Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard Gegevensoverzicht

Adobe® Creative Suite® 5.5 Design Standard
Produceer indrukwekkende designs
voor gedrukte en digitale publicaties
Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard combineert toonaangevende
gereedschappen voor het bewerken van digitale afbeeldingen, het creëren van
vectorillustraties en het opmaken van drukwerk van topkwaliteit met elegante
typografie. Daarnaast kunt u de papieren grenzen van uw ideeën overstijgen met
dynamische presentaties, eBooks en digitale magazines* die de aantrekkingskracht
van interactiviteit combineren met de kwaliteit van traditioneel drukwerk.

Adobe Creative Suite 5.5
Design Standard combineert:
Adobe Photoshop CS5
Adobe Illustrator CS5
Adobe InDesign CS5.5
Adobe Acrobat® X Pro

Extra onderdelen:
Adobe Bridge CS5
Adobe Device Central CS5.5
Integratie met Adobe CS Live
online services ‡§:
Lees hier meer over de nieuwste
mogelijkheden van de CS Live online
services‡§ – gratis tot 12 april 2012.
Bezoek www.adobe.com/go/cslive_nl
voor meer informatie.
Abonnementsoptie:
Schaf hetzelfde product aan met lage
maandelijkse betalingen. Bezoek
www.adobe.com/go/cssubscription_nl
voor meer informatie.

De belangrijkste redenen voor een upgrade naar
Adobe Creative Suite 5.5 Design Standard
NIEUW Folio Producer-gereedschappen in Adobe InDesign® – Maak boeiende digitale tijdschriften,
kranten, jaarlijkse rapporten, handleidingen en andere documenten die opvallende elementen
bevatten zoals rotatie van 360° en panorama’s, en maak ze geschikt voor weergave op tabletpc’s zoals Apple iPad, RIM BlackBerry PlayBook en een uiteenlopende reeks Android-tablets,
waaronder de Motorola Xoom. Upload deze documenten naar de door Adobe Digital Publishing
Suite* gehoste oplossing voor verdere productie en distributie.

Verbeterde mogelijkheden om eBooks te creëren† in InDesign – Maak boeiendere eBooks
met minder hulp van ontwikkelaars. Profiteer van een soepelere workflow voor het insluiten
van verbeterde typografie en afbeeldingen waarvan het formaat automatisch aan vrijwel elk
scherm wordt aangepast. U kunt zelfs video en audio toevoegen voor eBook-leesprogramma’s
die ondersteuning bieden voor HTML5-video- en audiotags.
NIEUW

NIEUW Efficiëntere levering van toegankelijke documenten – Gebruik functies in InDesign CS5.5 en
Acrobat X Pro om publicaties te leveren die voldoen aan de standaarden Section 508 en WCAG 2.0.
Pas toegankelijkheidsfuncties toe in InDesign CS5.5 en controleer, wijzig en valideer vervolgens
toegankelijke PDF-documenten in Acrobat® X Pro.
NIEUW Handelingenwizard in Acrobat Pro – Automatiseer in Adobe Acrobat X Pro gemakkelijker
routinetaken die uit meerdere stappen bestaan. De handelingenwizard begeleidt u bij het maken
van een handeling die bestaat uit een geautomatiseerde reeks stappen voor toepassing op
afzonderlijke PDF-bestanden of batches van bestanden.

Als u nog steeds Creative Suite 4 of Creative Suite 3 Design Standard gebruikt, zult u ook
voordeel kunnen halen uit de nieuwe mogelijkheden in Creative Suite 5 Design Standard, zoals:
Vullen met behoud van inhoud – Verwijder elk gewenst afbeeldingsdetail of -object en zie hoe
met de functie Vullen met behoud van inhoud de lege ruimte op bijna miraculeuze wijze wordt
gevuld. Met deze baanbrekende technologie worden belichting, kleurtoon en ruis zo op elkaar
afgestemd dat het lijkt alsof de verwijderde inhoud nooit in de afbeelding stond.
Complexe selecties in een handomdraai – Behaal de beste resultaten ooit in Adobe Photoshop® CS5
bij het selecteren van lastige afbeeldingselementen, zoals haar, en elimineer achtergrondkleur langs
de randen van selecties.

* Voor de Adobe Digital Publishing Suite is een afzonderlijke licentie en betaling van bijbehorende kosten vereist. Bezoek www.adobe.com/products/
digitalpublishingsuite voor meer informatie.
† InDesign gebruikt EPUB3- en HTML5-code om eBooks met audio, video en andere geavanceerde functies te maken. Mogelijk ondersteunen niet alle

apparaten, browsers of EPUB-leesprogramma’s presentaties in EPUB3 en HTML5, weergave van media en ondersteuning voor double-byte tekens (zoals
Chinees, Japans en Koreaans).
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Vereenvoudigde objectselectie en -bewerking – Bespaar tijd door veelvoorkomende layouttaken efficiënt in InDesign CS5 uit te voeren. Manipuleer kaders en de inhoud ervan zonder
een ander gereedschap te hoeven selecteren. Pas witruimte tussen objecten dynamisch aan
om de positie van pagina-items te wijzigen.
Innovatieve penselen met Photoshop CS5 en Illustrator® CS5 – Maak schaalbare vectorillustraties met de nuance en subtiliteit van een kunstwerk, verbeter foto’s met artistieke
effecten en schilder naar hartenlust op het scherm met levensechte penselen en verf.
Prachtige penseelstreken – Maak en bewerk in Illustrator op dynamische wijze penseelstreken
met breedten die onbeperkt aanpasbaar zijn, plaats en schaal nauwkeurig pijlpunten en streepjes
en stel de schaling van kunstpenselen langs een pad minutieus in.

De voortdurende ontwikkeling van de creatieve kracht van Adobe
Naast de nieuwe mogelijkheden die op pagina 1 zijn vermeld, vindt u hier ook een overzicht
van krachtige functies die in voorgaande versies van Creative Suite Design Standard zijn
geïntroduceerd.
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Meer informatie

Productgegevens:
www.adobe.com/go/
creativesuitedesignstandard_nl
Upgradegegevens:
www.adobe.com/go/
ds_upgrade_nl

* Voor de Adobe Digital Publishing Suite is een afzonderlijke licentie en betaling van bijbehorende kosten vereist. Bezoek www.adobe.com/products/
digitalpublishingsuite voor meer informatie.
† InDesign gebruikt EPUB3- en HTML5-code om eBooks met audio, video en andere geavanceerde functies te maken. Mogelijk ondersteunen niet alle

apparaten, browsers of EPUB-leesprogramma’s presentaties in EPUB3 en HTML5, weergave van media en ondersteuning voor double-byte tekens
(zoals Chinees, Japans en Koreaans).

‡ CS Live online services zijn gratis tot 12 april 2012. Ga naar www.adobe.com/go/cslive_nl voor meer informatie.
§ Adobe online services, waaronder Adobe CS Live Services, zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die 13 jaar of ouder zijn. Gebruikers dienen ook

akkoord te gaan met aanvullende bepalingen en het online privacybeleid van Adobe (beschikbaar op www.adobe.com/go/terms_nl). Online services zijn niet
in alle landen of talen beschikbaar. Voor toegang tot de services is mogelijk gebruikersregistratie vereist. De services kunnen zonder kennisgeving worden
gewijzigd of geannuleerd. Er kunnen aanvullende vergoedingen of abonnementskosten in rekening worden gebracht.
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