Naskenujte kód pomocí
svého smartphonu a uvidíte
sadu CorelDRAW®
Graphics Suite X6
v akci! (v angličtině)

Ať už jste začínající, nebo zkušený návrhář, sada
CorelDRAW ® Graphics Suite X6 představuje řešení
grafického softwaru, na které se můžete spolehnout.
Zahrnuje prostředí se širokou nabídkou obsahu,
profesionální grafický software a nástroje pro úpravy
fotografií a webovou grafiku, takže
vám umožní vytvářet vše
od poutavých log a reklamních
tabulí až po webové stránky,
webovou grafiku, billboardy, fólie
na automobily a letáky.

Vybraní vítězové mezinárodní soutěže grafických
návrhů CorelDRAW 2011

Nástroje pro vlastní soulady barev a styly dokumentů

Jako profesionální
návrhář a umělec mám
plnou důvěru ve skvělou
sadu nástrojů, kterou
sada CorelDRAW
Graphics Suite nabízí.
Umožňuje mi nacházet
můj vlastní styl.“

Kompletní nástroj pro vlastní návrh webů

– Joseph Diaz

Vylepšený výkon díky podpoře 64 bitů a více jader

vítěz hlavní ceny mezinárodní soutěže grafických návrhů
CorelDRAW

Váš styl. Bez omezení.

Nové a pokročilé nástroje, které umožní
vdechnout vašim návrhům život:
Výkonné typografické jádro

Ucelená podpora různých znakových sad

Joseph Diaz, USA
Návrhy inzerátů

Kreativní nástroje pro tvarování vektorů
Další informace získáte od místního prodejce nebo na adrese
www.corel.cz/coreldraw. Sadu si můžete zdarma vyzkoušet!
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Kompletní profesionální sada softwaru
pro grafický design

Součástí sady CorelDRAW ®
Graphics Suite X6 je nepřeberné
množství nového kvalitního obsahu.

V této intuitivní a snadno použitelné sadě najdete vše, co
potřebujete pro profesionální grafický design, ilustrace, stránkový
zlom, převod rastrů na křivky, úpravy fotografií, webovou grafiku,
tvorbu webových stránek a online spolupráci. Sada podporuje také
64bitové systémy a umožňuje tak naplno využít celý výkon počítače.

Hlavní aplikace
Nové nástroje pro tvarování
poskytují tvořivé možnosti
pro zdokonalení vektorových
objektů, například rozmazání
objektu (vlevo nahoře),
přidání efektu víru (vpravo
nahoře), použití nástroje
Přitáhnout (vpravo dole)
a použití nástroje Odpudit
(vlevo dole).

Všestranné nástroje pro hledání obsahu,
kompozici a kreslení
Ať už tvoříte pro web nebo tisk, je vám k dispozici ucelená sada
nástrojů pro kreslení, převod rastrů na křivky, úpravy fotografií,
malířské techniky a webovou grafiku. Pro snadnou správu stylů
a barev jsou určeny ukotvitelné panely vlastností a další pohodlné
funkce, např. sady stylů a soulady barev. Při kreativní tvorbě vám
budou rovněž k užitku pokročilé typografické nástroje OpenType ®.
Navíc můžete své pracovní postupy výrazně urychlit pomocí
nástroje Corel ® CONNECT ™, kontextového vyhledávače, který
bleskurychle vyhledá obsah ve vašem počítači, v místní síti nebo
na vybraných webech.

Hodnotné výukové materiály pro grafiky všech
úrovní
Dejte se do práce – CorelDRAW ® Graphics Suite X6 vám ji usnadní
již od prvních okamžiků! K dispozici máte všechny výukové nástroje,
které potřebujete k usnadnění začátků i při pokročilé tvorbě,
včetně cenných videokurzů, ucelených výukových nástrojů,
vysvětlení od odborníků a inspirativní příručky.

Cenný digitální obsah
Využijte pokročilé typografické možnosti formátu OpenType
a vyberte si některé z 1 000 profesionálních písem, včetně
špičkových rodin, jako je Helvetica ® nebo Frutiger ®. Navíc máte
po ruce tisíce volně použitelných fotografií, všestranných klipartů
a profesionálních šablon. Dejte svému dílu profesionální vzhled
a současně ušetřete čas i peníze!

Přesná kontrola a snadné sdílení díky
kompatibilitě, která na trhu nemá obdoby
Můžete vytvořit cokoli od tabulí a letáků přes vizitky a potisky na
auta až po webovou grafiku a další materiály a výstup pak směrovat
na celou řadu médií. Výsledky své práce můžete přizpůsobovat
a jakkoli sdílet díky podpoře více než 100 formátů souborů, včetně
formátů PDF, JPG, PNG, EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX a PPT.

