
Adobe Creative Cloud 
for teams

Adobe Creative Cloud for teams gir deg verdens beste designapplikasjoner og -tjenester på én sikker og integrert 
plattform. Nå kan designgruppen designe enestående innhold for så å si alle medier, øke produktiviteten 
med verktøy som forbedrer samarbeidet og gir enhetlige varemerkeopplevelser, og oppnå raskere suksess 
med enkel tilgang til de rette talentene, fabelaktige designressurser og intuitivt læringsinnhold. I tillegg får du 
forenklet lisenshåndtering og fullstendig kontroll over programvaren, noe som hjelper arbeidsgruppen med å 
fokusere på arbeidsoppgavene.

Styrk bedriften med kreativitet og samarbeid.

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 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 til å 
skape digitale dokumentopplevelser som hjelper deg med å holde 
kontakten og være produktiv overalt der du arbeider.

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 
på en enkel måte og gjenopprett eldre versjoner i opptil 180 
dager. Inviter samarbeidspartnere til å bidra til designarbeidet 
direkte fra favorittapplikasjoner som Photoshop, Illustrator og 
Fresco.* Få 1 TB lagringsplass per bruker med mulighet til å samle 
lagringsplassen for hele arbeidsgruppen, noe som gir større 
fleksibilitet. 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.

Styr bedriftens ressurser. 
Få tryggheten det er å vite at designressursene og 
bibliotekene ikke går tapt når noen forlater bedriften.

Forenkle lisenshåndteringen. 
Den nettbaserte administratorkonsollen (Admin Console) 
gir IT-avdelingen mulighet til når som helst å legge til 
eller omfordele lisenser med noen få klikk. Faktureringen 
skjer ved neste betalingssyklus. Utruller applikasjoner og 
oppdateringer slik du selv ønsker – enten ved å håndtere 
dem sentralt eller la gruppemedlemmene installere dem 
på egen hånd. Brukerne kan uansett begynne å laste ned 
og bruke applikasjonene umiddelbart.

 Oppnå besparelser. 
Få et forutsigbart budsjett og lavere startkostnader med et 
årlig Value Incentive Plan-medlemskap (VIP-medlemskap) 
som gir deg tilgang til Adobes skrivebordsprogrammer for 
design i tillegg til eksklusive funksjonsoppdateringer uten 
ytterligere kostnader. Velg selv årsdato for abonnementet, 
slik at den samsvarer med organisasjonens budsjettsyklus. 
Gled deg over volumrabatter for ti eller flere lisensplasser 
med VIP.

† Adobe Stock kjøpes separat. 
* Funksjon kommer snart.



Komponent Bruk

Skrivebordsprogrammer

Adobe Photoshop Rediger og sett sammen bilder, bruk 3D-verktøy, rediger video og utfør avansert bildeanalyse.

Adobe Photoshop Lightroom Rediger, organiser, lagre og del bildene fra hvor som helst ved hjelp av den nettskybaserte bildetjenesten.

Adobe Photoshop Lightroom Classic Ordne, rediger og gruppehåndter alle de digitale bildene med en skrivebordsfokusert applikasjon.

Adobe Illustrator Opprett vektorbaserte grafikkelementer og illustrasjoner for trykte medier, web, video og mobilenheter.

Adobe InDesign Design profesjonell layout for publisering digitalt og på trykk.

Adobe Dimension Lag fotorealistiske 3D-bilder av høy kvalitet på en enkel måte.

Adobe Acrobat Pro Opprett, beskytt, signer, samarbeid om og skriv ut PDF-dokumenter og -skjemaer.

Adobe InCopy Gi tekstforfattere og designere mulighet til å arbeide samtidig med samme dokument.

Adobe Bridge Bla gjennom, ordne og søk i bilder og designfiler på én sentral plassering.

Adobe Premiere Pro Rediger videoer med bransjeledende redigeringsverktøy.

Adobe After Effects Opprett bevegelig grafikk og visuelle effekter.

Adobe Audition Spill inn, miks og utbedre lyd for kringkasting, video og film.

Adobe Premiere Rush Lag, rediger og del nettvideoer overalt.

Adobe Media Encoder Vis videofiler raskt på så å si alle skjermtyper.

