Update voor abonnees van maart
2022

"De meest veelzijdige tool
voor digitaal ontwerp"
― Leonardo Cardona Perez
Vectorillustrator, Colombia
Creativiteit en productiviteit, dat is wat CorelDRAW® Graphics
Suite biedt: een professionele ontwerptoolkit boordevol functies,
waarmee u adembenemende projecten voor vectorillustratie, lay-out,
fotobewerking en typografie kunt leveren met ongeëvenaarde
efficiency.

Waarom is een abonnement op

Voor wie is het bedoeld?

CorelDRAW Graphics Suite een goede keuze?

CorelDRAW wordt gebruikt door uiteenlopende ontwerpers in
allerlei branches en bedrijven wereldwijd, waar het wordt ingezet op
gebieden variërend van marketing, commerce en de productie van
uithangborden, tot techniek, fabricage en meer.

Professionals in de grafische en creatieve sector
Ontwerp logo's, brochures, verkoop- en marketingmateriaal,
trainingshulpmiddelen en andere gedetailleerde visuals voor het
web of drukwerk.

Professionals in de productiesector

Ontwerpen

Samenwerken

Klaar

Maak unieke illustraties, borden, logo's
en meer – op Windows of Mac – maar
ook onderweg met de web- of iPadapp.

Werk samen met klanten en collega's
met behulp van CorelDRAW.app™ voor
het verzamelen van real-time feedback
van één of meer revisoren.

Lever uitzonderlijk resultaat in minder
tijd dankzij écht productieve tools voor
elk soort uitvoer.

Een betaalbaar abonnement levert voortdurend ongelooflijke meerwaarde met onmiddellijke en gegarandeerde toegang tot exclusieve
nieuwe functies en inhoud, optimale prestaties en ondersteuning voor de nieuwste technologie.

Maak borden, grootformaat afdrukken, bedekkende
voertuigbekleding, kleding- en textielontwerpen, borduursels,
schematische diagrammen, gravures en nog veel meer.

Sporadische gebruikers van grafisch ontwerp in
bedrijven
Maak of bewerk prachtig ogende projecten voor intern zakelijk
gebruik, van webafbeeldingen en verkooppresentaties tot
verkoopsheets en visuele hulpmiddelen.

Voordelen ten opzichte van de
concurrentie
Alles-in-één ontwerp en lay-out
Profiteer van de geïntegreerde functies voor grafisch ontwerp en
lay-out in één toepassing.

Flexibele, betaalbare aankoopopties
Neem een abonnement op een volledige suite met professionele
grafisch-ontwerptoepassingen tegen aanzienlijk lagere kosten dan
voor een abonnement op de producten van onze toonaangevende
concurrenten. Of kies een permanente licentie met onderhoud en
word eigenaar van de software.

Native OS-ervaring
Creëer op de manier waarop u gewend bent op Windows of Mac,
met bekroonde software die geheel van voren af aan is opgebouwd
voor het platform van uw keuze.

Ontwerp wanneer en waar u maar wilt
CorelDRAW is ook beschikbaar als een app voor vectorillustratie
voor de iPad en op het web, zodat u extern toegang kunt krijgen tot
uw werk als u niet bij de computer bent.

Gemakkelijk aan te leren en te gebruiken
Creëer vol vertrouwen met een gepersonaliseerde, in de
toepassingen ingebouwde leerervaring. Hiermee heeft u relevante
tips en studielessen binnen handbereik, die worden gebaseerd op
de gereedschappen die u selecteert, de manier waarop u werkt en
wat u wilt bekijken.

Kernfuncties

Nieuwe functies
Profiteer van de voordelen van een CorelDRAW Graphics Suite-abonnement, dat u recht geeft op exclusieve functies en content die u nergens anders
vindt.
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NIEUW! Snellere fotobewerking
Bereik adembenemende afbeeldingen met meer controle dan ooit, dankzij onze blijvende focus op het samenstellen van een niet-destructieve,
contextuele en real-time bewerkingservaring.
Ga aan de slag met nieuwe en aanpasbare voorkeuzen die u kunt stapelen en niet-destructief kunt toepassen. Deel uw voorkeuzen in aangepaste
categorieën in of kies uit een nieuwe collectie met zeer zorgvuldig samengestelde voorkeuzestijlen.
Werk doelmatiger met het totaal opnieuw ontworpen koppelvenster/controlevenster Aanpassingen van Corel PHOTO-PAINT, dat maximaal 10
keer sneller is dan voorheen, en vind nieuwe gereedschappen, sneltoetsen en opdrachten in het bijgewerkte menu Aanpassen.
Profiteer bovendien van een aantal extra verbeteringen die door gebruikers zijn gesuggereerd voor veelgebruikte fotobewerkingsfuncties.

