Seznamte se se sadou

CorelDRAW Graphics Suite 2021
Profesionální graﬁcký software, který
podpoří vaši kreativitu.
Profesionální graﬁci hledají výkonná řešení,
která zvýší jejich produktivitu. Termíny a marže
nebyly nikdy důležitější. Firmy všech velikostí
hledají nové způsoby komunikace se zákazníky.
A protože pro spoustu lidí se domov stal
primárním místem, odkud pracují, komunikace
s kolegy, klienty a dokonce i kamarády
se během posledních měsíců výrazně změnila.
Sada CorelDRAW® Graphics Suite 2021 prošla
vývojem, aby se těmto rapidním změnám
přizpůsobila. S našimi nástroji nové generace,
které se ještě více zaměřují na spolupráci,
je možné získávat a řešit zpětnou vazbu
v reálném čase, ať už jsou členové týmu
a klienti kdekoli. Pokročilé funkce pro úpravy
fotograﬁí a ilustrace, které zrychlují proces
návrhu, vám pomohou dosáhnout
požadovaného vzhledu a efektu v rekordním
čase. S novými pracovními postupy navíc
získáte naprostou kontrolu nad stránkami
a prvky, díky čemuž můžete přejít od nápadů
k ﬁnálnímu výstupu ještě rychleji|.
S jasným zaměřením na spolupráci,
produktivitu a bezchybné výsledky představuje
sada CorelDRAW Graphics Suite 2021
nepostradatelný nástroj pro moderní návrháře.

Navrženo pro produktivitu: S novými
progresivními nástroji pro úpravy fotograﬁí
a ilustrace zvládnete každý projekt rychleji
a bez větší námahy. Podpořte svou produktivitu
s převratnými nástroji pro spolupráci, které
zjednodušují proces návrhu a kontroly, a buďte
ještě efektivnější s naší novou ﬂexibilní
návrhářskou plochou s pracovními postupy pro
vícestránkový a víceprvkový export.
Posuňte hranici graﬁckých návrhů: Aplikace
pro vektorové ilustrace a sazbu, úpravu
fotograﬁí a typograﬁi vám pomohou popustit
uzdu kreativitě v oblasti digitálních médií
i tisku. Naše nová funkce Kreslit v perspektivě
zjednodušuje obvykle velmi komplikovaný
proces a poskytuje vám více času se věnovat
tomu, co opravdu milujete.
Kreativní postupy pod naprostou kontrolou:
Díky výkonným graﬁckým nástrojům
navrženým pro Windows, macOS, mobilní
rozhraní, web a nově také aplikaci pro iPad
si můžete svobodně vybrat, jakým způsobem
chcete svá mistrovská díla vytvářet.
S přizpůsobitelnými pracovními plochami pro
Windows a Mac se můžete učit a rozvíjet
v prostředí, které je vám ušito na míru.
Působivé návrhy můžete vytvářet jakkoli,
kdykoli a kdekoli chcete.
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CorelDRAW je všude!
Užijte si podporu napříč platformami pro Windows, Mac, web, iPad a další mobilní zařízení. S novým uživatelským rozhraním optimalizovaným pro dotykové ovládání
posouvá aplikace CorelDRAW.app™ hranice možného na mobilních zařízeních a tabletech a nová aplikace pro iPad ještě usnadňuje tvoru návrhů na cestách.

Navrženo pro Windows 10

Od základů navrženo pro Mac

Ÿ Ovládání perem a dotykem – Provádějte rychlé úpravy pomocí prstu nebo pera
díky nové pracovní ploše pro dotykové ovládání, která maximalizuje velikost
vašeho okna kresby a zobrazuje pouze ty nástroje a příkazy, které používáte
nejčastěji. Pracujte rychle a efektivně prostřednictvím tabletů s pery
kompatibilními s technologií Windows Real-Time Stylus, například Microsoft
Surface, která byla přidána k dosavadní podpoře tabletů a zařízení Wacom.

Ÿ Nativní pro macOS – Sada CorelDRAW Graphics Suite pro Mac byla od začátku navržena pro prostředí, které působí
jako nativní pro Mac. Nabídky, okna a zobrazení, pole a popisky, tlačítka a další prvky uživatelského rozhraní odrážejí
to nejnovější v systému macOS Big Sur. A s nativní podporou pro Apple Silicon využívá sada CorelDRAW Graphics
Suite 2021 výjimečného výkonu čipu Apple M1.

