
Sürüm Karşılaştırma Matrisi

YENİ! Bozulmayan efektler

CorelDRAW'da kaynak görüntüsünü veya nesnesini değiştirmeden vektörler ve biteşlemler üzerinde biteşlem efektleriyle uygulama,

değiştirme ve deneme yapın.

Simetri modu

Basit nesnelerden etkileyici kaleydoskop efektlerine kadar çeşitli simetrik tasarımları gerçek zamanlı oluşturun ve genellikle çok fazla zaman

kaybına neden olan iş akışınızı otomatikleştirerek üretkenliğinizi artırın.

Blok Gölge aracı

Bir dosyayı çıktı için hazırlamaya harcanan zamanı azaltan bu etkileşimli özellikle nesne ve metinlere katı vektör gölgeleri ekleyin.

Gölgelerdeki çizgi sayısını ve noktaları büyük miktarda azaltarak reprografik iş akışlarını hızlandırır.

Anahatlar ve Çizgili Çizgilerde Köşe Kontrolü

CorelDRAW 2018'de çizgili çizgiler kullanan nesne, metin ve sembol köşelerinin görünümü üzerinde daha fazla kontrolünüz olsun.

Mükemmel tasarlanmış ve tanımlanmış köşeler tasarlamak için varsayılan ayarlara ek olarak iki yeni seçenekten birini seçebilirsiniz.

Noktacı

İstediğiniz sayıda seçeceğiniz vektör veya biteşlem nesnesinden sadece birkaç tıklamayla yüksek kaliteli vektör mozaikleri oluşturun.

Noktasalcılık resim tekniğinden ilham alan bu özellik araç tasarım şablonu, pencere dekor projeleri gibi birçok tasarım için mükemmeldir.

Etki aracı

Tasarımlarınıza biraz daha ışıltı katın! Çizimdeki bir öğeye zahmetsizce hareket veya odak eklemek için mükemmeldir. Efektler diğer araçlarla

düzenlenebilen bozulmayan ve çeşitli düzenlemeler uygulanabilen vektör nesnelerdir.

Noktaları hizalayın ve dağıtın

Seçim yapılmış kutuyu, sayfa kenarını veya merkezini, en yakın kılavuz çizgisini veya belirtilen bir noktayı kullanarak noktaları hizalayın

ve dağıtın. Noktaları dağıtmak, noktaların arasına yatay veya dikey olarak eşit boşluklar eklemek kadar kolaydır.

Fotoğrafları etkileşimli olarak düzeltin

Düzeltme çubuğunu fotoğraftaki bir öğeye etkileşimli olarak hizalayarak veya bir döndürme açısı belirleyerek eğik fotoğrafları döndürün.

Dakikalar içinde mükemmel sonuçlara ulaşmak için tüm kontrollere ekran üzerinden veya özellik çubuğundan kolayca erişilebilir.

Eğri önizleme ve düzenlemeyi özelleştirin

Ana renk ile ikincil rengi değiştirmek veya tam tersini yapmak için bir klavye kısayolu kullanın ve en karmaşık tasarımlarda bile nokta

ve tutamaç önizlemesini kolaylaştırın.

LiveSketch™ aracı

Anında eskiz ve tasarım oluşturun! LiveSketch, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi alanlarındaki son gelişmeleri temel alan devrim

niteliğinde bir çizim aracıdır. Serbest form eskizlerini hassas vektör eğrilerine çevirir.
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Güçlü kalem geliştirmeleri

Gelişmiş kalem desteğiyle daha doğal çizim deneyiminin tadını çıkarın ve daha etkileyici sonuçlar elde edin.

Özel nokta şekilleri 

CorelDRAW 2018, her noktaya benzersiz bir şekil atayarak eğrilere ve nesnelere şekil vermeyi basitleştirir ve düz, köşeli ve simetrik

noktaların tanımlanmasını kolaylaştırır. Ayrıca, iş akışınıza en uygun nokta şekillerini tercih edebilirsiniz.

Kolayca görülebilen etkileşimli sürgüler 

Daha kolay şekilde görülebilen etkileşimli sürgüler sayesinde nesne dolguları, şeffaflıklar, harmanlamalar, derinlikler, gölgeler 

ve konturlarla kolayca çalışın.

Vektörel ve biteşlem desenli dolgular

Nesne Özellikleri penceresindeki gelişmiş kontrolleri kullanarak vektörel ve biteşlem desenli dolguları önizleyin, uygulayın ve etkileşimli

olarak dönüştürün. Ayrıca, yeni .FILL biçimini kullanarak oluşturduğunuz veya düzenlediğiniz dolguları kaydedebilirsiniz.

Dolguyu Düzenle iletişim kutusu

Dolguyu Düzenle iletişim kutusu mevcut tüm dolgu kontrollerine daha etkili şekilde erişim elde etmenizi sağlar ve siz ayarlamalar

yaptıkça gerçek zamanlı önizleme sunar.

