
Adobe Creative Cloud for Teams                                                                                                              >>>

Kompletní sada všech produktů Creative Suite Master Collection - vždy v nejaktuálnější verzi. Dále 

Adobe Lightroom, Muse, Typekit, Adobe Story, nástroje a služby Adobe Edge, Adobe Digital Publishing 

Suite, Adobe Business Catalyst, Administrátorskou konzoli pro správu licencí. Navíc prostor 100 GB pro 

ukládání a sdílených souborů. Verze na počítač a na jméno.

Adobe Acrobat Pro DC                                                                                                                                    >>>

Aplikace není pouze špičkový převaděč souborů PDF. Je vybavena mnoha inteligentními nástroji, které 

umožňují ještě lépe komunikovat. Snadno, plynule, intenzivně. Přesvědčte se, jak si můžete 

zjednodušit každodenní práci. 

Adobe After Effects CC                                                                                                                                    >>>

Osvojte si nové náročné techniky a rozšiřte svou kreativitu využitím nových nástrojů, jako např. 

variabilní mask feathering, 3D Camera Tracker, korekce Rolling Shutter Repair i kvalitnějších 

vestavěných efektů, díky kterým bude váš konečný produkt vypadat přesně podle vašich představ.

Adobe Dreamweaver CC                                                                                                                                 >>>

Aplikace pro tvorbu webů a mobilních aplikací v nejmodernějším designu při součastném generování 

čistých kódů HTML5 a CSS3. Využijte systému rozvržení s proměnlivou mřížkou a editor HTML k 

navrhování projektů pro obrazovky smartphonů, tabletů i počítačů. Podpora pro rámce CSS3, jQuery 

Mobile a Adobe PhoneGap Build zjednodušuje proces vývoje mobilních aplikací.

Adobe Audition CC                                                                                                                                            >>>

Nahrávejte, upravujte a tvořte zvukový obsah pomocí komplexní sady nástrojů pro práci s průběhem 

stopy a více stopami a spektrometru v aplikaci Adobe Audition. Tento špičkový program pro úpravu 

zvuku byl navržen tak, aby urychlil pracovní postupy při tvorbě zvuků a videa a zároveň zajistil co 

nejvyšší kvalitu zvuku. Jde o profesionální a celosvětově používaný nástroj, který patří mezi špičku ve 

svém oboru.

Adobe Illustrator CC                                                                                                                                          >>>

špičkové prostředí pro vektorové kreslení návrhů, které umožňuje vytvářet grafiku pro různá média. 

Zachyťte své představy pomocí tvarů, barev, efektů a typografie. Volně experimentujte s 

perspektivou, obkreslováním obrazu, průhlednými přechody, vzorky, štětci a tahy.

Adobe InDesign CC                                                                                                                                           >>>

Aplikace pro profesionální rozvržení stránek, která nabízí dokonalé ovládání návrhu a typografie až na 

úroveň pixelů. Vytvářejte elegantní a atraktivní stránky pomocí takových funkcí, jako jsou například 

Živá kontrola před výstupem, komplexní styly a důmyslné možnosti práce s textem.

Adobe Premiere Pro CC                                                                                                                                    >>>

Díky novým funkcím maskování a sledování mohou editoři videa ve scéně snadno rozostřit obličeje, 

loga, poznávací značky nebo jiný detail. Můžete přidat i prolnutou masku, která automaticky následuje 

pohyb.

Adobe Photoshop CC                                                                                                                                        >>>

Vytvářejte neuvěřitelné snímky. Získáte desítky nových a přepracovaných funkcí, včetně 

nejdokonalejšího nástroje na zostření. Sdílejte práce se službou Behance®, získejte zpětnou vazbu a 

předvádějte své projekty. Získejte přístup k novým funkcím ihned po jejich vydání. 

Adobe InCopy CC                                                                                                                                              >>>

S pomocí InCopy
®
 CC mohou spisovatelé, redaktoři a návrháři pracovat současně na jednom 

dokumentu bez vzájemného přepisování příspěvků. Nyní s podporou Retina displeje, novými způsoby 

rychlého vyhledání písma a dalšími prvky, které vám pomohou ulehčit práci. 

Adobe Muse CC                                                                                                                                                 >>>

 Adobe Muse CC je ideální na tvorbu jedinečných webů. A to bez zásahů kodéra. Muse CC je 

samostatná položka v Creative Cloudu (CC). Vytvářejte jedinečné verze svých webů pro počítače, 

mobily i tablety nebo smartphony! 

Adobe Lightroom                                                                                                                                                >>>

S aplikací Lightroom budete mít k dispozici všechny nástroje, které potřebujete, abyste ze svých 

snímků ukázali to nejlepší. Zvýrazněte barvy, oživte vybledlé záběry, odstraňte rušivé objekty a 

vyrovnejte zkosené záběry. Nejnovější verze navíc nabízí nové efektivní způsoby úpravy atmosférické 

mlhy, vytváření úžasných snímků HDR a panoramat a spoustu dalších funkcí.

Adobe Experience Design                                          

Tvorba návrhů a prototypů uživatelských rozhraní Dříve Project Comet. 