Ÿ Kolečko – Užijte si vylepšenou podporu zařízení kolečka, jako je Microsoft
Surface Dial. Užijte si alternativní způsob práce s aplikací CorelDRAW® s použitím
dotyku a kolečka. Odložte klávesnici a vyzkoušejte si kontextuální uživatelské
rozhraní na obrazovce.
Ÿ Zobrazení – CorelDRAW Graphics Suite 2021 pro Windows je optimalizována tak,
aby plně využívala graﬁcký procesor (GPU) vašeho systému a nabízela výrazně
plynulejší přibližování a oddalování. Ať už používáte myš, nebo trackpad, můžete
naprosto plynule procházet i ty nejsložitější návrhy.

Ÿ Sidecar – Můžete použít iPad jako druhý displej a zrychlit tak pracovní postupy. S podporou funkce Sidecar
v systému macOS můžete vytvářet návrhy na iPadu s Apple Pencil a zobrazovat změny v aplikaci CorelDRAW
na ploše.
Ÿ Touch Bar – Využijte efektivní funkce Touch Baru na MacBooku Pro. 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.

Nenechte se ve své představivosti omezovat
pracovním stolem
Ÿ S všestrannou aplikací CorelDRAW.app můžete převést skvělé nápady
na úžasné návrhy ve chvíli, kdy vás napadnou.
Ÿ S touto výkonnou webovou aplikací, kterou lze spustit v každém oblíbeném
prohlížeči a na každém zařízení, můžete přistupovat k práci, kdekoli a kdykoli
vám to vyhovuje.
Ÿ S novým uživatelským prostředím optimalizovaným pro dotykové ovládání
na webu posouvá aplikace CorelDRAW.app hranice možného na mobilních
zařízeních a tabletech a nová aplikace pro iPad ještě usnadňuje tvoru návrhů
na cestách.
Konrad Jahnz

Podpořte svou kreativitu
Sada nabízí profesionální výkon potřebný k vytváření dokonalých návrhářských projektů v daném termínu.
Grafika a ilustrace

Spolupráce

Použijte výkonné nástroje pro vektorové ilustrace v aplikaci CorelDRAW k přeměně linek,
tvarů a křivek na komplexní umělecká díla a ohromující návrhy. Prozkoumejte novou funkci
Kreslit v perspektivě, která zjednodušuje pracovní postupy při kresbě budov, scenérií nebo
konceptů produktů z různých úhlů.

S nástroji pro spolupráci nové generace ušetříte drahocenný čas. Spojte
se s klienty a kolegy v reálném čase. Pozvěte recenzenty k zobrazení
a přidání poznámek a komentářů přímo do souboru návrhu CorelDRAW
s použitím aplikace CorelDRAW.app.

Sazba

Typografie

Najdete zde všechny nástroje, které potřebujete k vytváření stránkového zlomu pro
brožury, vícestránkové dokumenty a další. S novými přesnými nástroji pro sazbu můžete
rychleji nastavit projekty a zobrazovat, spravovat, upravovat a publikovat všechny digitální
prvky projektů na jediné flexibilní návrhářské ploše.

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

Úpravy fotografií
S výkonnými nástroji pro úpravu fotografií v aplikaci Corel PHOTO-PAINT můžete
snadno retušovat a vylepšovat své fotografie. Prozkoumejte přepracovaný pracovní
postup úprav, díky kterému můžete provádět zásadní vylepšení obrázků
nedestruktivně a v kontextu. Vyzkoušejte si nástroj Nahradit barvy, který nabízí
rychlejší a snazší cestu k dokonalým fotografiím.

ENZORE

Obsah balení
Intuitivní aplikace pro vektorové ilustrace a sazbu, která
splňuje požadavky profesionálních graﬁckých návrhářů

Bezplatný obsah a integrované výukové nástroje
Ÿ 7 000 klipartů, digitálních obrázků a šablon mobilních reklamních panelů
Ÿ 1 000 digitálních fotograﬁí s vysokým rozlišením

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

Ÿ Více než 1 000 písem TrueType a OpenType
Ÿ 150 profesionálně navržených šablon
Ÿ Více než 600 přechodových, vektorových a rastrových výplní

Samostatná aplikace pro správu písem, která usnadňuje
vyhledávání, uspořádávání a zobrazování náhledů lokálních
i síťových písem

Nástroj používající umělou inteligenci integrovaný do aplikace
CorelDRAW, který umožňuje rychle a přesně převádět rastry
na upravitelnou vektorovou graﬁku

Přihlaste se k aplikaci na cestách a přistupujte k práci, ať už jste
kdekoli, nebo dejte klientům a obchodním partnerům přístup
k souborům návrhu pro kontrolu a přidání komentářů*

NEW!

