Matriz de comparação de versões
Recurso
Ferramentas de desenho
Modo Simetria
Crie uma série de desenhos simétricos, desde objetos simples até efeitos caleidoscópicos complexos em tempo real e aumente sua
produtividade ao automatizar um fluxo de trabalho normalmente muito demorado.
Ferramenta Bloquear Sombra
Adicione sombras vetoriais sólidas a objetos e texto com este recurso interativo que reduz o tempo de preparação de arquivos para saída.
Ele acelera os fluxos de trabalho reprográficos ao reduzir consideravelmente o número de linhas e de nós em sombras.
Pointillizer
Gere mosaicos vetoriais de alta qualidade a partir de qualquer número de objetos vetoriais ou de bitmap selecionados, com apenas alguns
cliques. Inspirado pela técnica de pintura Pontilhismo, é perfeito para criar envoltórios de veículo, projetos de decoração de janelas e muito mais.
Ferramenta de impacto
Torne seus designs mais interessantes! Essa ferramenta é perfeita para adicionar movimento ou foco com facilidade a um elemento de um
desenho. Os efeitos são objetos vetoriais não destrutivos e altamente personalizáveis que podem ser editados com outras ferramentas.
Alinhar e distribuir nós
Alinhe e distribua nós usando a caixa delimitadora de uma seleção, a borda ou o centro da página, a linha de grade mais próxima ou um
ponto especificado. A distribuição de nós também é muito simples, adicionando o mesmo espaçamento entre eles, horizontal ou verticalmente.

Endireitar fotos de forma interativa
Para girar imagens tortas, alinhe a barra de endireitamento de forma interativa a um elemento da foto ou especifique um ângulo
de rotação. Todos os controles podem ser acessados facilmente na tela ou na barra de propriedades para produzir resultados
excelentes em questão de minutos.
Personalizar a visualização e a edição de curvas
Use um atalho de teclado para substituir a cor principal pela cor secundária e vice-versa, e facilitar a visualização de nós
e indicadores, mesmo nos mais complexos projetos.
Ferramenta LiveSketch™
Crie esboços e designs dinamicamente! O LiveSketch é uma revolucionária ferramenta de desenho baseada nos últimos desenvolvimentos
em inteligência artificial e aprendizagem automática. Os esboços de formato livre se transformam em curvas vetoriais precisas.

Melhorias importantes para stylus
Desfrute de uma experiência de desenho mais natural e obtenha resultados mais expressivos graças ao suporte avançado para stylus.
Formas personalizadas de nós
O CorelDRAW 2019 simplifica a modelagem de curvas e objetos, atribuindo uma forma única a cada tipo de nó, o que facilita a identificação
de nós suaves, cúspides e simétricos. Você também pode escolher as formas de nó que melhor se adaptem ao seu fluxo de trabalho.
Preenchimentos de padrão vetorial e de bitmap
Visualize, aplique e transforme os preenchimentos de padrão vetorial e de bitmap de forma interativa ao usar os controles avançados da
janela de encaixe Propriedades do objeto. Você também pode salvar preenchimentos que criou ou modificou usando o formato .FILL.
Ferramenta Faca aprimorada
A ferramenta Faca aprimorada permite dividir objetos vetoriais, texto e bitmaps. Você pode dividir objetos individuais ou grupos
de objetos ao longo qualquer caminho.
Caixa de diálogo Editar preenchimento
A caixa de diálogo Editar preenchimento oferece um acesso mais eficiente a todos os controles de preenchimento disponíveis, além de
fornecer uma visualização em tempo real à medida que você faz ajustes.
Preenchimentos gradientes
Crie preenchimentos gradientes elípticos e retangulares, aplique transparência a nós de cores de preenchimento individuais, repita um
preenchimento em um objeto preenchido, ajuste o ângulo de rotação de um preenchimento e suavize a transição de mistura de um
preenchimento gradiente.
Suporte para Real-Time Stylus (RTS)
Você pode tirar o máximo proveito da pressão e da inclinação do seu dispositivo, tablet ou caneta compatível com RTS para controlar
as pinceladas no CorelDRAW® e no Corel PHOTO-PAINT®.
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Ferramentas de desenho
Visualizações de vetor, nós e indicadores aprimorados
Escolha cores personalizadas para visualizações, nós e indicadores que se destacarão das cores subjacentes, ajudando você
a editar objetos com mais eficiência.
Criação de preenchimento
Instantaneamente crie e salve preenchimentos gradientes de padrão vetorial e de bitmap a partir de objetos selecionados
na área de trabalho.
Suavização de objetos vetoriais
Remova bordas irregulares e reduza nós em objetos curvos com a ferramenta Suavizar.