Degrade dolgular

Eliptik ve dörtgensel degrade dolgular oluşturun, tek dolgu rengi noktalarına şeffaflık uygulayın, içinde nesne dolgusu olan bir

dolguyu tekrar kullanın, bir dolgunun dönme açısını ayarlayın ve degrade bir dolgunun harmanlama geçişini düzleştirin.

Gerçek Zamanlı Kalem (RTS) desteği
® ® ®CorelDRAW  ve Corel  PHOTO-PAINT 'te fırça vuruşlarınızı kontrol etmek için artık RTS uyumlu kalem, tablet veya cihazınızın tüm

basınç ve duruş avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Nesneleri gizleyin ve görüntüleyin

CorelDRAW karmaşık projelerde nesneleri düzenlemenize yardımcı olarak nesneleri gizlemenizi ve gruplara ayırmanızı ve tasarımlarınızı

daha kolay şekilde denemenizi sağlar.

Gelişmiş vektör önizlemeleri, noktalar ve tutamaçlar 

Arka plan renklerinde belirgin olarak görünecek ve nesneleri daha etkili bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacak önizlemeler,

noktalar ve tutamaçlar için özel renkler seçin.

Dolgu Seçici

Dolgu seçici CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT ile gezinme, arama, önizleme ve dolguları seçmeyi hızlı ve kolay hale getirir. Dolgu

seçici ayrıca yerel olarak depolanan ve İçerik Alışverişi'nde mevcut olan dolgulara erişim sağlar.

Dolgu oluşturma

Çalışma arayüzünüzde seçili nesnelerden anında biteşlem deseni ve vektörel desen degrade dolguları oluşturun ve kaydedin.

Yumuşatıcı vektör nesneleri

Yumuşatma aracıyla eğri nesnelerdeki pürüzlü köşeleri kaldırın ve noktaları azaltın.
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Ağ Dolgu

Daha akıcı renk geçişine sahip çok renkli dolgulu nesneleri tasarlayın. Şeffaflık seçeneğiyle tek tek noktaların arkasındaki nesneleri ortaya çıkarın.
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Kullanıcı Arayüzü

YENİ! Nesneler penceresi

Yeni Nesneler penceresi, bir belgenin yapısı üzerinde size doğrudan kontrol ve bileşenlerine hızlı erişim sağlarken daha hızlı ve daha

akıllı bir şekilde çalışmanıza yardımcı olur.

İYİLEŞTİRİLDİ! Seçenekler iş akışı

Belge, uygulama ve paket geneli tercihlerini ayarlamak için yeniden düzenlenmiş arayüzün yardımıyla tasarım ortamınızı

ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.

Dosya Kaydetme göstergesi

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'te birden fazla belge üzerinde eş zamanlı olarak çalışırken hangi dosyalarda kaydedilmemiş

değişiklikler bulunduğunu görün.

Dolguları ve şeffaflıkları uygulayın ve yönetin

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'te dolgular ve şeffaflıklarla çalışırken ve onları yönetirken üretkenliğinizi artırmanıza ve iyileştirilmiş

performans almanıza yardımcı olacak tamamen yeniden tasarlanmış Dolgu ve Şeffaflık seçicilerin tadını çıkarın.

Dokunma dostu kullanıcı arayüzü

Tablet Modu desteği anında eskiz oluşturmanıza ve dokunarak veya kalemle hızlı ayarlamalar yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yeni

Dokunma çalışma arayüzü, yalnızca sık kullandığınız araçları ve komutları görüntüleyerek çizim pencerenizin boyutunu en üst düzeye

çıkaracak şekilde kullanıcı arayüzünü düzenler.

Microsoft Surface desteği 

CorelDRAW Graphics Suite 2018, Windows 10'da yerel Microsoft Surface Dial desteği sunar. Tasarım yapmanın ve teknolojiyle etkileşim

kurmanın en benzersiz yöntemlerinden birini tecrübe etmek için paketteki CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT uygulamalarını kullanın.
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Eski çalışma arayüzlerini içe aktarın 

CorelDRAW X6, X7 ve X8 sürümlerinde oluşturulan CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT çalışma arayüzlerini yeniden kullanabilirsiniz. Çalışma

arayüzünü mevcut çalışma arayüzünüze içeri aktarın veya tamamen yeni bir arayüz yapılandırması oluşturun. Ayrıca, hangi çalışma arayüzü

öğelerinin içeri veya dışarı aktarılacağını seçme esnekliğinin tadını çıkarın.

Pencere çerçevelerinin rengini özelleştirin 

Kişisel tercihlerinize uyum sağlaması için CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'te pencere çerçevelerinin rengini özelleştirebilirsiniz.

Karşılama Ekranı

Karşılama ekranındaki yeni Ürün Ayrıntıları sayfası, paketteki en son ürünler ve kullanıcı hesabınız için tek kaynağınızdır. Ürün veya aboneliğiniz,

hesap durumu, ürün güncellemeleri, kullanılabilir kaynaklar, çalışma arayüzü seçimi ve yeni Yükseltme Programı hakkında bilgi edinin.