Adobe Animate

Navrhujte interaktivní animace pomocí špičkových nástrojů pro kreslení a publikujte je na různých 

platformách, včetně formátů Flash/AIR, HTML5 Canvas, WebGL nebo vlastních platforem, a nabídněte 

tak publiku obsah prostřednictvím v podstatě všech počítačových i mobilních prohlížečů.

Adobe Fuse

 Nová aplikace pro 3D umožňuje rychle vytvářet jedinečné lidské postavy pro obrázky, návrhy, 

prototypy a další možnosti v aplikaci Adobe Photoshop CC.

Adobe - EDU licence (DEVICE/NAMED varianty pro verze CC)
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Adobe Audition CC

Mixuje, upravuje a vytváří zvukové nahrávky pomocí komplexní sady nástrojů, která zahrnuje 

možnosti zobrazení několika stop, zvukových vzorků a spektra. Tento výkonný mixážní pult slouží ke 

zrychlení pracovních postupů zpracovávajících filmovou produkci a finální zvukové úpravy a zajišťuje 

dokonalý mix s čistým zvukem.

Adobe Brigde

Nabízí centralizovaný přístup ke všem souborům a datovým zdrojům médií, které potřebujete pro své 

kreativní projekty. Uspořádejte si osobní a týmové datové zdroje, hromadně je upravujte, přidávejte 

vodoznaky a nastavujte centralizované předvolby pro barvy. Tím vším vám aplikace Bridge zjednoduší 

pracovní postupy a pomůže s jejich organizací.

Adobe Flash Builder

 IDE pro kódování aplikací Flash a balení pro mobilní zařízení

Adobe Prelude

Pomocí aplikace Prelude můžete rychle označovat a převádět formát videa a neméně rychle vytvářet 

hrubý střih. Jedná se o nástroj pro protokolování a načítání videa, který umožňuje intuitivní a efektivní 

uspořádání médií a zadávání metadat. Snadno převádí obsah do aplikace Adobe Premiere Pro a 

zajišťuje plynulou komunikaci a uspořádání obsahu v rámci produkce videa.

Adobe Media Encoder                                                                                                      

S aplikací Media Encoder CC můžete připravit video pro web, vysílání a kino v úžasné kvalitě. Úzká 

integrace s aplikací Adobe Premiere Pro CC nabízí bezproblémovou práci s výstupem. Media Encoder 

navíc zahrnuje praktická přednastavení pro širokou škálu formátů. Díky kódování na pozadí můžete 

pracovat i během vykreslování souborů.

Adobe Spark                                                                            

 Snadná tvorba a sdílení vizuálně poutavých příběhů během několika minut.

Adobe Scout

Adobe Scout představuje kompaktní a komplexní nástroj pro profilování souborů SWF navržený pro 

vývojáře flashových her. S jeho pomocí můžete rychle a beze změny kódu profilovat libovolný soubor 

SWF bez ohledu na to, zda je určen pro mobilní zařízení nebo prohlížeč v počítači. Nástroj Adobe Scout 

zároveň umožňuje rychle a efektivně odhalit potíže, které by mohly mít negativní dopad na výkon.

Adobe Speed Grade

SpeedGrade je aplikace pro korekci barev, která nabízí nástroje pro korekci jednotlivých barevných 

vrstev a vzhledu a je určená pro zajištění konzistentnosti a estetické krásy projektů digitálního videa. 

Díky integraci s aplikacemi Direct Link a Adobe Premiere Pro se SpeedGrade hodí pro redaktory, 

filmaře, animátory a tvůrce vizuálních efektů, kteří chtějí ve svých kreativních dílech dosáhnout vyšší 

úrovně v profesionálním prostředí pro korekci barev.

Adobe Story Plus

Sada nástrojů navržených speciálně pro spolupráci na scénářích, tvorbu reportů a plánování.

Adobe PhnoeGap Build

Zabalte mobilní aplikace do cloudu!

Adobe Prelude Live Logger

Zjednodušte produkci videa a postprodukční pracovní postupy zápisem poznámek a událostí do 

protokolu a označením dobrých a špatných snímků ve videu na iPadu. Importujte a připojujte tato 

cenná metadata ke svým souborům filmových záznamů v aplikaci Prelude CC pro snazší proces úprav.

Adbe Gaming - Herní sada SDK

Sada Adobe Gaming SDK nabízí nezbytnou kolekci prostředí, ukázek kódu a zdrojů výuky, která 

pomáhá vývojářům vytvářet a dodávat hry v jazyce ActionScript pro různá zařízení.

Adobe Extension Manager

Snadná instalace nových rozšíření a správa stávajících rozšíření Aplikace Extension Manager funguje 

společně s mnoha aplikacemi služby Adobe Creative Cloud 2013 a 2014.

Adobe Sada nástrojů ExtendScript

Získejte přístup k propracovanému prostředí pro vývoj a spouštění aplikací JavaScript k použití přímo 

se skriptovatelnými počítačovými aplikacemi Adobe. Sada ExtendScript Toolkit funguje s mnoha 

aplikacemi služby Adobe Creative Cloud.
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