Manchar, Girar, Atrair e Repelir
Explore opções criativas para refinar objetos vetoriais.

Preenchimento de malha
Desenhe objetos preenchidos multicoloridos com transições de cores mais naturais. Revele objetos por trás de nós individuais com
uma opção de transparência.
Conta-gotas
Use as ferramentas Conta-gotas e Lata de tinta aprimoradas para copiar cores, propriedades de objetos, efeitos e transformações
com eficiência de um objeto para outros.

Ferramenta Preenchimento inteligente
Aplique um preenchimento com rapidez a qualquer área fechada. (Aplica-se apenas a preenchimento de vetor.)

Ferramentas de curva
Crie curvas mais suaves, com menos nós do que antes, com a ferramenta B-Spline.

Dimensões e legendas
Encontre ferramentas de dimensão aprimoradas, juntas em um único menu desdobrável prático.
Linhas de conexão
Crie diagramas e fluxogramas facilmente com a ferramenta Linha de conexão, que atualiza o gráfico dinamicamente, de forma que
as linhas permaneçam conectadas à medida que você reposiciona caixas.

Interface do usuário
NOVO! Janela de encaixe Objetos
A nova janela de encaixe Objetos oferece controle direto sobre a estrutura de um documento e acesso rápido aos seus componentes,
ajudando você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
APRIMORADO! Fluxo de trabalho de opções
Adapte seu ambiente de design às suas necessidades com a ajuda da interface reorganizada para definir as preferências de documento,
de aplicativo e de toda a suíte.
Interface do usuário fácil de usar com toque
O suporte ao modo Tablet ajuda você a fazer esboços dinâmicos e a realizar ajustes rápidos usando o toque ou um stylus. Além disso, a
área de trabalho Toque simplifica a interface do usuário para maximizar o tamanho da janela de desenho, exibindo apenas as ferramentas
e os comandos que você provavelmente usa com mais frequência.
Suporte ao Microsoft Surface
O CorelDRAW Graphics Suite 2019 oferece suporte nativo ao Microsoft Surface Dial no Windows 10. Use os aplicativos CorelDRAW
e Corel PHOTO-PAINT da suíte para experimentar uma das maneiras mais exclusivas de criar e interagir com a tecnologia.
Importação de áreas de trabalho de versões anteriores
Reutilize as áreas de trabalho do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT criadas no CorelDRAW X6 ou em versões mais recentes. Importe a
área de trabalho na sua área de trabalho atual ou crie uma configuração de interface do usuário totalmente nova. Além disso, aproveite
a flexibilidade de escolher quais elementos da área de trabalho importar ou exportar.
Personalizar a cor das bordas das janelas
É possível personalizar a cor das bordas da janela no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT de acordo com a sua preferência pessoal.
Áreas de trabalho
Escolha entre uma variedade de áreas de trabalho que foram desenvolvidas para níveis diferentes de proficiência e tarefas específicas:
Layout de página e Ilustração, uma opção Clássica para usuários antigos, uma opção Lite para novos usuários e áreas de trabalho
semelhantes às do Adobe Photoshop e do Adobe Illustrator.