NIEUW! Optimale leerervaring
Dankzij de optimalisering, waarmee u op maat gemaakte training krijgt aangereikt, kunt u sneller succes behalen zonder dat u CorelDRAW hoeft te
verlaten door uw vaardigheden voor tools en technieken op te frissen.
Zoek in een uitgebreide bibliotheek met online leerinhoud in het gedeelte Verkennen van het nieuwe koppelvenster/controlevenster Leren.
Doe uw voordeel met persoonlijke aanbevelingen voor studielessen die overeenkomen met uw ervaring en behoeften.

NIEUW! Functies die door klanten zijn gesuggereerd
We zijn trots op een scala aan verrijkte functies die zijn verbeterd dankzij de suggesties van onze trouwe gebruikers.
Voeg pagina’s sneller toe met minder handmatige schikking. U kunt pagina's tevens op meer natuurlijke wijze weergeven of het formaat ervan
aanpassen, dankzij de nieuwe Weergave met meerdere pagina's en verbeteringen in Pagina’s.
Profiteer ook van de nieuwe ondersteuning voor TIFF, EPS en SVG in het koppelvenster/controlevenster Exporteren en mogelijkheden om alle
assets voor export in één klik te selecteren.
Draag zelf bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van CorelDRAW Graphics Suite door een idee in te dienen zodra dat bij u opkomt en uw stem
uit te brengen op andere ideeën die een kans zouden kunnen krijgen in een nieuwe versie.
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Vectorillustratie
Zet eenvoudige lijnen en vormen om in complexe kunstwerken en
maak krommen met de robuuste tekenfuncties voor professioneel
ontwerp. Voeg creatieve effecten toe met gereedschappen zoals het
Omtrekovervloeigereedschap, Contourgereedschap,
Maasvullinggereedschap, het Impactgereedschap en meer.

Paginalay-out
Gebruik alle vereiste tools voor het maken van indelingen voor
brochures, documenten met meerdere pagina's en meer. Schakel
over tussen bewerken van één of meerdere pagina's, met de
creatieve vrijheid om op úw manier te werken.

Fotobewerking
Pas de kleur en toon aan, verwijder oneffenheden, corrigeer het
perspectief en meer met de krachtige
fotobewerkingsgereedschappen op basis van lagen van Corel
PHOTO-PAINT. Verbeter het formaat en de kwaliteit van uw
afbeeldingen met behulp van kunstmatige intelligentie en gebruik
AfterShot HDR om prachtige HDR-foto's (High Dynamic Range) te
maken op basis van uw RAW-afbeeldingen.

Typografie
Voeg effecten aan uw tekst toe, zoals blokschaduwen en
omtrekovervloeien, stem lettertypen af in een responsieve
omgeving, pas tekst aan een tracé aan en meer, met een complete
set typografische tools.

Samenwerking
Versnel het creatieve proces met een samenwerkingsworkflow in de
cloud die een aanzienlijk betere manier vormt om in real-time
verbinding te maken met klanten en collega's om uw ontwerpen te
beoordelen. Verzamel livecommentaar en aantekeningen van één of
meer bijdragers, zo vanuit het CorelDRAW-ontwerpbestand, en los
alle feedback tegelijkertijd op.

Tools voor webafbeeldingen
Ontwikkel pakkende webcontent met een collectie tools en
voorkeuzen voor webafbeeldingen. De afbeeldingen die u voor het
web exporteert hebben gegarandeerd scherpe randen, dankzij een
serie gereedschappen die ze tot op de pixel nauwkeurig maken.

Dynamisch assetbeheer

Tijdbesparende typografie

Verbeterde samenwerking

Zorg dat al uw ontwerpassets op één
locatie beschikbaar zijn door symbolen
voor verschillende projecten met meerdere
teams te delen en updates te
synchroniseren wanneer wijzigingen door u
of anderen worden aangebracht.

