eFestival különdíjas az Adobe Gyorstalpaló sorozat
A Magyar Tartalomipari Szövetség immáron 9. alkalommal rendezte meg a hazai
online és a multimédia szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát
bemutató eFestivalt.
Az eFestival az online és a multimédia szakma évenként megrendezett rangos
eseménye. A versenyen részt vehet bárki, aki az online gazdaságba újonnan lép be
valamilyen internetes megoldással, multimédiás alkotással. A verseny célja, arra
ösztönözni az alkotókat, hogy minél színvonalasabb, minőségi magyar tartalmat
állítsanak elő és szolgáltassanak a felhasználóknak. A tét: kedvezményes nevezés a
European Seal of e-Excellence 2010 nemzetközi megmérettetésre.

A pályaművek az alábbi kategóriákban kerültek értékelésre:
eKultúra / A magyar kulturális örökség digitális megőrzése / eTudomány
Mindennapjaink informatikája / eSzórakozás
♦ eEgészségügy / eEsélyegyenlőség
♦ Közérdekű információ-szolgáltatás / Tematikus szakportálok
♦ Turisztika / Település
♦ eLearning
♦ eKereskedelem
♦ eSzolgáltatás
Az esemény meglepetéseként az Adobe hazai disztribúcióját ellátó Trans-Europe Kft.
saját kiadású Adobe Gyorstalpaló DVD sorozata különdíjat kapott eLearning
kategóriában, mely által jogosult a "Díjnyertes digitális média alkalmazás" cím
viselésére.

Az Acrobat és a PDF technológia mára már elengedhetetlen tartozékává vált a
mindennapoknak mind irodai, mind grafikai környezetben. Az Adobe Acrobat
Gyorstalpaló oktató DVD közérthetően és lényegretörően foglalja össze a PDF
kezeléshez szükséges összes hasznos tudnivalót.
Adobe Photoshop Gyorstalpaló
Az Adobe zászlóshajója a Photoshop, mely a világ elsőszámú pixelalapú képszerkesztő
szoftvere. Sok könyv jelent már meg arról, hogy miként sajátíthatjuk el a Photoshop
kezelését, de magyar nyelven a Photoshop Gyorstalpaló az első multimédiás oktató
DVD, amelynek segítségével gyorsan és játszva tanulhatunk.
Adobe Photoshop Lightroom Gyorstalpaló
A digitális fotózás elengedhetetlen részének számít a képek rendezése és bizonyos
szempontok alapján történő szűrése. Azok számára, akik képeiket szeretnék
valamilyen módon bemutatni, prezentálni, ezenfelül még a képek feldolgozása,
retusálása, korrekciója is hozzáadódik ehhez a folyamathoz.
Az elismerést hordozó plakettet Kafka György ügyvezető igazgató vette át.
Kafka György megköszönte Perhiniák Márton, hivatalos Adobe oktató munkáját, mely
eredményeként a DVD-sorozat létrejött és hamarosan új tagokkal is bővülni fog.

