Már kapható az Adobe Creative Suite 6
programcsomag!

Az Adobe Systems Inc. júniustól
elérhetvé tette az Adobe Creative Suite 6
termékcsaládot. A CS6 termékcsalád
a Photoshop, InDesign, llustrator, Dreamweaver, Adobe Premiere Pro, After Effects,
Flash Professional és egyéb termékek
hatékonyabb, új kiadásait tartalmazza,
valamint négy csomagváltozatot kínál:
Creative Suite 6 Design & Web Premium,
Creative Suite 6 Design Standard,
Creative Suite 6 Production Premium
és Creative Suite 6 Master Collection.
Az Adobe Creative Cloud, amely teljesen új módon biztosít eszközöket és szolgáltatásokat a világ kreatív szakemberei számára. Az elﬁzetéses
Adobe Creative Cloud a kreatív alkotások elkészítésének, megosztásának és eljuttatásának központi eleme, amely a hatékony Adobe Creative
Suite 6 szoftverekre épül, és az iparág meghatározó tervezési, webes, videós és digitális képalkotási eszközeit kínálja. A CS6 különálló termékeire vonatkozó elﬁzetések már május 11-étl
elérhetek.
Az egyes termékek 30 napos, ingyenes, teljes
funkcionalitású verziói az Adobe honlapjáról
tölthetk le.
A CS6 termékcsalád legfontosabb
új szolgáltatásai:
 A nagyobb teljesítményt biztosító eszközök, amelyek az Adobe
Mercury Graphics képességeinek
kiaknázásával teszik lehetvé,
hogy a felhasználók eddig sosem
tapasztalt gyorsasággal juthassanak el az ötlettl a végtermékig.

Továbbfejlesztett felhasználói felületek, amelyek nagymértékben
egyszersítik a munkafolyamatokat, így a felhasználók a tartalomra összpontosíthatnak és gyorsabban érhetnek el eredményeket.
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 Új képességek, amelyekkel gördülékenyen
hozható létre alacsony válaszidej tartalom,
ami biztosítja, hogy a webhelyek és alkalmazások gyakorlatilag minden képernyméretben
és formában nagyszeren mutassanak.


A képalkotó- és videoalkalmazásokba épített,
ﬁgyelemre méltó új technológiával a korábban
megvalósíthatatlan feladatok egy csapásra lehetvé válnak.
Az Adobe Creative Cloud-tagság a következ
elnyöket biztosítja:


A CS6 összes alkalmazásának és az új,
HTML5-alapú asztali termékeknek – az Adobe
Muse 1.0 és az Adobe Edge elzetes – a letöltése és telepítése, valamint szoros integráció az
Adobe Touch alkalmazásokkal.
 A tartalmak egyszer tárolása és megosztása
asztali számítógép, mobileszközök vagy felhalapú szolgáltatások segítségével.


Webhelyek integrált közzététele és üzemeltetése.


Folyamatos fejlesztés, amelynek köszönheten a tagok hozzájuthatnak a legfrissebb termékekhez és szolgáltatásokhoz.
További információk: http://www.kreativfolio.hu.

