Oprogramowanie Graficzne Adobe i Corel 2018.
Witam Serdecznie,
Zapraszam do zapoznania się z informacjami o produktach graficznych Adobe i Corel objętych rabatem dla sektora
komercyjnego.

PROGRAMY GRAFICZNE - COREL I ADOBE do 30 maja 2018.
LICENCJONOWANIE ADOBE

Adobe® Creative Cloud™for teams – jeszcze więcej niz Master !
ZESTAW ZAWIERA WSZYSTKIE PROGRAMY ADOBE

Cena netto
w zł/szt.

2999 zł

wersja
PL/ENG

Oprogramowanie zawiera wszystkie dostępne wersje językowe, w tym polską.

Oprogramowanie pozwala na instalacje w tradycyjny sposób - pełnej wersji na komputerze na
dysku twardym.
Nowa, pełna licencja na rok + miesiąc gratis !
Do pracy nie jest wymagane połączenie z Internetem, wersja instaluję się na komputerze.
Połączenie Internetowe wymagane jest do pobrania oprogramowania z Internetu.
Pakiet zawiera poniższe aplikacje
W cenie zawarte są darmowe upgredy do wersji najnowszych, w trakcie trwania subskrypcji
mogą dojść także dodatkowe moduły otrzymywane bez opłat)

Dwie Instalacje na
dwóch komputerach
tego samego
użytkownika.
Licencja na 13 msc.

Dodatkowo można zakupić tylko wybraną, pojedynczą aplikacje np.Photoshop – cena 1299 zł netto

Nazwa

1.CorelDRAW Graphics Suite 2018 PL upgrade
Wystarczy że posiadasz dowolną wersję pudełkową pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3, 12, 11, 10, 9, 8,
7 lub starszego.......nawet sprzed 20 lat !
Dzięki temu możesz uzyskać wersje najnowszą w cenie upgredu !
Realizujemy projekt, który ma docenić stałych klientów COREL i Adobe i zapewnić im najkorzystniejsze
warunki dostępu do nowych wersji.

Cena netto zł/ szt

1149 zł netto

szt !
licencja wieczysta PL
Upgrade.

Główne aplikacje
CorelDRAW Graphics Suite 2018 zawiera:
•CorelDRAW 2018
•Corel PHOTO-PAINT 2018
•Corel Font Manager 2018
•Corel CONNECT 2018
•Corel CAPTURE 2018
•Corel PowerTRACE 2018
•Corel AfterShot 3 HDR

Funkcje i porównanie wersji

2.CorelDRAW Graphics Suite 2018 PL Pełna Wersja

1749 zł

- nowe
stanowisko

3, CorelDRAW Graphics Suite Special Edition BOX PL
Pełna, nowa komercyjna wersja.
Aplikacje na DVD:

699 zł netto szt !
pełna wersja BOX PL

Zawartość pakietu CorelDRAW Graphics Suite SE - odpowiednik wersji X6:
•CorelDRAW® SE — tworzenie grafiki wektorowej i układu stron
•Corel® PHOTO-PAINT® SE — edycja zdjęć
•Corel® PowerTRACE® — przekształcanie map bitowych na postać wektorową (element
aplikacji CorelDRAW SE)
•Corel® CAPTURE™ — przechwytywanie zawartości ekranu
•Corel® CONNECT™ — wyszukiwanie zasobów
Wraz pakietem użytkownik otrzymuje
•1300 wysokiej jakości obrazków clipart i obrazków cyfrowych
•100 zdjęć o wysokiej rozdzielczości do bezpłatnego wykorzystania
•125 czcionek •75 ramek zdjęć •100 wypełnień
•Szkoleniowe nagrania wideo i okno dokowane zawierające podpowiedzi
•Ponad 100 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, w tym certyfikaty, reklamy, wizytówki,
papiery firmowe, ulotki, plakaty i wiele innych.

4. CorelDRAW Technical Suite 2017 PL - Polska Wersja.
Pakiet CorelDRAW Technical Suite 2017 to kompletne rozwiązanie do profesjonalnego opracowywania
dokumentacji technicznej, zawierające specjalne narzędzia do tworzenia ilustracji, obsługujące wiele
formatów plików, a także umożliwiające przygotowywanie projektów do druku, publikacji w Internecie i na
urządzeniach mobilnych. Rozmaite techniczne zasoby projektowe z różnych lokalizacji i źródeł (w tym
projekty 3D) oraz opcjonalny dodatek do formatów montażowych 3D CAD* umożliwiają szybkie tworzenie
projektów. Wymianę plików ze współpracownikami i klientami ułatwiają opcje eksportu plików do ponad 100
formatów, między innymi: WebCGM, .SVG, .DWG, 3D PDF, .EPS oraz TIFF.

2999 zł szt.

Wersja do pobrania i szczegółowy opis funkcji.
https://www.coreldraw.com/pl/product/technical-suite/?topNav=pl

5. Corel CAD 2018 PL - Polska Wersja.

2749 zł szt.

