
Samma serie fast med ett helt nytt utseende, välkommen
CorelDRAW Graphics Suite X7
Kanadensiska företaget Corel Corporation släpper den senaste utgåvan av dess paradserie CorelDRAW Graphics Suite X7,
Trigono AB är en av de första i norden med att distribuera programvaran

”Under skapandeprocessen av CorelDRAW Suite X7 tog vi vara på våra kunders önskningar mer än någonsin tidigare” säger Gérard
Métrailler, Senior Director, Product Management – Graphics, Corel. ”Varje ny funktion är ett resultat av feedback vi har fått av våra kunder.
Vårt mål är att fastslå att CorelDRAW-användare kan få arbetet gjort så snabbt som möjligt. Så, vi låter dem bestämma helt hur de ska arbeta
med CorelDRAW Graphics Suite X7”.

Denna version har hög DPI, multi-monitor och pekskärmkompatibilitet, och fler sätt att dela innehåll med Coreldraw’s ”community”. Dessutom
har programmet multi-core och native 64-bitarsstöd för användare som vill använda flera program samtidigt och bearbeta stora filer utan
problem. Programmet kommer att hjälpa användarna att komma igång snabbt, slutföra projekt effektivt och göra designprocessen till sin egen.

Njut av en komplett och professionell grafisk designserie

Denna kompletta serie är fullt integrerad med applikationer och kompletterande insticksmoduler som täcker allt från vektorillustration och
layout till fotoredigering, ”bitmap to vector”-kalkering och webbdesign. Hitta snabbt innehåll med Corel CONNECT ™, vårt inbyggda sökverktyg
som hjälper dig att hitta, bläddra och välja dina tillgångar, därefter ordna och grupperna innehållet efter typ eller projekt.

Designa med kreativitet och självsäkerhet

Oavsett om du skapar loggor, nyhetstidningar, webbgrafik, skyltar, bilomslag eller något helt nytt har vi dig täckt med en komplett uppsättning
av mångsidig grafisk design och fotoredigeringsverktyg. Nya avancerade fyll -och genomskinlighetsalternativ ger dig total kontroll över
utseendet på dina projekt, det finns inga gränser för vad du kan göra med mönster!

Arbeta snabbare och mer effektivt

Med den nyligen omgjorda, helt anpassningsbara gränssnittet, väljer du din arbetsyta baserat på din nivå, allt är skräddarsytt exakt efter dina
behov. Du kan även ställa in din arbetsyta för att se ut som Adobe Photoshop eller Illustrator, vilket gör det lätt för en tidigare Creative Suite-
användare att arbeta.

Dela och utöka din upplevelse

Vi har inkluderat massor av läromedel som hjälper dig att bekanta dig med CorelDRAW och alla dess spännande nya funktioner. Håll din
design fräsch med ny community-genererat innehåll som är tillgängligt via den integrerade funktionen ”Content Exchange”, där du kan dela
vektor, bitmap och fontänfyllningar. Låt dig inspireras, visa upp ditt konstverk eller rösta på dina favoritkonstverk.

CorelDRAW Graphics Suite X7 kommer att finnas tillgänglig den 7 april 2014. Rekommenderat slutkundspris kommer att vara ca 4.500kr exkl
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Trigono har varit en distributör i Norden sedan 1984. 
Trigono ingår i Bratt International AB som är ett holdingbolag för en företagsgrupp med inriktning mot förlagsverksamhet,
utbildning och ny informationsteknologi.Trigono ingår i Bratt International AB som är ett holdingbolag för en företagsgrupp med
inriktning mot förlagsverksamhet, utbildning och ny informationsteknologi.


