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Radek Hofman
 Corel Account Manager
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nejvýznamější oblasti pro uživatele

▪
 

Efektivní správa obsahu

▪
 

Výkonnější a rychlejší nástroje

▪
 

Konzistence barev

▪
 

Výstup pro jakýkoli typ materiálu

▪
 

Výukové nástroje

správa obsahu >
 

důvěra ve svou tvorbu >
 

snadný výstup
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Corel®  CONNECT
Efektivní správa obsahu
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Corel®  CONNECT
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obsah knihoven grafické sady

▪
 

10 000 vysoce kvalitních klipartů a digitálních obrázků
▪

 
1 000 profesionálních digitálních fotografií ve vysokém rozlišení

▪
 

1 000 písem OpenType®

 

a mezinárodních písem
▸

 
rodiny písem Helvetica a Frutiger

▸
 

písma Windows®

 

Glyph List 4 (WGL4)
▸

 
rytecká písma

▪
 

2 000 šablon vozidel
▪

 
350 profesinálně navržených šablon

Efektivní správa obsahu
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Corel®  PowerTRACE™

Výrazné vylepšení výsledků trasování
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Síťová výplň (Mesh Fill)
dokonalejší výsledek použití nástroje
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Síťová výplň (Mesh Fill)
dokonalejší výsledek použití nástroje
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Nástroje pro tvorbu
nástroj Malířské techniky
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Nástroje pro tvorbu
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Nástroje pro tvorbu
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Corel®  PHOTO-PAINT™
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Zcela nová správa barev
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Možnosti výstupu
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Výukové materiály
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Zcela nová příručka CorelDRAW
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Graphics Novel
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Rozšířené možnosti UI
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CorelDRAW®
 Graphics Suite X5
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Corel –
 

technická podpora

▪
 

Corel Knowledge base
▪

 
web: www.corel.com/kb

 
nebo

 
www.corel.com/support

▪
 

Místní středisko technické
 

podpory
▪

 
e-mail: support@corelsupport.cz

▪
 

tel.: 224 239 645
▪

 
web: www.corelsupport.cz
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