Çalışma Arayüzleri

Farklı yeterlilik düzeyleri ve belirli görevler için tasarlanmış çeşitli çalışma arayüzleri arasından seçiminizi yapın: Sayfa Düzeni ve İllüstrasyon,

uzun süreli kullanıcılar için Klasik seçeneği, yeni kullanıcılar için Lite seçeneği ve Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator'ın görünüm

ve kullanımına sahip çalışma arayüzleri.

UltraHD 4K ekranlar için destek

Güncellenmiş bir arayüz ve 4K ekran desteği, UltraHD (ultra yüksek çözünürlüklü) monitörlerde bile uygulamaları rahatça görüntülemenizi sağlar.

Gelişmiş çoklu monitör desteği

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT, desteklenen tüm işletim sistemlerinde çeşitli DPI oranına sahip birçok monitörde güvenilir şekilde çalışır.
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Kullanıcı Arayüzü

Masaüstü rengini özelleştirin

Belgelerinize uyum sağlaması için masaüstünün, CorelDRAW'da çizim sayfasının veya Corel PHOTO-PAINT'te görüntünün

çevresindeki alanın rengini değiştirebilirsiniz.

Tamamen ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir arayüz

Güncellenmiş ve tamamen özelleştirilebilir arayüzle tasarım alanınızı ihtiyaçlarınıza uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Yeni tasarlanmış

simgeler %250 oranına kadar ölçekleme sağlar. Bir tema seçerek uygulamanın arka planını açık veya koyu hale getirebilirsiniz.

Basit özelleştirme

Hızlı Özelleştir düğmesini kullanarak iş akışınıza uyum sağlaması için araç kutusu, pencereler ve özellik çubuklarını özelleştirin

Taşma düğmeleri

Taşma düğmeleri tablet ve mobil cihaz kullanıcılarına çalışma arayüzüne sığmayan ek araçlar, pencereler ve kontroller bulunduğunu gösterir.

Çoklu belge arayüzü

Sekmeli bir görünümde birden fazla belge üzerinde çalışın.

Belgeleri ayırma

Birden fazla belge üzerinde çalışırken ayırmak istediğiniz belgeyi uygulama penceresinin dışına sürükleyin.

Görüntü Düzenleme
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Fotoğraf perspektifini etkileşimli olarak ayarlayın

Etkileşimli Perspektif Düzeltme aracını kullanarak fotoğraflardaki binaların, yapıların veya nesnelerin perspektifini ayarlayın. Tüm fotoğrafı

ayarlamak için dört köşe noktasını dikdörtgen şeklinde olacak şekilde hizalamanız yeterlidir.

AfterShot 3 HDR

RAW veya JPEG fotoğraflarda profesyonel düzeyde düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmak için CorelDRAW
® ® ®ve Corel  PHOTO-PAINT 'ten Corel  AfterShot™ 3 HDR'yi indirin.

HDR Birleştirme

AfterShot 3 HDR'de bulunan HDR modülüyle yüksek dinamik aralıklı (HDR) görüntüler oluşturun.

Kalem desteği

Rötuş araçları, Silgi aracı, Boya aracı ve diğer fırça araçlarını kullanarak basınç, duruş biçimi, eğim ve dönme özelliklerinden faydalanın.

Ayrıca, daha fazla artistik olanaklara sahip olmak için dönme, yassılık ve uzanma uzunluğu ayarlarıyla deneme yapabilirsiniz.
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PhotoCocktail

Büyüleyici fotoğraf kolajları oluşturun. Mozaiğinizin temeli olarak bir fotoğraf veya vektör nesnesiyle başlayın, ardından mozaik parçaları

olarak bir biteşlem görüntüler kitaplığı seçin ve gerisini PhotoCocktail'e bırakın.

Çift doğrusal büyütme

Çift doğrusal büyütmenin kullanımınıza sunulmasıyla bir büyütme seçeneği daha edinin. Küçültürken çevredeki piksellerin renk değerlerinin

ortalamasını alarak pikseller ekler. Bu işlem pürüzlü köşeler oluşmasını önler ve ince detayları bulunan keskin görüntülerin görüntü kalitesini iyileştirir.

Windows 10 desteği için optimize edilmiştir

Windows 10 desteğiyle CorelDRAW Graphics Suite'i en son Windows işletim sisteminde güvenle kullanabilirsiniz.



Görüntü Düzenleme

Gaus Fluluk Efekti

Corel PHOTO-PAINT'in Gaus Fluluk özel efekti, görüntüleri bozmadan flulaştırmanızı sağlayan bir lens olarak kullanılabilir.

Sıvı araçlar

Corel PHOTO-PAINT'in basınca duyarlı dört Sıvı aracı—Yayma, Çekme, Geri itme ve Girdap—fotoğrafları rötuşlamak için yeni

yaratıcı seçenekler sunar.

