Adobe Creative Cloud for teams
All Apps
מאפיינים כלליים
מהו ?Creative Cloud for teams All Apps
תוכנית  Adobe Creative Cloud for teamsלחבילת התוכנות המלאה ( )All Appsמאפשרת להעניק למשתמש רישיון שימוש על
בסיס מנוי שנתי ,לכל חבילת התוכנות והשירותים המקוונים של .Adobe Creative Cloud

מה כולל מנוי ?Creative Cloud for teams All Apps
כלים יצירתיים

Photoshop® CC
עיבוד תמונה

Illustrator® CC
גרפיקה וקטורית ואיור

InDesign® CC
עיצוב ,עימוד והוצאה לאור

InCopy® CC
תהליך מערכת עתונאית מושלם

Dreamweaver® CC
בניה ועיצוב של אתרי אינטרנט

Animate CC
עיצוב חוויה אינטראקטיבית

Muse CC
עיצוב אתרי אינטרנט ללא קוד

Premiere® Pro CC
עריכת וידאו

After Effects® CC
אפקטים קולנועיים ואנימציה

Prelude™ CC
ניהול חומרי גלם מצולמים

Audition® CC
הקלטה ועריכת פס קול

SpeedGrade™ CC
טיפול צבע

Edge Animate
יצירת אנימציה לאינטרנט

Edge Code
כתיבת קוד  CSS ,HTMLוJS-

Edge Reflow
התאמת אתרים לגדלי מסך

Edge Inspect
בדיקת אתרי אינטרנט

Media Encoder CC
קידוד והמרה של קבצי מדיה

Bridge CC
ניהול קבצים ומשאבים

®Photoshop Lightroom
ניהול ,עיבוד ועריכה של תמונות

Acrobat® Pro DC
יצירה ועריכה של קבצי PDF

Creative Cloud
ניהול משאבים נייד לאחסון הענן

Adobe Capture CC
לכידת השראה מהעולם שסביבנו

*Adobe Comp CC
עיצוב מהיר של קומפוזיציות

*Adobe Photoshop Mix
עיבוד תמונה וקומפוזיציה בנייד

*Adobe Photoshop Fix
ריטוש תמונות במכשיר הנייד

*Adobe Photoshop Sketch
איור יצירתי בסביבת הענן

*Adobe Illustrator Line
שרטוט מדוייק בסביבת הענן

*Adobe Illustrator Draw
איור וקטורי במכשיר הנייד

*Adobe Premiere Clip
עריכת וידאו במכשיר הנייד

*Adobe Preview CC
הצגת העיצוב במכשיר הנייד

*Adobe Prelude Live Logger
תיוג תכנים מהנייד לענן

Adobe Lightroom® mobile
ניהול ,עיבוד ועריכה של תמונות

Adobe Acrobat mobile
הצגה וניהול של קבצי PDF

Adobe Fill & Sign
מילוי וחתימה של טפסים

*Adobe eSign Manager
ניהול קבצים שנשלחו לחתי

כלי פיתוח

Flash Builder® Premium
סביבת פיתוח ליישומי Flash

Game Developer Tools
כלי פיתוח משחקים

שירותים נוספים

Creative Cloud Files
אחסון ,סנכרון ושיתוף קבצים

Typekit
שירות פונטים לאינטרנט

Behance
רשת חברתית לאנשים יצירתיים

ProSite
תיק העבודות המקוון שלכם

Edge Web Fonts
פונטים חופשיים לאינטרנט

PhoneGap Build
אריזת יישום ניידים בענן

Story CC Plus
כתיבה וניהול של תסריטים

Business Catalyst
כלים מקוונים לניהול אתרים

יישומים
למכשירים ניידים
*  iOSבלבד

אחסון ענן

 100GBלכל משתמש.

עדכונים

עדכונים ושדרוגים רציפים של כל התוכנות והשירותים הכלולים מיד עם שחרורם.

ניהול משתמשים

לוח בקרה לניהול מרוכז של משתמשים ורישיונות.

עדכונים

עדכונים ושדרוגים רציפים של כל התוכנות והשירותים הכלולים מיד עם שחרורם.

ניהול משתמשים

לוח בקרה לניהול מרוכז של משתמשים ורישיונות.

לימוד והדרכה

•
•

תמיכה

שירות תמיכה  24x7להורדה ,התקנה ,ויצירת חבילות התקנה.

גישה לעשרות סרטוני הדרכה במגוון נושאי שימוש ותהליכי עבודה.
 2מפגשי הדרכת מומחים מקוונים לכל משתמש.

