Pressemeddelelse
20. oktober 2017
Fire nye CC-programmer:

Adobe klar med næste generation af Creative Cloud
I forbindelse med årets MAX i Las Vegas, lancerer Adobe fire helt nye programmer. Adobe XD CC til
oplevelsesdesign, Adobe Dimensions CC til 3D, animationsprogrammet Adobe Charactor CC samt et
nyt Adobe Lightroom CC, der skal give professionelle fotografer og fotoentusiaster endnu bedre
teknologiske forudsætninger for at udnytte deres fulde potentiale. Desuden byder Adobe på en lang
en række opdateringer af bl.a. Photoshop, InDesign, Adobe Stock og Illustrator.
I dag og de næste fire dage samles mange tusinde kreative hoveder fra hele kloden i Las Vegas til verdens
førende konference for kreativitet, Adobe MAX, hvor de bl.a. bliver opdateret på innovative nyheder i
Adobes Creative Cloud. Og i år lanceres hele fire nye desktop-programmer: den nye cloud-baserede Adobe
Photoshop Lightroom CC, Adobe XD CC til oplevelsesdesign, Adobe Dimension CC til 3D-komposition og
animationsprogrammet Adobe Character Animator CC, der hidtil kun har eksisteret i beta. Adobe løfter
også sløret for en lang række opdateringer af bl.a. Photoshop, Illustrator og Adobe Stock.
’’Adobe går fortsat forrest, når det kommer til at forny den kreative proces og udvikle kreatives
arbejdsgange på tværs af alle platforme og enheder. I dag løfter vi sløret for fire helt nye programmer og
masser af opdateringer af vores eksisterende kreative værktøjer, der gør det endnu nemmere og sjovere for
kreative, uanset niveau, at udnytte deres kreative potentiale,” siger Jes Schyum, nordisk
kommunikationschef hos Adobe.
Næste generation af fotoredigering
Det er over et årti siden, at Adobe lancerede fotoredigeringsprogrammet Lightroom CC til desktop, og
programmet blev straks det mest populære inden for fotoredigering- og organisering.
Med den stigende brug af smartphones og den efterhånden imponerede kvalitet af smartphone-kameraer,
har Adobe udviklet en ny tjeneste, der gør professionel fotoredigering tilgængelig på mobilen. Adobe
Photoshop Lightroom CC er cloud-baseret og synkroniserer derfor automatisk mellem enheder. Det
betyder fx, at fotografer nu kan redigere billeder på telefonen, hvorefter ændringerne kan tilgås på en
hvilken som helst anden enhed. Derudover gør tjenesten det meget nemmere at dele billederne på de
sociale medier.
Adobe lancerer også nye opdateringer til Photoshop Lightroom Classic CC, tidligere kendt som Photoshop
Lightroom CC. Her er fokus stadig på det mere traditionelle desktop-fotoredigering og opdateringerne
indebærer bl.a. nye redigeringsfunktioner og større brugervenlighed.
Fire nye desktop-programmer og en bunke spændende opdateringer
Ud over Lightroom CC lancerer Adobe tre andre nye programmer:


Adobe XD CC, udviklet af designere til designere, som kan bruges til at designe og udvikle mobilapps og hjemmesider.



Adobe Dimension CC, tidligere projekt Felix, hvor grafiske designere nemt og hurtigt kan skabe
realistiske 3D-billeder.



Character Animator, som tidligere kun har eksisteret i betaversion, nu som fuldt funktionelt 2Dværktøj, der kan gøre artwork fra Photoshop eller Illustrator levende.

Her er kort om opdateringer til flagskibsprodukterne:


Adobe Photoshop CC tilbyder nu en betydeligt bedre ydeevne og understøttelse af billedfiler.



Nyhederne i Adobe Illustrator CC indebærer effektivitetsforbedringer og forbedret brugeroplevelse.



I Adobe InDesign CC er brugeroplevelsen forbedrer, så det nu er muligt at udføre de mest almindelige
opgaver hurtigere, og man lettere kan få adgang til de værktøjer, man oftest anvender.



Adobe Premiere Pro CC introducerer nye samarbejdsfunktioner, dybdegående 360 og VR workflows
og responsive motion graphic-funktioner.



Adobe After Effects CC forbedrer effektiviteten i udviklingen af motion graphics ved at strømline
mulighederne for skabe datadrevne grafer og levere VR- og 3D-resultater i høj kvalitet.



Adobe Stock udvider sin samling med tilføjelsen af hundredvis af professionelt skabte motion
graphics-skabeloner til videobrugere i Premiere CC og After Effects CC.



Adobe Typekit bruger nu Adobe Sensei, så man kan søge efter skrifttyper på en helt ny måde. Brugere
kan indsende deres egne fotos af en font og finde lignende skrifttyper, der er tilgængelige i Typekit.

Adobe lancerer også Live på Behance, som er en livestreaming-kanal, hvor 10 millioner medlemmer af
Behance Community kan inspirere og lære fra hinanden. Fra 2018 vil Behance streame live 24 timer i
døgnet.
Pris og tilgængelighed
Den helt nye Lightroom CC er tilgængelig på tværs af tre Photography-planer:





Creative Cloud Photography Plan med 1 TB (inkluderer Lightroom CC, Lightroom til mobil og web,
Photoshop CC, Adobe Spark Premium, Adobe Portofolio og 1 TB cloud lagringsplads) 187 kr./md.
Creative Cloud Photography Plan med ekstra 20 GB (inkluderer Lightroom CC, Lightroom til mobil og
web, Photoshop CC, Adobe Spark Premium, Adobe Portofolio og 20 GB cloud-lagringsplads) koster
fortsat 93 kr./md.
Lightroom CC Plan (inkluderer Lightroom CC, Lightroom til mobil og web, Adobe Spark Premium,
Adobe Portofolio og 1 TB cloud-lagringsplads) koster 93 kr./md.

Desuden lanceres også Lightroom Mobil Plan (Kun til iOS og Android) med 100 GB lagringsplads koster
ca. halvdelen af Lightroom CC Plan.
Få mere information om priser på de forskellige planer på:
https://www.adobe.com/creativecloud/plans.html.
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