Kurz CorelDRAW přímo v DTP STUDIU
Jednodenní kurz přímo tam, kde je CorelDRAW doma! Nemůže být lepší
varianta pro uživatele programu CorelDRAW, kteří si potřebují rychle a profesionálně osvojit znalosti jak rychle a efektivně zpracovávat zadané
úkoly.Využijte jedinečné příležitosti, která se jen tak nevyskytne.

Místo konání: DTP STUDIO s.r.o., U Dubu 92, 14700 Praha
Termíny konání: 14.4. a 26.5.2015 nebo najdete na www.dtpstudio.cz
Lektor: Štefan Kratochvíl

Kapacita kurzu: max. 6 účastníků

Začátek: vždy v 09:00 hod.

Předpokládaný konec: 16:00 hod.

Vstupní znalosti: Rutinní znalosti v operačním systému Windows
Znalost základní práce s CorelDRAW jakékoliv verze.
Výstupní znalosti: Práce s funkcemiCorelDRAW X5/X6/X7
Správné nastavení programu dle typu zpracování
Stanovení správného postupu zpracování (na příkladech)
Tvorba a editace PDF souborů
Orientace v kompatibilitách dodávaných dat
Program:
1. Bezproblémová instalace CorelDRAWX5/6/7
2. Co jsou a co dělají uživatelské soubory CorelDRAW
3. Přehled základních funkcí CorelDRAWX5/6/7 a jejich používaní
4. Tipy a tiky pro větší efektivitu práce
5. Grafické minimum (dělení ploch, umísťování objektů…)
6. Barevný systém v CorelDRAW (kolorimetrie, ICC…)
7. Příklad lineárního zpracování konkrétní zakázky

8. Pokročilé funkce CorelDRAWX5/6/7
9. Individuální nastavení vstupů a výstupů
10.Minimum typografie a polygrafie (termíny, příklady…)
11.Příklad zpracování složitější zakázky
12.Interní a externí tvorba PDF souborů
Extra
1. Editace PDF souboru
2. Analýza CDR souborů
3. Diskuze nad řešením Vašich zakázek
Doporučení:
Každý účastník dostane tištěná skripta kurzu s prostorem pro své poznámky.
Výukové pasáže budou promítány digitálním projektorem. Doporučujeme,
pokud to budete považovat za vhodné, přinést si svůj notebook.
Všichni účastníci kurzu dostanou: 3 DVD – vlastní videokurz, příklady
zpracování, instalační DVD CorelDRAW GS X7 CZE s 30denním ostrým provozem
a s možností prodloužení na časově neomezenou komerční nebo nekomerční
licenci za zvýhodněnou cenu.
Cena:
 zvýhodněná 1.990 Kč + DPH (při platbě převodem platí v případě
objednávky a platby 14 dní předem).
 standardní 2.490 Kč + DPH
možnost dokoupení uživatelského servisu CorelSUPPORT za 1.999 Kč.
Pokyny:
Přihlášku (objednávku) je možno realizovat v e-shopu na www.dtpstudio.cz
v oddělení KURZY A LITERATURA, kde Vám budou obratem zaslány pokyny pro
zaplacení