Keskinlik Giderici Maske Lensi

Bitişik piksellerin kontrastını artırarak fotoğrafları keskinleştirirken köşeler ve geniş yapılar gibi yüksek ve düşük sıklıktaki ayrıntıları korur.

Etkileşimli fırça vuruşu şeffaflığı ve kademeli kenar şeffaflığı

Fırça vuruşlarının şeffaflığını ve kademeli kenar şeffaflığını etkileşimli olarak ayarlamak için düzenleyici tuşları kullanın.

Özel efektler

Corel PHOTO-PAINT Bokeh Fluluğu, Renklendirme, Sepya ve Zaman Makinesi gibi yeni kamera efektleri sunmaktadır.

Akıllı Oymacı

Fotoğraftaki istenmeyen alanları kolayca kaldırın ve aynı anda fotoğrafın en boy oranını ayarlayın.

İçinden Geçirerek Birleşme Modu

Bir grup nesneye lens veya efekt uygularken daha iyi kontrol edin.

Etkileşimli Düzeltme

Etkileşimli kontrollerle görüntüleri hızlı ve kolay bir şekilde düzeltin.

Fotoğraf efektleri

Canlılık, Gri tonlar ve Fotoğraf filtresi efektleriyle fotoğraflarınızı zenginleştirin.

Ton eğrisi ayarlamaları

Daha fazla hassasiyet ve kesinlikle görüntü tonunu ayarlayın.

Düzlemsel Maske aracı

Paralel çizgiler arasındaki kademeli Kenar şeffaflığına sahip düzenlenebilir bir alan tanımlamak için Corel PHOTO-PAINT'in yeni Düzlemsel

Maske aracını kullanın. Fluluk efektiyle birleştiğinde alanın derinliğini simule ederek belirli bir nesneye odaklanırken düzlemsel maske

dışındaki alanları flulaştırır.

Lens düzeltmeleri

Resmi Düzelt iletişim kutusundaki yeni Lens deformasyonunu düzelt sürgüsüyle içbükey ve dışbükey deformasyonları kaldırarak

görüntülerinizi ayarlayın.

Tipografi

Katıştırma Hakları yazı tipi filtresi

Yazı tiplerini, yaygın dört yazı tipi katıştırma iznine göre sıralayacak yeni Katıştırma Hakları yazı tipi filtresiyle dosyaların sorunsuz paylaşılmasını

sağlayın ve metin stillerini seçerken hangi yazı tiplerini kullanıp kullanmayacağınızı belirleyin. Belirli yazı tiplerini bulmak için yazı tipi

filtreleme özelliğini kullanın.
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Düzeltme Klonlaması

Corel PHOTO-PAINT'in yeni Düzeltme Klonlaması kusurları, çevredeki alanın rengiyle eşleşen örnek alınmış dokuyla boyayarak düzeltmenizi sağlar.



Tipografi

Özel karakterler, semboller ve görsel karakterler

Yenilenmiş Karakter Ekle penceresi, seçili yazı tipiyle ilgili tüm karakterlere, sembollere ve görsel karakterlere sahiptir ve bu öğeleri bulmayı

ve belgelerinize eklemeyi her zamankinden daha kolay hale getirir.

Yazı tipi katıştırma

Alıcıların belgeyi tasarlandığı şekilde yazdırabilmesi, görüntüleyebilmesi ve düzenleyebilmesi için CorelDRAW belgelerini kaydettiğinizde

yazı tiplerini katıştırın.

Yazı tipi listesi kutusu

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'teki yeni Yazı tipi listesi kutusuyla yazı tiplerini kolayca görüntüleyebilir, filtreleyebilir ve bulabilirsiniz.

YENİDEN

TASARLANDI

Asyalı metinler için OpenType desteği

Genişlikler, biçimler, dikey ölçümler, kana görsel karakter alternatifleri ve Asyalı metinlere dönüştürme gibi gelişmiş OpenType

tipografi özelliklerini uygulayın.

Gelişmiş OpenType desteği

Bağlamsal ve stil alternatifleri, kesirler, ligatürler, sıra sayıları, süsler, küçük büyük harfler, dalgalar gibi gelişmiş OpenType tipografi

özelliklerinin avantajlarından daha fazla yararlanın.

Karmaşık betik desteği

Asya ve Orta Doğu dillerinde kullanılan görsel karakterler için doğru dizgiyi sağlayın.

Yazı Tipi Paleti

Yazı Tipi Paleti'ni kullanarak gezinin, deneme yapın, önizleyin ve mükemmel yazı tipini seçin.

Tasarım Varlıklarına Erişme

İYİLEŞTİRİLDİ! Dijital varlık yönetimi

Görüntüler, dolgular, yazı tipleri ve daha birçok öğeyle daha kolay şekilde çalışmak için yeniden tasarlanmış arayüzden yararlanın. Ayrıca,

vektör ve raster görüntülerini hızlı bir şekilde bulmak için yeni CONNECT İçerik penceresini kullanın.

