Producthandleiding

Maak kennis met

CorelDRAW Graphics Suite 2021
Professionele graﬁsche software waarmee u
het creatieve vuur kunt aanwakkeren.
Graﬁsche professionals zijn altijd op zoek naar
krachtige oplossingen om hun productiviteit te
verhogen. Deadlines en winstmarges zijn korter en
kleiner dan ooit. Bedrijven groot en klein zijn op
zoek naar nieuwe manieren om een band met
klanten te creëren. En nu thuiswerken de norm
wordt voor de manier waarop zovelen werken, ziet
een probleem als verbonden blijven met collega's,
klanten en zelfs vrienden er heel anders uit dan
slechts een jaartje geleden.
CorelDRAW® Graphics Suite 2021 heeft zich verder
ontwikkeld en pakt deze snel veranderende
behoeften krachtig aan. Samenwerking staat
centraal bij onze tools van de volgende generatie,
waarbij opmerkingen in real-time kunnen worden
verzameld en feedback onmiddellijk kan worden
opgelost, waar teamleden of opdrachtgevers zich
ook bevinden. De geavanceerde illustratie- en
fotobewerkingsfuncties bevorderen het
ontwerpproces en zorgen dat u in recordtijd het
exacte uiterlijk of eﬀect kunt bereiken dat u voor
ogen had. En met de nieuwe workﬂows krijgt u
volledige controle over pagina's en ontwerpassets,
zodat u sneller van idee tot einduitvoer kunt gaan.
CorelDRAW Graphics Suite 2021 is een onmisbare
tool voor de manier waarop ontwerpers vandaag
werken, met een sterke focus op samenwerking,
productiviteit en smetteloos resultaat.

Ontworpen om de klus te klaren: Pak projecten
sneller en eenvoudiger aan met nieuwe en
vooruitstrevende illustratie- en
fotobewerkingstools. Stimuleer uw productiviteit
met samenwerkingsfuncties van de volgende
generatie die uw ontwerptraject en revisieproces
versnellen en ontwerp doelmatiger in onze nieuwe
ﬂexibele ontwerpruimte, met onder andere
workﬂows voor ontwerpen met meerdere pagina's
en meer uitgebreide exportmogelijkheden.
Verleg de grenzen van ontwerp: Met de
toepassingen voor vectorillustratie en lay-out,
fotobewerking en typograﬁe, kunt u uw creativiteit
alle ruimte geven voor digitale projecten of
drukwerk. Met de nieuwe functie In perspectief
tekenen wordt een normaal gesproken complexe
workﬂow eenvoudig, zodat u over meer tijd
beschikt voor uw favoriete taken.
Neem controle over uw creatieve traject:
Proﬁteer van de vrijheid om te creëren op de
manier waarop u dat wilt dankzij krachtige
graﬁsche gereedschappen die zijn ontwikkeld voor
Windows, macOS, mobiele apparaten, het web, en
nu ook een geheel nieuwe app voor iPad. Via de
aanpasbare werkruimten voor Windows en Mac
kunt u leren en ﬂoreren in een ruimte die voor u
op maat is gemaakt. Maak pakkende ontwerpen
op úw manier, wanneer u maar wilt en waar u
maar wilt.
Firman Hatibu

Want: CorelDRAW is overal!
Beleef een ware multiplatformervaring op Windows, Mac, het web, iPad en andere mobiele apparaten. Met een voor touch geoptimaliseerde gebruikersinterface breidt CorelDRAW.app™ de
mogelijkheden uit van wat u op mobiele telefoons en tablets kunt doen en met de nieuwe iPad-app wordt het nog eenvoudiger om onderweg te ontwerpen.

Ontworpen voor Windows 10

Van onder tot boven voor de Mac ontwikkeld

Ÿ Pen en touch – Breng snelle aanpassingen met uw vingers of een digitale pen aan
dankzij een touch-werkruimte die het formaat van uw tekenvenster optimaliseert en
alleen de gereedschappen en opdrachten weergeeft die u het meeste gebruikt. Werk snel
en eﬃciënt op tablets die compatibel zijn met de real-time tablet-pc-pen van Windows,
zoals de Microsoft Surface, of gebruik Wacom-tableaus en -apparaten.

