 Adobe Creative Cloudלקבוצות משתמשים
מאפיינים כלליים
מהו ?Creative Cloud
רישיון שימוש בתוכנות ובשירותים המקוונים של  Adobeעל בסיס מנוי שנתי.

מה כולל מנוי ?Creative Cloud
כלים יצירתיים
כל התוכנות הכלולות
בחבילת Master Collection

Photoshop® Extended
עיבוד תמונה

®Illustrator
גרפיקה וקטורית ואיור

®InDesign
עיצוב ,עימוד והוצאה לאור

®Dreamweaver
בניה ועיצוב של אתרי אינטרנט

Flash® Professional
עיצוב חוויה אינטראקטיבית

®Fireworks
יצירת מרכיבים לאתרי אינטרנט

Premiere® Pro
עריכת וידאו

®After Effects
אפקטים קולנועיים ואנימציה

®Audition
הקלטה ועריכת פס קול

™SpeedGrade
טיפול צבע

™Prelude
ניהול חומרי גלם מצולמים

®Encore
הכנה והפקת מדיה דיגיטלית

יצירה ועריכה של קבצי PDF

Bridge
ניהול קבצים ומשאבים

Media Encoder
קידוד והמרה של קבצי מדיה

®Photoshop Lightroom
ניהול ,עיבוד ועריכה של תמונות

Muse
עיצוב אתרי אינטרנט ללא קוד

Acrobat® Pro

תוכנות נוספות

כלי פיתוח

שירותים נוספים

Edge Animate
יצירת אנימציה לאינטרנט

כתיבת קוד  CSS ,HTMLוJS-

Edge Code

Edge Inspect
בדיקת אתרי אינטרנט

Edge Web Fonts
פונטים חופשיים לאינטרנט

Typekit
שירות פונטים לאינטרנט

PhoneGap Build
אריזת יישום ניידים בענן

Flash Builder® Premium
סביבת פיתוח ליישומי Flash

Game Developer Tools
כלי פיתוח משחקים

Creative Cloud Files
אחסון ,תצוגה ושיתוף קבצים

Creative Cloud Connection
סנכרון קבצים עם ענן האחסון

Digital Publishing Suite, Single Edition

הפקת מספר בלתי מוגבל של יישמי DPS Single Edition

אינטגרציה עם
יישומי Touch

Business Catalyst
Story Plus

Touch App Plugins
פתיחת קבצי תוכנות הTouch-

אחסון ענן

 100GBלכל משתמש.

עדכונים

עדכונים ושדרוגים רציפים של כל התוכנות והשירותים הכללולים מיד עם שחרורם.

ניהול משתמשים

קונסולת ניהול להוספה ,הסרה ושינוי של הקצאת המשתמשים.

הדרכה

גישה לעשרות סרטוני הדרכה במגוון נושאי שימוש ותהליכי עבודה.

תמיכת מומחים

 2קריאות תמיכת מומחים לכל משתמש*.

* תמיכת המומחים של  Adobeמספקת הדרכה על אופן השימוש בתוכנות ובשירותים בלבד ואינה מספקת מענה לתקלות ובעיות.
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 Adobe Creative Cloudלקבוצות משתמשים
פתרון יעיל לעסקים
 Adobe Creative Cloudלקבוצת משתמשים הוא תוכנית חברות מתמשכת שמספקת לעסק או לקבוצת העבודה
גישה לכל יישומי  Adobe Creative Suite® 6למחשבים שולחניים ,וכן לתוכנות Adobe Photoshop® Lightroom® 4
ו ,Adobe Acrobat® XI-ל ,Adobe Muse™-לכלים ושירותים של  Adobe Edgeועוד .כחברים פעילים ,תוכלו להוריד
תכונות חדשות ולהשתמש בהן ברגע שיהיו זמינות ,אפשרות שמספקת לכם את הכלים הטובים ביותר ברגע שהם
מוכנים .החברות כוללת גם שירותים מקוונים* לצורך שיתוף קבצים ואחסון ,כלי שיתוף פעולה לקבוצות עבודה
פרטיות ושירותי פרסום והפצה חדשים ומלהיבים שמסייעים לעסקים לשמור על חדשנות ותחרותיות.
יתרונות מרכזיים
•
•
•
•