Varsayılan klasör konumu

Tasarım varlıklarını kolayca bulun ve paylaşın! Varsayılan klasörleri kullanmak yerine içeriği depolayacağınız konumu seçin.

Gelişmiş içerik düzenleyici

CONNECT™ İçerik penceresi, mevcut tüm içeriğe erişim sağlar ve ayrıca çevrimiçi satıcılardan ek içerik almanıza yardımcı olur. Aynı anda

birkaç tepsiyle çalışın ve çoklu projelerde varlıkları düzenlemek için daha fazla esneklik sağlayın.

Boş Belge/Görüntü hazır setleri

Yeni Belge/Görüntü Oluştur iletişim kutusuyla çeşitli hazır setler, belge boyutları ve renk ayarları arasından seçiminizi yapın.

İYİLEŞTİRİLDİ! Şablon iş akışı

Yeniden tasarlanmış bir şablon iş akışı, üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olur. Yeni şablonlar indirme, kendi kitaplığınıza ekleme, bir

koleksiyonu istediğiniz konuma taşıma gibi birçok işlem bu pakette yer almaktadır.
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Corel Font Manager™

Sezgisel Corel Font Manager ile yazı tipi kitaplığınızı düzenleyin ve yönetin, yüklemeden favori yazı tiplerinizi kullanın ve ağ depolama

özelliğini kullanarak yazı tipleriyle daha hızlı çalışın.



Tasarım Varlıklarına Erişme

Yapışmayı açma/kapama

Ayır düğmesine tıklayarak yapışma seçeneklerini kapatın veya yapışmayı açıp kapatmak için klavye kısayollarını kullanın. İmleci bırakmak

zorunda kalmadan yeniden konumlandırma yaparken yapışmayı devre dışı bırakın.

Sayfa numaraları

Harf, rakam veya roma rakamıyla belgenin tüm sayfalarına, belirli bir sayfadan veya rakamdan başlayarak kolayca sayfa numaraları ekleyin.

Etkileşimli çerçeveler

Yer tutucu grafik ve metin çerçeveleriyle PowerClip nesnelerini doldurun ve tek içerik bileşenlerine son halini vermeden önce

tasarımınızın önizlemesini kolaylaştırın.

Tablolar

Metin ve grafikler için yapılandırılmış düzenler sağlamak için tablolar oluşturun ve dışarı aktarın.

Nesneleri Yola Sığdırma

Her türdeki ve sayıdaki nesneyi seçtiğiniz yola uydurun. Akıllı boşluk bırakma ve rotasyon ayarları tüm yoldaki nesnelerin düzenini

özelleştirmenize yardımcı olur.

Perspektif efekti ekleyin

Biteşlemlere, vektör nesnelere veya her ikisine birden çizim penceresinde perspektif uygulayarak mesafe ve derinlik illüzyonunu hızlıca

oluşturun. Çizimlerinizi gerçek dünya senaryolarında sergilemek için dâhiyane bir araçtır.

Zarfları biteşlemlere uygulayın

Seçtiğiniz biteşlemi zarfa yerleştirip noktalarını sürükleyerek biteşlemi etkileşimli olarak şekillendirin. Zarf ön ayarlarını kullanarak veya

sıfırdan özel bir zarf oluşturarak bir biteşlemi hızlıca ve kusursuz şekilde bir illüstrasyonla karıştırın.

Ana Katmanlar

Ana Katmanlar, çok sayfalı belgeleriniz için sayfaya özel tasarımlar yapmanızı kolaylaştırır.

Web

YENİ! SharePoint Entegrasyonu

Microsoft SharePoint siteleriyle kurulan yeni bağlantının ek iş birliği ve paylaşım avantajlarından yararlanın. Kuruluşunuzun Belge Yönetim

Sistemi'ne (DMS) görsel iletişim yazma uygulamalarından doğrudan erişim elde edin.

YENİ! CorelDRAW.app

CorelDRAW™.app ile iyi fikirleri ilham geldiği anda harika tasarımlara dönüştürün. CorelDRAW Graphics Suite 2019'un yeni bir parçası olan

bu güçlü web uygulaması, sizin için uygun olan zamanda ve yerde işinize erişmenize olanak sağlar.

Mizanpaj Araçları

Microsoft OneDrive ile tepsileri eşitleme

Diğer bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan projelerinize bulut tabanlı erişim için Microsoft OneDrive ile Corel CONNECT tepsilerini eşitleyin.

Yüksek kalitede Küçük resim önizlemeleri

CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT dosyalarını kolayca bulun ve düzenleyin.
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Bağlama duyarlı Nesne Özellikleri penceresi

Yeniden tasarlanmış Nesne Özellikleri penceresi tek seferde yalnızca bir grup biçimlendirme kontrolü sunan yeni bir sekme seçeneğine

sahiptir ve mevcut göreve odaklanmanızı kolaylaştırır. Nesneye bağlı biçimlendirme seçenekleriyle tasarımlarınıza ince ayar yapın.

