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Adobe Creative Cloud for Teams 2020                                              >>> 
Kompletní sada všech produktů Creative Cloud- vždy v nejaktuálnější verzi. Dále Adobe 
Acrobat Pro, Photoshop, Lightroom, InCopy, InDesign, Animate, Dreamweaver, Typekit, 
After Effect, Audition,Premiere Pro, Illustrator, Adobe Story, nástroje a služby Adobe 
Edge, Experience Design a další. 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 Effect CC                                                                                        >>> 
Osvojte si nové náročné techniky a rozšiřte svou kreativitu využitím nových nástrojů, 

jako např. pokročilé nástroje loutek pro tvarování mřížky, nativní průchody 3D hloubky, 

snazší a rychlejší výrazy, responzivní design – čas, selektivní odstupňování barev s 

nástrojem Lumetri Color, správa zobrazení barev, vylepšená výměna šablon pohyblivé 

grafiky s aplikací Premiere Pro, 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 
současném 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. 
Novinky: Aktualizace rozhraní CEF, Podpora specifikace ES 6, Refaktorování kódu 
JavaScript a další. 

 

Adobe Animate CC dříve Flash Pro                                                     >>> 
Špičkový nástroj pro vytváření animací a multimediálního obsahu. S přesnými nástroji 
pro kreslení, profesionální typografií, efektivními funkcemi kódování, vysoce kvalitním 
videem a generováním seznamů pohyblivých symbolů dokážete vytvořit poutavý 
interaktivní obsah, který se bude uživatelům zobrazovat stejně prakticky kdekoli. 
Novinky: tvarování elementů,lepší kontrola vrstev,vylepšená integrace s aplikací After 
Effects,automatická synchronizace řeči (využívá technologii Adobe Sensei),vylepšené 
publikování textur, přidávání efektů k vrstvám a další. 

 

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. Novinky: 
vylepšené rozhraní pro vícestopé úpravy, nastavení přírůstku a škálování zvukových vln 
v klipu, přidávání stop a odstraňování prázdných stop, migrace efektů a přednastavení 
a další. 

 

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. Novinky: volné přechody, globální úpravy, vizuální procházení písem, 
upravitelný panel nástrojů, dostupnější písma Adobe a další. 

 

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. Novinky: import komentářů ze souborů PDF, 
úpravy rozvržení, panel Vlastnosti, přizpůsobení podle obsahu ,vizuální procházení 
písem a další. 

https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-creative-cloud-for-teams
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-acrobat
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-after-effects-cc
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-dreamweaver
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-animate-cc
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-audition
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-illustrator-cc
https://www.sw.cz/apple/macbook/?showgroup=adobe-indesign


 

 

 

Adobe Premiere Pro CC                                                                         >>> 
Díky tomuto špičkovému softwaru pro práci s videem můžete upravovat prakticky 
jakýkoli typ média v nativním formátu. Vytvářejte profesionální produkci s úžasnými 
barvami, ať už pro film,televizi nebo web. Novinky: Mobilní úpravy ve zcela nové 
aplikaci Premiere Rush, Inteligentní čištění zvuku, Selektivní odstupňování barev, 
Šablony pro pohyblivou infografiku řízené daty, Komplexní podpora formátu VR 180, 
Prostorové značky pro imerzivní média, Vylepšení služby Adobe Stock, Skupinové 
pozvánky pro službu Týmové projekty, správa zobrazení barev a další. 

 

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. Novinky: přepracovaná funkce Výplň podle obsahu, snadné maskování s 
nástrojem Rámeček, vícenásobné vrácení zpět, vylepšené používání živé náhledy 
režimu prolnutí a další. 

 

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. Novinky: vizuální procházení písmy,podpora písem OpenType 
SVG,přidání poznámek pod čarou do tabulky, mezera mezi odstavci se stejným stylem, 
pamatuje si předchozí formát exportu a další.. 
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