Atrakcyjne cenowo rozwiązanie CAD zapewniające profesjonalne rezultaty
Precyzja zaawansowanych narzędzi do szkicowania 2D i projektowania 3D dostępnych w programie
CorelCAD™ 2018 daje użytkownikowi duże możliwości rozwoju w dziedzinie komunikacji wizualnej. Jest to
inteligentne, przystępne cenowo rozwiązanie do wykonywania szczegółowych rysunków wykorzystywanych
w projektach technicznych. Dzięki natywnej obsłudze plików DWG i optymalizacji obsługi systemów
Windows i macOS można na wybranej platformie cieszyć się zwiększoną wydajnością oprogramowania do
projektowania wspomaganego komputerowo. Program CorelCAD 2018 zapewnia elastyczne opcje
rozszerzeń zarówno dla nowych użytkowników, jak i dotychczasowych klientów.
Wersja do pobrania i szczegółowy opis funkcji.
https://www.coreldraw.com/pl/product/corel-cad/

Pakiety Programów Biurowych i Antywirusowych
Nazwa

1, MS Office 2016 Home & Business PL BOX
Wieczysta wersja na pełen , najnowszy program biurowy Microsoft Office.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer. Instalacja jednocześnie na 1 komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote.
Nie pracuje pod Windows XP.

Cena netto zł/ szt

799 zł netto szt

2. MS Office 2016 Proffesional PL Pełna Wersja
Wieczysta wersja na pełen , najnowszy program biurowy Microsoft Office.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer. Instalacja jednocześnie na 1 komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher
Program do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanego nr klucza produktu - zawarty w opakowaniu
programu. Nie pracuje pod Windows XP.

(B. wersja z rabatem dla: Szkół, Bibliotek, Muzeów, Centrów Kultury. )

3. Microsoft Windows 10, 7 i 8 PL - Pełna Wersja
Pełen system operacyjny , zawiera nośnik instalacyjny.

MS Windows 10 Home
32bit lub 64bit PL Oem
MS Windows 10 Professional 32bit lub 64bit PL Oem
MS Windows 10 Home BOX PL
MS Windows 10 Professional BOX PL

1499 zł szt

B. 319 zł netto szt

399 zł
Win 10 32bit/64bit PL

cena 359 pln netto
cena 499 pln netto
cena 424 pln netto
cena 779 pln netto

4,ESET NOD32 Endpoint Antivirus Business Edition
Najmniej obciążający antywirus
na rynku, wykazujący się perfekcyjną skutecznością w ochronie komputerów i serwerów.
Zalety: Rewelacyjny program antywirusowy i antyspayware.

W cenie zawarta konsola administracyjna do zarządzania programem z dowolnego miejsca,
doskonała ochrona proaktywna – rozpoznawanie i unieszkodliwianie nowych nieznanych
szkodliwych wirusów i programów szpiegujących. Najnowsza, pełna wersja.

999 zł - 25 szt
(1649 zł z serwerami )

5, ESET Endpoint Security

jest rozbudowaną wersją NOD 32, bogatszą o zaporę
sieciową i kontrolę rodzicielską. Wersja Suite zapewnia ochronę stacji roboczych oraz dodatkowo
zabezpieczenie serwerów. NOWE LICENCJE
ILOŚĆ
komputerów
Liczba
szt.
5
10
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ESET NOD32 Antivirus Business Edition
ESET Endpoint
Security
Client – stacje robocze
Suite (z serwerami)
Client
Suite - serwery
299
449zł
389
539 zł
789
949
489
649
1184
1423
733
973
1578
1898
978
1298
1649
1999
999
1249
1979
2399
1199
1498
2309
2799
1399
1749
2638
3199
1599
1999
2894
3639
1749
2239

6, ESET Smart Security - Pakiet na 3 komputery i 3 telefony.

1249 zł 25
STANOWISK !

159 zł

- 3 stanowiska
+ 3 telefony

Pakiet programów umożliwiający ochronę do 3 komputerów niezależnie od systemu operacyjnego oraz 3
smartfonów. Licencja umożliwia zainstalowanie programów: ESET NOD32 Antivirus dla Windows lub Linux
Desktop, ESET Smart Security dla Windows, ESET Cybersecurity dla Mac OS X oraz ESET Mobile
Security dla Windows Mobile/ Symbian/ Android

ODNOWIENIA , KONTYNUACJE PROGRAMÓW – kontakt licencje@corsoft.pl

Sposób realizacji zamówień
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Okres realizacji zamówienia wynosi ok. 1-2 dni roboczych. Oferta ważna do
wyczerpania puli licencyjnej. Pytania oraz zamówienia można składać w Centrum Licencji Corsoft, bezpośrednio
mailem licencje@corsoft.pl , telefonicznie pod nr. (022) 769 76 15, 0510 037 762 oraz na stronie internetowej.
Serdecznie zapraszam do kontaktu w kwestii każdego oprogramowania , z przyjemnością odpowiem na pytania.
Pozdrawiam.
Corsoft Licencje
Specjalista ds.oprogramowania
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
04-727 Warszawa
Nip.952-176-05-11, Regon 141347243
tel/fax 22 7697615 mob.0510 037 762

corsoft@corsoft.pl www.corsoft.pl