Şeffaflık

Şeffaflık ayarları nesne şeffaflığını uygulamanızı ve ayarlamanızı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Stiller altyapısı ve penceresi

Kolayca anahat, dolgu, karakter ve paragraf stillerinin yanı sıra Stil Setleri oluşturun. Stil Setleri, daha sonra bir kez düzenleyebileceğiniz

ve değişikliklerin anında projenin tamamında uygulandığı stil gruplarıdır.

Renk yönetimi

İleri düzeydeki kullanıcılara daha fazla kontrol sağlayan Varsayılan Renk Yönetimi Ayarları iletişimiyle daha doğru renk temsili elde etmek

için uygulama renk politikalarını ayarlayın.

Web

YENİ! Mükemmel pikselli iş akışı

CorelDRAW 2019, mükemmel piksel hassasiyeti sağlayan birkaç yeni özellikle web için temiz, net görüntüler oluşturma işinde

sürprizlere yer bırakmaz.

YENİ! Bul ve Değiştir penceresi

CorelDRAW'un yeni Bul ve Değiştir penceresiyle her zamankinden daha hızlı bir şekilde çizimlerin bileşenlerini bulun ve özniteliklerini değiştirin.

Proje Zamanlayıcı

Düzenli olun, müşterilere fatura kesin ve proje zamanlamasını takip etmenin doğru ve kesintisiz yolunu keşfederek zaman yönetimi

konusunda fikir edinin. Çizim penceresinin üzerinde dikkat çekmeyen bir araç çubuğu olarak görünen Proje Zamanlayıcı, iş akışınıza uyum

sağlamak için tamamen özelleştirilebilir.

Güçlü kalem özellikleri

Silgi ucunun boyutunu değiştirmek için basıncı kullanın ve ayrıca yassılık ve döndürmeyi eğim ve duruş biçimine bağlayın. Araç kutusunu

kullanmadan anında silmek için kalemi çevirerek Silgi aracını etkinleştirin.

Microsoft Surface Dial desteği

Microsoft Surface Dial gibi tekerlek araçları için gelişmiş destek alın. CorelDRAW'da yalnızca dokunma ve çevirmeyi kullanarak alternatif

ve daha sezgisel bir çalışma yöntemi deneyin. Klavyenizi bir kenara koyun ve bağlamsal ekran arayüzünü deneyin.

Renk Stilleri penceresi

Gelişmiş Renk Stilleri penceresini kullanarak renk stillerini ve renk harmonilerini görüntüleyin, ayarlayın ve düzenleyin. Bir belgede kullanılan

renkleri, renk stili olarak ekleyin. Bu işlem, projenin tamamında renk değişimi yapmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Tasarım İş Akışı

Piksellerde tasarım yapın

Tasarımınızın Web'de nasıl görüneceğini daha doğru şekilde gösteren Piksel Önizleme moduyla çizimleri gerçek piksel

birimlerinde görüntüleyin ve oluşturun.

WordPress'te yayınlama

Çalışmalarınızı doğrudan uygulama içerisinden bir WordPress medya kütüphanesine gönderin. Bu yeni işlevsellik, nesneleri veya projenin

tamamını JPEG, GIF veya PNG dosyasına dönüştürmenizi, ardından bir WordPress hesabına yüklemenizi sağlar.
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Tasarım İş Akışı

QR kodları

Metin, görüntü ve renk içeren benzersiz QR kodları oluşturun.

Tamamlayıcı renkleri bulma

Renk harmonisini korurken bu renkleri değiştirmek için bir renk harmonisindeki tüm renkleri kural tabanlı bir sisteme yapıştırın.

Hizalama ve Dinamik Kılavuzlar

Hizalama kılavuzlarını görüntüleyin, ayarlayın ve değiştirin. Nesneleri yakındaki nesnelerle aynı boşlukla konumlandırmak için Akıllı Boşluklar

kılavuzlarını, yakındaki nesnelerle ilişkili bir nesneyi ölçeklemek veya döndürmek için Akıllı Boyutlandırma kılavuzlarını kullanın.

Anahat Konumu

Birkaç yeni Anahat Konumu seçeneği, anahatın nesnenin içine, nesnenin dışına veya her ikisinin eşit birleşimine yerleştirileceğini belirlemenizi sağlar.

Renk Harmonileri

Çeşitli renk şemalarıyla hızlı ve kolay bir şekilde yinelemeli tasarımlar oluşturmak için bir belgenin renk stillerini gruplandırın.

Serbest Çizim Seçme aracı

Seçmek istediğiniz nesnelerin veya şekillerin etrafına serbest kayar noktalı çerçeve sürüklemenizi sağlayan yeni Serbest Çizim Seçme

aracını kullanarak nesneleri seçerken zaman kazanın ve kontrolü elinize alın.

Kırpma Maskesi Oluştur seçeneği

Grup içindeki nesneleri tek tek değiştirmeden bir grup nesneye bir kırpma maskesi uygulayın.

