
Alt du trenger for å øke kreativiteten og produktiviteten i arbeidsgruppen.
Sett fart på arbeidet og gi næring til kreativiteten med verdens mest omfattende samling av 
designapplikasjoner og -tjenester.

Viktige forretningsfordeler ved Creative Cloud:

Skap innhold for så å si alle medier med over 20 applikasjoner. 
Design arbeid av optimal kvalitet for trykte medier, web, video, mobilenheter, 
tale og immersive medier ved hjelp av de nyeste versjonene av Creative 
Cloud-applikasjonene. Utforsk ny kreativ frihet med Adobe Illustrator på 
iPad-enheten. Bruk en raskere, smartere og enklere Adobe Photoshop med 
AI-drevne funksjoner, blant annet automatisk himmelerstatning. Hvis du må 
jobbe hjemmefra, kan du bruke Adobe Aero til å opprette scener og teksturerte 
modeller i 3D eller designe immersive "utvidet virkelighet"-opplevelser. Bruk 
i tillegg Adobe Acrobat Pro DC til å skape digitale dokumentopplevelser som 
hjelper deg med å holde kontakten og være produktiv overalt der du arbeider.

Arbeid med programvare som alltid er oppdatert. 
Få tilgang til de nyeste applikasjonene, funksjonene og oppdateringene så 
snart de er tilgjengelig , slik at du alltid kan holde deg oppdatert på nye 
designtrender og -teknikker.

Utforsk enkle måter å samarbeide bedre på. 
Del en kobling til de nettskybaserte Photoshop-, Illustrator- og Adobe 
Fresco-dokumentene – alle kan vise og kommentere dem via nettet 
uten at det kreves et kostnadsbelagt Creative Cloud-medlemskap. Vis 
versjonshistorikken til et nettskydokument eller en Creative Cloud-fil og 
gjenopprett eldre versjoner i opptil 60 dager. Inviter samarbeidspartnere til 
å bidra til designarbeidet direkte fra favorittapplikasjoner som Photoshop, 
Illustrator og Fresco.* Få 1 TB lagringsplass per bruker, slik at de kan dele 
og håndtere designressurser på en enkel måte. Arbeid i tillegg på en mer 
produktiv måte med de applikasjonene du bruker hver dag, takket være 
integrering med Microsoft Teams, Slack og andre viktige bedriftsverktøy. 

Opprett enhetlige varemerkeopplevelser. 
Bidra til å sikre et enhetlig utseende og preg i alle bedriftsressursene ved å 
bruke Creative Cloud Libraries til å dele farger, bilder og andre elementer i 
designsystemet på tvers av applikasjoner og enheter. Disse bibliotekene 
er tilgjengelig både i Creative Cloud-applikasjonene og i Microsoft Word, 

PowerPoint, Gmail og Google Suite. Bruk Creative 
Cloud Libraries API-en til å integrere Libraries fullstendig 
i designarbeidsflytene og få fleksibel tilgang til 
designelementene og designarbeidene.

Få de ressursene og den hjelpen du trenger. 
Bygg opp en uovertruffen designgruppe med den 
integrerte Adobe Talent-tjenesten for jobbinnlegg. 
Finn skrifter, farger, maler og designressurser ved 
hjelp av Adobe Fonts, Adobe Color og Adobe Stock.† 
Få inspirasjon på Behance og lær nye teknikker 
med interaktivt opplæringsmateriale. Få avansert 
teknisk støtte i tillegg til personlige ekspertøkter, slik 
at arbeidsgruppen står bedre rustet til å mestre nye 
designferdigheter og -arbeidsflyter. Få i tillegg tilgang 
til hjelpeinnhold på nettet når du selv ønsker det. I 
arbeidstiden kan du eventuelt ringe en egen hjelpelinje 
der du får hjelp på ditt eget språk.

Ha Adobe Stock-bilder like for hånden. 
Finn det perfekte royaltyfrie arkivbildet med 
høy oppløsning direkte innenfra Creative Cloud-
applikasjonen og del lisensierte bilder med 
arbeidsgruppen. (Fra USD 29,99 per md.) 

Håndter lisenser på en enkel måte. 
Utruller applikasjoner og oppdateringer sentralt eller 
la brukerne installere dem på egenhånd. Legg til eller 
omfordel lisenser når som helst med noen få klikk via en 
nettbasert portal.

Få konsoliderte innkjøp og volumrabatter. 
Spar stort med volumrabatter, utvid lisensvarigheten til 
opptil tre år slik at du får et mer forutsigbart budsjett, og 
legg til flere lisenser til redusert pris.

Finn en plan som passer til dine behov.

