Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection Gegevensoverzicht

Adobe® Creative Suite® 5.5 Master Collection
De totaaloplossing voor cross-media design
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection biedt een uitgebreide set professionele
creatieve gereedschappen voor levering van ontwerpen op meerdere media.
Maak indruk met materiaal voor vrijwel elk scherm – van mobiel tot tablet en
HD-scherm – in één voordelig pakket.

De belangrijkste redenen voor een upgrade naar Adobe Creative Suite 5.5
Master Collection
Verbeterd deelvenster Voorvertoning voor meerdere schermen – Bekijk websitedesigns
zoals ze op desktops, smartphones, tablets en tv’s zouden verschijnen via het verbeterde
deelvenster in Adobe Dreamweaver® CS5.5 met betere verwerking van aangepaste mediaquery’s
en meerdere CSS-bestanden.
NIEUW

Adobe Creative Suite 5.5
Master Collection omvat
een combinatie van:
Adobe Photoshop® CS5 Extended
Adobe Illustrator® CS5
Adobe InDesign® CS5.5
Adobe Acrobat® X Pro
Adobe Flash® Catalyst® CS5.5
Adobe Flash Professional CS5.5
Adobe Flash Builder™ 4.5 Premium
Adobe Dreamweaver® CS5.5
Adobe Fireworks® CS5
Adobe Contribute® CS5
Adobe Premiere® Pro CS5.5
Adobe After Effects® CS5.5
Adobe Audition® CS5.5
Adobe OnLocation™ CS5
Adobe Encore® CS5
Extra onderdelen:
Adobe Bridge CS5
Adobe Device Central CS5.5
Adobe Dynamic Link
Adobe Media Encoder 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.

NIEUW Robuuste ondersteuning voor jQuery Mobile – Stel rijke content samen voor uiteenlopende
apparaten met ondersteuning voor het jQuery Mobile-framework in Dreamweaver CS5.5. Haal
voordeel uit mobiele sjablonen, contextuele suggesties voor code en de mogelijkheid om objecten
snel in een ontwerp in te voegen.

Uitgebreide ondersteuning voor platforms en apparaten – Maak content in Adobe Flash®
Professional CS5.5 die geoptimaliseerd is voor levering op uiteenlopende apparaten dankzij
ondersteuning voor Flash Player 10.2 en Adobe AIR® 2.6 en nieuwe platforms zoals Android,™
Apple iOS, RIM, webOS en Adobe Digital Home.
NIEUW

NIEUW Efficiëntere videoworkflow – Knip en bewerk met meer efficiëntie en precisie in Adobe
Premiere® Pro CS5.5. Gebruik wereldwijd geaccepteerde NLE-snelkoppelingen en synchroniseer
gemakkelijk afzonderlijk opgenomen audio met uw video dankzij de nieuwe geluidsondersteuning
met dubbel systeem.
NIEUW Geavanceerde bewerking van audio voor video in Adobe Audition® CS5.5 – Maak opnamen,
mix, master en polijst audio met Adobe Audition CS5.5 – nu beschikbaar voor Mac OS en Windows®.
Voer retourbewerking uit met Adobe Premiere Pro CS5.5 of gebruik OMF en XML om projectuitwisseling met Avid Pro Tools en andere NLE’s te versnellen.
NIEUW Warp Stabilizer-effect in Adobe After Effects® CS5.5 – Stabiliseer schokkerige camerabewegingen of vergrendel automatisch een opname. Warp Stabilizer verwijdert jitter en compenseert
onregelmatigheden die door beweging worden veroorzaakt.
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 ze naar de door Adobe Digital Publishing Suite* gehoste
oplossing voor verdere productie en distributie.

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

* 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).

Systeemvereisten
Ga naar www.adobe.com/go/
mastercollection_systemreqs_nl
voor de recentste systeemvereisten.

NIEUW Adobe Flash Builder™ 4.5 Premium – Gebruik slechts één ontwikkelingsplatform voor
het leveren van expressieve, gebruiksvriendelijke toepassingen op de meestgebruikte mobiele
en webplatforms en op tal van apparaten. Werk slim met ontwerpers samen aan gedeelde
projecten via de nieuwe bidirectionele workflow met Adobe Flash Catalyst® CS5.5.

De voortdurende ontwikkeling van de creatieve kracht van Adobe
Met de nieuwste versies van uw favoriete componenten biedt Creative Suite 5.5 Master Collection
u een creatieve werkset boordevol functies tegen een prijs die aanzienlijk lager is dan wanneer
u elke component afzonderlijk aanschaft. Hieronder vindt u een overzicht van enkele krachtige
functies van de Creative Suite Master Collection die in eerdere versies zijn toegevoegd.
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NIEUW IN CS5 MASTER COLLECTION
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InDesign CS4
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NIEUW IN CS4 MASTER COLLECTION

Productgegevens:
www.adobe.com/go/
creativesuitemaster_nl
Upgradegegevens:
www.adobe.com/go/
mc_upgrade_nl
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After Effects CS4
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Adobe Premiere Pro CS4
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Illustrator CS4
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Adobe OnLocation CS4
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metagegevens

Photoshop CS4
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Meer informatie
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Acrobat 9 Pro
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Flash Professional CS4
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Dreamweaver CS4
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Fireworks CS4
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tapeloze werkprocessen
Encore CS4
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Adobe Bridge CS4
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Dynamic Link CS4
rDynamisch bijgewerkte bibliotheek
met mobiele apparatuur

* 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. Bezoek 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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