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Slår et slag for flere og bedre UX-designere:

Adobe lanserer gratis startpakke og oppretter millionfond for UX
Virksomheter verden over som vil innfri publikums skyhøye forventninger til digitale opplevelser jakter
på dyktige UX-designere. Adobe mener det er altfor få av dem, og vil bidra til å øke antallet og
kompetansen gjennom et nytt designfond og en gratis startpakke på Adobe XD.
Bedre digitale kundeopplevelser og UX-design står høyt på dagsordenen i mange virksomheter – og skaper
knapphet på kvalifiserte designere. I en Adobe-undersøkelse blant 500 ledere svarer nesten 9 av 10 (87
prosent) at hyring av flere UX-designere har topp prioritet.
Gratis XD-startpakke
Adobe vil bidra til å få frem flere dyktige utøvere, blant annet ved å tilby en gratis startpakke til Adobe XD –
selskapets løsningsplattform for UX/UI-design. Startpakken inneholder Adobe XD til Mac og Windows,
mobilapp'er til iOS og Android og tjenester som gjør det mulig å designe, lage prototyper og dele erfaringer.
Adobe XD-startpakken inkluderer Typekit og er integrert med Creative Cloud Libraries for å gjøre det enkelt
å dele og håndtere filer og dokumenter på tvers av ulike enheter. Adobe XD er en del av Creative Cloud og
kan enkelt integreres med Photoshop CC og Illustrator CC.
- Vi trenger alles bidrag
- UX-design er en av de raskest voksende design-områder. Ved å gi gratis adgang til XD gir vi både nye og
erfarne designere mulighet til å styrke og dele kompetanse og erfaring – og bidra til stadig bedre digitale
opplevelser. Utviklingen av UX-design krever alles bidrag, sier Johan Lopes Helgesson, Adobes nordiske UXspesialist.
Nytt designfond
Samtidig skal det nyopprettede "Adobe Fund for Design" stimulere og hjelpe designere og utviklere som vil
skape innovasjon innenfor UX-design på Adobes XD-plattform. Fondet er på over 10 millioner dollar, som
tilsvarer over 80 millioner norske kroner, som vil utdeles i form av bevilgninger og aksjeinvesteringer. Mer
om design-fondet her.
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Forbedret integrasjon med Photoshop CC og Sketch: Tidligere i år ble det mulig å åpne filer fra
Sketch og Photoshop CC direkte i Adobe XD. Nå kan de importerte filene åpnes enda raskere.
Passordbeskyttede designspesifikasjoner (beta): Nå kan brukere opprette passord og begrense
adgangen til sine designspesifikasjoner.
Enkel ’drag and drop’-funksjon til symboler: Nå kan et symbol trekkes fra panelet og legges over
et annet symbol, hvorpå alle kopier av symbolet oppdateres med det nye.
Sett inn et element i flere tegnebrett samtidig: Kopier et element og sett det inn i flere tegnebrett
samtidig.
Automatisk gjenoppretting av filer: Nå blir filer gjenopprettet automatisk hvis et system eller en
app går ned.

Les mer om Adobe XD her.
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Adobe endrer verden gjennom digitale opplevelser. Les mer på www.adobe.no

