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Corel DRAW Technical Suite 2020
EN/DE/FR/ES/BR/IT/CZ/PL/NL (POLSKI)
- NOWA licencja, komercyjna,
elektroniczna
Cena brutto

4 169,70 zł

Cena netto

3 390,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCCDTS2020ML

Kod producenta

LCCDTS2020ML

Producent

Corel

Opis produktu
NOWOŚĆ! CorelDRAW Technical Suite 2020 - licencja również w polskiej wersji językowej!

Oprogramowanie do tworzenia ilustracji technicznych i szkicowania

Zintegrowany pakiet profesjonalnych aplikacji
Zaawansowana zgodność z normami i formatami plików
Kompletny pakiet 9 aplikacji (patrz Zawartość pakietu)
Współpracuj z klientami i zespołem (funkcja dostępna tylko w ramach subskrypcji)

Technical Suite 2020 został zaprojektowany z myślą o
Dbałość o detale ma ogromne znaczenie, dlatego pakiet CorelDRAW®
wszystkich aspektach komunikacji wizualnej — od tworzenia projektów po ich wspólne recenzowanie i realizację.
Twórz szczegółowe ilustracje części, instrukcje montażu, schematy i inne złożone materiały wizualne dzięki wszechstronnej
kolekcji profesjonalnych aplikacji do wyspecjalizowanego projektowania technicznego i opracowywania dokumentacji. Nowe
funkcje tworzenia ilustracji pozwalające zaoszczędzić czas oraz przełomowe narzędzia do współpracy umożliwiają osiągnięcie
wyższej wydajności w branży produkcyjnej, inżynieryjnej, architekturze czy elektronice.
Uzyskaj większą kontrolę nad procesem twórczym dzięki nowemu trybowi rysowania grubych i cienkich linii oraz ulepszonej
obsłudze objaśnień. Ciesz się szybszym, płynniejszym projektowaniem dzięki znacznemu udoskonaleniu wydajności. Jeśli
potrzebujesz oprogramowania do sprawnego, niezwykle precyzyjnego projektowania technicznego i tworzenia ilustracji,
wybierz pakiet CorelDRAW Technical Suite 2020.
Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Technical Suite,
licencji z programem serwisowania lub z dodatkowym planem zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.

Aplikacje
Corel DESIGNER™ 2020 — precyzyjne przygotowywanie ilustracji technicznych
CorelDRAW® 2020 — grafika wektorowa i układ stron
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Corel PHOTO-PAINT™ 2020 — profesjonalna edycja zdjęć
XVL Studio Corel Edition — wizualizacja i opracowywanie prac 3D (wykorzystując widoki i modele 3D w ilustracjach, dodaj
kontekst do tworzonych projektów technicznych).
Corel Font Manager™ — narzędzie do przeglądania czcionek i zarządzania nimi
PowerTRACE™ — przekształcanie map bitowych na postać wektorową z wykorzystaniem AI (w programach Corel DESIGNER i
CorelDRAW)
CorelDRAW.app™ — projektowanie ilustracji i grafiki wektorowej online w przeglądarce internetowej
CAPTURE™ — przechwytywanie zawartości ekranu
AfterShot™ 3 HDR — edytor zdjęć w formacie RAW

Zasoby
4000 symboli zgodnych ze standardami branżowymi: architektoniczne, elektryczne, ogólne, mechaniczne i dotyczące
narzędzi
7000 obrazków clipart, obrazów cyfrowych oraz szablonów grafik na pojazdy
1000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości
Ponad 1000 czcionek TrueType i OpenType
Ponad 150 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, w tym ponad 40 technicznych szablonów w standardzie ANSI,
DIN i ISO
Ponad 600 rodzajów wypełnień mapą bitową, wektorowych i tonalnych

Aplikacje pomocnicze
Microsoft Visual Basic for Applications — automatyzacja zadań
Microsoft Visual Studio Tools for Applications — automatyzacja zadań i tworzenie zaawansowanych makr
Kreator kodów paskowych — tworzenie kodów paskowych w różnych formatach branżowych
Kreator druku dwustronnego — usprawnienie pracy w przypadku dwustronnego drukowania dokumentów
GPL Ghostscript (ZIP) — udoskonalone importowanie plików w formatach EPS i PS

Dokumentacja i edukacja
Pliki Pomocy
Podręcznik użytkownika

CorelDRAW® Technical Suite 2020
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1. Kompletny pakiet do przygotowywania materiałów z zakresu graficznej komunikacji technicznej
Pakiet CorelDRAW® Technical Suite 2020 został starannie opracowany dla specjalistów zajmujących się tworzeniem dokumentacji oraz grafiki technicznej i jest kompletnym rozwiązaniem do
przygotowywania materiałów z zakresu graficznej komunikacji technicznej. Możesz tworzyć wszystko: od precyzyjnych rysunków technicznych w programie Corel DESIGNER™ do atrakcyjnych
materiałów marketingowych w programie CorelDRAW®. W programie Corel PHOTO-PAINT™ edytuj zdjęcia przeznaczone do dokumentacji i dodawaj zrzuty ekranu utworzone za pomocą
CAPTURE™. Z łatwością udostępniaj pliki do wspólnego recenzowania i zatwierdzania, korzystając z aplikacji przeglądarkowej CorelDRAW.app™, aby uprościć proces otrzymywania opinii od
partnerów.
Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Technical Suite, licencji z programem serwisowania lub z dodatkowym planem
zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.

