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Adobe lancerer ny Lightroom CC Cloud-tjeneste
I dag løfter Adobe sløret for en helt ny tjeneste, der skal give professionelle fotografer og fotoentusiaster
endnu bedre teknologiske forudsætninger for at udnytte deres fulde potentiale. Lightroom CC gemmer
automatisk i skyen, og fotografer kan derfor redigere, organisere, lagre og dele billeder hvor end de er.
Det er over et årti siden, at Adobe lancerede fotoredigeringsprogrammet Lightroom CC til desktop, og
programmet blev hurtigt det foretrukne desktop-program til 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. Det blev
afsløret i dag på verdens største konference for kreative, Adobe MAX i Las Vegas.
Det nye 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. Organisering af foto-samlinger er også nemmere med søgbare
nøgleord som tilføjes automatisk – uden man skal tagge. Og så er det enkelt at dele billederne på de sociale
medier.
’’Adobe er førende inden for digital fotografi, og det nye Lightroom CC imødekommer efterspørgslen på en
dybt integreret, intelligent, cloud-baseret løsning,” siger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef hos
Adobe.
Her er de vigtigste funktioner i Lightroom CC:


Den mest kraftfulde billedredigeringsteknologi: Lightroom CC bygger på den samme billedteknologi,
der styrer Photoshop og Lightroom.



Rediger hvor som helst: Ændringer gemmes automatisk i skyen, og fotografer har mulighed for at
redigere billeder i fuld opløsning på mobile enheder, internettet eller desktoppen.



Bekymringsfri back-up i skyen: Lightroom CC har skalérbare lagringsmuligheder så man sikkert kan
opbevare fotos I fuld opløsning – også raw-filer.



Let at organisere: Adobe Sensei gør, at man automatisk kan søge på objekter i fotografier, og derved
lettere organisere selv store billedsamlinger.



Indbygget delefunktion: Lightroom CC gør det nemt at dele billeder direkte via de sociale medier.
Fotografer kan også dele deres arbejde gennem en ny integration af Adobe Portfolio med Lightroom CC.



Opdaterede award-vindende mobil- og weboplevelser: Opdateringer til både Android og iOS, der bl.a.
indebærer Adobe Sensei-søgefunktion, forbedret layout og en justeringsbørste.

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.
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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