Posuňte možnosti tvorby návrhů na cestách s aplikací
pro iPadOS

Ÿ Vysvětlení od odborníků, rady k produktům 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

for iPad
Editor fotograﬁí umožňující vytvoření obrázků HDR snadné
retušování a vylepšování fotograﬁí ve formátu RAW nebo JPEG

* Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze prostřednictvím předplatného sady CorelDRAW Graphics
Suite, licence s programem Maintenance nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.
Pro přístup k některým ze zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno připojení k internetu.

** K dispozici se sadou CorelDRAW Graphics Suite 2021 pro Windows

Pro koho je sada určena?
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 nabízí všestrannost, která uspokojí všechny kreativní potřeby.
Sada CorelDRAW Graphics Suite je spolehlivým nástrojem pro návrháře po celém světě
a je oblíbenou volbou profesionálů napříč různými odvětvími, včetně výroby, techniky, reklamních
panelů, marketingu a dalších. Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 nabízí všestrannost, která vyplní
všechny kreativní potřeby. Sada CorelDRAW Graphics Suite je spolehlivým nástrojem pro návrháře
po celém světě a je oblíbenou volbou profesionálů napříč různými odvětvími, včetně výroby,
techniky, výrobu reklamních panelů, marketing a dalších.

Branding a marketing

Obchod a e-commerce

Sada CorelDRAW Graphics Suite umožňuje vytvářet
výjimečné prvky pro identitu značky, působivé prodejní
materiály a mnoho dalšího a je ideálním řešením pro
všechny – od kreativních profesionálů v oblasti reklamy
až po malé podniky vytvářející marketingové materiály.

Se specializovanými nástroji pro web a tisk nabízí
sada CorelDRAW Graphics Suite ideální řešení pro
tvorbu propagačních materiálů, prvků pro online
obchod a obsahu pro sociální média.

Reklamní tabulce
a velkoformátový tisk
Profesionálové v oblasti reklam a tisku se mohou díky
výkonnému modulu správy barev a špičkovým
předtiskovým nástrojům spolehnout na sadu
CorelDRAW při tvorbě uměleckých děl pro širokou
škálu výstupů.

Oblečení a textil
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Ať již pracujete v oblasti sítotisku, výšivek,
přímého potisku nebo oděvů, sada CorelDRAW
Graphics Suite nabízí všechny nástroje, které
potřebujete k tvorbě a dodávání návrhů
v módním průmyslu.

ilustrace a umělecká graﬁka
Ilustrátoři a umělci mohou zkombinovat své
dovednosti a zkušenosti s výkonnými nástroji pro
vektorové ilustrace a úpravy obrázků aplikace
CorelDRAW a vytvářet krásná a soﬁstikovaná
umělecká díla.

Nabízíme zákazníkům volbu
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.

CorelDRAW pro podniky
a velké organizace
Navrženo s ohledem na týmy a velké organizace
CorelDRAW Graphics Suite 2021 je ideální návrhářská platforma pro týmy s více
návrháři, zainteresovanými osobami a schvalovateli pracujícími společně na projektech.
Ať už členové týmu pracují v systému Windows, Mac nebo obou, IT oddělení mají
přístup k snadnému nasazení softwaru, podpoře virtualizace a aplikaci CorelDRAW.app
s nulovým otiskem pro usnadnění celého procesu implementace. Organizace všech
velikostí, včetně státních a akademických institucí, se navíc díky ﬂexibilnímu licencování,
které nabízí volbu mezi předplatným a trvalými programy, mohou vždy držet rozpočtu.

S aplikací CorelDRAW.app je vše o spolupráci!
Vylepšené a zjednodušené pracovní postupy umožňují odesílání práce ke kontrole,
získání zpětné vazby a schválení efektivním a plynulým způsobem. Návrháři mohou
použít funkci spolupráce na úpravách dynamického textu k zachování určitých vlastností
(například písma, velikosti, barvy a umístění textového prvku) a zároveň umožnit
přispěvatelům implementovat ﬁnální kopii bez ohrožení integrity návrhu. Když je čas
na kontrolu, zainteresované osoby mohou použít širokou škálu nástrojů pro přidávání
komentářů a poznámek v aplikaci CorelDRAW.app, zatímco návrháři mohou mít o všem
přehled s komentáři v reálném čase v aplikaci CorelDRAW 2021.

Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze prostřednictvím předplatného sady CorelDRAW Graphics Suite,
licence s programem Maintenance nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Důležité
funkce

Firman Hatibu

Pokročilé ilustrace
Ve světě, kde čas jsou peníze, musí váš software dodávat výsledky co nejrychleji, abyste se mohli zaměřit
na vlastní kreativitu. Díky novým přesným možnostem sazby a převratné funkci Kreslit v perspektivě sada
CorelDRAW Graphics Suite 2021 zjednodušuje komplikované pracovní postupy a umožňuje dosahovat
ohromujících výsledků v rekordním čase.

NOVINKA! Perspektivní
kreslení
Tato nová funkce, která byla navržena
se zaměřením na rychlost a produktivitu,
na základě principů perspektivní projekce
eliminuje potřebu nastavení komplexních mřížek
a zobrazuje živé náhledy během kreslení, úprav
a transformace objektů. Intuitivní vodicí linky
pomáhají plynule kontrolovat hloubku pole
a zobrazují pozici pozorovatele.
S přizpůsobitelnými předvolbami pro
jednobodové, dvoubodové a tříbodové
perspektivní kreslení umožňuje panel nástrojů
Perspektivní kreslení rychlé změny promítaných
rovin a přizpůsobení vzhledu pole perspektivy
tak, aby nejlépe vyhovovalo vašemu projektu
nebo stylu práce.
Můžete snadno vytvářet více skupin perspektiv
s vlastními jedinečnými poli perspektivy v rámci
jedné stránky nebo dokumentu. Minimalizujte
možné problémy při práci se složitou sazbou
a zamkněte pole perspektivy, aby se zabránilo
náhodnému pohybu horizontu nebo úběžníků.

Sledovat video

VYLEPŠENÍ! Vodicí linky
Při práci s vodicími linkami můžete přepnout
pohledy z globálního měřítka na rozměry
stránky jediným kliknutím. Navíc je teď snazší
spravovat vlastní vodicí linky, takže můžete
nastavit strukturu v rekordním čase.

NOVINKA! Chytat
na sebe sama
Při práci na složitých návrzích v aplikaci
CorelDRAW 2021 vám nové nastavení
umožňuje zabránit přichytávání objektů
k vlastním bodům přichytávání, takže
můžete přesouvat a transformovat prvky
návrhu snadno a s naprostou přesností.

Flexibilní návrhářská plocha
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Zrychlete kreativní proces od návrhu k výstupu s novými pracovními postupy, se kterými budete mít naprostou kontrolou nad
stránkami. Díky novým způsobům procházení a správy projektů a jejich prvků nebylo převádění nápadů v realitu nikdy rychlejší.

NOVINKA! Zobrazení
více stránek

NOVINKA! Ukotvitelný panel /
inspektor Stránky

NOVINKA! Automaticky
přizpůsobit na stránku
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Zrychlete průběh vytváření návrhů
se zobrazením více stránek a spravujte všechny
stránky dokumentu najednou.
Zobrazení více stránek nabízí několik možností
zobrazení. Pokud pracujete na souborech
s pevným pořadím, jako jsou brožury, knihy
nebo časopisy, nebo je kontrolujete, můžete
uspořádat stránky v pořadí ve sloupci, řádku
nebo mřížce. Když projekt obsahuje řadu
různých, ale souvisejících prvků, jako jsou
materiály pro marketingovou kampaň, vlastní
režim vám umožňuje volně uspořádat
nenavazující stránky jednoduchým přetažením.
V obou režimech můžete rychle přesouvat
objekty z jedné stránky na jiné, přichytávat
prvky návrhu a propojovat textové rámečky
napříč stránkami, interaktivně měnit velikost
stránek, vybrat předvolenou velikost
a mnoho dalšího.

Sledovat video

Nový ukotvitelný panel / inspektor Stránky uvádí
všechny stránky návrhu, takže je můžete snadno
spravovat a rychle procházet projekt. Každá stránka má
škálovatelný náhled miniatur, který reflektuje velikost
a obsah. Snadným přetažením na ukotvitelném panelu
můžete změnit pořadí stránek. Navíc můžete přidávat,
odstraňovat a přejmenovávat stránky na jednom místě,
což vám ušetří čas i námahu. Jediným kliknutím můžete
přepnout režimy zobrazení, aby byl fokus na jedné
stránce nebo se použilo nové zobrazení více stránek.

