
Kullanıcı deneyimi tasarımı ve 3B birleştirme konularına odaklanın. Sosyal medya 
grafiklerinizi renklendirin. Fotoğraf düzenlemenin ve paylaşmanın kolay yollarını keşfedin. 
Creative Cloud'daki yepyeni uygulamalar ve özellikler sayesinde bu yıl, bugüne kadarki en 
yaratıcı yılınız olabilir.

Yaratıcı bir başlangıç yapmanın tam zamanı

ÜRÜN 
BİLGİLENDİRME 
KILAVUZUCreative

Cloud



Mobile

Add-ons Web

Fotoğraflar,
İllüstrasyonlar, Grafikler
ve Videolar

Masaüstü

Mobile

Masaüstü

CREATIVE CLOUD 
UYGULAMALARI

ADOBE STOCKDOCUMENT CLOUD 
UYGULAMALARI

internet & 
Öğrenme MarketVarlıklar

Kolaylıkla işbirliği ve paylaşım yapın 

Dosya ve klasörlerinizi masaüstü ve diğer aygıtlarınızda 
güvenli bir şekilde paylaşın. Kişiye özel geliştirilmiş Creative 
Cloud Kitaplıkları sürüm kontrolü sağlamanızı, değişiklikleri 
takip etmenizi ve daha verimli şekilde birlikte çalışmanızı 
kolaylaştırır.

Zorlanmadan dağıtın ve yönetin 

Uygulama ve güncellemeleri istediğiniz gibi dağıtın ister 
merkezden siz idare edin isterseniz kullanıcıların 
gerektiğinde yüklemesine izin verin. İnternet tabanlı Admin 
Console, BT’nin  sadece birkaç tıkla oturum eklemesine veya 
oturumlara yeniden atama yapmasına olanak tanır ve bu 
işlemin faturası bir sonraki ödeme döngünüze ilave edilir. 
Ayrıca, Value Incentive Plan (VIP) ile 10 veya daha fazla lisans 
aldığınızda %15’e kadar indirimden faydalanın.

İhtiyaç duyduğunuzda uzmanlardan yardım alın 

Dağıtım veya lisans yönetimiyle ilgili sorularınız mı var? 
Ekipler için Creative Cloud internet-tabanlı işe alma ve 
alıştırma seminerlerinin yanı sıra, 7/24 teknik destek sunar. 
Ayrıca, masaüstü bir uygulama için eğitim almanız 
gerekirse, Uzman Hizmetlerle yapılan bire bir oturumlara ve 
yazılımınızdan en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı 
olacak binlerce öğretici unsura güvenebilirsiniz.

Yaratıcı kaynaklarla tasarım sürecine hızlı başlayın 

Adobe Stock milyonlarca telifsiz fotoğraf, grafik, video ve 
dünyada önde gelen bazı yaratıcıların elinden çıkan ve 
Adobe’nin küratörlüğünü yaptığı yüksek kaliteli resimlerden 
oluşan koleksiyonumuz ile mükemmel varlığı parmak 
uçlarınıza getirir. Adobe Stock ekip planıyla işiniz için en iyi 
fiyatı alın ve hiçbir ilave masraf olmaksızın, her lisansı 10 
kişiye kadar ekip üyelerinizle paylaşın.

İşlerinizi hızlandırmak için geliştirilen Creative Cloud, kurumunuza, dünyanın en yaratıcı uygulama ve hizmetlerine piyasaya 
sürüldükleri anda erişim imkanı sunar. Üretkenliğinizi artıran, günlük işleri kolaylaştıran, en yeni standartları ve donanımları 
destekleyen ve daha mükemmel çalışmalar ortaya koymanıza yardımcı olan çok sayıda yeni özelliğe erişmek için Adobe 
Creative Suite 6’dan geçiş yapın.

Ekipler için Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud. .. ...
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Adobe Creative Cloud.



Hedef Sektörler

Grafik Tasarım Ajansları

Web Tasarım Ajansları

Gazete, Dergi ve Tüm Yayın Kuruluşları

Matbaalar & Baskı Merkezleri

Fotoğrafcılar

Kuruluşların Bilgi İşlem Departmanları

TV ve Yayın Kuruluşları

Akademik Kurumlar

Mimarlık Büroları 

Digital Tasarımla ilgilenen Tüm 

Kuruluşlar.

Resimleri düzenleyin ve birleştirin, 3B araçlar kullanın, 
videoları düzenleyin ve gelişmiş resim analizi yapın.

Adobe Photoshop CC

Masaüstü Uygulamalar

Fotoğraf ve Tasarım 

Adobe Illustrator CC
Baskı, web, video ve mobil için vektör tabanlı grafik ve 
çizimler oluşturun.

Adobe InDesign CC
Basılı ve dijital dergiler için profesyonel mizanpajlar 
tasarlayın.