(Apenas Padrão,
Lite e Toque)

Recurso
Interface do usuário
Suporte para telas 4K UltraHD
Uma interface atualizada e o suporte para telas 4K permitem que você visualize os aplicativos confortavelmente, mesmo em monitores
de ultra-alta definição (UltraHD).
Suporte avançado a vários monitores
O CorelDRAW e o Corel PHOTO-PAINT funcionam de forma confiável em vários monitores com DPIs diferentes, em todos os sistemas
operacionais compatíveis.
Otimizado para compatibilidade com o Windows 10
Graças à compatibilidade com o Windows 10, você pode usar o CorelDRAW Graphics Suite com toda confiança no mais recente
sistema operacional Windows.
Personalizar a cor da área de trabalho
Você pode alterar a cor da área de trabalho, da área ao redor da página de desenho no CorelDRAW ou da imagem no
Corel PHOTO-PAINT, para adequá-la aos seus documentos.
Interface do usuário totalmente personalizável e dimensionável
Você pode adaptar seu espaço de design às suas necessidades com a interface atualizada e totalmente personalizável. Ícones
recém-projetados permitem uma escala até 250%. Você pode clarear ou escurecer o fundo do aplicativo ao selecionar um tema.
Botões de estouro
Para usuários de tablets e de dispositivos móveis, os botões de estouro indicam a presença de ferramentas, controles e janelas de
encaixe adicionais que não cabem na área de trabalho.
Interface para vários documentos
Trabalhe com vários documentos em uma visualização com guias.

Desencaixe de documentos
Ao trabalhar com vários documentos, arraste um documento para fora da janela do aplicativo para desencaixá-lo.

Edição de imagens
PhotoCocktail
Crie colagens de fotos magníficas. Comece com uma foto ou um objeto vetorial como base do mosaico, depois, escolha uma biblioteca de
imagens de bitmap como ladrilhos do mosaico e deixe o PhotoCocktail fazer o resto.
Zoom bilinear
Aproveite outra opção de ampliação com a introdução do zoom bilinear. Ele adiciona pixels calculando uma média dos valores de cor dos
pixels circundantes ao aplicar menos zoom, o que evita bordas irregulares e melhora a qualidade de exibição de imagens nítidas com
alto nível de detalhe.
Ajustar a perspectiva de fotos de forma interativa
Use a ferramenta "Correção de perspectiva" interativa para ajustar a perspectiva de edifícios, monumentos ou objetos em fotos. Basta
alinhar os quatro pontos dos cantos com uma forma retangular para ajustar toda a imagem.

Combinação HDR
Crie imagens de alto alcance dinâmico (HDR, High Dynamic Range) com o módulo HDR incluído no AfterShot 3 HDR.
Suporte a stylus
Aproveite a pressão, o rolamento, a inclinação e a rotação ao usar ferramentas de retoque, a ferramenta Borracha, a ferramenta Pintura
e outras ferramentas de pincel. Além disso, você pode testar configurações de rotação, nivelamento e alongamento para obter uma
variedade ainda maior de possibilidades artísticas.

Clone de restauração
A ferramenta Clone de restauração do Corel PHOTO-PAINT permite que você corrija imperfeições diretamente ao pintar com uma
textura por amostra correspondente à cor da área ao redor.
Efeito Desfocagem gaussiana
O efeito especial Desfocagem gaussiana do Corel PHOTO-PAINT está disponível como uma lente que permite desfocar as imagens
sem destruí-las.
Ferramentas de líquido
No Corel PHOTO-PAINT, quatro ferramentas de líquido sensíveis à pressão (Manchar, Girar, Atrair e Repelir) oferecem novas
opções criativas para aplicar retoques em fotos.
Lente Desfocar Máscara
Aguce fotos ao aumentar o contraste de pixels adjacentes, enquanto preserva os detalhes de alta e de baixa frequência,
como bordas e grandes estruturas.