Voorkom de stappen die nodig zijn voor
het ontwerpen van typografie die echt de
aandacht trekt dankzij directe toegang tot
meer dan 1000 Google Fonts-families in
Corel Font Manager.

Ervaar hoe het is om echt doelmatig samen
te werken, dankzij een gestroomlijnd
aanmeldingsproces en verbeterde
prestaties voor sneller opslaan, openen en
delen van ontwerpen die u in de cloud
heeft opgeslagen.

Professionele uitvoer voor drukwerk
Ervaar de onbeperkte controle over de uitvoer naar alle soorten
media, met behulp van de geavanceerde afdrukopties die
CorelDRAW een voorsprong geven op de concurrentie. Dankzij de
krachtige engine voor kleurenbeheer kunt er volledig van op aan
dat de kleuren nauwkeurig zijn voordat u afdrukt.

Wat krijgt u?

Systeemvereisten

Hoofdtoepassingen

Windows
Een internetverbinding is vereist voor registratie en updates
Windows 11 of Windows 10 (versie 21H1 of hoger), 64-bits, met

CorelDRAW®

de meest recente updates

Vectorillustratie en paginalay-out

Intel Core i3/5/7/9 of AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
Met OpenCL 1.2 compatibele videokaart met 3+ GB VRAM

Corel PHOTO-PAINT™

8 GB RAM

Beeldbewerking en ontwerp op pixelbasis

Corel® Font Manager

Lettertypen verkennen en beheren

PowerTRACE™

Bitmaps naar vectorafbeeldingen
overtrekken op basis van AI (geleverd als
onderdeel van CorelDRAW)

CorelDRAW.app™
Online grafisch ontwerp via een
webbrowser en een iPad-app

CAPTURE™

Tool voor schermopnamen (alleen voor
Windows)

AfterShot™ HDR

RAW-foto's bewerken

5,5 GB hardeschijfruimte voor toepassings- en

Inhoud

7000 clipart, digitale afbeeldingen en sjablonen voor bedekkende
voertuigbekleding.
1000 digitale foto’s in hoge resolutie.
Meer dan 1000 TrueType- en OpenType-lettertypen plus
geïntegreerde toegang tot meer dan 1000 Google Fonts-families.
150 professioneel ontworpen sjablonen.
Meer dan 600 verlooptint- vector- en bitmapvullingen.

Documentatie en training
Snelstarthandleiding
Online-Help
Online trainingsvideo's
Ingebouwd koppelvenster/controlevenster Leren
Bestanden in het Discovery Center die u kunt openen via Aan de
slag in het Welkomstscherm

installatiebestanden
Muis, tableau of multi-touchscherm
Schermresolutie van 1280 x 720 bij 100% (96 dpi)
Een internetverbinding is vereist voor het installeren en
verifiëren van CorelDRAW Graphics Suite en toegang tot
bepaalde meegeleverde softwareonderdelen, online functies en
inhoud.

Mac
macOS Monterey (12), macOS Big Sur (11) of macOS Catalina
(10.15), met de meest recente revisie
Apple M1-, M1 Pro-, M1 Max- of Multicore Intel-processor
Met OpenCL 1.2 compatibele videokaart met 3+ GB VRAM
8 GB RAM
4 GB beschikbare hardeschijfruimte voor toepassingsbestanden
(Solid State Drive aanbevolen); hoofdlettergevoelige
bestandssystemen worden niet ondersteund
1280 x 800 schermresolutie (1920 x 1080 of aanbevolen)
Muis of tableau
Een internetverbinding is vereist voor het installeren en

Neem contact op met uw lokale leverancier of bezoek www.coreldraw.com voor meer informatie of om de suite gratis
uit te proberen.
U koopt voor een grote organisatie?
Corel biedt grote flexibiliteit op het gebied van licenties en kortingen voor grotere organisaties in de commerciële
sector, het onderwijs en het overheidswezen. Ga naar www.coreldraw.com/business voor meer informatie
© 2022 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Corel, het Corel-ballonlogo, CorelDRAW, het CorelDRAW-ballonlogo, Aftershot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT en PowerTRACE zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Corel Corporation in Canada, de Verenigde Staten en/of elders. Apple, macOS, iPad en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc.
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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
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verifiëren van CorelDRAW Graphics Suite en toegang tot
bepaalde meegeleverde softwareonderdelen, online functies en
inhoud.

