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Adobe i gavehumør:

Project Felix kan nu downloades, Adobe XD er klar til Windows
10 og Photoshop CC understøtter Apple Touch Bar
Fra i dag bliver det nemmere at arbejde i 3D med betaversionen af Project Felix, der er Adobes
avancerede 3D-fotoværktøj. Desuden er Adobe klar med en betaversion af XD til Windows 10 til at
designe hjemmesider og apps. Samtidig bliver Photoshop CC nu nemmere at bruge på en Macbook Pro
med Touch Bar.
Fra i dag er Adobe klar med to betaprodukter. Der er tale om Adobe Project Felix og Adobe XD til Windows
10, der nu er tilgængelige i preview-versioner. XD lanceres desuden i sin 9. betaudgave til Mac, og der er
store opdateringer af mobil-appen til både iOS og Android.
”Vi er spændte på at se hvad vores kreative brugere kan lave med Project Felix, som giver helt nye
muligheder for at arbejde med 3D, og så er vi glade for at UX-designere nu endelig kan få glæde af Adobe
XD på Windows 10,” siger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef i Adobe.
Desuden opdateres Photoshop CC, så det nu understøtter Touch Bar på de nye Macbook Pro-computere.
Arbejd med 3D i Project Felix
Det ny Project Felix er mere end et simpelt 3D-værktøj. Her kan fotografer og designere arbejde med 3D til
reklame- eller produktoptagelser, produktdesign, scenevisualisering, koncept-mock-ups og abstrakt kunst.
Man kan arbejde med 3D-modeller, -materialer, -lyssætninger og -baggrundsbilleder fra Adobe Stock 3D
eller bruge sit eget indhold, som man uploader fra computeren eller via delte CC Libraries.
Værktøjerne i Project Felix gør det muligt at bevæge scenen rundt og endda tilte, rotere og omdanne
individuelle modeller, justere lyssætningen samt redigere i overflader med brugervenlige sliders. Man kan
se ens ændringer i realtid med ’render preview’, og fordi Felix er del af Creative Cloud, kan man redigere
sine renders i Photoshop efterfølgende.
Godt nyt til UX-folket der bruger pc
Adobe er også klar med den første offentlige beta-version af XD til Windows 10. Den repræsenterer det
første skridt mod at levere en komplet UX-designløsning skræddersyet til Windows 10, leveret som Adobes
første Universal Windows Platform (UWP)-app. Det er planen, at der hver måned vil komme opdaterede
versioner af XD til Windows 10 med nye funktioner.
I XD finder man en række funktioner til at designe og prototype hjemmesider og mobil-apps, inkl. XD’s
nyskabende ’repeat grid tool’, der gør det hurtigere at layoute bl.a. designelementer.
Samtidig lancerer Adobe også den niende betaversion af XD til Mac, samt opdateringer til de mobile XDapss til iOS og Android.

Photoshop understøtter nu Apple Touch Bar
Apples helt nye Macbook Pro-modeller har et multi-touch display lige over tastaturet. Fra i dag
understøtter nyeste version af Photoshop CC Apple Touch Bar med tre kategorier af funktioner: Layer
Properties, Brushes og brugertilpassede Favoritter.
Læs mere her




Læs mere om Felix her. (https://blogs.adobe.com/creativecloud/project-felix-now-available-for-download/)
og tjek om din computer opfylder systemkravene her: check our system requirements before
downloading
Læs mere om XD her: https://blogs.adobe.com/creativecloud/adobe-experience-design-cc-beta-nowavailable-on-windows-10/



Mere om nyeste betaversion af XD til Mac, iOS og Android her:
http://blogs.adobe.com/creativecloud/?p=34047&preview=1&_ppp=e429396d0c



Læs mere om Touchbar support: http://blogs.adobe.com/photoshop/2016/12/photoshop-now-supportsapple-touch-bar
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