Ÿ Native macOS – CorelDRAW Graphics Suite voor Mac is geheel ontwikkeld voor een gebruikservaring die aanvoelt
als een native Mac-ervaring. Menu's, vensters en weergaven, velden en labels, knoppen en andere UI-elementen
weerspiegelen de nieuwste mogelijkheden in MacOS Big Sur. En dankzij native ondersteuning voor Apple Silicon kan
CorelDRAW Graphics Suite 2021 gebruikmaken van de uitzonderlijke kracht en prestaties van de M1-chip van Apple.

Ÿ Dial – Proﬁteer van ondersteuning voor wielapparatuur, zoals de Microsoft Surface Dial.
®
Ervaar een alternatieve 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.
Ÿ 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.

Ÿ Sidecar – Versnel uw workﬂow door uw iPad als een tweede scherm te gebruiken. Dankzij de ondersteuning voor
Sidecar op macOS, kunt u ontwerpen op een iPad met een Apple Pencil en de wijzigingen direct zien in CorelDRAW
op uw desktop.
Ÿ Touch Bar – Proﬁteer van de tijdbesparende functies van de Touch Bar op de MacBook Pro. Niet alleen beschikt
u met de multitouch-display over snelle toegang tot besturing op
het niveau van het OS, maar ook tot functies die speciﬁek
zijn voor CorelDRAW, zoals de lay-outinstellingen,
tekstbesturing en meer.

Laat u voor uw verbeelding niet aan uw bureau ketenen
Ÿ Zet geweldige ideeën om in fantastische ontwerpen, op het moment dat u inspiratie

krijgt, met het veelzijdige CorelDRAW.app.
Ÿ U kunt toegang krijgen wanneer en waar het u het beste uitkomt met deze krachtige

webapp, die u in elke populaire browser en op elk apparaat kunt gebruiken.
Ÿ Met een voor touch geoptimaliseerde gebruikerservaring breidt CorelDRAW.app de

mogelijkheden uit van wat u op mobiele telefoons en tablets kunt doen en met de
nieuwe iPad-app wordt het nog eenvoudiger om onderweg te ontwerpen.

Konrad Jahnz

Wakker het creatieve vuur aan
U beschikt over alle vereiste professionele kracht om
smetteloze ontwerpprojecten binnen de deadline te leveren.
Graphics en illustratie

Samenwerking

Gebruik de krachtige vectorillustratietools in CorelDRAW om lijnen, vormen en krommen
om te zetten in complexe kunstwerken en oogstrelende ontwerpen. Ontdek de nieuwe
functie In perspectief tekenen om uw workflow te vereenvoudigen bij het tekenen van
gebouwen, landschappen of productconcepten vanuit vrijwel elk gezichtspunt.

Bespaar tijd dankzij samenwerkingsfuncties van de volgende generatie. Maak
naadloos en in real-time contact met klanten en collega's. Nodig revisoren uit om
rechtstreeks in het CorelDRAW-ontwerpbestand te werken aan annotaties en
commentaar met behulp van CorelDRAW.app.

Paginalay-out

Typografie

U krijgt alle vereiste tools voor het maken van indelingen voor brochures, documenten
met meerdere pagina's en meer. Configureer uw projecten sneller met de nieuwe tools
voor precisielay-out en bekijk, beheer, bewerk en publiceer alle ontwerpassets van uw
digitale project in één flexibele ontwerpruimte.

Deel uw letters prachtig in met een complete set typografische tools. Voeg effecten
als schaduwen en omtrekken toe, maak tekst passend voor een tracé en laat tekst
om voorwerpen lopen. Profiteer van OpenType-functies zoals ligaturen,
ornamenten, kleine hoofdletters, varianten voor krulletters en meer.

Fotobewerking
Retoucheer en verbeter uw foto's met de krachtige fotobewerkingstools van Corel
PHOTO-PAINT. Verken de getransformeerde workflow voor Aanpassingen waarmee u
kritieke beeldverbeteringen niet-destructief en in context kunt toepassen. Gebruik de
indrukwekkende tool Kleuren vervangen voor een snellere en gemakkelijkere route
naar smetteloze foto's.