Biteşlemlerin vektör haline getirilmesi
® ®Corel  PowerTRACE  ile biteşlemleri sorunsuz bir şekilde düzenlenebilir vektör grafiklerine dönüştürün.

Yorum içeren PDF

Müşteriler ve iş arkadaşlarınızla daha iyi işbirliği yapmak için bir PDF dosyasını dışarı aktarırken tüm yorumları ve ek açıklamaları koruyun.

Windows Renk Sistemi Desteği

Corel ve Microsoft uygulamaları arasındaki renkleri kolayca eşleştirin.

Adobe Renk Yönetimi Modülü

Corel ve Adobe uygulamaları arasındaki renkleri kolayca eşleştirin.
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Gaus Fluluğu kademeli kenar şeffaflığına sahip gölgeler

Gaus Fluluğu kademeli kenar şeffaflığını kullandığı için CorelDRAW'un gölgeleri artık daha gerçekçi bir görünüme sahip.

Yaratıcı araç koleksiyonunuzu genişletin

Ücretsiz veya ücretli uygulamaları, eklentileri ve uzantıları doğrudan CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'ten indirin.

Hizalama ve Dağılım penceresi

Hizalama ve Dağılım penceresi, nesneleri hassas bir şekilde konumlandırabilmeniz için mevcut tüm hizalama seçeneklerine hızlı

ve kolay bir şekilde erişmenizi sağlar.

PANTONE spot renk paletleri

En son spot renk paletlerinin yanı sıra PANTONE'un yeni paletleri için destek alın.



Tasarım İş Akışı

Adobe ürün desteği

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PDF/A ve Acrobat ek desteğiyle Corel ve Adobe uygulamaları arasında kusursuz bir işi akışı sağlayın.

Microsoft ürün desteği
®Microsoft Publisher (sür. 2002, 2003, 2007 ve 2010), Microsoft Word 2007 ve Microsoft Visio (2000-2007) için

sunulan kapsamlı desteğin tadını çıkarın.

AutoCAD DWG/DXF desteği

Standart CAD dosya (değişim) biçimleri için en son dosya biçimi desteğiyle çalışın.

YENİ! 64 bit TWAIN Tarayıcı desteği

İYİLEŞTİRİLDİ! Birleştirerek Yazdır

Yenilenmiş Birleştirerek Yazdır özelliği, kişiselleştirilmiş toplu postalar, kartvizitler, sertifikalar ve daha fazlası için bir grafiği veri

kaynağıyla birleştirmeyi kolaylaştırır.

Yazdırma ve Yayınlama

İYİLEŞTİRİLDİ

Hazırla ve Esnet penceresi

Corel PHOTO-PAINT'in yeni Hazırla ve Esnet penceresi, fotoğraflarınızı ve görüntülerinizi tuval baskısına üç kolay adımda hazırlamanızı

sağlar ve duvar çizimleriniz için mükemmel kompozisyon oluşturur.

Afiş baskısı için Çerçeve ve Gromet

CorelDRAW'un yeni Çerçeve ve Gromet iletişim kutusuyla, afişleri baskıya hazırlamak için kenarlık ve gromet belirteçleri ekleyebilirsiniz.

Ön Uyarı Kontrolü

PDF olarak yazdırmadan, dışarı aktarmadan veya yayınlamadan önce dosyanızı bir kalite kontrolünden geçirin. Ön Uyarı Kontrolü sorunları

ve olası sıkıntıları tespit eder ve bu sorunları gidermek için öneriler sunar.

İYİLEŞTİRİLDİ! PDF/X desteği

Herhangi bir cihazda kullanılabilen ve ISO uyumlu PDF/X dışarı aktarma seçeneklerini ve PDF/X-4 desteğini kullanan baskı sektörü

standartlarıyla uyumlu çıktı dosyaları

Ekran renk provası

Çizimlerinizin ve renklerin farklı çıkış cihazında veya çiziminizi göndermeniz gereken diğer uygulamalarda nasıl görüneceğini

güvenilir şekilde önizleyin.
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Belge renk paletleri

Her tasarım projesi için anında otomatik olarak özel bir renk paleti oluşturun. Gelecekte bu projenin renklerine hızlı erişim elde edin.

Yerleşik RAW kamera desteği

RAW kamera dosyalarını yüzü aşkın kamera desteğiyle doğrudan dijital kameranızdan dışarı aktarın, ayarlayın ve değişiklikleri gerçek

zamanlı olarak önizleyin.

(>400 kamera

modeli

desteklenmektedir)

(>300 kamera

modeli

desteklenmektedir)

(>400 kamera

modeli

desteklenmektedir)

(>400 kamera

modeli

desteklenmektedir)

PDF/A desteği

Elektronik arşivleme için bir ISO standardı olan PDF/A dosya biçimiyle dosyaları gelecekte kullanmak üzere saklayın.