CorelDRAW®
Graphics Suite
2019

CorelDRAW®
Graphics Suite
SE

Recurso

CorelDRAW®
Graphics Suite
2019

CorelDRAW®
Graphics Suite
SE

Edição de imagens
Efeitos especiais
O Corel PHOTO-PAINT oferece muitos efeitos de câmera, como Desfocagem Bokeh, Colorir, Tonificação Sépia e Máquina do Tempo.

Ferramenta Máscara de Plano
Use a ferramenta Máscara de Plano do Corel PHOTO-PAINT para definir uma área editável enevoada ao longo de linhas paralelas. Em
combinação com um efeito de desfocagem, você pode simular a profundidade de campo, focalizando um objeto específico, enquanto
desfoca áreas fora da máscara de plano.
Correções de lente
Ajuste imagens para remover distorções de alfinete e de barril com o controle deslizante Distorção de lente correta da caixa
de diálogo Endireitar imagem.
Entalhador inteligente
Remova áreas indesejadas de uma foto com facilidade e, simultaneamente, ajuste a proporção da foto.

Modo de mesclagem Passagem
Obtenha um maior controle durante a aplicação de uma lente ou de um efeito a um grupo de objetos.

Endireitar imagem
Utilize controles interativos para endireitar imagens de forma rápida e fácil.

Efeitos de foto
Torne suas fotos mais interessantes com efeitos como Vibração, Tons de cinza e Filtro de foto.

Ajustes da curva de tom
Ajuste o tom da imagem com mais precisão e exatidão.

Tipografia
Filtro de fonte Direitos integrados
Garanta um compartilhamento de arquivos sem problemas com o filtro de fonte Direitos integrados para classificar fontes com base em
quatro permissões de incorporação de fontes comuns e identifique quais fontes usar ou evitar ao escolher estilos de texto. Use o recurso
de filtragem de fontes para encontrar fontes específicas.
Corel Font Manager™
Organize e gerencie sua biblioteca de fontes com o intuitivo Corel Font Manager e use suas fontes favoritas sem ter que instalá-las. Além
disso, trabalhe mais rápido com as fontes graças ao recurso de armazenamento em rede.
Caracteres especiais, símbolos e glifos
A janela de encaixe Inserir caractere reformulada apresenta todos os caracteres, símbolos e glifos associados a uma fonte selecionada,
facilitando mais do que nunca encontrar esses itens e inseri-los em documentos.
Incorporação de fonte
Incorpore fontes ao salvar documentos do CorelDRAW, para que os destinatários possam ver, imprimir e editar o documento
exatamente como ele foi criado.
Caixa de seleção Fonte
Com a caixa de seleção Fonte do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT, é possível visualizar, filtrar e encontrar fontes com facilidade.

Suporte avançado a OpenType
Tire mais proveito dos recursos avançados de tipografia OpenType, como alternativas de estilo e de contexto, frações, ligaduras,
ordinais, ornamentos, versaletes, traços e muito mais.
Suporte a scripts complexos
Garanta composições adequadas aos glifos usados por idiomas da Ásia e do Oriente Médio.

Font Playground
Procure, teste, visualize e escolha a fonte perfeita com a janela de encaixe Font Playground.

Suporte a OpenType para texto asiático
Aplique recursos avançados de tipografia OpenType, como larguras, formas, medidas verticais, alternativas de glifo kana
e rotação a texto asiático.

(Limitado)

Recurso
Acessar conteúdo de design
APRIMORADO! Gerenciamento de ativos digitais
Aproveite a interface de usuário renovada para trabalhar mais facilmente com imagens, preenchimentos, fontes e muito mais. Além disso,
use a nova janela de encaixe Conteúdo do CONNECT para encontrar rapidamente imagens vetoriais e de varredura.

