Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium Gegevensoverzicht

Adobe® Creative Suite® 5.5 Design Premium
Lever vernieuwende designs voor drukwerk,
webgebruik en interactieve of mobiele toepassingen
Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium is de ultieme werkset voor het ontwerpen
van opvallend drukwerk, boeiende digitale tijdschriften*, aantrekkelijke eBooks,
dynamische PDF-bestanden, websites van wereldklasse en interactieve SWFcontent die op schermen van vrijwel alle formaten consistent worden weergegeven.

De belangrijkste redenen voor een upgrade naar
Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium
Adobe Creative Suite 5.5
Design Premium combineert:
Adobe Photoshop® CS5 Extended
Adobe Illustrator® CS5
Adobe InDesign® CS5.5
Adobe Dreamweaver® CS5.5
Adobe Flash® Professional CS5.5
Adobe Flash Catalyst® CS5.5
Adobe Fireworks® CS5
Adobe Acrobat® X Pro
Extra onderdelen:
Adobe Bridge CS5
Adobe Device Central CS5.5
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.

VERBETERD Codesuggesties voor HTML5 en CSS3 – Profiteer van rijke codesuggesties en -aanvulling
voor HTML5 en CSS3 in Adobe Dreamweaver CS5.5.
VERBETERD Voorvertoning voor meerdere schermen in Dreamweaver – Bekijk websitedesigns zoals ze
op schermen van verschillende formaten en resoluties zouden verschijnen via één gebruiksvriendelijk
deelvenster in Dreamweaver CS5.5.
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 tablet-pc’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.
NIEUW Maak content voor de nieuwste platforms en apparaten met Adobe Flash® Professional –
Gebruik Flash Professional CS5.5 om interactieve ervaringen te creëren die consistent op desktops,
browsers en handheldapparaten worden weergegeven. Bereik uw publiek via de nieuwste runtimeversies van Adobe Flash Player en Adobe AIR® en op apparaten met Android, RIM, Apple iOS, webOS
en Adobe Digital Home-apparatuur.

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

Efficiëntere levering van toegankelijke documenten – Gebruik verbeterde 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 eenvoudiger toegankelijkheidsfuncties toe in InDesign CS5.5
en controleer, wijzig en valideer vervolgens toegankelijke PDF-documenten in Acrobat X Pro.
NIEUW

NIEUW Meer controle en flexibiliteit bij het maken van interactieve content zonder code te
schrijven – Maak in grootte aanpasbare toepassingen en onderdelen en ontwerp expressieve
overgangen en effecten met meer precisie in Adobe Flash Catalyst®.
NIEUW Handelingenwizard in Acrobat X Pro – Automatiseer in 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.

* 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

De voortdurende ontwikkeling van de creatieve kracht van Adobe

Windows®

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 Premium zijn
geïntroduceerd.



Upgrade van
Creative Suite 2
Premium of
Standard

Upgrade van
Creative Suite 3
Design Premium
of Design
Standard



 r 7MPFJFOEFWFDUPSUFLFOJOHFO
 r 1SBDIUJHFQFOTFFMTUSFLFO
r 5FLFOFOJOQFSTQFDUJFG
 r %ZOBNJTDIFEJHJUBMFEPDVNFOUFO
 r 7FSFFOWPVEJHEFPCKFDUTFMFDUJF
r 7FSTDIJMMFOEFQBHJOBGPSNBUFOJO
één bestand
 r 4VQFSJFVSFUFLTUMBZPVUFOUZQPHSBGJF
 r4OFMFYQSFTTJFWFJOUFSGBDFTFOJOUFSBDUJFWF
content maken zonder code te schrijven
 r &GGJDJÌOUFSFPOUXFSQFOPQCBTJTWBO$44
 r 7FSFFOWPVEJHEPOUXFSQWBODPOUFOU
voor mobiele apparatuur

r4PFQFMFSESBBJFO QBOOFOFO
zoomen
r%PCKFDUFOUFLFOFOFO
samenstellen

NIEUW IN CS4 DESIGN PREMIUM
NIEUW IN CS3 DESIGN PREMIUM

Bezoek www.adobe.com/go/
designpremium_systemreqs_nl voor
de recentste systeemvereisten.



 r 3FBMJTUJTDIFTDIJMEFSFGGFDUFO
 r 5SVFS&EHFTFMFDUJFUFDIOPMPHJF
r &FOWPVEJHUPFQBTTFOWBO%EJFQUF
met Adobe Repoussé

Photoshop CS4 Extended
r4DIBMFONFUCFIPVEWBOJOIPVE

Mac OS
r .VMUJDPSF*OUFMQSPDFTTPS
r .BD049WPGW
r (#3".PGNFFSBBOCFWPMFO
r  (#WSJKFSVJNUFPQEFWBTUFTDIJKG
voor de installatie; tijdens de installatie
is extra vrije ruimte vereist (kan niet op
een volume met een hoofdlettergevoelig
bestandssysteem of op verwisselbare
'MBTIHFCBTFFSEFPQTMBHBQQBSBUFO
worden geïnstalleerd)
r .POJUPSNFUFFOSFTPMVUJFWBO
μYμNFUHFTDIJLUF0QFO(-
grafische kaart voor hardwareversnelling,
CJUTLMFVSFOFO.#73".
r 7PPSTPNNJHF(16WFSTOFMEFGVODUJFT
is grafische ondersteuning voor Shader
.PEFMFO0QFO(-WFSFJTU
r %WESPNTUBUJPODPNQBUJCFMNFUEWET
met twee lagen
r +BWB3VOUJNF&OWJSPONFOUPG
r 2VJDL5JNFJTWFSFJTUWPPS
multimediafuncties
r "EPCF'MBTI1MBZFSJTWFSFJTUPN
48'CFTUBOEFOUFFYQPSUFSFO
r #SFFECBOEJOUFSOFUWFSCJOEJOHWFSFJTU
WPPSPOMJOFTFSWJDFTFOPNIFU&EJUJPO
abonnement regelmatig te valideren
(indien van toepassing)§

