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Nye funksjoner for farge, grafikk, animasjon og lyd:

Stor video-oppdatering i Adobe Creative Cloud
Adobe melder i forbindelse med årets NAB-konferanse om en stor oppdatering i Adobe Creative Cloud.
Selskapet lover videoproffer nye verktøy for å automatisere og løse tidkrevende produksjonsoppgaver
raskere – uten at de mister kontroll over det kreative. Oppdateringen består av nye kraftige funksjoner
for å forbedre farger og skape grafikk og lyd, forbedrerede VR-verktøy og tettere integrasjon med Adobe
Stock og avansert kunstig intelligens i Adobe Sensei.
Den enorme økningen i videoetterspørsel skaper store muligheter - men også økt press, på
innholdsprodusentene. De må levere mer materiale på kortere tid – og til meget høy kvalitet. Innholdet
må i tillegg optimaliseres for ulike plattformer, tilfredsstille broadcast-standarder og leveres i mange
versjoner for ulike språk og regioner.
Dette er bakgrunnen for de nye videoppdateringene i Adobe Creative Cloud. De skal blant annet sørge
for bedre redigering med farge og lys i Premiere Pro CC, raskere animasjon og grafikk i After Effects CC,
bedre lyd med Sensei-funksjonalitet i Adobe Premiere Pro og raskere personanimasjon med Character
Animator. I tillegg blir Adobe Immersive Environment tilgjengelig i After Effects CC, det blir enklere å
samarbeide i team i videoprosjektene og brukerne får direktetilgang på alt innhold fra Adobe Stock. Sist
men ikke minst får nybegynnere innen videoredigering i Premiere Pro tilgang til nye bruker-guider.
Les mer detaljert om alle videonyhetene (på engelsk) her:

Forhandlerinformasjon og priser
De nye funksjonene i Adobe Creative Cloud som introduseres under NAB-konferansen er tilgjengelige nå med den
nyeste versjonen av Creative Cloud. Ytterligere informasjon om priser her. Ulike abonnementsplaner for Adobe
Stock her.
Relevante linker
Mer om Creative Cloud Video og Stock
Adobe Creative Cloud Video “What’s New?” og Datasheet
Adobe Creative Cloud Video blogg
Adobe Stock blogg
NAB 2017 Video Playlist
Facebook: Creative Cloud, Premiere Pro, After Effects, CC Video & Audio, Adobe Stock
Twitter: Creative Cloud, CC Video & Audio, Premiere Pro, After Effects, Adobe Stock
Blogs: Premiere Pro, After Effects, Audition, Character Animator
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