ENZORE

Waaruit bestaat de suite?
Intuïtieve toepassing voor vectorillustratie en paginalayout die voldoet aan alle behoeften van de drukke
graﬁsche professionals van vandaag

Professionele beeldbewerkingstoepassing waarmee u snel
en gemakkelijk foto's kunt retoucheren en verbeteren

Van royalty's gevrijwaarde inhoud en
ingebouwde leermiddelen
Ÿ 7000 clipart, digitale afbeeldingen en sjablonen voor bedekkende
voertuigbekleding
Ÿ 1000 digitale foto's in hoge resolutie
Ÿ Meer dan 1000 TrueType- en OpenType-lettertypen

Zelfstandige toepassing voor lettertypebeheer waarmee u
eenvoudig lettertypen die lokaal of op het netwerk zijn
opgeslagen kunt vinden, indelen of hiervan een voorbeeld
kunt bekijken
Een hulpprogramma dat in CorelDRAW is geïntegreerd en
dat gebruikmaakt van AI om snel en nauwkeurig bitmaps
om te zetten in bewerkbare vectorafbeeldingen

Meld u bij de webapp aan wanneer u onderweg bent en krijg
op elke gewenste locatie toegang tot uw werk, of geef klanten
of zakelijke partners toegang tot uw ontwerpbestanden voor
revisie en annotatie*

NEW!

Gebruik de iPadOS-app om de mogelijkheden om
onderweg te ontwerpen verder uit te breiden

for iPad

Ÿ 150 professioneel ontworpen sjablonen
Ÿ Meer dan 600 verlooptint-, vector- en bitmapvullingen
Ÿ Inzichten van kenners, producthints en trainingsvideo's

Ondersteuning voor automatisering
Ÿ JavaScript (JS): met de geïntegreerde API die wordt ondersteund op
Windows en macOS kunnen ontwikkelaars taken automatiseren en
functies uitbreiden
Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)**: geïntegreerde
ontwikkelomgeving met 64-bits ondersteuning en waarmee u uw
workﬂow kunt stroomlijnen door taken te automatiseren
Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)**:
gereedschapsset op basis van de kracht van .NET framework waarmee
u tijdbesparende macro's kunt maken om taken te automatiseren en
functies uit te breiden

Foto-editor waarmee u HDR-afbeeldingen kunt maken en
eenvoudige correcties en verbeteringen kunt aanbrengen in
uw RAW- of JPEG-foto's

Een internetverbinding is vereist voor toegang tot bepaalde meegeleverde softwareonderdelen, online functies en inhoud.

* 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.
** Verkrijgbaar bij CorelDRAW Graphics Suite voor Windows

Voor wie is het bedoeld?
CorelDRAW Graphics Suite 2021 is veelzijdig genoeg om aan alle creatieve behoeften te voldoen.
CorelDRAW Graphics Suite krijgt de voorkeur van professionals in een groot aantal veeleisende
branches, waaronder productie, techniek, marketing en meer, en vormt een vertrouwd gereedschap
voor ontwerpers en bedrijven overal ter wereld. CorelDRAW Graphics Suite 2021 is veelzijdig genoeg
om aan alle creatieve behoeften te voldoen. CorelDRAW Graphics Suite krijgt de voorkeur van
professionals in een groot aantal veeleisende branches, waaronder productie, techniek, marketing en
meer, en vormt een vertrouwd gereedschap voor ontwerpers en bedrijven overal ter wereld.

Merken en marketing

Retail en e-commerce

Van creatieve professionals die in de reclame en voor
uitgeverijen werken, tot kleine bedrijven die
marketingmateriaal intern verzorgen, met CorelDRAW
Graphics Suite beschikken ze over de tools om alles te
maken, variërend van pakkende merkidentiteitsassets,
in het oog springend verkoopmateriaal en meer.

Met toegewijde tools voor het web en drukwerk
vormt CorelDRAW Graphics Suite de ideale
oplossing voor aanbiedingen op het verkooppunt,
graphics voor online winkels en content voor
sociale media.