Upgrade van
Creative Suite 4
Design Premium
of Design Standard

NIEUW IN CS5 DESIGN PREMIUM

r *OUFM¡1FOUJVN¡PG".%"UIMPO¡
QSPDFTTPS
r .JDSPTPƮ¡8JOEPXT91NFU4FSWJDF
Pack 3; Windows Vista® Home Premium,
Business, Ultimate of Enterprise met
Service Pack 2 of Windows 7
r (#3".PGNFFSBBOCFWPMFO
r  (#WSJKFSVJNUFPQEFWBTUFTDIJKG
voor de installatie; tijdens de installatie
is extra vrije ruimte vereist (kan niet
PQWFSXJTTFMCBSF'MBTIHFCBTFFSEF
opslagapparaten worden geïnstalleerd)
r .POJUPSNFUFFOSFTPMVUJFWBO
μYμNFUHFTDIJLUF0QFO(-
grafische kaart voor hardwareversnelling,
CJUTLMFVSFOFO.#73".
r 7PPSTPNNJHF(16WFSTOFMEFGVODUJFT
is grafische ondersteuning voor Shader
.PEFMFO0QFO(-WFSFJTU
r 7PPSCFQBBMEFGVODUJFTJO"EPCF#SJEHF
JTFFOWPPS%JSFDU9HFTDIJLUFHSBƪTDIF
LBBSUNFUNJOJNBBM.#73".WFSFJTU
r %WESPNTUBUJPODPNQBUJCFMNFUEWET
met twee lagen
r +BWB3VOUJNF&OWJSPONFOU CJUT 
of 1.6
r 2VJDL5JNFJTWFSFJTUWPPS
multimediafuncties
r "EPCF'MBTI1MBZFSJTWFSFJTUPN
48'CFTUBOEFOUFFYQPSUFSFO
r #SFFECBOEJOUFSOFUWFSCJOEJOHWFSFJTU
WPPSPOMJOFTFSWJDFTFOPNIFU&EJUJPO
abonnement regelmatig te valideren
(indien van toepassing)§

Fireworks CS4
r4OFMQSPUPUZQFOFOPOUXFSQFO
voor het web genereren

Illustrator CS4
r.FFSEFSFUFLFOHFCJFEFO
r7MFLLFOQFOTFFM
r#FUFS[JDIUPQVXWFSMPQFO

Acrobat 9 Pro
r1%'QPSUGPMJPT
r3PCVVTUFSFQSFGMJHIUDPOUSPMFT
en -correcties

InDesign CS4
r"DUJFWFQSFGMJHIU
r"BOQBTCBBSEFFMWFOTUFS
Koppelingen
r7PPSXBBSEFMJKLFUFLTU

Adobe Bridge CS4
r4OFMMFSFQSFTUBUJFT

Flash CS4 Professional
r"OJNBUJFJOFFOIBOEPNESBBJ
r%USBOTGPSNBUJF

Photoshop CS3 Extended
r4MJNNFGJMUFST
r(FSFFETDIBQQFO4OFMMFTFMFDUJF
en Hoeken verfijnen
r'JMNTDIJMEFSFO
Illustrator CS3
r"DUJFWFLMFVS
r'MFYJCFMFSFBOLFSQVOUTFMFDUJF
r(VN
InDesign CS3
r.FFSEFSFCFTUBOEFOQMBBUTFO
r5BCFMFODFMTUJKMFO
r$SFBUJFWFFGGFDUFO

Dreamweaver CS4
r-JWFXFFSHBWF
r4MJNNFPCKFDUFOVJU1IPUPTIPQ

Device Central CS4
r%ZOBNJTDICJKHFXFSLUF
bibliotheek met mobiele
apparatuur

Flash CS3 Professional
r$SFÌSFOFOMFWFSFOWBODPNQMFYF
interactieve content
r*OUFHSBUJFNFU1IPUPTIPQFO*MMVTUSBUPS
Dreamweaver CS3
r0OUXFSQFOPOUXJLLFMJOHWBOXFCTJUFT
en toepassingen
Acrobat 8 Professional
r"VUPNBUJTDIFQSFGMJHIUDPSSFDUJFT
Adobe Bridge CS3
r8FFSHBWFWBO48'FO'-7CFTUBOEFO
Device Central CS3
r4MJNNF NPCJFMFUFTUPNHFWJOH

Meer informatie

Productgegevens:
www.adobe.com/go/
creativesuitedesign_nl
Upgradegegevens:
www.adobe.com/go/
dp_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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