
Adobe Creative Cloud voor teams.
Creative Cloud voor teams luidt een nieuw tijdperk van creativiteit en samenwerking in 
en biedt je creatieve team alles wat het nodig heeft om inspiratie vast te leggen en samen 
te werken aan het creëren van verbluffende content voor desktop en mobiele apparaten. 
Creatieve professionals kunnen op een eenvoudige manier hun werk versnellen en 
fantastische campagnes leveren. Je bedrijf zal profiteren van voorspelbare budgetten, 
eenvoudig licentiebeheer en een maximale controle over de software.

Waarom Creative Cloud voor teams?
Honderden nieuwe functies toegevoegd sinds CS6. En je bent beschikt altijd over de nieuwste versie. 
Met Creative Cloud voor teams krijg je de nieuwste functies zodra ze beschikbaar zijn. Sinds CS6 hebben 
we meer dan duizend functies toegevoegd aan Creative Cloud voor het verbeteren van de productiviteit, 
het vereenvoudigen van de dagelijkse taken, het ondersteunen van de nieuwste standaarden en hardware, 
en het helpen creëren van nog verbluffender werk.

Een soepele workflow tussen desktop en mobiele apparaten. 
Nieuwe mobiele apps van Adobe voor iOS en Android breiden de kracht van je desktopapps uit naar je apparaten 
zodat je vanaf elke locatie kunt creëren. Bovendien heb je met services zoals Adobe Stock en samenwerkings
gereedschappen zoals Creative Cloud Libraries — dat werkt met CreativeSync — alle assets die je nodig hebt 
binnen handbereik voor desktops en mobiele apparaten.

Lagere opstartkosten. 
Met een jaarlidmaatschap kun je voorspelbaarder budgetteren, de kosten vooraf verlagen en gebruikmaken van 
volumekortingen. Stem de vervaldatum af op je aankoopcyclus. Zo weet je zeker dat je software altijd voldoet aan 
de licentievoorwaarden.

Gemaakt voor teams in ontwikkeling. 
Dankzij de beheerconsole kan de ITafdeling eenvoudig op elk moment licenties toevoegen of opnieuw toewijzen 
met slechts enkele muisklikken. Facturering geschiedt tijdens je volgende betalingscyclus zodat naleving geen 
probleem is. Implementeer apps en updates zoals jij dat wilt—doe het centraal of laat gebruikers naar behoefte 
installeren. Gebruikers kunnen onmiddellijk beginnen met het downloaden en gebruiken van apps.

Veilige cloudopslag en samenwerking in teamverband. 
Verkrijg tot 100 GB veilige, cloudgebaseerde opslag per gebruiker, voor samenwerking en het delen van bestanden 
en mappen — alle toegankelijk vanaf je desktop, smartphone of tablet. Onderhoud versiebesturing , blijf op 
de hoogte van wijzigingen en werk naadlozer samen dankzij CreativeSynctechnologie, dat alles met elkaar 
verbonden houdt.

Hulp en training van experts. 
Met toegang tot honderden lesvideo’s, plus exclusieve telefonische toegang tot productexperts van Adobe, 
kunnen creatieve teams snel nieuwe vaardigheden leren en workflowproblemen oplossen. Daarnaast heeft 
IT nu toegang tot geavanceerde 24/7 technische ondersteuning — inclusief een speciale telefoonlijn voor 
beheerders — voor probleemloze implementaties (alleen verkrijgbaar in het Engels).



Onderdeel Gebruik

Desktopapps

Adobe Photoshop CC Bewerk afbeeldingen en maak composities, gebruik 3D-gereedschappen, bewerk video’s en voer 
geavanceerde beeldanalyses uit.

Adobe Photoshop Lightroom CC Orden en bewerk al je digitale foto’s in één intuïtieve library en verwerk ze in één keer.

Adobe Illustrator CC Maak vectorgebaseerde afbeeldingen voor drukwerk, web, video en mobiele apparatuur.

Adobe InDesign CC Ontwerp professionele lay-outs voor gedrukte en digitale publicaties.

