Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium Gegevensoverzicht

Adobe® Creative Suite® 5.5 Web Premium
De nieuwe definitie van webdesign en -ontwikkeling
Adobe Creative Suite 5.5 Web Premium heeft alles wat u nodig hebt om op
standaarden gebaseerde websites en overweldigende ervaringen te ontwerpen
en te ontwikkelen voor een uiteenlopende reeks mobiele apparaten. Maak
content met HTML5, CSS3 en de jQuery Mobile-bibliotheek en publiceer
op meerdere platforms, waaronder Android ,™ Apple iOS, RIM en Adobe AIR®.

De belangrijkste redenen voor een upgrade naar Adobe Creative Suite 5.5
Web Premium
Adobe Creative Suite 5.5
Web Premium combineert:
Adobe Dreamweaver® CS5.5
Adobe Flash® Catalyst® CS5.5
Adobe Flash Professional CS5.5
Adobe Flash Builder™ 4.5 Premium
Adobe Photoshop® CS5 Extended
Adobe Illustrator® CS5
Adobe Acrobat® X Pro
Adobe Fireworks® CS5
Adobe Contribute® CS5
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.

Deelvenster Voorvertoning voor meerdere schermen – Bekijk websitedesigns zoals ze
op schermen van desktops, tablets en smartphones zouden verschijnen via één gebruiksvriendelijk
deelvenster in Adobe Dreamweaver® CS5.5. Verwerk aangepaste mediaquery’s en beheer meerdere
CSS-bestanden op efficiënte wijze.
VERBETERD

NIEUW Robuuste ondersteuning voor jQuery Mobile – Stel rijke content samen voor 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.
VERBETERD Uitgebreide ondersteuning voor platforms en apparaten – Gebruik Adobe Flash® Professional
om content te maken voor optimale weergave op meerdere schermen en bereik uw publiek op zowel
de nieuwste runtimeversies van Flash Player en Adobe AIR als op Android-, iOS-, RIM-, webOS- en
Adobe Digital Home-apparaten.
NIEUW Efficiënte workflows voor meerdere schermen – Beheer FLA-bestanden die gericht zijn op
verschillende apparaten met Flash Professional. Deel elementen in documenten en apparaatdoelen
om efficiënt content te maken, te testen, te verpakken en te implementeren op meerdere schermen.
NIEUW Ontwikkeling van krachtige mobiele toepassingen – Bouw zelfstandige toepassingen die bestemd
zijn voor meerdere platforms met behulp van de nieuwe mobiele ondersteuning voor ActionScript®projecten en Flex-projecten in Adobe Flash Builder™ 4.5 Premium Edition. Benut componenten die klaar
zijn voor mobiel gebruik en geoptimaliseerd zijn voor prestaties en touch-invoer.
NIEUW Complete workflow voor ontwerper-ontwikkelaar – Werk vol vertrouwen samen aan
gedeelde, op Flex gebaseerde projecten via een nieuwe bidirectionele workflow waarmee
ontwerpers die Adobe Flash Catalyst® CS5.5 gebruiken, parallel werken met ontwikkelaars die
met Adobe Flash Builder 4.5 werken.

Ondersteuning voor Flash Player 10.2 – Bereik een uitgebreide reeks apparaten met
Adobe Device Central CS5.5, inclusief apparaten die de nieuwste versie van Adobe Flash Player
ondersteunen. Deze versie is geoptimaliseerd voor mobiele apparatuur.
NIEUW

HTML5-emulatie en -foutopsporing – Gebruik Adobe Device Central CS5.5 om HTML5content te emuleren op ondersteunde apparaten en profiteer van de nieuwste versie van WebKit
om mediaquery’s, video, canvas en SVG te profileren. Schakel JavaScript in en uit en bekijk
voorvertoningen op ware grootte.
NIEUW

Verbeterde verwerking van codefragmenten – Maak gebruik van ruim 20 nieuwe
codefragmenten in Flash Professional CS5.5, waaronder codefragmenten voor het maken van
mobiele en AIR-toepassingen, gebruik van de acceleratiemeter en multitouch-gebaren. Gebruik
de nieuwe selectiefunctie ‘pick whip’ waarmee u eenvoudig interactiviteit visueel toevoegt.
NIEUW

Systeemvereisten

De voortdurende ontwikkeling van de creatieve kracht van Adobe

Windows®

Met CS5.5 Web Premium blijft Adobe verder bouwen op de traditie van het bieden van een
voortdurend verbeterende oplossing voor het ontwerp en de ontwikkeling van websites.
Hieronder vindt u een overzicht van enkele krachtige functies van de CS5.5 Web Premium
die in eerdere versies zijn toegevoegd.




Upgrade vanuit
Macromedia®
Studio 8 of
Adobe Web
Bundle (Adobe
Creative Suite 2
Premium en
Macromedia
Studio 8)

Upgrade van
Creative Suite 3
Web Premium of
Web Standard

Upgrade van
Creative Suite 4
Web Premium of
Web Standard

Mac OS

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

Meer informatie

Productgegevens:
www.adobe.com/go/
creativesuiteweb_nl
Upgradegegevens:
www.adobe.com/go/
wp_upgrade_nl

(FÐOUFHSFFSEF$.4POEFSTUFVOJOH
%ZOBNJTDIWFSXBOUFCFTUBOEFO
/BWJHBUJFNFU-JWFXFFSHBWF
)5.-FO$44POEFSTUFVOJOH
7FSCFUFSEF$44CBTJTMBZPVUT

 r 5ZQPHSBGJFWBOBGESVLLXBMJUFJU
 r %FFMWFOTUFS$PEFGSBHNFOUFO
r 7FSCFUFSEF"DUJPO4DSJQUFEJUPS
 r M
 ogelijkheid om platformonafhankelijke
rijke internettoepassingen te ontwikkelen



 r E
 envoudig 3D-diepte creëren met
Adobe Repoussé
r *OUFMMJHFOUFTFMFDUJFUFDIOPMPHJF



 r S cherp beeldmateriaal voor het web
en mobiele apparaten
r 5FLFOFOJOQFSTQFDUJFG
 r 5PUPQEFQJYFMQFSGFDUFQSFDJTJF
 r 7FSCFUFSEFBGIBOEFMJOHWBOMFUUFSUZQFO

NIEUW IN CS4 WEB PREMIUM

Dreamweaver CS4
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Flash CS4 Professional
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voor het web creëren
Illustrator CS4
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en Illustrator-bestanden

NIEUW IN CS3 WEB PREMIUM
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vereist voor Adobe Flash Builder 4.5 Premium
en Flash Builder-integratie met Flash Catalyst
en Flash Professional
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SWF-bestanden te exporteren
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voor online services en om het Editionabonnement regelmatig te valideren
(indien van toepassing)†
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NIEUW IN CS5 WEB PREMIUM
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SWF-bestanden te exporteren
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voor online services en om het Editionabonnement regelmatig te valideren
(indien van toepassing)†
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gebruikersinterface
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Photoshop CS3 Extended
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Contribute CS3
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Photoshop CS4 Extended
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en zoomen
Acrobat 9 Pro
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Adobe Bridge CS4
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Acrobat 8 Pro
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Illustrator CS3
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Fireworks CS3
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en Illustrator-bestanden
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Adobe Bridge CS3
r8FFSHBWFWBO48'FO'-7CFTUBOEFO
Dynamic Link CS3
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talrijke mobiele apparaten te ontwerpen,
weer te geven en te testen

* 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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