Soulady barev usnadňují
změnu kombinací barev.

! CorelDRAW ® X6: Intuitivní aplikace pro vektorové ilustrace a stránkový zlom
! Corel ® PHOTO-PAINT ™ X6: Aplikace pro profesionální úpravu fotografií
! Corel ® PowerTRACE ™ X6: Nástroj pro přesný převod rastrové grafiky

na vektorovou
! Corel ® Website Creator ™ X6*: Výkonný software pro tvorbu vlastních webů
! Corel CAPTURE ™ X6: Jednoduchý nástroj pro tvorbu snímků obrazovky
! Corel ® CONNECT ™ X6: Okamžité vyhledávání obsahu
! PhotoZoom Pro 2**: Modul plug-in aplikace PHOTO-PAINT pro zvětšování

digitálních obrázků
! ConceptShare ™ (v angličtině): Interaktivní nástroj pro spolupráci online
*Pro stažení je vyžadovám účet na Corel.com.
** Je vyžadována registrace.

Pomocí sad stylů můžete snadno upravovat
objekty, které sdílejí formátovací atributy.

Rychlé nastavení a snadné spuštění

Snadný stránkový zlom
" NOVÉ vlastní soulady barev

Pro svůj grafický návrh si můžete snadno vytvořit doplňkovou paletu barev.
" NOVÉ nástroje pro stránkový zlom

Vyhrazení místa na stránce pro text nebo grafiku je díky novému prázdnému
rámečku PowerClip velmi snadné.

Tvorba návrhů se stylem a tvořivostí

Obsah

! Windows® 7 (32bitové nebo 64bitové verze), Windows

! 10 000 vysoce kvalitních klipartů a digitálních

Vista ® (32bitové nebo 64bitové verze) nebo Windows ® XP
(32bitové verze), s nainstalovanými nejnovějšími
aktualizacemi Service Pack
! Intel® Pentium® 4, AMD Athlon ™ 64 nebo AMD Opteron ™
! 1 GB RAM
! 1,5 GB volného místa na pevném disku (pro instalaci bez
obsahu)
! Myš nebo tablet
! Monitor s rozlišením 1024 × 768 bodů
! Jednotka DVD
! Microsoft ® Internet Explorer ® 7 nebo novější

obrázků
! 1 000 profesionálních digitálních fotografií s vysokým

rozlišením
! 1 000 profesionálních písem, včetně špičkových

písem OpenType ®, jako je např. Helvetica ®
! 350 profesionálně navržených šablon
! 2 000 šablon vozidel
! 800 rámečků a vzorků
! Tištěná vázaná barevná příručka obsahující rady

a postupy odborníků
! Více než 2 hodiny výukových videí (vyžadováno

připojení k Internetu)

" NOVÉ rastrové a vektorové vzorové výplně

K dispozici je celá sada nových vektorových vzorových výplní, které vůbec
poprvé umožňují využít průhledné pozadí. Rozšířena byla i nabídka rastrových
vzorových výplní.

" NOVÉ styly dokumentů

Získejte snadnou správu stylů a barev! Nový ukotvitelný panel Styly objektů
centralizuje tvorbu a správu stylů a nabízí všechny potřebné nástroje na
jednom místě.

Rychlejší a efektivnější práce

" NOVÁ rozšířená podpora písem OpenType®

" NOVÉ panely v nástroji Corel ® CONNECT ™

Vytvářejte působivé texty pomocí pokročilých typografických funkcí
OpenType, jako jsou například kontextové a stylistické alternativy, ligatury,
ornamenty, kapitálky, ozdobné varianty a další funkce.

Okamžitě naleznete obrázky ve svém počítači, v místní síti nebo na vybraných
webech.
" VYLEPŠENÁ rychlost a výkon

" NOVÁ podpora složitých písem

Vychutnejte si rychlost vícejádrového zpracování a 64bitové podpory, které
umožňují rychlé dokončení požadovaných úkolů.

Správná sazba v asijských a blízkovýchodních jazycích již nebude noční můrou.
" NOVÉ tvůrčí nástroje pro tvorbu vektorových tvarů

Přidejte ke svým vektorovým kresbám kreativní efekty! Aplikace CorelDRAW
X6 přináší čtyři nové tvarovací nástroje, které rozšíří váš kreativní arzenál při
dolaďování vektorových objektů.

Minimální systémové požadavky

®

Vytváření výstupu s jistotou
" NOVÝ software pro návrh webových stránek

Bez námahy vytvářejte weby s profesionálním vzhledem, navrhujte webové
stránky a spravujte webový obsah.
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