הכלים הטובים ביותר בעולם במחיר משתלם יותר :הורידו והתקינו את גרסתו העדכנית ביותר של כל יישום  CS6שתרצו ,וכן מגוון כלים ושירותים
נוספים כולל  Adobe Muse ,Acrobat XI ,Lightroom 4וכלים ושירותים של .Adobe Edge
שיתוף פעולה בצוות :צרו ונהלו קבוצות עבודה וירטואליות לצורך שיתוף פעולה עם עמיתים בתוך הארגון ומחוץ לו .השתמשו בשטח אחסון מבוסס ענן
של  100GBלכל עמדה וביכולות הסנכרון בין מכשירים ותחנות עבודה לצורך שיתוף קבצים ופרויקטים בכל מקום ובכל זמן .היכולת ליצור ולנהל קבוצות
עבודה וירטואליות ושטח האחסון הנוסף זמינים בתוכנית  Creative Cloudעבור קבוצות משתמשים בלבד.
הפצת יישומים ואתרי אינטרנט :פרצו את המחסומים שמונעים מכם לפרסם תוכן Creative Cloud .יספק לכם גישה לשירותי אירוח באינטרנט שיקלו
עליכם לפרסם את האתר שלכם .בנוסף ,תוכלו להפיק ולהפיץ תכנים דיגיטליים מרהיבים ל ,iPad-כל זאת מבלי שתצטרכו לכתוב שורה אחת של קוד.
שמירה על עדכניות :קבלו שדרוגים לכל הגרסאות החדשות מיד עם השקתן ,כמו גם תכונות ושירותים ברגע שיהיו זמינים.

זמין בתוכנית Value Incentive Plan
תוכנית  (VIP) Value Incentive Planהיא התוכנית החדשה של  Adobeלרישוי רב־משתמשים מבוסס חברות ,שמקלה על הרכישה ,הניהול והקצאת ההרשאות
לשימוש בתוכנות ובשירותים של  ,Adobeבהתבסס על מספר מוגדר של זהויות משתמשים.
תוכנית  VIPעושה שימוש בתהליך רישום פשוט כדי להפעיל את החברות ב ,Creative Cloud-וקבוצות המשתמשים שלכם יוכלו לבצע התקנה של התוכנה
תוך כדי תהליך הרכישה .לוח בקרה למנהל המערכת יסופק כדי לאפשר לכם לראות אילו רכישות והתקנות בוצעו אצל איזה משתמשים — הכל באמצעות
ממשק יחיד וקל לשימוש .כמו כן ,מקבצת החברות את העמדות והמוצרים שברשותכם בהסכם יחיד ומבצעת אוטומטית חלוקה יחסית שלו לכל עמדה
שתתווסף על־ידכם לאחר הרכישה הראשונית ,ובכך מפשטת את ניהול הרישיון.

מעבר מ Creative Cloud Team Ready-לCreative Cloud-
במידה ואתם לקוחות של  , Creative Cloud Team Readyתקבלו הודעת דואר אלקטרוני אודות המעבר ל.Creative Cloud-
לאחר סקירה של הפרטים וקבלת התנאים וההתניות ,תבצעו רישום ל Creative Cloud-על־ידי החלפת רישיון  Creative Cloud Team Readyשברשותכם
בחברות ב Creative Cloud-לקבוצת משתמשים .ליישומים המותקנים כבר בתחנות העבודה יוענק מספר סידורי חדש ואתם תקבלו לוח בקרה למנהל
המערכת שבאמצעותו תוכלו להזמין משתמשים ולנהל אותם.
במידה ותבחרו שלא לעבור ל ,Creative Cloud-יישמרו עבורכם רשיונות השימוש עבור תחנות העבודה הקיימות ,אך תמנע מכם הגישה לתכונות ,שירותים
או עדכונים חדשים.
במידה וברשותכם חברות ל Creative Cloud-פרטי וברצונכם לשדרג אותה לחברות עבור קבוצת משתמשים ,תוכלו לעשות זאת ללא קנס על שינוי החוזה
הקיים .לקבל פרטים נוספים ,פנו למשווק מטעם .Adobe

* נדרש חיבור לאינטרנט .יכולת הסנכרון מחייבת הורדה נפרדת והסכמה לתנאים נוספים .השירותים המקוונים של  ,Adobeכולל שירות  ,Adobe Creative Cloudזמינים למשתמשים
בני  13ומעלה בלבד ומחייבים הסכמה לתנאים נוספים ולמדיניות הפרטיות של  Adobeבאינטרנט )ראו  .(www.adobe.com/go/termsהיישומים והשירותים המקוונים אינם זמינים
בכל הארצות או השפות ,עשויים לחייב רישום משתמש ועשויים להיות נתונים לשינויים או הפסקה ללא הודעה מוקדמת .ייתכן שיחולו עמלות או דמי חברות נוספים.
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