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Adobe Stock udvider med ny søgeteknologi og PowerPointintegration
Med knap 90 mio. billeder og videoer er Adobe Stock på blot to år blevet én af de mest omfattende
stock-tjenester nogensinde. Og med tilføjelsen af nye intelligente søgefiltre og partnerskaber med
Reuters og USA Today Sports, er det blevet endnu nemmere at finde det helt rigtige billede. Samtidig kan
alle nu få adgang til Adobe Stock direkte i Microsoft PowerPoint.
Den knap to år gamle stock-tjeneste Adobe Stock fortsætter med at vokse og indeholder i dag næsten 90
mio. forskellige fotografier, videoer, grafiske illustrationer mv. I dag bliver mængden af digitalt indhold øget
markant med redaktionelt indhold fra bl.a. Reuters og USA Today Sports, hvis billedsamlinger tilføjer endnu
flere effektfulde og aktuelle billeder og videoer fra hele verden.
”I de to år, der er gået, siden vi lancerede Adobe Stock, er vores kollektioner vokset enormt. Vi tilbyder nu
knap 90 mio. forskellige former for digitalt indhold, der dækker alt fra stock photos, videoer og vektorer til
redaktionelt indhold, ligesom vi har styrket miljøet omkring Adobe Stock, så det fx er blevet nemmere at
sælge sine kreationer gennem vores kreative værktøjer,” siger Klara Lundquist, marketingchef for Adobe
Stock i Norden.
Adobe Stock er integreret med alle Adobes kreative værktøjer, fx Photoshop, hvilket betyder, at det både
er muligt at søge efter og sælge digitalt indhold direkte via de forskellige programmer.
Ny teknologi søger efter fotodybde og farvesammensætning
Nu introducerer Adobe en række nyheder inden for søgeteknologi, der skal gøre det nemmere at finde det
helt rigtige billede. Med de nye Aesthetic Filters, kan man tilpasse søgekriterierne i Adobe Stock helt ned til
Depth of Field og farvesammensætning. Det er muligt takket være Adobe Sensei, der dækker over
forskellige kunstig intelligens- og maskinlæringsteknologier.
”Siden sidste år har man kunnet indsætte et foto og lade Adobe Senseis algoritmer foreslå lignende
resultater. Nu har vi udbygget funktionen, så man også kan søge efter bestemte farvesammensætninger og
dybden i de individuelle fotos. På den måde kan man få endnu mere præcise resultater,” udtaler Klara
Lundquist.
Partnerskaber giver store mængder redaktionelt indhold
Adobe Stock tager nu et stort skridt på vejen mod at blive den mest omfangsrige markedsplads for digitalt
indhold med alt fra billeder, vektorer, skabeloner, videoer og 3D-indhold. Tidligere på året udvidede Adobe
Stock sin samling med indhold fra 500px og Pond5, der tilføjede både fotos og video. I dag bliver tre nye
partnerskaber annonceret med Reuters, USA Today Sports og Stocksy, der øger udbuddet af digitalt indhold
yderligere.



Reuters: Er en samling af 12 mio. redaktionelle fotos fra verdens største multimedienyhedsleverandør
og dækker fx sport, nyheder og underholdningsindhold. Der er også 26.000 timers video og 1 mio.
videoklip. Se video om Reuters-samlingen.



USA Today Sports: Partnerskabet vil dække mere end 10.000 sportsbegivenheder og mere end 500.000
billeder pr. år fra amerikanske sportsforbund som fx NFL og NBA.



Stocksy: Partnerskabet med Stocksy-samlingen vil give Adobe Stock et endnu større udvalg af kurateret
og gratis indhold, der frit kan benyttes af designere og historiefortællere. Adobe er den første og
eneste distributionspartner af den eksklusive Stocksy-samling. Se mere om Stocksy her.

Sig farvel til kedelige PowerPoint-præsentationer
Fra i dag vil det også være muligt at bruge Adobe Stock direkte i Microsoft Office PowerPoint med den nye
Adobe Stock add-in til PowerPoint. På den måde er forbrugerne sikre på, at arbejdsflowet aldrig bliver
brudt i søgen på billeder til præsentationer. Som bruger skal man blot downloade den gratis add-in, for at
søge, previewe og købe licens til hvilket som helst foto direkte i PowerPoint. Samtidig er søgningen ekstra
intuitiv, da Adobe Stock er den eneste stock-tjeneste, som gør det muligt også at søge med billeder i stedet
for søgeord. Læs mere om det nye add-in her.
Du kan læse mere om de mange nyheder her.
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