Adobe Prelude Effektiviser import og logging av video fra alle videoformater.

Adobe Character Animator Gjør 2D-illustrasjoner om til livaktige, animerte figurer.

Adobe Dreamweaver Design visuelt og utvikle moderne, responsive webområder. 

Adobe Animate Design interaktive animasjoner med avanserte tegneverktøy for flere plattformer. 

Adobe XD Design, opprett prototyper for og del engasjerende brukeropplevelser for blant annet webområder og mobilapplikasjoner.

Adobe Spark Lag slående varemerket grafikk for sosiale medier, webområder og animerte videohistorier – på få minutter.

Adobe Aero Design og del interaktive opplevelser i "utvidet virkelighet".

Mobilapplikasjoner

Adobe Capture
Finn inspirasjon rundt deg og forvandle materialet til produksjonsklare ressurser som du kan ta med deg i designprosessen 
både på datamaskinen og mobilenheten.

Photoshop, Lightroom, Photoshop Mix og 
Photoshop Fix

Utfør digital bildebehandling på mobilenhetene og synkroniser arbeidet til Photoshop og Lightroom på datamaskinen.

Adobe Illustrator, Adobe Fresco†, Photoshop 
Sketch og Comp

Tegn, mal, illustrer og skap layout på mobilenhetene.

Adobe Premiere Rush og Prelude Live 
Logger

Lag visuelle historier og animasjonsvideoer og rediger videoer på mobilenheten.

Viktige tjenester

Creative Cloud Libraries Lagre og bla gjennom ressurser – og del dem med andre – direkte innenfra Creative Cloud-applikasjonene.

Creative Cloud Assets Lagre og håndter filer og del dem med kolleger og kunder selv om de ikke har egne Creative Cloud-medlemskap.

Ytterligere verktøy og tjenester

Adobe Stock
Kom raskt i gang med designprosjektene takket være millioner av utvalgte bilder, grafikkelementer og videoer av høy 
kvalitet.*

Adobe-skrifter Finn den perfekte skriften til designarbeidet.

Adobe Color Opprett og utforsk unike og lett tilgjengelige fargetemaer og forløpninger som du kan bruke i alle designprosjektene.

Behance og Adobe Portfolio Presenter og utforsk designarbeid og bli kjent med designfellesskapet.

Adobe ExtendScript Toolkit CC Legg til skript i designapplikasjonene.

Eksklusive bedriftsfunksjoner for Creative Cloud for teams

Adobe Talent Ansett fabelaktige designere til arbeidsgruppen via verdens største designfellesskap.

Verktøy for sentralisert administrasjon
Håndter og hold oversikt over lisenser for Alle applikasjoner-planer og applikasjonsbaserte planer fra den praktiske 
nettbaserte administratorkonsollen (Admin Console).

Creative Cloud Packager Utruller applikasjoner og oppdateringer sentralt i hele organisasjonen.

Teknisk støtte Få avansert teknisk brukerstøtte døgnet rundt for å forenkle utrulleringsprosessen og holde designerne i gang.

Innføringswebinar Kom raskt i gang med et innføringswebinar som veileder deg gjennom utrulleringsprosessen.

Lagring Få 1 TB skybasert lagringsplass til fildeling og samarbeid.

Eksperttjenester Få hjelp med designfunksjoner og arbeidsflyter via eksklusive personlige økter med Adobe-produkteksperter.

Samlet lagringsplass Slå sammen lagringskapasiteten til hvert enkelt gruppemedlem i én samlet lagringsplass for hele arbeidsgruppen.

Versjonshistorikk Vis eller gå tilbake til eldre versjoner av de nettskybaserte dokumentene og Creative Cloud-filene i opptil 180 dager.

Ressursreklamasjon Overfør gruppemedlemmenes Creative Cloud-filer på en enkel måte når de forlater organisasjonen.

Innhold i Creative Cloud for teams
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* Adobe Stock kan kjøpes separat.

   † Adobe Fresco er tilgjengelig for iPhone-, iPad- og Windows-enheter med berørings- og pekepennmulighet. Se kompatible enheter her: https://helpx.adobe.com/fresco/system-requirements.html

https://helpx.adobe.com/fresco/system-requirements.html

