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Adobe lanserar nästa generations Creative Cloud
I samband med årets upplaga av konferensen Adobe MAX i Las Vegas, lanserar Adobe fyra helt nya
program: Adobe XD CC för upplevelsesdesign, Adobe Dimensions CC för 3D, animationsprogrammet
Adobe Charactor CC samt ett nytt Adobe Lightroom CC. Adobe kommer dessutom med en lång rad
uppdateringar till Photoshop, InDesign, Adobe Stock och Illustrator.
I dag och fyra dagar framåt samlas tusentals kreatörer från hela världen i Las Vegas för världens ledande
konferens för kreativitet, Adobe MAX, där Adobe bland annat presenterar sina produktnyheter i Creative
Cloud. I år lanserar Adobe fyra nya program: molnbaserade Adobe Photoshop Lightroom CC, Adobe XD CC
för upplevelsesdesign, Adobe Dimension CC för 3D-komposition och animationsprogrammet Adobe
Character Animator CC, som hittills endast existerat i betaversion. Adobe kommer även med en lång rad
uppdateringar till bland annat Photoshop, Illustrator och Adobe Stock.
– Adobe fortsätter att ligga i framkant när det kommer till att förnya den kreativa processen och utveckla
kreatörers arbetsmöjligheter på alla plattformar och enheter. I dag presenterar vi fyra helt nya program och
massor av uppdateringar till våra existerande kreativa verktyg, som gör det ännu enklare och roligare för
kreatörer att oavsett nivå utnyttja sin fulla potential, säger Jes Schyum, nordisk kommunikationschef på
Adobe.
Nästa generations fotoredigering
För över ett decennium sedan lanserade Adobe programmet Lightroom CC för datorer, en mjukvara som
snabbt blev populär för redigering och organisering av foton.
När vi i dag i stor utsträckning använder våra smartphones för att ta bilder, finns ett växande intresse av att
även kunna redigera foton i mobilen. Därför presenterar Adobe nu en ny, mobil version av Lightroom CC.
Adobe Photoshop Lightroom CC är molnbaserad och synkroniserar automatiskt mellan enheter. Detta
betyder att fotografer kan redigera bilder på telefonen för att sedan även ha tillgång till ändringarna på
andra enheter. Samtidigt har det blivit enklare att organisera fotosamlingar, då AI-lösningarna i Adobe
Sensei nu kan analysera bildinnehåll och automatiskt förse bilder med taggar. Det har även blivit enklare att
dela bilder på sociala medier, genom en inbyggd delningsfunktion.
Adobe lanserar också nya uppdateringar i Photoshop Lightroom Classic CC, tidigare känt som Photoshop
Lightroom CC, med bland annat nya redigeringsfunktioner och bättre användarvänlighet.
Fyra nya program och en rad spännande uppdateringar
Utöver Lightroom CC lanserar Adobe ytterligare tre nya program:


Adobe XD CC, som kan användas till att designa och utveckla mobilappar och hemsidor.



Adobe Dimension CC, tidigare Project Felix, som låter grafiska designers enkelt och snabbt skapa
realistiska 3D-bilder.



Character Animator har tidigare endast existerat i betaversion men lanseras nu som fullt
funktionellt 2D-verktyg, som kan levandegöra skapelser i Photoshop och Illustrator.

Här är några av uppdateringarna i Adobes flaggskeppsprodukter:


Adobe Photoshop CC erbjuder nu betydligt bättre prestanda och stöd av bildfiler.



Nyheterna i Adobe Illustrator CC innebär effektivitetsförbättringar och förbättrad användarupplevelse.



I Adobe InDesign CC har användarupplevelsen förbättrats, så att det nu är möjligt att snabbare få
tillgång till de vanligaste verktygen och utföra rutinuppgifter.



Adobe Premiere Pro CC introducerar nya samarbetsfunktioner, djupgående 360, VR-arbetsflöden och
responsive motion graphic-funktioner.



Adobe After Effects CC förbättrar effektiviteten i utvecklingen av motion graphics genom att
strömlinjeforma möjligheterna till att skapa datadrivna grafer och leverera VR- och 3D-resultat i hög
kvalitet.



Adobe Stock utvidgas med hundratals professionellt skapade motion graphics-mallar till videokreatörer
i Premiere CC och After Effects CC.



Adobe Typekit använder nu Adobe Sensei, vilket gör det möjligt att söka efter typsnitt på ett helt nytt
sätt. Användare kan skicka in bilder på text och hitta liknande typsnitt som finns tillgängliga i Typekit.

Adobe lanserar även Live på Behance, en livestreaming-kanal som låter tio miljoner medlemmar på Behance
Community inspirera och lära av varandra. Från och med 2018 kommer Behance streama live 24 timmar om
dygnet.
Pris och tillgänglighet
Det helt nya Lightroom CC finns tillgängligt i tre av Adobes prenumerationsalternativ:






Creative Cloud Photography Plan med 1 TB (innehåller Lightroom Classic CC, Lightroom för mobil och
webb, Photoshop CC, Adobe Spark Premium, Adobe Portfolio och 1 TB molnutrymme) kostar 240
kr/månad.
Creative Cloud Photography Plan med 20 extra GB (innehåller Lightroom Classic CC, Lightroom för
mobil och webb, Photoshop CC, Adobe Spark Premium, Adobe Portfolio och 20 GB molnutrymme)
kostar fortsatt 120 kr/månad.
Lightroom CC Plan (innehåller Lightroom Classic CC, Lightroom till mobil och webb, Adobe Spark
Premium, Adobe Portfolio och 1 TB molnutrymme) kostar 120 kr/månad.

Dessutom lanseras också Lightroom Mobile Plan (endast för iOS och Android) med 100 GB
lagringsutrymme. Denna prenumeration kommer att kosta ungefär hälften av Lightroom CC Plan.
Få mer information om priser på de olika prenumerationsalternativen på:
https://www.adobe.com/creativecloud/plans.html.
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