Další funkcí, která vám v aplikaci CorelDRAW
2021 ušetří čas, je Automaticky přizpůsobit
na stránku. Jediným klinutím můžete změnit
velikost stránky tak, aby odpovídala obsahu.
Určením velikosti prostoru mezi prvky návrhu
a okrajem stránky můžete rychle upravit
zarovnání okrajů.
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NOVINKA! Export více prvků
Můžete vytvořit přizpůsobený seznam prvků pro export.
Nový ukotvitelný panel / inspektor Export nabízí širokou
škálu flexibilních a efektivních možností pro provádění
výstupu stránek a objektů.
Můžete odesílat stránky nebo objekty do různých
standardních formátů, včetně PDF. Duplikací prvku
a úpravou možností výstupu můžete prvek návrhu
najednou exportovat s různými nastaveními. Nebo
můžete najednou exportovat několik položek s použitím
identických předvoleb.

Sledovat video
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Progresivní úpravy obrázků
Nové výkonné funkce pro úpravu fotograﬁí vám umožňují vylepšit obrázky v méně
krocích. Užijte si rychlejší a snazší cestu k dokonalým obrázkům a získejte
drahocenný čas, který můžete využít k překonání očekávání klientů.

NOVINKA! Ukotvitelný panel / inspektor Úpravy
Získejte okamžitý přístup k nejdůležitějším a často používaným ﬁltrům, což vám umožní
pracovat rychle, nedestruktivně, v reálném čase a v kontextu Zbrusu nový režim lokálních
úprav zjednodušuje cílení ﬁltrů na speciﬁckou oblast obrázku. Když jsou výsledky úprav
perfektní, nastavení můžete jediným kliknutím uložit pro další použití. Můžete si také vybrat,
které ﬁltry budou standardně zapnuty při spuštění, abyste se mohli hned pustit do práce.

NOVINKA! Nahradit barvy

NOVINKA! Podpora HEIF

Filtr Nahradit barvy byl zcela přepracován.
Vylepšené nástroje pro výběr barvy a kapátko
umožňují přesnější úpravy a díky novým
interaktivním ovládacím prvkům je doladění
odstínu a sytosti intuitivnější. Aplikace Corel
PHOTO-PAINT 2021 také přidala jezdce, který
pomáhá zajistit plynulejší přechody barev
mezi vybranými a nevybranými pixely.

Využijte fotografie pořízené smartphony
s podporou souborů HEIF (High
Efficiency Image File) v aplikacích Corel
PHOTO-PAINT a CorelDRAW 2021.

Sledovat video

Spolupráce nové generace
Nově vylepšená aplikace CorelDRAW.app posouvá naše převratné funkce pro spolupráci na novou úroveň a umožňuje pracovat
s klienty a kolegy na návrhářských projektech v reálném čase. S rychlejšími způsoby připojení a podporou pro Microsoft Teams v sadě
CorelDRAW Graphics Suite 2021 je ještě snazší mít všechny projekty pod kontrolou, ačkoli jsme nuceni pracovat odděleně.

NOVINKA! Živé komentáře

NOVINKA! Panel dashboard

Nová funkce Živé komentáře umožňuje všem
osobám zapojeným do projektu pracovat
v reálném čase. Zainteresované osoby mohou
přidávat komentáře a poznámky k dokumentu
v aplikaci CorelDRAW.app a zpětná vazba
se ihned zobrazí v pracovním souboru v aplikaci
CorelDRAW 2021. Když návrhář potřebuje
vysvětlení ohledně konkrétního vstupu,
recenzentům se okamžitě zobrazí dotaz
v aplikaci CorelDRAW.app, což eliminuje
prodlevy při procesu vylepšování návrhu
a zrychluje schvalování.

Nový panel dashboard v aplikacích CorelDRAW
2021 a CorelDRAW.app funguje jako centrum
spolupráce. Obsahuje všechny soubory návrhu
v cloudu a pomocí jediného kliknutí můžete
zobrazit náhled, počet komentářů a členů týmu
a stav projektu. Panel dashboard vám také
umožňuje sdílet návrhy přímo z aplikace
CorelDRAW 2021 bez nutnosti otevírání
jednotlivých souborů.

Sledovat video

Sledovat video

NOVINKA! CorelDRAW.app pro Microsoft Teams
CorelDRAW.app for Teams lets you view and edit your CorelDRAW design ﬁles in Microsoft Teams.
Sign in with your Microsoft 365 corporate user account to create new designs in a meeting, and
collaboratively review designs with your team members in real time right inside your Teams
channels.