(v7.1) (v7.1) (v7.1)(v7.1)(v7.1)

GPU ile hızlandırılmış vektör önizlemesi

Sisteminizin kaynaklarını çok fazla kullanmadan karmaşık vektör şekillerini yeniden konumlandırın ve düzenleyin. GPU'yu kullanmayı tercih

etmek bazı cihazlarda CorelDRAW ve Corel PHOTO-PAINT'te araç önizlemelerinin, eğrilerin ve diğer efektlerin daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.

Yerel 64 bit

64 bit işlemciler için sunulan yerel destek sayesinde büyük dosyalarla her zamankinden daha hızlı şekilde çalışın.

Çok çekirdekli destek

Bilgisayarınızın gücünü en üst düzeye çıkaran çok çekirdekli işlemciden faydalanan güçlü performans iyileştirmeleriyle görevlerinizi

daha hızlı şekilde tamamlayın.

Geliştirici Topluluğu sitesi

Yeni Geliştirici Topluluğu sitesi desteğiyle kendi otomasyon araçlarınızı oluşturabilirsiniz. www.community.coreldraw.com/sdk adresini ziyaret edin.

Dağıtım ve Otomasyon

Windows Installer (MSI) desteği

MSI desteği ve BT yöneticilerine sunulan Dağıtım Kılavuzu'yla yazılımı verimli bir şekilde dağıtın.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications

Microsoft Visual Studio Tools for Applications, .NET Framework'ü kullanan betikler oluşturmak için Visual Studio Professional ile entegre olan

Visual Basic.NET ve Visual C#'yi kullanarak CorelDRAW Graphics Suite deneyiminizi özelleştirmenizi sağlar

Microsoft Visual Basic for Applications

İş akışınızı ve yaratıcı görevlerinizi otomatik hale getirin.

İpuçları penceresi

İyileştirilmiş İpuçları penceresi video ipuçları, daha uzun videolar ve yazılı eğitimler gibi ek kaynaklara hızlı erişim sağlar, bu sayede arama

yapmak zorunda kalmadan bir araç veya özellik hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Video eğitimleri ve video ipuçları

Faydalı video eğitimleri ve video ipuçlarıyla popüler tasarım görevleri hakkında bilgi edinin.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu, faydalı araçları ve özellikleri öne çıkararak hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olur.

Uzmanların görüşleri

Başarılı tasarımların uygulamalı, gerçek dünyadan örneklerini sergileyen CorelDRAW uzmanlarından bilgi alın.

İçerik bildirimi

Yeniden tasarlanan Karşılama Ekranı yeni içerik, uygulama güncellemesi ve öğrenme kaynakları kullanıma sunulduğunda size bildirim gönderir.

Öğrenme Materyalleri ve Belgeleri

Performans
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İYİLEŞTİRİLDİ! Performans

Metin kullanımı, başlatma zamanı, belge yükleme süreleri ve grafik işleme performans iyileştirmeleriyle her zamankinden daha hızlı çalışın.

Vektör önizlemeleri

Daha hızlı çalışan araç önizlemeleri, eğri önizlemeleri, noktalar ve tutamaçlar, efekt kontrolleri ile sürgüler ve metinle üretkenliği artırın.

Büyük dosyaları daha hızlı şekilde açın ve karmaşık eğrileri sorunsuz olarak düzenlemenin tadını çıkarın.



Profesyonel küçük resim

Tasarımlarınız ve projeleriniz için 7.000'i aşkın küçük resim, dijital görüntü ve araç şablonuyla yaratıcılığınızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarın.

Yüksek kaliteli fotoğraflar

Tasarımlarınızı yaratıcı elinizin altındaki 1.000 yüksek kaliteli fotoğrafla iyileştirin.

Özelleştirilmiş yazı tipleri

1.000'den fazla profesyonel yazı tipinin yanı sıra popüler tasarımları içeren kapsamlı yazı tipi seçeneklerinden tercihinizi yapın.

İçerik

Satın Alma Tercihleri

Yükseltme Programı

CorelDRAW Graphics Suite'in gelecek sürümlerini en uygun fiyattan edinmek için CorelDRAW Graphics Suite 2018'i satın aldığınızda

Yükseltme Programı'nı ekleyin. Uygun fiyatlı yıllık bir ödeme, en son özelliklerin ve uygulamaların güncellemelerini otomatik almanızı sağlar.

Çok Kullanıcılı lisans

Birkaç kayıtlı kullanıcı tarafından kullanılması için tek bir seri numarası satın alın.

Abonelik

CorelDRAW Graphics Suite'in yıllık aboneliğini edinin.

®CorelDRAW  Graphics Suite kullanılarak oluşturulmuştur

© 2019 Corel Corporation. Tüm hakları saklıdır.
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YENİ! Modern şablonlar

Çok çeşitli tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş şablonlarla profesyonel sonuçlar alın. Benzersiz tasarımlar oluşturmak için şablonları

kolayca özelleştirin.
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