Borden en grootformaat
afdrukken
Professionals in de bordenbranche en het drukwezen
vertrouwen op CorelDRAW om illustraties te maken
voor een scala aan outputs dankzij de krachtige
kleurenbeheerengine en superieure pre-presstools.

Illustraties en kunst
Illustrators and artists alike can combine their talents
and skills with CorelDRAW's powerful vector
illustration and image editing to create beautiful,
sophisticated works of art.

Klanten keuze bieden

Kleding en textiel
OCTO

Of u nu zeefdrukken produceert, borduurwerk
maakt, direct op textiel afdrukt of kleding ontwerpt,
met CorelDRAW Graphics Suite beschikt u over alle
vereiste tools om ontwerpen te creëren en uit te
voeren voor de modebranche.

Ongeacht of u de jaarbegroting van uw
bedrijf eenvoudiger kunt beheren op basis
van een abonnement of er de voorkeur aan
geeft om rechtstreeks eigenaar te worden van
de software, Corel biedt u keuze en dwingt u
nooit in een bepaald licentiemodel.

CorelDRAW voor bedrijven en
grote organisaties
Speciaal ontwikkeld voor teams en
grote organisaties
CorelDRAW Graphics Suite 2021 is het ideale ontwerpplatform voor teams met meerdere
ontwerpers, belanghebbenden en goedkeurders die samen aan projecten werken. De
teamleden kunnen op Windows, Mac of beide werken, en in alle gevallen beschikt de ITafdeling over eenvoudige softwaredistributie, ondersteuning voor virtualisatie en het geen
opslagruimte in beslag nemende CorelDRAW.app, voor probleemloze implementatie van
begin tot einde. Bovendien kunnen organisaties van elke omvang, waaronder de overheid
en onderwijsinstellingen, de touwtjes van het budget stevig in handen houden dankzij
ﬂexibele licentieopties die de keuze bieden van een abonnement of programma's voor
permanent eigendom.

Met de CorelDRAW.app staat
samenwerking centraal!
Dankzij verbeterde en gestroomlijnde samenwerkingsworkﬂows is het eenvoudig om werk
voor revisie, feedback en goedkeurig in te dienen, en dat op zeer doelmatige en naadloze
wijze. Ontwerpers kunnen dynamische co-creatie van tekst gebruiken om controle te
behouden over speciﬁeke eigenschappen (zoals het lettertype, de grootte, kleur en de locatie
van tekstelementen), terwijl bijdragers over de mogelijkheden beschikken om de eindtekst te
implementeren zonder dat de integriteit van het ontwerp wordt aangetast. Wanneer het
moment van revisie is aangebroken kunnen belanghebbenden een scala aan tools voor
commentaar en annotatie in CorelDRAW.app gebruiken, maar kunnen ontwerpers het geheel
bijhouden met live opmerkingen in CorelDRAW 2021.

NB: 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.

Uitgelichte
functies

Firman Hatibu

Geavanceerde illustratie
In een wereld waarin tijd meer dan ooit geld is, moet uw software de beste resultaten snel kunnen
leveren, zodat u zich kunt richten op het creatieve werk. Dankzij de mogelijkheden voor precieze
lay-out en de geavanceerde functie In perspectief tekenen, worden complexe workﬂows met
CorelDRAW Graphics Suite 2021 eenvoudig, zodat u in geen tijd prachtige resultaten kunt leveren.

NIEUW! In perspectief
tekenen
Deze nieuwe functie wil u snelheid en hogere
productiviteit leveren en is gebaseerd op de
principes van perspectivische projectie. Hiermee
voorkomt u dat u eerst complexe rasters moet
instellen en worden live hulplijnen weergegeven
terwijl u voorwerpen tekent, wijzigt of
transformeert. Met de intuïtieve camerahulplijnen
beschikt u over soepele controle over de
scherptediepte doordat de positie van de viewer
wordt weergegeven.
Dankzij aanpasbare voorkeuzen voor een-, tweeen driepunts perspectieftekeningen kunt u met
de werkbalk van In perspectief tekenen snel de
tekenvlakken wijzigen en het uiterlijk van het
perspectiefveld aanpassen op een manier die het
beste bij uw project of favoriete werkwijze past.
U kunt eenvoudig meerdere perspectiefgroepen
maken die elk een eigen, uniek perspectiefveld
hebben, bijvoorbeeld op dezelfde pagina of in
hetzelfde document. Voorkom kopzorgen tijdens
het werken aan een complexe lay-out door een
perspectiefveld te vergrendelen, zodat u kunt
voorkomen dat u de horizonlijnen of
verdwijnpunten per ongeluk verplaatst.