2. Narzędzia do projektowania rozbudowanych graficznie materiałów technicznych
Przyspiesz tok pracy, korzystając z zaawansowanych, dedykowanych narzędzi do opracowywania ilustracji i projektowania, które umożliwiają tworzenie m.in. precyzyjnych rzutów
izometrycznych, szczegółowych objaśnień czy zaawansowanego wymiarowania. Pakiet CorelDRAW Technical Suite 2020 zawiera wiele funkcji, dzięki którym twórcy rysunków technicznych,
autorzy tekstu i graficy mogą opracować wszystko, co zechcą!

3. Wielokrotne wykorzystanie kluczowych zasobów
Spożytkuj ważne materiały i dane z różnych źródeł. Przetwarzaj projekty 3D za pomocą zintegrowanego modułu XVL Studio Corel Edition z opcjonalnym dodatkiem XVL Studio 3D CAD Corel
Edition przeznaczonym do opracowywania zaawansowanych formatów montażowych 3D CAD. Usprawnienia wizualizacji 3D pozwalają na wstawianie modeli 3D jako obiektów dołączonych lub
osadzonych w plikach rysunków programu Corel DESIGNER™, co zapewnia natychmiastowy dostęp do nich, możliwość ich udostępniania oraz stosowanie ich jako referencji.

4. Wyjątkowa zgodność formatów plików
Dzięki obsłudze najnowszych formatów plików powszechnie stosowanych w publikacjach technicznych, w tym CGM, WebCGM, SVG i PDF, pakiet CorelDRAW Technical Suite 2020 zapewnia
grafikom projektującym grafiki techniczne dostęp do ważnych danych z różnych źródeł oraz możliwość zapisywania plików w popularnych formatach. Importuj z i eksportuj do ponad 100
formatów plików, w tym EPS, DWG, TIFF, PNG i JPEG.

5. Zaawansowana zgodność z normami
Zapewnij zgodność z różnymi systemami bazującymi na standardach branżowych dzięki wszechstronnej obsłudze różnorodnych standardów publikacji technicznych w pakiecie CorelDRAW
Technical Suite. Dotrzyj do odbiorców z całego świata dzięki obsłudze pamięci tłumaczeniowych (TMS), która znacznie usprawnia i ułatwia tworzenie zlokalizowanych wersji dokumentów.
Publikuj materiały IETP zgodne ze specyfikacjami S1000D (w tym wersją 5.0) i ATA iSpec 2200, a także projektuj dokumentację techniczną z wykorzystaniem plików PDF 3D i PDF/A.

NOWOŚCI W PROGRAMIE

1. Ulepszona obsługa objaśnień
Ciesz się nowymi usprawnieniami w zakresie przekazywania informacji o poszczególnych częściach rysunku lub ilustracji technicznej. Korzystaj z nowego narzędzia objaśnień bez linii, aby
dodawać objaśnienia bez linii wiodących do części w celu uzyskania właściwego odstępu. Zaoszczędź czas, automatycznie stosując obszary aktywne i informacje o obiektach na objaśnieniach w
trakcie ich rysowania oraz dołączając objaśnienia do grup zagnieżdżonych. Odkryj nowe opcje skalowania objaśnień i informacje o obiektach dołączane do symboli.

2. Sprawny proces recenzowania, przesyłania opinii i współpracy
Płynnie przejdź od pracy koncepcyjnej do realizacji projektów technicznych za sprawą nowych, rewolucyjnych narzędzi do współpracy, które umożliwiają komunikowanie się z klientami i
współpracownikami w niespotykany dotąd sposób. Podziel się swoimi pomysłami z recenzentami w chmurze, zapraszając ich do oglądania i dodawania adnotacji oraz komentarzy bezpośrednio
w pliku projektu CorelDRAW® lub Corel DESIGNER™ z poziomu aplikacji CorelDRAW.app™. Wprowadzanie zmian w projektach jest prostsze niż kiedykolwiek dzięki możliwości łącznego
uzyskania informacji zwrotnych od jednego lub kilku współpracowników w jednym miejscu: pliku roboczym. Usprawniony tok pracy ze stylami
Uzyskaj lepszą wydajność przy pracy z liniami, efektami halo i stylami. Korzystaj z nowego trybu rysowania grubych i cienkich linii, aby zaoszczędzić czas i automatycznie dostosować grubość
linii w krzywych, prostokątach, elipsach i nie tylko. Dodawanie głębi do izometrycznego rysunku nigdy jeszcze nie było prostsze — teraz możesz zastosować dwie grubości linii jednocześnie i
zamieniać je jednym kliknięciem. Dodawanie efektów halo do linii jest teraz jeszcze prostsze dzięki nowej możliwości blokowania proporcji szerokości konturu do efektu halo, co pozwala na
płynne skalowanie.

