kunt de nieuw ontworpen
pictogrammen tot 250% schalen. U kunt de toepassingsachtergrond lichter of donkerder maken door een thema te kiezen.
Documenten ontkoppelen
Sleep een document buiten het toepassingsvenster om het te ontkoppelen wanneer u werkt met meerdere documenten.

Prestaties
NIEUW! Ondersteuning voor Apple Silicon (voor Mac)
CorelDRAW Graphics Suite 2021 is ontworpen om op Apple Silicon te worden uitgevoerd, zodat u kunt profiteren van geoptimaliseerde prestaties en een
optimale gebruikservaring voor deze nieuwste, geavanceerde hardware.
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Performance
NIEUW! Aanpasbare sneltoetsen(voor Mac)
Pas uw sneltoetsen geheel aan uw workflowbehoeften aan. Versnel uw productiviteit met de mogelijkheid om aangepaste sneltoetsen toe te
wijzen aan de meestgebruikte tools en opdrachten.
VERBETERD! Weergaveprestaties
CorelDRAW Graphics Suite 2021 voor Windows is geoptimaliseerd voor het volledig benutten van de mogelijkheden van de GPU (Graphics Processing
Unit) van uw systeem en levert een aanzienlijk soepelere pan- en zoomervaring op. Of u nu gewend bent aan een muis of een trackpad, u kunt op
uitermate soepele wijze zelfs door de meest complexe lay-outs navigeren.
PowerClip-voorwerpen
Dankzij prestatieverbeteringen in CorelDRAW kunt u sneller werken met tekeningen die een grote hoeveelheid PowerClip-voorwerpen bevatten. U zult
een snellere weergave en soepelere bewerkingservaring opmerken voor de meest complexe ontwerpen.

Radiale vervagingseffect en Perspectiefeffect
In CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT kunt u soepeler en responsiever werken met het Radiale vervagingseffect en Perspectiefeffect.

Prestaties van borstels en kleurvervanging
Corel PHOTO-PAINT is geoptimaliseerd voor het leveren van een betere gebruikservaring voor borstels. Gereedschappen als de Borstel, Retoucheer Kloon
en Gum werken veel vloeiender, met name als u ze met een grotere puntgrootte gebruikt. Bovendien is het selecteren en vervangen van kleuren in
afbeeldingen sneller en nauwkeuriger in Corel PHOTO-PAINT.

KORTER! Opstarttijd
Het eerste wat u zal opvallen wanneer u CorelDRAW Graphics Suite 2021 en 2020 gebruikt, is dat het veel sneller opstart. U ziet de verbeterde
snelheid bij het openen, afsluiten, opslaan, afdrukken en exporteren van zelfs de meest complexe documenten.

Voorbeeldweergaven van vectorafbeeldingen
Geef uw productiviteit een boost dankzij het sneller renderen van de voorbeeldweergaven van gereedschappen en krommen, van
knooppunten en grepen, effectbesturingselementen en -regelaars en tekst.
GPU-versnelling voor vectorvoorbeelden
U kunt complexe vectorvormen opnieuw plaatsen en bewerken zonder dat dit een te grote belasting vormt voor systeembronnen. Als u ervoor kiest
de GPU te gebruiken, kan dat leiden tot sneller renderen van de voorbeeldweergaven van gereedschappen, krommen en andere effecten in
CorelDRAW en Corel PHOTO-PAINT op bepaalde computers.
Multi-core-ondersteuning
U kunt uw taken sneller voltooien dankzij aanzienlijke verbeteringen in de prestaties, onder andere via multi-coreverwerking, zodat
de kracht van uw computer optimaal wordt benut.

Inhoud
Moderne sjablonen
Lever professioneel resultaat met een groot aantal geheel vernieuwde en bijgewerkte sjablonen. Pas sjablonen probleemloos aan
om unieke ontwerpen te maken.
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Inhoud
Professionele clipart
Geef uw creativiteit een vliegende start met 7000 clipart, digitale afbeeldingen en bedekkende voertuigsjablonen voor uw ontwerpen en projecten.

Kwalitatief hoogwaardige foto's
Verfraai uw ontwerpen met 1000 foto's van hoge kwaliteit voor uw creaties.

Specialistische lettertypen
Kies uit het grote aanbod aan lettertypen met meer dan 1000 professionele lettertypen en populaire ontwerplettertypen.

Leermiddelen en documentatie
Koppelvenster/controlevenster Hints
Met het verbeterde koppelvenster/controlevenster Hints heeft u snelle toegang tot aanvullende bronnen zoals hints op video, langere video's en
schriftelijke studielessen, zodat u meer te weten kunt komen over een tool of functie zonder dat u hoeft te zoeken.

Videostudielessen en videotips
U kunt veel meer leren over populaire ontwerptaken via handige studielessen en tips op video.

Snelstarthandleiding
In de Snelstarthandleiding vindt u handige gereedschappen en functies, zodat u snel aan de slag kunt.

Implementatie en automatisering
Windows Installer-ondersteuning (MSI)
Distribueer software probleemloos dankzij MSI-ondersteuning en een implementatiehandleiding voor IT-beheerders.

Site voor de ontwikkelaarscommunity
Met de ondersteuning van de site voor de ontwikkelaarscommunity kunt u uw eigen automatiseringstools maken. Ga naar
www.community.coreldraw.com/sdk.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications
Met Microsoft Visual Studio Tools for Applications kunt u uw CorelDRAW Graphics Suite-ervaring aanpassen met Visual Basic.Net en Visual C#, en via
integratie met Visual Studio Professional kunt u scripts maken die .Net Framework gebruiken.

Microsoft Visual Basic for Applications
Automatiseer uw werkstroom en creatieve taken.
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Aankoopopties
Abonnement
Neem een jaarabonnement op CorelDRAW Graphics Suite

Upgradebeschermingsprogramma/Onderhoud
Voeg Upgradebescherming/Onderhoud toe bij aankoop van CorelDRAW Graphics Suite. U krijgt toekomstige versies van CorelDRAW Graphics Suite
dan voor de betaalbaarste prijs. Met één kleine jaarlijkse betaling beschikt u over automatische updates met de nieuwste functies en toepassingen.
Eenmalige licentieaankoop voor permanent eigendom Betaal eenmalig en word eigenaar van de versie voor permanent, nooit eindigend gebruik.

Licentie met meerdere gebruikers
Koop één serienummer dat door verschillende geregistreerde gebruikers kan worden gebruikt. NIEUW: Profiteer van CorelSure Onderhoud met
CorelDRAW-ondernemingslicenties (te beginnen bij één exemplaar) en de optie om het onderhoud te verlengen na het eerste jaar voor de
meest betaalbare prijs.

VERBETERD

Corel, CorelDRAW, het CorelDRAW-ballonlogo, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE en Slim snijden zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation in Canada, de Verenigde Staten en elders. Alle overige vermelde bedrijfs-, product- en servicenamen, logo's, merken en gedeponeerde of nietgedeponeerde handelsmerken worden alleen ter identiﬁcatie gebruikt en blijven het exclusieve eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van merken, namen, logo's of enige andere
informatie, afbeeldingen of materiaal die of dat eigendom is of zijn van een derde partij, kan niet als ondersteuning worden opgevat. Wij verklaren geen enkel eigendomsbelang in genoemde
informatie, afbeeldingen, materiaal, merken en namen van derden te hebben. Ga voor alle kennisgevingen en informatie over octrooien naar www.corel.com/patent
Gemaakt met CorelDRAW® Graphics Suite
©2021 Corel Corporation.
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