Video bekijken

VERBETERD! Hulplijnen
Bij het werken met hulplijnen kunt in één klik
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 een complex ontwerp werkt in
CorelDRAW 2021, 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.

Flexibele ontwerpruimte

Pagina 2

Pagina 3

Versnel uw creatieve traject van ontwerp naar uitvoer met nieuwe workflows waarbij u over de controle over uw pagina's beschikt. Met alle nieuwe manieren
om door uw projecten en ontwerpelementen te navigeren en uw ontwerpen te beheren, is het eenvoudiger dan ooit om de stappen van inspiratie tot
eindproduct te zetten.

NIEUW! Weergave met
meerdere pagina's

NIEUW! Koppelvenster/
controlevenster Pagina's

NIEUW! Meerdere items
tegelijk exporteren

Versnel uw ontwerpwerkzaamheden met
Weergave met meerdere pagina's en beheer
alle pagina's in een ontwerp tegelijk.

In het nieuwe koppelvenster/controlevenster Pagina's
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 wijzigen kunt u
heel eenvoudig via slepen doen. Bovendien kunt u op
één locatie pagina's toevoegen, verwijderen of de naam
ervan wijzigen, waarmee u tijd en inzet bespaart. 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.

Maak een aangepaste lijst met de items die u wilt
exporteren. Het nieuwe
koppelvenster/controlevenster Exporteren beschikt
over een reeks flexibele en tijdbesparende opties
voor het uitvoeren van pagina's en voorwerpen.

Weergave met meerdere pagina's biedt
verschillende weergave-opties. Als u werkt
aan bestanden met een vaste volgorde of
deze reviseert, zoals voor brochures, boeken
of magazines, kunt u de pagina's in
volgorde indelen in een kolom, rij of raster.
Wanneer een project een scala aan
afzonderlijke maar verwante elementen
bevat, zoals het materiaal voor een
marketingcampagne, kunt u in de modus
Aangepast naar wens niet-opeenvolgende
pagina's opnieuw indelen met het gemak
van slepen en neerzetten.

NIEUW! Pagina
automatisch passend maken

Welke modus u ook kiest, u kunt snel
voorwerpen van de ene naar de andere
pagina verplaatsen, ontwerpelementen
uitlijnen en tekstframes tussen pagina's
koppelen, het formaat van pagina's
interactief aanpassen, een
voorkeuzeformaat instellen en meer.

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 de marges snel aanpassen door de ruimte
tussen de ontwerpelementen en de rand van
de pagina op te geven.

Video bekijken

Pagina 4

Exporteer pagina's of voorwerpen naar meerdere
indelingen die de industriestandaard vormen,
waaronder PDF. Hetzelfde ontwerpelement kan
tegelijkertijd worden geëxporteerd met verschillende
instellingen. U doet dit door het in het
koppelvenster/controlevenster Exporteren te
dupliceren en de uitvoeropties te wijzigen. Of u kunt
verschillende items tegelijk exporteren met behulp
van identieke voorkeuren.

Video bekijken
Pagina 1

Pagina 5

Vooruitstrevende beeldbewerking
Met de krachtige nieuwe fotobewerkingsfuncties kunt u uw afbeeldingen in minder stappen
verbeteren. Proﬁteer van een snellere en eenvoudigere route naar smetteloze afbeeldingen
en win kostbare tijd terug, zodat u alle verwachtingen van klanten kunt overtreﬀen.

NIEUW! Koppelvenster/controlevenster
Aanpassingen
U krijgt direct toegang tot de belangrijkste en meestgebruikte ﬁlters, zodat u snel niet-destructief,
in real-time en in context kunt werken. Met de geheel nieuwe modus Lokale aanpassing wordt
het eenvoudiger om een ﬁlter speciﬁek te richten op een bepaald afbeeldingsgebied. Wanneer de
resultaten van een aanpassing ideaal zijn, kunt u de instellingen in één klik opslaan en later
opnieuw gebruiken. U kunt ook kiezen welke ﬁlters standaard ingeschakeld zijn bij het starten,
zodat u direct aan de slag kunt.

