
Applikasjon Nye funksjoner

  Adobe 
Photoshop

• Bruk enkle glidebrytere til automatisk å fargelegge 
en scene, fjerne riper eller endre ansiktsuttrykket, 
alderen eller posituren til en person.

• Merk himmelen i et bilde og erstatt den med en 
selvvalgt himmel.

• Finn verktøy og se funksjonsdemoer som gjelder 
direkte for prosjektet ditt – alt sammen uten å gå ut 
av applikasjonen – med den forbedrede menyen for 
læring og hjelp.

  Adobe 
Photoshop 
på iPad

• Strøm direkte fra arbeidsområdet og del 
prosjektene med designere verden over.

• Fortsett der du slapp – penslene synkroniseres nå 
automatisk på tvers av datamaskinen og iPad-enheten.

• Del prosjektene i nettskyen og inviter andre til å 
redigere og kommentere.

  Adobe 
Illustrator

• Opprett blant annet flott symmetrisk design og 
overlappende mønstre på en enkel måte med 
Mirror Repeat, Radial Repeat og Grid Repeat.

• Hold oversikt over alle versjonene med 
nettskybaserte dokumenter som lagres automatisk, 
slik at du kan få tilgang til dem overalt – også når du 
ikke er tilkoblet Internett.

• La Illustrator trekke ut farger fra et bilde eller en 
fargepalett automatisk og bruke dem i designarbeidet.

  Adobe 
Illustrator på 
iPad

• Få følelsen av å tegne med en fysisk blyant samtidig 
med at du oppretter fullstendig redigerbare 
Bézier-kurver.

• Utforsk nye måter å få teksten til å skille seg ut på 
med blant annet funksjonen for tekst i en bane.

• Lag symmetriske mønstre av baner, former og 
skriftsnitt med Mirror Repeat, eller spre disse 
elementene ut rundt en sirkel med Radial Repeat.

  Adobe 
InDesign

• Del designarbeidene raskt på web for gjennomgang og 
håndter tilbakemeldingene direkte innenfra 
applikasjonen. Gjennomgangsdeltakerne kan blant 
annet velge å kommentere med tekst og erstatte tekst.

• Finn og erstatt farger i et hvilket som helst objekt på 
en enkel måte, slik at du kan holde varemerket 
enhetlig og sikre fargenøyaktighet ved utskrift.

• Opprett eller velg HSB-verdier overalt der 
fargeverdier kan angis i applikasjonen.

  Adobe 
Premiere 
Pro

• Reformater videoene automatisk for blant annet 
sosiale medier.

• Unngå gjetninger når du skal utføre 
fargekurvejusteringer – hver kurve har nå to akser.

• Reduser bakgrunnsstøy og gjenklang med nye 
glidebrytere i Essential Sound-panelet.

  Adobe After 
Effects

• Ta 3D-prosjektene et steg videre nå når du kan legge til 
flere kameraer i en scene og lage baner, panorere og 
dolly-zoome basert på ulike perspektiver.

• Skaler, plasser og roter 3D-lag med nye 3D 
Transform Gizmo.

• Få umiddelbart tilbakemeldinger på 3D-designarbeidene 
takket være en sanntidsbasert 3D-gjengivelsesmotor.
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  Adobe XD • Manipuler objekter i 3D-rom for å tilføre 
designarbeidene dybde og perspektiv.

• Få tilgang til ressurser fra Creative Cloud Libraries 
direkte innenfra ressurspanelet og opprett, distribuer og 
oppdater designsystemer ved hjelp av Libraries.

• Design med Auto Height Text-objekter som 
høydejusteres dynamisk basert på innhold, samtidig 
med at bredden bevares.

  Adobe 
Photoshop 
Lightroom

• Mestre nye ferdigheter uten at du trenger å gå ut av 
Lightroom, takket være interaktivt 
opplæringsmateriale.

• Følg de fotografene du liker best, og lær av 
redigeringene deres i utforskingsfeeden.

• Send et bilde fra Lightroom til Photoshop på 
iPad-enheten og tilbake igjen – og omform bildene.

  Adobe Fresco • Legg enkelt til teksturer, farger, mønstre og andre 
visuelle elementer innenfor rammene til en form 
eller illustrasjon ved hjelp av klippemasker.

• Få tilgang til versjonshistorikken og svar på 
kommentarer fra gjennomgangsdeltakerne 
innenfra Adobe Fresco på iPad og Windows.

• Design med tekst ved å legge til og redigere tekstlag.
Bruk dine egne skrifter eller tilbud fra Adobe Fonts.

  Adobe Aero • Legg til utløsere, blant annet for start, berøring og 
avstand, for å sette i gang handlinger for ressursene. 
Tilordne deretter atferd for å gi liv til opplevelsene.

• Design animasjoner og vis objektene hvor de skal gå 
ved å tegne en bane i rommet med mobilenheten.

• Importer PSD-lag i Aero og spre dem ut på en 
kreativ måte for å tilføre dybde.

  Adobe 
Animate

• Før figurer, rigging og bevegelse sammen i én 
komponent for å lette redigeringen, eller bland fritt 
for å tilpasse hver enkelt del.

• Klikk én gang for å dele komposisjoner på de 
sosiale mediene du liker best.

• Arbeid raskere med forhåndslagede ressurser, blant 
annet figurer, bakgrunner, lydrigger og lydklipp.

  Adobe 
Character 
Animator

• Animer en Photoshop- eller Illustrator-marionett 
med en lydfil ved hjelp av verktøyet for talebevisst 
animering drevet av Adobe Sensei.

• Animer lemmene til en figur på en naturlig måte 
takket være underlagsregistrering og muligheten til 
å feste lemmer til scenen.

• Naviger mer effektivt i tidslinjen med nye verktøy 
som lar deg blant annet søke etter spor og 
sporelementer og skjule eller isolere spor.

  1 TB  
lagringsplass

• Creative Cloud for teams og Creative Cloud for 
enterprise inneholder nå 1 TB skybasert 
lagringsplass.

• Gratis oppgradering til 1 TB gjelder for både Alle 
applikasjoner-planer og applikasjonsbaserte planer.

• Ekstra lagringsplass gjør det enklere for 
arbeidsgruppen å dele og håndtere designressurser.

Adobe Creative Cloud for bedrifter

Med den nyeste utgaven av Creative Cloud for teams kan du arbeide produktivt uansett hvor du befinner deg, 
samarbeide på tvers av enheter og skape enestående innhold for bedriften – alt sammen på nye måter.

Nyheter
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