NOVO! Compatibilidade com scanners TWAIN de 64 bits
Localização da pasta padrão
Encontre e compartilhe conteúdo de desenho com facilidade! Você escolhe onde deseja armazenar o conteúdo em vez
de usar as pastas padrão.
Predefinições de imagens/documentos em branco
Escolha uma das várias opções de configurações de cores, destinos e tamanhos de documentos predefinidos na caixa
de diálogo de criação de novo documento/imagem.
APRIMORADO! Fluxo de trabalho de modelos
Um fluxo de trabalho de modelos renovado ajuda você a melhorar sua produtividade. Faça download de novos modelos, adicione sua
própria biblioteca, migre uma coleção para qualquer lugar e muito mais, tudo dentro da suíte.
Visualizações em miniatura de alta qualidade
Encontre e organize arquivos do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT com facilidade.

Ferramentas de layout
Alternar alinhamento
Desative as opções de alinhamento com um clique no botão Partir ou use atalhos de teclado para ativar ou desativar o alinhamento.
Desative o alinhamento enquanto muda a posição, sem precisar liberar o cursor.
Ajustar objetos a um caminho
Ajuste qualquer tipo e número de objetos a um caminho de sua escolha. As configurações inteligentes de espaçamento e de
rotação ajudam você a personalizar a disposição dos objetos no caminho.
Efeito Adicionar perspectiva
Crie a ilusão de distância e de profundidade rapidamente ao aplicar perspectiva a bitmaps, objetos vetoriais ou ambos, diretamente
na janela de desenho. Trata-se de uma ferramenta engenhosa para expor trabalhos artísticos em cenários reais.
Aplicar envelopes a bitmaps
Formate bitmaps de forma interativa ao colocá-los em envelopes e arrastar seus nós. Integre um bitmap com rapidez e perfeição
a uma ilustração usando envelopes predefinidos ou criando um envelope personalizado do zero.

Camadas principais
As camadas principais facilitam a criação de designs específicos da página para documentos de várias páginas.
Números de página
Adicione números de página (alfabéticos, numéricos ou romanos) facilmente a todas as páginas de um documento, começando
em uma página específica ou em um determinado número.
Molduras interativas
Preencha objetos do PowerClip com molduras de texto e de gráfico de placeholder, o que facilita a visualização do design antes
da finalização dos componentes individuais do conteúdo.
Texto de placeholder
Clique com o botão direito do mouse em qualquer moldura de texto e a preencha imediatamente com texto de placeholder,
o que facilita a avaliação da aparência do documento antes da finalização do seu conteúdo.
Formatação de texto em tempo real
Visualize as alterações na formatação de texto em tempo real antes de aplicá-las ao documento.

Tabelas
Crie e importe tabelas para oferecer layouts estruturados com perfeito equilíbrio entre texto e gráficos.

Aspas internacionais
Personalize aspas para idiomas específicos.
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Web
NOVO! CorelDRAW.app
Transforme boas ideias em excelentes designs, no momento em que elas surgirem, com o CorelDRAW.app™. Esse poderoso aplicativo
Web, uma novidade do CorelDRAW Graphics Suite 2019, permite que você acesse seu trabalho a qualquer hora, em qualquer lugar.
Publicar no WordPress
Envie seu trabalho diretamente do aplicativo para uma biblioteca de mídia do WordPress. Com essa funcionalidade, você pode
converter objetos selecionados ou projetos inteiros em arquivos JPEG, GIF ou PNG e, depois, carregá-los em uma conta do WordPress.
NOVO! Fluxo de trabalho perfeito em todos os pixels
O CorelDRAW 2019 facilita a criação de imagens nítidas e limpas para a Web com vários recursos novos que garantem precisão
perfeita em todos os pixels.