NIEUW! Kleuren
vervangen

NIEUW! HEIFondersteuning

Het filter Kleuren vervangen is geheel van
voren af aan opnieuw opgebouwd. Met een
verbeterde kleurkiezer en pipet kunt u
nauwkeuriger bewerken en dankzij een
nieuw interactief besturingselement kunt u
het bereik van toon en verzadiging nu
intuïtiever fijn afstemmen. Corel PHOTOPAINT 2021 heeft nu ook een schuifregelaar
waarmee u soepelere kleurovergangen kunt
instellen tussen geselecteerde en nietgeselecteerde pixels.

Profiteer van foto's die op smartphones
zijn vastgelegd met ondersteuning voor
de High Efficiency Image File-indeling,
HEIF, in Corel PHOTO-PAINT en
CorelDRAW 2021.

Video bekijken

Samenwerking van de volgende generatie
We gaan nog een stap verder met onze baanbrekende samenwerkingsfuncties en hebben nu CorelDRAW.app verbeterd, zodat u in real-time met klanten en collega's kunt samenwerken aan
ontwerpprojecten. Met snellere manieren om verbinding te maken en ondersteuning voor Microsoft Teams, wordt het in CorelDRAW Graphics Suite 2021 nog eenvoudiger om projecten in het
gareel te houden, ondanks dat we niet op dezelfde plek kunnen werken.

NIEUW! Livecommentaar

NIEUW! Dashboard

Met de nieuwe functie voor livecommentaar kan
iedereen die bij een project betrokken is, in realtime samenwerken. Belanghebbenden kunnen
commentaar leveren en annotaties maken in een
document in CorelDRAW.app, waarbij alle
feedback onmiddellijk wordt weergegeven in het
werkbestand in CorelDRAW 2021. Wanneer een
ontwerper opheldering wil over bepaalde input,
kunnen revisoren zijn of haar vraag direct zien in
CorelDRAW.app, waarmee vertragingen in het
verﬁjningsproces worden vermeden en
goedkeuring aanzienlijk wordt versneld.

Een nieuwe dashboard in CorelDRAW 2021
en CorelDRAW.app fungeert als uw
samenwerkingshub. Het bevat alle
ontwerpbestanden in de cloud 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.

Video bekijken

Video bekijken

NIEUW! CorelDRAW.app voor Microsoft Teams
Met CorelDRAW.app. voor Teams kunt u uw CorelDRAW-ontwerpbestanden bekijken en bewerken in
Microsoft Teams. Meld u aan met uw zakelijke Microsoft 365-gebruikersaccount om nieuwe ontwerpen
te maken tijdens een vergadering en werk in real-time samen aan de revisie van ontwerpen met uw
teamleden in een van de teamkanalen.

NB: 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.

Met
CorelDRAW
kan ik mijn
verbeelding
omzetten in
verbazingwekk
ende
ontwerpen.
Firman Hatibu
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CorelDRAW-productlijn
CorelDRAW Graphics Suite 2021 maakt deel uit van onze volledige lijn met creatieve grafische
softwareoplossingen, die voldoen aan de behoeften van hobbyisten, thuisbedrijven en professionele
grafische gebruikers. Andere producten in de CorelDRAW-productlijn zijn onder andere:

NIEUW! CorelDRAW Essentials 2021
Wanneer u net komt kijken op het gebied van grafisch ontwerp of er al een
beetje mee experimenteert, u kunt uw ontwerpideeën tot leven brengen met
deze veelzijdige vectorillustratiesoftware. Maak posters, kaarten, kalenders,
afbeeldingen voor sociale media en meer, en dat snel en vol vertrouwen.

NIEUW! CorelDRAW Standard 2021
Pak ontwerpen voor uw thuisprojecten of uw kleine bedrijfje aan met deze
instapsuite met tools voor illustratie, lay-out en fotobewerking. Dankzij
tips en studielessen kunt u ontwerpen creëren, wat uw ontwerpervaring
ook is en ongeacht uw specialiteit.

