
Opis przedmiotu zamówienia – licencja CASL Standard Poziom 2 na pakiet 

oprogramowania Corel: 

Licencja Corel Academic Site Licence (CASL) Standard Poziom 2 to subskrypcja udzielana na 

okres jednego roku lub trzech lat. Jest przeznaczona dla szkół i uczelni, obejmuje pięć 

wiodących narzędzi graficznych, multimedialnych i użytkowych firmy Corel. Wbudowany 

mechanizm uaktualnień zapewnia dostęp do najnowszych wersji wszystkich produktów bez 

dodatkowych kosztów.  

W licencji CASL nie istnieją ograniczenia dotyczące liczby komputerów na uczelni. 

 

Licencja CASL Standard Poziom 2 (dla uczelni) obejmuje następujące programy: 

 CorelDRAW Graphics Suite - profesjonalne narzędzia do tworzenia projektów 

i układu stron oraz edycji zdjęć. Pozwala projektować grafiki i układy stron, edytować 

zdjęcia oraz tworzyć witryny internetowe. Dzięki zaawansowanej obsłudze systemu 

Windows 10 oraz wyświetlania na kilku monitorach i w rozdzielczości 4K pakiet 

umożliwia zarówno początkującym użytkownikom jak i profesjonalnym grafikom 

łatwe uzyskanie profesjonalnych rezultatów w krótkim czasie. 

Dostępne języki: EN/DE/FR/NL/IT/ES/BP/CZ/PL. 

 Corel VideoStudio - umożliwia tworzenie filmów zarówno w prosty i szybki, jak 

i profesjonalny sposób. Umożliwia tworzenie filmów dzięki funkcjom takim jak 

FastFlick czy Instant Projects. Po przełączeniu w tryb zaawansowany pozwala 

edytować materiał w widoku linii czasu. Możliwość zastosowania widoku z wielu 

kamer powoduje, że filmy mogą być bardziej atrakcyjne, a dźwięk zostanie 

automatycznie zsynchronizowany w czasie edycji. 

 Corel Painter - kompletne studio cyfrowe. Wykorzystuje realistyczne cyfrowe 

narzędzia, które perfekcyjnie odwzorowują rzeczywiste materiały oraz tworzą nowe 

artystyczne tworzywa. Dzięki funkcjom "Audio Expression", inteligentnym 

klonowaniu zdjęć, narzędziom kompozycji można tworzyć obrazy w niesamowicie 

wysokiej rozdzielczości. Dostępne języki: EN/DE/FR/IT. 

 Corel PDF Fusion - program umożliwia łatwe tworzenie plików PDF z innych 

formatów na zasadzie „pochwyć i upuść”. Zapewnia obsługę ponad 100 wiodących 

formatów - dokumentów PDF, plików graficznych i dokumentów Microsoft Office, 



zapis plików do formatów PDF, XPS i DOC gotowych do dalszego wykorzystania 

w innych aplikacjach. Narzędzie umożliwia podgląd i dodawanie komentarzy 

ułatwiających prace nad projektem. Edycja tekstu dodanego w dowolnym miejscu 

dokumentu, oraz opcje zmian, obracania i przycinania stron sprawiają, że narzędzie 

to jest szybką i łatwą w obsłudze aplikacją, dzięki której w ciągu kilku minut można 

stworzyć jednolity dokument z rożnych plików i formatów oraz podzielić się nim 

z innym użytkownikami. 

 Corel PaintShop Pro –  narzędzie do profesjonalnej obróbki zdjęć. Corel PaintShop 

Pro zawiera szybsze, prostsze w obsłudze i bardziej kreatywne oprogramowanie oraz 

ekskluzywny zbiór cennych rozwiązań softwarowych. Obrazy RAW można szybko 

obrabiać za pomocą Corel AfterShot, przy pomocy Perfectly Clear można skorygować 

automatycznie zdjęcia, natomiast Corel Live Screen Capture pozwala zapisać 

wydarzenia rozgrywające się na ekranie monitora. 

 

 

 


