
CorelDRAW Graphics Suite Porównanie opcji zakupu

Funkcja
Subskrypcja pakietu

CorelDRAW Graphics Suite
CorelDRAW Graphics Suite
2021 (jednorazowy zakup)

Pełen zakres funkcji
Wszechstronne oprogramowanie z wyjątkowymi funkcjami i zasobami.

–

Najnowsze i najlepsze
Natychmiastowy dostęp do najnowszych aktualizacji bez dodatkowych
kosztów.

–

Korzystna cena
Najniższy koszt wstępny i możliwość wstrzymania płatności na
określony okres, gdy potrzebna będzie zmiana oprogramowania.

–

Stała obsługa
Gwarantowana obsługa najnowszych systemów operacyjnych,
urządzeń i technologii.

–

Posiadanie produktu na własność
Zapłać jednorazowo i korzystaj z wersji oprogramowania tak długo, jak
chcesz.

–

Główne aplikacje

CorelDRAW®

Corel PHOTO-PAINT™

Corel® Font Manager

CAPTURE™

CorelDRAW.app™ + zaawansowane funkcje aplikacji
CorelDRAW.app Pro

CorelDRAW.app™ na tablety iPad + zaawansowane funkcje aplikacji
CorelDRAW.app Pro

AfterShot™ HDR

Podstawowe funkcje

Narzędzia układu strony + dodatkowe ulepszenia układów wielu
stron

Narzędzia do rysowania
+ narzędzia do skalowania

Narzędzia do edycji obrazów + zoptymalizowany tok pracy nad
dopasowaniami obrazków

Materiały szkoleniowe + zoptymalizowane, spersonalizowane
środowisko edukacyjne

Narzędzia typograficzne + integracja biblioteki Google Fonts za
pośrednictwem narzędzia Corel Font

Manager

Współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym –

Zarządzanie zasobami oparte na chmurze –

Obsługa wielu formatów plików + dodano obsługę eksportu zasobów do
wielu formatów

+ obsługa plików WebP
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Zaawansowane funkcje aplikacji CorelDRAW.app PRO –

Rozwój produktu skupiony na kliencie
+ zintegrowana opcja udzielania

informacji zwrotnych o produkcie i
głosowania

+ udoskonalenia funkcji zasugerowane
przez użytkowników

Zasoby

Projekty szkoleniowe
+ 50 dodatkowych projektów

Akademia CorelDRAW
(szkolenie modułowe)

–

Nowoczesne szablony
+ dodatkowe BEZPŁATNE szablony

Profesjonalne obrazki clipart

Zdjęcia wysokiej jakości

Specjalistyczne czcionki + bezpośredni dostęp do ponad 1000
rodzin czcionek Google Fonts
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