CorelDRAW Technical Suite
CorelDRAW Technical Suite is ideaal voor branches zoals techniek, architectuur
en productie en biedt uitzonderlijke controle en precisie voor smetteloze
technische documentatie en ontwerp. Met de unieke tools voor de workflows
voor technisch tekenen kunt u zeer complexe afbeeldingen maken en vrijwel
elke gewenste soort visuele communicatie in recordtijd produceren.

TM

Tomasz Mroziński

Systeemvereisten
FOR MAC APP STORE

MICROSOFT STORE EDITION

Ÿ Windows 10*, 64-bits, met de meest recente updates

Ÿ macOS Big Sur 11.0 of macOS Catalina 10.15, met de meest recente revisie

Ÿ Intel Core i3/5/7/9 of AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ Multicore Intel- of Apple M1-processor

Ÿ Met OpenCL 1.2 compatibele videokaart met 3+ GB VRAM

Ÿ Met OpenCL 1.2 compatibele videokaart met 3+ GB VRAM

Ÿ 4 GB RAM (8+ GB of meer aanbevolen)

Ÿ 4 GB RAM (8 GB of meer aanbevolen)

Ÿ 4,3 GB beschikbare hardeschijfruimte voor toepassings- en

Ÿ 4 GB beschikbare hardeschijfruimte voor toepassingsbestanden (Solid State

installatiebestanden
Ÿ Multi-touchscherm, muis of tableau

Drive aanbevolen); hoofdlettergevoelige bestandssystemen worden niet
ondersteund

Ÿ Schermresolutie van 1280 x 720 bij 100% (96 dpi)

Ÿ 1280 x 800 schermresolutie (1920 x 1080 of aanbevolen)

Ÿ Dvd-station optioneel (voor installatie van versie in doos)

Ÿ Muis of tableau

Ÿ Voor installatie vanaf dvd is een download van maximaal 700 MB vereist

Ÿ Een internetverbinding is vereist voor het installeren en veriﬁëren van

Ÿ Een internetverbinding is vereist voor het installeren en veriﬁëren van

CorelDRAW Graphics Suite en toegang tot bepaalde meegeleverde
softwareonderdelen, online functies en inhoud.

CorelDRAW Graphics Suite en toegang tot bepaalde meegeleverde
softwareonderdelen, online functies en inhoud.

*CorelDRAW Graphics Suite 2021 wordt ondersteund voor Windows 10, versie 2004,
20H2 en latere versies die mogelijk worden uitgebracht tijdens de levenscyclus van
CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Jedalias Mendez

Over Corel
Dankzij Corel-producten kunnen miljoenen verbonden kenniswerkers overal ter wereld sneller
fantastisch werk leveren. Wij brengen enkele van de bekendste softwaremerken in de branche
op de markt en bieden individuele gebruikers en teams de mogelijkheden om te creëren,
samen te werken en indrukwekkende resultaten te leveren. Ons succes is gebaseerd op onze
voortdurende inzet om een breed aanbod aan innovatieve applicaties te leveren, waaronder
CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® en WinZip®, die gebruikers inspiratie bieden en hen
helpen bij het bereiken van hun doelen.
Ga voor meer informatie over Corel naar www.corel.com.
Copyright ©2021 Corel Corporation.
®

CorelDRAW Graphics Suite 2021 - Handleiding voor de recensent
Corel, CorelDRAW, het CorelDRAW-ballonlogo, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, MindManager en WinZip zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation in Canada, de Verenigde Staten en elders. Parallels is
een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Parallels International GmbH in Canada, de VS en elders. Apple, Apple
Pencil, iPad, Mac, MacBook Pro, macOS, Sidecar en Touch Bar zijn handelsmerken van Apple Inc. Alle overige vermelde bedrijfs-,
product- en servicenamen, logo's, merken en gedeponeerde of niet-gedeponeerde 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
Oorspronkelijke voorbeeldillustraties worden door derde partijen geleverd en worden gebruikt en/of gewijzigd met
toestemming, tenzij anders met genoemde partijen is overeengekomen.

Konrad Jahnz