Fluxo de trabalho de design
NOVO! Janela de encaixe Localizar e substituir
Localize componentes do desenho e altere seus atributos mais rápido do que nunca com a nova janela de encaixe Localizar
e substituir do CorelDRAW.
Project Timer
Mantenha-se organizado, fature clientes e aprenda a gerenciar seu tempo com uma forma precisa e não intrusiva de controlar o tempo
em projetos. Aparecendo como uma discreta barra de ferramentas acima da janela de desenho, o Project Timer é totalmente
personalizável de acordo com seu fluxo de trabalho.
Suporte ao Microsoft Surface Dial
Obtenha suporte aprimorado para dispositivos com roda, como o Microsoft Surface Dial. Experimente uma forma alternativa e mais
intuitiva de trabalhar no CorelDRAW usando apenas o toque e a roda. Deixe o teclado de lado e experimente a interface do usuário
contextual na tela.
Janela de encaixe Estilos de cor
Visualize, organize e edite estilos de cor e harmonizações de cores com a janela de encaixe Estilos de cor aprimorada. Adicione as cores
utilizadas em um documento como estilos de cor, o que torna mais fácil do que nunca implementar uma mudança de cor em todo o projeto.

(Não inclui regras
de harmonização
de cores.)

Buscar cores complementares
Alinhe todas as cores de uma harmonização de cores a um sistema baseado em regras, para modificar essas cores
e preservar a harmonização de cores.
Janela de encaixe Propriedades do objeto relacionada ao contexto
A janela de encaixe Propriedades do objeto reformulada inclui uma opção de guia que apresenta somente um grupo de controles de
formatação de cada vez, facilitando o enfoque na tarefa a ser realizada. Ajuste os seus designs com opções de formatação
dependentes do objeto.
Mecanismo e janela de encaixe Estilos
Simplifique a criação de estilos de contorno, preenchimento, caractere e parágrafo e de conjuntos de estilos, que são grupos de estilos que
você pode editar posteriormente uma única vez e aplicar as alterações instantaneamente a todo o projeto.
Gerenciamento de cores
Defina os critérios de cores do aplicativo, para obter a mais exata representação das cores, usando a caixa de diálogo Configurações de
gerenciamento de cores padrão, que proporciona maior controle a usuários avançados.
Paletas de cores exatas PANTONE
Obtenha suporte para as paletas de cores exatas mais recentes e para as novas paletas da PANTONE.
Sombreamentos com enevoamento de desfocagem gaussiana
Agora os sombreamentos no CorelDRAW ficaram mais realistas devido ao enevoamento de desfocagem gaussiana.
Expandir sua coleção de ferramentas criativas
Baixe aplicativos, plug-ins e extensões gratuitamente ou compre-os diretamente do CorelDRAW e do Corel PHOTO-PAINT.
Janela de encaixe Alinhar e distribuir
A janela de encaixe Alinhar e distribuir oferece acesso rápido e fácil a todas as opções de alinhamento disponíveis, para que você
possa posicionar objetos com precisão.
QR codes
Crie QR codes exclusivos que incluam texto, imagens e cores.
APRIMORADO! Guias ao vivo
Visualize, configure e modifique guias de alinhamento. Use as guias Espaçamento inteligente para posicionar os objetos com o mesmo
espaçamento dos objetos próximos e use as guias Dimensionamento inteligente para dimensionar ou girar um objeto em relação
a objetos próximos.

(Não inclui
OpenType
para texto.)
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Fluxo de trabalho de design
Posição do contorno
Várias opções Posição do contorno permitem especificar se um contorno está posicionado dentro do objeto, fora do objeto ou em
uma combinação igual dos dois.
Visualizações de estilos de objeto
Visualize um estilo antes da sua aplicação com o pop-up da janela de encaixe Estilos de objetos.

Harmonização de cores
Agrupe os estilos de cor de um documento, para que você possa produzir designs iterativos de forma rápida e fácil com
esquemas variados de cores.