Adobe Muse CC Maak en publiceer dynamische websites zonder code te schrijven.

Adobe Premiere Pro CC Bewerk video met krachtige, toonaangevende software voor videobewerking.

Adobe After Effects CC Maak professionele bewegende beelden en visuele effecten.

Adobe Dreamweaver CC Ontwerp, ontwikkel en onderhoud op standaarden gebaseerde websites en toepassingen.

Adobe Flash Professional CC Maak rijke, interactieve content voor verschillende platforms en apparaten.

Adobe Acrobat Pro DC Maak, beveilig en onderteken PDF-documenten, werk er samen met anderen aan en druk ze af.

Adobe Audition CC Maak, bewerk en verbeter audio voor uitzendingen, video en film.

Adobe SpeedGrade CC Manipuleer licht en kleur in filmmateriaal.

Adobe Prelude CC Stroomlijn de import en registratie van video in elke video-indeling.

Adobe InCopy CC Maak het mogelijk voor schrijvers en ontwerpers om tegelijkertijd aan hetzelfde document te werken.

Adobe Bridge CC Doorblader, orden en doorzoek je foto’s en ontwerpbestanden op één centrale locatie.

Adobe Flash Builder Premium Bouw uitzonderlijke toepassingen voor Android, BlackBerry en iOS met één codebasis.

Adobe Fireworks CS6 Maak snel prototypen van websites en toepassingen en optimaliseer webafbeeldingen.

Adobe Edge Tools & Services Optimaliseer het uiterlijk en de prestaties van websites.

Mobiele apps

Opname-apps: Adobe Brush, Shape, 
Color en Hue

Leg inspiratie rondom je vast en integreer deze vervolgens in je creatieve proces op je desktop en 
mobiele apparaten.

Ontwerpapps: Illustrator Draw, 
Illustrator Line, Photoshop Sketch, 
Comp en Preview

Maak lay-outs, teken op een expressieve manier op je mobiele apparaten en bekijk een voorbeeld van 
je mobiele ontwerpen op iOS-apparaten.

Apps voor visueel verhalen vertellen 
Slate, Premiere Clip en Voice

Ontwerp visuele verhalen en animatievideo’s, en bewerk met de kracht van Premiere Pro CC op mobiele 
apparaten.

Photografie-apps: Lightroom for 
mobile en Photoshop Mix

Breng de kracht van digitale beeldbewerking van Adobe naar je mobiele apparaten, dankzij volledige 
compatibilteit met Photoshop en Lightroom.

Community-apps: Behance en 
Creative Portfolio Toon en ontdek creatief werk, en leg contact met de creatieve community.

Exclusieve bedrijfsfuncties voor Creative Cloud voor teams

Opslag Verkrijg 100 GB (Volledig lidmaatschap) of 20 GB (Enkelvoudig lidmaatschap) cloudopslag voor 
bestandsdeling en samenwerking.

Expert-services
Verkrijg exclusief toegang tot Adobe Expert Services met twee één-op-één-sessies per jaar voor creatieve 
gebruikers plus geavanceerde 24/7 technische ondersteuning voor IT (alleen Volledig lidmaatschap; 
alleen verkrijgbaar in het Engels).

Gecentraliseerde 
beheergereedschappen Beheer zowel volledige als enkelvoudige licenties en houd ze bij via de handige beheerconsole.

Creative Cloud Packager Implementeer centraal apps en updates binnen je hele organisatie.

Overige gereedschappen en services

Adobe Stock Geef je creatieve projecten een vliegende start met 40 miljoen kwalitatief hoogwaardige foto’s en graphics.*

Adobe Typekit Vind het perfecte lettertype voor je ontwerpen.

Adobe PhoneGap Build Maak mobiele apps met HTML, CSS en JavaScript en compileer ze voor meerdere platforms.

Behance en Behance Talentwerving Doe inspiratie op, toon je werk en maak je persoonlijke portfoliosite.

Wat is inbegrepen in Creative Cloud voor teams

* Adobe Stock is afzonderlijk te koop als extra uitbreiding.
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