הגל הבא של חדשנות כבר כאן
אחד היתרונות הגדולים שמציג  Adobe Creative Cloud for teamsעל־פני תוכנות Adobe Creative Suite
ברישוי רגיל הוא הרצף העקבי של התחדשות .מהדורת  2015של  Creative Cloudלוקחת הבטחה זו לחדשנות
לרמה הבאה עם גרסאות חדשות לחלוטין של  14היישומים לתחנות עבודה שולחניות ,סדרה חדשה של יישומים
למכשירים ניידים ,ושירותים חדשניים ששומרים את הכלים והמשאבים היצירתיים שלכם ועל הקהילה היצירתית
שלכם מחוברים .מאות השיפורים שהתווספו ל Creative Cloud-מאז  ,*CS6כוללים שיפורי ביצועים משמעותיים
ואינסוף עדכוני שימוש וחידודי פעולה לכלים המועדפים עליכם ,ההופכים משימות יומיומיות לקלות ומהירות יותר.
ומעל לכל ,עדכונים אלה נכללים אוטומטית במנוי המתמשך שלכם ללא כל עלות נוספת.
התחדשותו העקבית של  Creative Cloudמאפשרת ללקוחות לנצל את הטכנולוגיות החדישות ביותר כמו
הדפסה תלת־ממדית ,וידאו באיכות  4Kו EPUB ,Ultra HD-בעימוד קבוע ,ותקני האינטרנט המתקדמים ביותר.
בנוסף ,מפשט  Creative Cloudדרמטית את תהליך הרכישה והניהול של התוכנות בכך שהוא ממשיך כל העת
להפוך את פריסת ההתקנה וניהול המשתמשים בארגון לקל יותר.
*

יתרונות Creative Cloud for teams
מנוי  Creative Cloud for teamsמעניק ללקוחות עסקיים קטנים על בינוניים גישה רציפה לטכנולוגיית היצירה המתקדמת ביותר של
 Adobeעל־ידי הצעת:
• חדשנות — קבלו את כל יישומי  Creative Cloudלתחנת העבודה השולחנית ,כולל אלו המועדפות עליכם כמו ,Adobe Photoshop
 ,Illustratorו ,InDesign-כמו גם יישומים ניידים ושירותים מקוונים וגישה מיידית לתכונות חדשות ברגע שהן הופכות לזמינות.
• שיתוף פעולה — עיבדו בצורה חכמה יותר עם  100GBשל אחסון ענן ,שיתוף קבצים וניהול גרסאות ,והיכולת ללכוד את כל
הפעילות שמתבצעת בפרויקטים שלכם ,הכל במקום אחד.
• לימוד — קבלו גישה לספריית תכני וסרטוני ההדרכה של  Creative Cloudעל־מנת להאיץ את עבודתכם במהירות ,וזכו בגישה
בלעדית לצוות שירות תמיכת המומחים של .Adobe
• ניהול — הוסיפו ,עקבו והקצו רישיונות שימוש בקלות ברחבי הארגון ונהלו את חוקיות השימוש באמצעות קונסולת ניהול קלה
להבנה ושימוש .בצעו פריסת התקנה ועדכון של כל יישומי  Creative Cloudאו התאימו אישית הגדרות ומאפיינים באופן מרוכז
באמצעות .Creative Cloud Packager
• תקצוב צפוי מראש — נצלו את התוכניות השנתיות המעניקות לצוותי העבודה היצירתיים גישה לאוסף המלא של כלי Creative
 Cloudאו ליישום בודד על־פי בחירתם ,במחיר אחד ,נמוך וידוע מראש .את כל עדכוני התכונות שישוחררו בתקופת המנוי תקבלו
ללא כל עלות נוספת.

קונסולת ניהול מחודשת
ממשק המשתמש המחודש של קונסולת הניהול הופך את פעולות ניהול הרישיונות ובקרת השימוש של קבוצות משתמשים גדולות
לקל ,מובן ויעיל יותר .כעת באפשרותכם לבצע כל סינון שתרצו להצגת משתמשים פעילים ומשתמשים בהמתנה לאישור על־מנת
שניתן יהיה לעקוב בכמה רישיונות אתם עושים שימוש .כמו כן קל יותר לחפש ולמיין רישיונות באופן שיאפשר לכם לקבוע אילו
משתמשים פעילים ,מי משתמשים אישרו את ההזמנות שנשלחו אליהם ומתי יש לחדש את רישיונות המשתמשים .ותוכלו כמובן
לנהל מספר קבוצות משתמשים על־ידי שימוש מזהה אישי ( )Adobe IDאחד.

הרבה מעבר לכך
נצלו את עשרות השיפורים שהוכנסו ביישומי  Creative Cloudאחרים כמו Edge Animate ,Prelude ,SpeedGrade ,Adobe Audition
ו .InCopy-התנסו במגוון רחב של יישומים למכשירים ניידים שמאפשרים לכם לאייר ,לצייר ולערוך תמונות כאשר אתם בדרכים.
והישארו מחוברים לזהות היצירתית שלכם באמצעות גישה קלה לקבצים ,לפונטים ולצבעים שלכם ,לקהילה שאליה אתם משתייכים,
ולאנשים שעימם אתם משתפים פעולה ,באמצעות יישומי  Adobeלתחנת העבודה השולחנית ,יישומים למכשירים ניידים והשירותים
המועדפים עליכם.
* בתאריך  31.5.2014הכריזה  Adobeעל הפסקת מכירת מוצרי .CS6

עיצוב עסקי רישוי תוכנה ,ז'בוטינסקי  5מרכז גירון ,רעננה . 43363
מכירות ,09-7740957 :פקסinfo@ebusiness-design.com ,09-7740162 :