(Limitado/
Personalizado)

Ferramenta Seleção à mão livre
Economize tempo e obtenha mais controle ao selecionar objetos com a ferramenta Seleção à mão livre, que permite que você arraste
uma marca de seleção à mão livre em torno dos objetos ou das formas que deseja selecionar.
Opção Criar máscara de aparagem
Aplique uma máscara de aparagem a um grupo de objetos, sem modificar os objetos individuais do grupo.

Vetorização de bitmaps
Converta bitmaps facilmente em gráficos vetoriais editáveis com o Corel® PowerTRACE®.

PDF com comentários
Preserve todos os comentários e anotações quando importar um arquivo PDF, para melhor colaborar com clientes e colegas.

Suporte ao sistema de cores do Windows
Faça, com facilidade, uma correspondência das cores entre aplicativos da Corel e da Microsoft.

Módulo de gerenciamento de cores da Adobe
Faça, com facilidade, uma correspondência das cores entre aplicativos da Corel e da Adobe.

Paletas de cores de documentos
Gere uma paleta de cores personalizada automaticamente, de forma instantânea, para cada projeto de design. Isso proporcionará
acesso rápido às cores do projeto no futuro.
Suporte incorporado a câmera RAW
Importe e ajuste arquivos no formato RAW diretamente da sua câmera digital (com suporte a mais de centenas de câmeras)
e visualize as alterações em tempo real.

(Suporte a mais
de 400 modelos
de câmera)

(Suporte a mais
de 300 modelos
de câmera)

Compatibilidade com produtos Adobe
Garanta um fluxo de trabalho ininterrupto e sem complicações nos aplicativos Corel e Adobe, com suporte adicional para
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, PDF/A e Acrobat X.
Compatibilidade com produtos Microsoft
Aproveite um suporte mais amplo para o Microsoft Publisher (versões 2002, 2003, 2007 e 2010), bem como para
o Microsoft Word 2007 e o Microsoft Visio® (2000-2007).
Suporte para AutoCAD DWG/DXF
Trabalhe com o suporte para os mais recentes formatos de arquivo CAD padrão (intercâmbio).

Impressão e publicação
APRIMORADO! Compatibilidade com PDF/X
Gere arquivos compatíveis com qualquer dispositivo e com padrões do setor de impressão usando as opções de exportação de
PDF/X compatíveis com ISO e o suporte para PDF/X-4.

Suporte a PDF/A
Preserve arquivos para uso futuro com o formato de arquivo PDF/A, um padrão ISO para arquivamento eletrônico.

Janela de encaixe Prep e ampliar
Graças à janela de encaixe Prep e ampliar do Corel PHOTO-PAINT, você pode preparar suas fotos e imagens para impressão em tela
com três etapas simples e obter a composição perfeita para sua arte mural.

(Apenas PDF/X-3)
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Impressão e publicação
Caixa de diálogo Borda e Ilhó para impressão de banners
Com a caixa de diálogo Borda e Ilhó do CorelDRAW, você pode adicionar bordas e marcadores de ilhós para preparar banners para impressão.
Controle Verificação prévia
Faça um controle de qualidade antes de imprimir, exportar ou publicar seu arquivo em PDF. O controle Verificação prévia identifica
problemas existentes e possíveis problemas e oferece sugestões para solucioná-los.
Prova de cores na tela
Visualize com segurança como suas cores e artes-finais serão exibidas em diferentes dispositivos de saída ou em outros aplicativos
nos quais você precisa publicar seus trabalhos.
APRIMORADO! Impressão mesclada
O renovado recurso Impressão mesclada facilita a combinação de um gráfico com uma fonte de dados para correspondências
em massa personalizadas, cartões de visita, certificados e muito mais.

