Systémové požadavky
Důležité: Aby bylo možné využívat nejnovějších funkcí a technologií operačního systému,
budou další hlavní verze produktu Creative Cloud a další verze aplikace Lightroom CC
vyžadovat systém Mac OS X 10.10 nebo vyšší.
Členové využívající starší verze systému Mac OS X, jako je například 10.9, mohou i nadále
využívat a instalovat aktuální aplikace Creative Cloud, ale nebudou mít možnost nainstalovat
nebo spustit další hlavní verzi produktu Creative Cloud, aplikace Lightroom CC a Adobe
Camera Raw , dokud nepřejdou na podporovanou verzi systému Mac OS X. Společnost Apple
poskytuje aktualizaci na nejnovější verzi systému Mac OS X (10.11) bezplatně.
Web Creative Cloud
Web Creative Cloud a související webové stránky, jako je Adobe Admin Console, byly
navrženy tak, aby optimálně fungovaly v nejnovějších verzích prohlížečů Chrome, Safari,
Firefox a Internet Explorer. Web by se měl bez problémů přizpůsobit starším verzím
prohlížečů; při použití těchto starších verzí se mohou u některých funkcí vyskytnout
problémy. Prohlížeč Internet Explorer 9 a starší není podporován.
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Aplikace pro stolní počítače
Členství ve službě Creative Cloud poskytuje přístup ke všem aplikacím Creative pro stolní
počítače, k jejich stažení a instalaci do místního počítače, ale také k dalším aplikacím a online
službám. Aplikace pro stolní počítače zahrnuté ve vašem členství jsou dostupné ve verzích
pro systémy Mac OS X a Windows®. Všechny aplikace Creative Cloud 2017 pro stolní
počítače vyžadují minimálně operační systém Mac OS X 10.10 nebo Windows 7 či novější.
Starší verze aplikací Creative Cloud jsou podporovány i ve starších operačních systémech.
Na následujících stránkách naleznete úplný seznam systémových požadavků vaší aplikace
Creative Cloud:

Mobilní aplikace Adobe
Aplikace Adobe pro mobilní zařízení jsou k dispozici nezávisle na aplikacích pro stolní
počítače. Systémové požadavky k aplikacím pro mobilní zařízení naleznete na stránkách
k příslušným produktům.



Navštivte stránku Aplikace pro mobilní zařízení a přejděte na stránku s vaším oblíbeným
produktem Adobe pro mobilní zařízení.
Sady SDK
Adobe Gaming SDK
Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače
Microsoft® Windows 7 nebo novější



Mac OS X verze 10.9 nebo novější (další informace naleznete v tématu podpora aplikace
Creative Cloud pro stolní počítače v systému Mac OSX)



Je požadováno připojení k internetu.

