Adobe® Creative Suite® 6
Design & Web Premium
Creëer innovatieve ideeën voor drukwerk,
het web, tablets en smartphones
Nieuw in CS6 voor ontwerpprofessionals
Met Adobe® Creative Suite® 6 Design & Web Premium ontwerp je efficiënt
voor drukwerk en de nieuwste digitale media. Werk supersnel aan
complexe bestanden met de geïntegreerde 64-bits versies van Adobe
Photoshop® Extended en Illustrator®. Maak publicaties voor de iPad en
andere tablets in Adobe InDesign®. Bouw HTML5/CSS3-websites met
aanpasbare lay-outs in Adobe Dreamweaver®.
Creative Suite 6 Design &
Web Premium-onderdelen:
• Adobe Photoshop CS6
Extended
• Adobe Illustrator CS6
• Adobe InDesign CS6
• Adobe Dreamweaver® CS6
• Adobe Flash®
Professional CS6
• Adobe Fireworks® CS6
• Adobe Acrobat® X Pro
Extra onderdelen:
• Adobe Bridge CS6
• Adobe Media Encoder CS6

Grensverleggende beeldbewerking in Adobe Photoshop® Extended – Bereik
opvallende resultaten met de industriestandaard in digitale beeldbewerking. Profiteer van
creatieve vrijheid en precieze controle bij het verfijnen en samenstellen van afbeeldingen.
Pas artistieke effecten toe en schilder met veelzijdige penseelgereedschappen.
Videobewerking in Photoshop Extended – Bewerk video’s en voeg ze in je
digitale publicatieprojecten in. Combineer snel fragmenten en stilstaande beelden
met overgangen, audio en effecten, zoals zoomen en pannen.
Opvallende vectorafbeeldingen in Adobe Illustrator® – Maak vectorillustraties van
topkwaliteit voor elk project, van logo’s tot illustraties voor advertenties, verpakkingen,
borden en meer. Gebruik nauwkeurige tekengereedschappen en expressieve natuurlijke
penselen om afbeeldingen te maken die opvallen.
Professionele paginalay-out in Adobe InDesign® – Maak lay-outs, voer preflights
uit en stel verbluffende paginalay-outs samen met intuïtieve ontwerpsoftware waarin
je beschikt over nauwkeurige controle over typografie en geïntegreerde functies voor
creatieve effecten.
Publicaties voor tablets in InDesign – Gebruik InDesign om mediarijke publicaties
te maken voor de iPad en andere tablets. Voeg er interactieve elementen aan toe,
zoals pannen en zoomen, diavoorstellingen, audio en video. Upload ze nadien naar
Adobe Digital Publishing Suite voor distributie.†
Websites en toepassingen van wereldklasse in Dreamweaver – Ontwerp, ontwikkel
en onderhoud HTML5/CSS3-websites en -toepassingen. Gebruik ingebouwde
ontwerpsjablonen en werk visueel of direct in de code. Bouw e-commercesites zonder
back-end-codering via integratie met Adobe Business Catalyst.‡
* Photoshop Extended 3D-functies en sommige GPU-functies worden niet ondersteund in Windows® XP.
† Voor de Adobe Digital Publishing Suite is een afzonderlijke licentie en betaling van bijbehorende kosten vereist.
Ga naar www.adobe.com/nl/products/digitalpublishingsuite voor meer informatie.
‡ Adobe Business Catalyst is afzonderlijk verkrijgbaar.

Werk je nog steeds met Creative Suite 5 Design Premium?
Nieuw sinds CS5 voor ontwerpprofessionals
Geniet van creatieve vrijheid en precieze controle op papier en in de nieuwste digitale media met CS6 Design &
Web Premium. Profiteer van de geweldige functies hierboven, en zo veel meer. Creëer razendsnel afbeeldingen en
illustraties. Ontwerp voor de iPad en andere tablets zonder nieuwe software te leren gebruiken. Creëer aanpasbare
lay-outs en bouw gemakkelijker dan ooit HTML5/CSS3-websites.
Magische retouches in
Photoshop Extended

Retoucheer afbeeldingen met verbazingwekkende eenvoud en precisie. Corrigeer
afbeeldingen nauwkeuriger met behulp van Reparatie met behoud van inhoud waarmee
je het monstergebied kiest dat je voor de reparatie wilt gebruiken.

Mercury Performance
System in Illustrator en
Photoshop Extended

Geef razendsnel vorm aan je beste ideeën. Pas naadloos creatieve effecten toe op je grote
en complexe bestanden, zoals vervaging, gloed en slagschaduw dankzij het nieuwe Adobe
Mercury Performance System.

Eenvoudige creatie van
patronen in Illustrator

Creëer eenvoudig vectorpatronen die naadloos overlappen. Experimenteer naar hartenlust
met herhaalpatronen die op elk moment kunnen worden bewerkt.

Meerdere layoutversies in één
InDesign-bestand

Beheer efficiënt meerdere lay-outs op basis van één verzameling van content. Gebruik
Alternatieve lay-out om meerdere versies in één document te maken. Gebruik Vloeiende
lay-out om formaatwijzigingen in de lay-out te automatiseren op basis van het paginaformaat.

Aanpasbare weblayouts in Dreamweaver

Gebruik Vloeiende rasterlay-out om stijlen en regels te definiëren voor aanpasbare
weblay-outs die schaalbaar zijn en fantastisch ogen op schermen van vrijwel elke grootte.
Je kunt nu makkelijker complexe lay-outs ontwerpen zonder wirwar van code.

Gebruik je nog steeds Creative Suite 4 Design Premium?
Nieuw sinds CS4 voor ontwerpprofessionals
Als je de upgrade naar CS6 Design & Web Premium uitvoert, krijg je toegang tot alle functies hierboven, en zo veel
meer. Enkele voorbeelden van fantastische nieuwe functies sinds CS4.
Vullen met behoud van
inhoud in Photoshop
Extended

Verwijder elk gewenst afbeeldingsdetail of -object en zie hoe met de functie Vullen met
behoud van inhoud de lege ruimte op bijna miraculeuze wijze wordt gevuld. Stem belichting,
kleurtoon en ruis zo op elkaar af dat het lijkt alsof de verwijderde inhoud nooit in de
afbeelding stond.

Marionet verdraaien in
Photoshop Extended

Vervorm of rek nauwgezet afbeeldingen, tekst of beeldelementen en geef je ontwerpen
een uniek en nieuw aanzien.

Prachtige
penseelstreken
in Illustrator

Maak en bewerk op dynamische wijze penseelstreken met breedten die onbeperkt
aanpasbaar zijn, plaats en schaal nauwkeurig pijlpunten en streepjes en stel de schaling
van kunstpenselen langs een pad minutieus in.

Gereedschap
Tussenruimte
in InDesign

Pas de grootte van de ruimte tussen twee of meer items snel aan. Met het gereedschap
Tussenruimte kun je in één stap je lay-out aanpassen door de witruimte rechtstreeks te
manipuleren.

Alinea’s die meerdere
kolommen beslaan of
in gesplitste kolommen
staan in InDesign

Maak snel in slechts enkele eenvoudige stappen tekst die meerdere kolommen beslaat
of in gesplitste kolommen staat.
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