Desempenho
APRIMORADO! Desempenho
Trabalhe mais rápido do que nunca com melhorias de desempenho relacionadas à manipulação de texto, ao tempo de
inicialização, ao tempo de carregamento de documentos e à renderização de gráficos.
Visualização de vetor acelerada por GPU
Reposicione e edite formas vetoriais complexas sem sobrecarregar os recursos do sistema. Optar por usar a GPU pode produzir uma
renderização mais rápida de visualizações de ferramentas, curvas e outros efeitos no CorelDRAW e no Corel PHOTO-PAINT
em algumas máquinas.

64 bits nativos
Trabalhe mais rápido do que nunca com arquivos grandes graças ao suporte nativo para processadores de 64 bits.

Suporte a vários núcleos
Execute suas tarefas com mais rapidez usando as eficientes melhorias de desempenho que influenciam o processamento de
vários núcleos, maximizando a capacidade do seu computador.

Atualizações dinâmicas de produtos
Tenha acesso imediato às atualizações mais recentes de produtos, a novos conteúdos, bem como a dicas e truques.

Implantação e automação
Site da comunidade de desenvolvedores
Com o suporte do site da comunidade de desenvolvedores, você pode criar as suas próprias ferramentas de automação.
Visite www.community.coreldraw.com/sdk.
Suporte ao Windows Installer (MSI)
Implante software de forma eficiente com suporte a MSI e um guia de implantação para administradores de TI.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications
O Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2012 permite que você personalize a sua experiência no CorelDRAW Graphics Suite,
usando o Visual Basic.Net e o Visual C#, integrados com o Visual Studio 2012 Professional (ou superior), para criar macros,
aproveitando o .Net Framework.

Microsoft Visual Basic for Applications
Automatize o fluxo de trabalho e tarefas criativas.

Documentação e material didático
Janela de encaixe Dicas
A janela de encaixe Dicas aprimorada oferece acesso rápido a recursos adicionais, como dicas em vídeo, vídeos mais longos e tutoriais
escritos, para que você possa aprender mais sobre uma ferramenta ou um recurso, sem precisar pesquisar.
Tutoriais em vídeo e dicas em vídeo
Saiba mais sobre tarefas populares de design através de tutoriais e dicas em vídeo úteis.

Guia de início rápido
O Guia de início rápido destaca ferramentas e recursos úteis, ajudando você a começar a trabalhar rapidamente.

(Vídeos de treinamento
e janela de encaixe
Dicas específicos para
recursos do SE)
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Documentação e material didático
Percepções dos especialistas
Aprenda com especialistas em CorelDRAW que mostram exemplos práticos e reais de designs feitos com perfeição.

Notificação de conteúdo
A tela de boas-vindas reformulada fornece uma notificação quando novos recursos de aprendizagem, conteúdos ou
atualizações de aplicativos estiverem disponíveis.

Conteúdo
Imagens de clipart criadas por profissionais
Dê asas à sua criatividade com mais de 7.000 cliparts, imagens digitais e modelos de envoltórios de veículo para seus designs e projetos.

Fotos de alta qualidade
Aprimore seus designs com 1.000 fotos de alta qualidade à disposição da sua criatividade.

Fontes especializadas
Faça sua escolha em uma ampla seleção de fontes, com mais de 1.000 fontes profissionais, além de fontes populares para designs.

NOVO! Modelos modernos
Produza resultados profissionais com uma ampla variedade de modelos totalmente renovados e atualizados. Personalize modelos
com facilidade para criar designs únicos.

Opções de compra
Programa de Upgrade
Adicione o Programa de Proteção de Upgrade ao comprar o CorelDRAW Graphics Suite para obter versões futuras do
CorelDRAW Graphics Suite pelo preço mais acessível. Com um único pagamento anual acessível, você terá atualizações automáticas
com os recursos e os aplicativos mais recentes.

Licença multiusuário
Compre um número de série único para ser usado por vários usuários registrados.

Assinatura
Obtenha uma assinatura anual do CorelDRAW Graphics Suite.

Criado com o CorelDRAW® Graphics Suite
© 2019 Corel Corporation.
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