Poznámka: Funkce pro spolupráci jsou k dispozici pouze prostřednictvím předplatného sady CorelDRAW Graphics Suite, licence s programem
Maintenance nebo za příplatek pro zákazníky s trvalou licencí.

Aplikace
CorelDRAW
mi pomáhá
převést
nápady na
neuvěřitelné
návrhy.
Firman Hatibu

Firman Hatibu

Řada produktů CorelDRAW
Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 je součástí kompletní řady grafického softwaru, která splňuje
potřeby nadšenců, domácího podnikání a profesionálních grafiků. Další produkty v řadě CorelDRAW:

NOVINKA! CorelDRAW Essentials 2021
Ať už jste úplným nováčkem, nebo se grafickými návrhy zabýváte, tento
všestranný software pro vektorové ilustrace vám umožňuje přivést své nápady
k životu. Vytvářejte plakáty, karty, kalendáře, obrázky pro sociální média a
mnoho dalšího rychle a s naprostou jistotou.

NOVINKA! CorelDRAW Standard 2021
Pusťte se do návrhů pro domácí projekty nebo domácí podnikání
s touto sadou nástrojů pro ilustrace, sazbu a úpravy fotografií. Tipy
a kurzy vám pomohou vytvářet návrhy bez ohledu na úroveň
pokročilosti nebo oblast zaměření.

CorelDRAW Technical Suite
Sada CorelDRAW Technical Suite je ideální pro oblast architektury,
inženýrství a výroby a nabízí výjimečnou míru kontroly a přesnosti pro
dokonalé technické dokumentace a projekty. S jedinečnými nástroji pro
tvorbu technických ilustrací můžete vytvářet podrobné grafiky a téměř
všechny druhy vizuální komunikace v rekordním čase.

TM

Tomasz Mroziński

Systémové požadavky
FOR MAC APP STORE

MICROSOFT STORE EDITION

Ÿ Windows 10* (64bitová verze) s nejnovějšími aktualizacemi

Ÿ macOS Big Sur 11.0 nebo macOS Catalina 10.15 s nejnovějšími revizemi

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

Ÿ Vícejádrový procesor Intel nebo Apple M1

Ÿ Graﬁcká karta podporující OpenCL 1.2 s minimálně 3 GB VRAM

Ÿ Graﬁcká karta podporující OpenCL 1.2 s minimálně 3 GB VRAM

Ÿ 4 GB RAM (doporučuje se 8 GB nebo více)

Ÿ 4 GB RAM (doporučuje se 8 GB RAM nebo více)

Ÿ 4,3 GB volného místa K DISPOZICI pevném disku pro soubory aplikace
a instalační soubory
Ÿ Vícedotyková obrazovka, myš nebo tablet

Ÿ 4 GB volného místa na pevném disku pro soubory aplikace (doporučuje
se disk SSD); Systémy souborů s rozlišením velkých a malých písmen nejsou
podporovány

Ÿ Rozlišení obrazovky 1280 × 720 při přiblížení 100 % (96 dpi)

Ÿ Rozlišení obrazovky 1280 × 800 (doporučuje se min. 1920 × 1080)

Ÿ Nepovinná jednotka DVD (při instalaci krabicové verze)

Ÿ Myš nebo tablet

Ÿ Instalace z DVD vyžaduje stažení až 700 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.

Ÿ K instalaci a ověření sady CorelDRAW Graphics Suite a používání některých
zahrnutých softwarových komponent, online funkcí a obsahu je vyžadováno
připojení k internetu.

*Sada CorelDRAW Graphics Suite 2021 podporuje Windows 10 verze 2004, 20H2 a novější verze,
které mohou být vydané během životního cyklu sady CorelDRAW Graphics Suite 2021.

Jedalias Mendez

O společnosti Corel
Produkty společnosti Corel nabízejí milionům expertů po celém světě možnost dělat skvělou práci ještě
rychleji. Nabízíme jedny z nejznámějších softwarových značek v odvětví, které dávají jednotlivcům a týmům
možnost vytvářet, spolupracovat a dosahovat ohromujících výsledků. Základem našeho úspěchu je neúnavná
snaha nabízet široké portfolio inovativních aplikací, jakou jsou CorelDRAW®, MindManager®, Parallels®
a WinZip®, které inspirují uživatele a pomáhají jim při dosahování jejich cílů.
Další informace o společnosti Corel naleznete na adrese www.corel.com.
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