IBC 2017:

Adobe klar med nye banebrydende funktioner inden for
videoproduktion
Til årets IBC i Amsterdam præsenterer Adobe en række nyskabende opdateringer i Creative Cloud
inden for virtual reality, animation og motion graphics. Videofolk kan bl.a. se frem til at kunne bruge
motion graphics-templates direkte i Adobe Stock og CC Libraries, forbedret lipsync med Adobe Sensei
og forbedrede muligheder for samarbejde.
Adobe har i dag løftet sløret for en række forbedringer af deres videoværktøjer og -tjenester i Creative
Cloud, der omfatter nyskabelser inden for virtual reality (VR)/360, animation, motion graphics, redigering,
collaboration og Adobe Stock. De nye funktioner bliver tilgængelige senere i år.
’’Video er det hurtigst voksende medie inden for kommunikation og underholdning. Uanset om man
producerer content til online-platforme eller er en global medievirksomhed eller filmskaber, så skal man
kunne levere kvalitetsindhold på tværs af platforme og formater i et hæsblæsende tempo. Hos Adobe vil vi
gerne være med til at sætte nye standarder for collaboration, social og analytics – og herigennem forbedre
arbejdsgangene for alle typer videoskabere,” siger Max Hagelstam, nordisk videospecialist hos Adobe.
Her er de nye funktioner i Adobe Creative Cloud, der tilføjes senere i år:


I april introducerede Adobe motion graphics–templates til Premiere Pro. Med den nye opdatering
bliver det muligt at tilgå templates direkte i Adobe Stock og Creative Cloud Libraries.
Brugervenligheden er desuden forbedret i Essential Graphics-panelet med responsive
designmuligheder.



I Character Animator 1.0 er der sket ændringer i både kerne- og brugerdefinerede
animationsfunktioner. Bl.a. er der kommet ny ”physics behaviors”, og Adobe Sensei forbedrer lipsynckapaciteten ved præcist at matche mundens bevægelser med lyd.



Produktion af VR-videoer bliver muligt med et specielt ”viewing environment” i Premiere Pro.
Filmskabere kan opleve indholdet, se deres tidslinje og bruge keyboard-styret redigering, mens de
bruger de samme VR-briller som deres publikum. Lyden kan bestemmes af orientering eller position og
eksporteres som ambisonics-audio til VR-egnede platforme som YouTube og Facebook. VR-effekter
og transitioner er nu native og accelereret via Mercury Playback Engine.



Med lanceringen af Team Projects forbedrer Adobe mulighederne for at samarbejde på Creative
Clouds Local Area Network. Det indebærer muligheden for at oprette låste mapper og give
skrivebeskyttet adgang til andre.



Adobe Audition tilføjer fleksibel session-organisering til multi-take workflows og kontinuerlig
playback, mens man redigerer. Auto-ducking er tilføjet til Essential Sound-panelet, der automatisk
justerer niveauer efter type: dialog, baggrundslyd eller musik.

Integration med Adobe Stock

Adobe Stock er ved at opbygge den mest omfattende kreative markedsplads med over 90 mio. assets,
herunder fotos, illustrationer og vektorgrafikker. Det er nu muligt at bruge over fire mio. HD- og 4K Adobe
Stock-videoer direkte i sit Creative Cloud video-workflow, og desuden kan man nu søge efter og redigere
videoer i Premiere Pro. Der kommer senere på året også hundredvis af professionelt skabte motion
graphics-templates til Adobe Stock, og samtidig bliver det muligt for motion graphics-kunstnere at sælge
deres arbejde som templates til Premiere Pro via Adobe Stock.
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