Uwaga: Funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Technical Suite, licencji z programem serwisowania lub z dodatkowym planem
zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.
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3. Nowe funkcje pozwalające zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność
Pakiet CorelDRAW® Technical Suite 2020 istotnie zwiększa wydajność. Pracuj wydajniej dzięki o wiele bardziej responsywnemu pakietowi aplikacji zawierającemu narzędzia pozwalające skrócić
czas projektowania. Nowa funkcja zawijania w programie Corel DESIGNER 2020 pozwala łatwo, szybko i precyzyjnie owinąć obiekt wokół cylindra, co przydaje się np. przy tworzeniu etykiet na
butelki. Programy CorelDRAW and Corel DESIGNER 2020 zawierają szeroki wachlarz funkcji wykorzystujących modele uczenia maszynowego mających za zadanie poszerzenie możliwości
projektowania i przyspieszenie toku pracy. Szybko przetwarzaj obrazy dzięki funkcjom nadpróbkowywania i usuwania artefaktów JPEG z wykorzystaniem AI i zachwyć się jeszcze doskonalszymi
efektami trasowania map bitowych do postaci wektorowej, które swoją wyjątkowość zawdzięczają algorytmom uczenia maszynowego.

4. Lepsze wykorzystywanie obiektów 3D dzięki dodatkowi XVL Studio Corel Edition
Autorów rysunków technicznych, którzy w pracy wykorzystują projekty 3D z istniejących źródeł, ucieszą liczne uaktualnienia dodatku XVL Studio Corel Edition, między innymi uproszczenie
struktury obiektów dla importowanych widoków 3D w Corel DESIGNER, zachowywanie metadanych obiektów, zoptymalizowany tok pracy z migawkami i nie tylko.

5. Panuj nad danymi 3D CAD dzięki zaawansowanemu dodatkowi do ich przetwarzania
Przekształcaj złożone elementy i zespoły 3D CAD do postaci zrozumiałych wizualizacji, korzystając z dodatku XVL Studio 3D CAD Corel Edition do pakietu CorelDRAW Technical Suite 2020.
Najnowsza wersja tego zaawansowanego oprogramowania do projektowania 3D jest oferuje istotne udoskonalenia wydajności, a także obsługuje dodatkowe formaty plików. Zaoszczędź czas
dzięki bardziej wydajnemu procesowi aktualizowania ilustracji 3D w programie Corel DESIGNER i lepiej panuj nad zautomatyzowanymi aktualizacjami dzięki ulepszonej funkcji automatycznego
wykrywania i aktualizowania. Korzystaj z wielu usprawnień zaawansowanej obsługi struktury obiektów — od ulepszonych aktualizacji zamiany podzespołów po zaawansowane udoskonalenia
panelu edycji.

Wymagania systemowe
Windows 10*, Windows 8.1 lub Windows 7 w wersji 64-bitowej z najnowszymi aktualizacjami i dodatkami
Service Pack
Intel Core i3/5/7/9 lub AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
Karta graficzna z obsługą OpenCL 1.2 (zalecane)
4 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB lub więcej)
7,4 GB miejsca na dysku twardym
Ekran wielodotykowy, mysz lub tablet
Rozdzielczość ekranu 1280 x 720 przy 100% (96 dpi)
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza
Microsoft .NET Framework 4.7.2
Napęd DVD opcjonalnie (do instalacji wersji w pudełku).
Instalacja z dysku DVD wymaga pobrania do 2 GB
Do instalacji i uwierzytelnienia pakietu CorelDRAW Technical Suite oraz korzystania z niektórych elementów
oprogramowania, funkcji i zasobów online wymagane jest połączenie z Internetem.
* Pakiet CorelDRAW Technical Suite 2020 obsługuje system Windows 10 w wersjach 1903, 1909 i nowszych, które
mogą zostać wprowadzone na rynek w trakcie cyklu życia pakietu CorelDRAW Technical Suite 2020.
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Warunki licencjonowania
CorelDraw Technical Suite 2020 PL
Kod producenta: LCCDTS2020ML
Platforma: Windows
Licencja: komercyjna (COM) - wieczysta - dla firm i instytucji
Forma: licencja elektroniczna
Język: Multi - EN/DE/FR/ES/BR/IT/CZ/PL/NL (polski)

Porównanie wersji

Porównanie wersji CorelDRAW Technical dla Windows
Porównanie wersji CorelDRAW Technical 2020 z CorelDraw Graphics Suite 2020 dla Windows
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