Creative Cloud for enterprise

Mellomstore og store organisasjoner og avdelinger

•  tilpasningsbar tilgang til skytjenester  
•  enkel pålogging (Federated ID)
•  brukerstøtte på konsernnivå
•  delingsbegrensninger

Creative Cloud for teams

Små og mellomstore bedrifter og avdelinger

•  problemfri utrullering
•  ekspertopplæring 
•  avansert teknisk støtte

Adobe Creative Cloud 
for bedrifter

† Adobe Stock kjøpes separat. 
* Funksjon kommer snart.



Creative Cloud for teams Creative Cloud for enterprise

Produkter, tjenester og samarbeidsfunksjoner

Skrivebordsprogrammer og mobilapplikasjoner 
Mer enn 20 applikasjoner, blant annet Adobe Photoshop, InDesign, Premiere Pro og XD

• •

Creative Cloud-tjenester 
Designtjenester, blant annet Adobe Fonts, Adobe Color, Creative Cloud Libraries og Behance

• •

Lagre, synkroniser og del ressurser 
1 TB skybasert lagringsplass per bruker med mulighet til å samle lagringsplassen og til å se 
filversjonshistorikken i opptil 60 dager

• •

Eksterne integreringer, blant annet Slack, Microsoft Teams, Jira og Gmail • •

Full integrering med andre Adobe-løsninger 
Adobe Acrobat Pro DC, 

Adobe Stock 
Adobe Acrobat Standard DC, 

Acrobat Pro DC

Adobe Stock 
Tilgang til millioner av royaltyfrie bilder, grafikkelementer, videoer, 3D-objekter og designmaler

Tilgjengelig som et tilleggskjøp Tilgjengelig som et tilleggskjøp

Adobe Talent 
Finn de beste designtalentene via verdens største designnettverk

• •

Lisenshåndtering og utrullering

Håndtering av alle Creative Cloud- og Acrobat DC-lisenser fra ett sted • •

Nettbasert verktøy for lisenshåndtering med mulighet for å omfordele lisenser • •

Verktøy for sentralisert IT-utrullering (alternativer for egen installering finnes også) • •

Administratorroller Systemadministrator
System, produkt, produktprofil, 

brukergruppe, utrullering, 
brukerstøtte

Styring av enkeltpersoners eller gruppers tilgang til tjenester •

Avansert ressursbeskyttelse og sikkerhet

Kryptering av ressurser under overføring • •

Ressurslagring og kryptering under lagring Kryptert multitenant-lagring 
Multitenant-lagring med dedikert 

krypteringsnøkkel 

Brukergodkjenning Adobe ID 
Velg Federated ID med enkel pålogging, 

Enterprise ID eller Adobe ID 

Automatisk fjerning av brukere som forlater bedriften Med brukerhåndtering-SDK

Innholdslogger som viser hvordan brukerne bruker ressursene Med Enterprise ID eller Federated ID

Ressursdelingsbegrensninger Med Enterprise ID eller Federated ID

Dedikert hjelp og brukerstøtte

Nettbasert opplæringsmateriale 
Tusenvis av trinnvise veiledninger og videoer som hjelper deg med å lære å bruke de nyeste 
Creative Cloud-verktøyene 

• •

Teknisk støtte 
Avansert støtte 

Døgnåpen teknisk støtte med egen 
telefonlinje, e-post, chat og fora

Støtte på konsernnivå 
Personlig orienteringssamtale 

og døgnåpen teknisk støtte med 
prioritert tilgang i tillegg til e-post, 

chat og fora

Eksperttjenester 
Personlige økter med Adobe-produkteksperter via telefon og nettkonferanse (med en verdi på 
USD 100 hver)

To per bruker per år 
(kun Alle applikasjoner-planen) 

Ubegrenset

Fleksible kjøpsalternativer

Creative Cloud-planer og -priser 
Alle planer omfatter designtjenester, lisenshåndtering, sikkerhet og kundestøtte 

Applikasjonsbasert plan 
USD 39,99 per md. per lisens for ett 

skrivebordsprogram 

Alle applikasjoner-plan 
USD 79,99 per md. per lisens for alle 

skrivebordsprogrammer 

Applikasjonsbasert plan 
USD 49,99 per md. per lisens for ett 

skrivebordsprogram 

Alle applikasjoner-plan 
USD 99,99 per md. per lisens for alle 

skrivebordsprogrammer

Adobe Stock-bedriftsplaner 
Legg til lisenser for delbare, royaltyfrie bilder i Creative Cloud-medlemskapet

Få 10 bilder per måned fra USD 29,99 
per md.

Volumrabatter 
Tilgjengelig for mer enn ti lisenser

• •

Fleksible abonnementsperioder 
Velg ønsket forhåndsbetalt periode på 1–3 år

• •

Finn den rette planen for organisasjonen.
Få tilgang til kreativitetsplattformen for bedrifter.
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