Tüm dijital fotoğra�arınızı, anlaması ve kullanması kolay 
tek bir kütüphanede hazırlayın, düzenleyin ve toplu olarak 
işleyin.

Adobe Photoshop Lightroom CC

Adobe Acrobat Pro CC
Photoshop projeleri için özel 3B karakterler oluşturun.

Adobe Dimension CC
Markalar, ürün çekimleri ve ambalaj tasarımı için fotoğraf 
gerçekçiliğinde 3B görüntüler oluşturun

.

Boş bir sayfadan muhteşem bir çalışmaya
İşlerinizi hızlandırmak için geliştirilen Creative Cloud, kurumunuza, dünyanın en yaratıcı uygulama ve hizmetlerine 
piyasaya sürüldükleri anda erişim imkanı sunar. Üretkenliğinizi artıran, günlük işleri kolaylaştıran, en yeni standartları 
ve donanımları destekleyen ve daha mükemmel çalışmalar ortaya koymanıza yardımcı olan çok sayıda yeni özelliğe 
erişmenizi sağlar.

Fotoğraf ve Tasarım 



Yeni ve müthiş fikrinizi dilediğiniz yerde ekranlara taşıyın
Sektörde önde gelen video düzenleme yazılımı Premiere Pro CC ile ham çekimleri mükemmel 
prodüksiyonlara dönüştürün. İster başlangıç düzeyinde bir kullanıcı olun, ister deneyimli bir 
profesyonel, sorunsuz, entegre bir iş akışında düzenleme yapabilir, renkleri ve sesleri düzeltebilir ve 
daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

Video ve Ses Prodüksiyonu

Adobe Story CC Plus
Ortak çalışmaya dayalı senaryo yazma, raporlama ve 
planlama araçları sunar.

Adobe Character Animator CC
2B karakterlerinizin gerçek zamanlı animasyonlarını 
hazırlayın.

Hedef Sektörler

Grafik Tasarım Ajansları

Web Tasarım Ajansları

Gazete, Dergi ve Tüm Yayın Kuruluşları

Matbaalar & Baskı Merkezleri

Fotoğrafcılar

Kuruluşların Bilgi İşlem Departmanları

TV ve Yayın Kuruluşları

Akademik Kurumlar

Mimarlık Büroları 

Digital Tasarımla ilgilenen Tüm 

Kuruluşlar.

Video ve Ses Prodüksiyonu

.

Sinematik hareketli grafikler ve görsel efektler oluşturun.
Adobe After E�ects CC

Adobe Audition CC
Yayım, video ve film için ses içerikleri oluşturun, miksleyin 
ve düzenleyin.

Adobe Media Encoder CC
Neredeyse tüm ekranlara uygun video dosyalarını hızlı bir 
şekilde oluşturmanızı sağlar.

Adobe Prelude CC
Prelude ile video kayıtlarını hızlı bir şekilde etiketleyin, 
dönüştürün ve bir kaba kurgu oluşturun. 

Videoları yüksek performanslı, sektöre öncülük eden 
düzenleme araçlarıyla düzenleyin.

Adobe Premiere Pro CC

Masaüstü Uygulamalar



Web ve Mobil Geliştirme

Tüm tarayıcı ve aygıtlar için mükemmel siteler oluşturun
HTML, CSS, JavaScript ve diğer platformlar için sunulan destek sayesinde tasarımcılar ve geliştiriciler diledikleri hemen 
her yerden hızla web sayfaları oluşturup yayınlayabiliyor.

Web ve Mobil Geliştirme

Görsel olarak modern ve duyarlı internet siteleri tasarlayın 
ve geliştirin.

Adobe Dreamweaver CC

Kod yazmaksızın dinamik internet siteleri oluşturun ve 
yayınlayın.

Adobe Muse CC

Adobe Animate CC
Birden fazla platform için en yeni çizim araçlarıyla interaktif 
animasyonlar tasarlayın

Adobe XD CC
İnternet siteleri ve mobil uygulamalar tasarlayın ve 
bunların ilk örneklerini oluşturun.

Adobe Spark
Dakikalar içinde grafikler, web sayfaları ve video öyküleri 
oluşturun.

Hedef Sektörler

Grafik Tasarım Ajansları

Web Tasarım Ajansları

Gazete, Dergi ve Tüm Yayın Kuruluşları

Matbaalar & Baskı Merkezleri

Fotoğrafcılar

Kuruluşların Bilgi İşlem Departmanları

TV ve Yayın Kuruluşları

Akademik Kurumlar

Mimarlık Büroları 

Digital Tasarımla ilgilenen Tüm 

Kuruluşlar.
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Tüm Mobil Uygulamalar
Mükemmel fikirler her yerde aklınıza gelebilir
Adobe mobil uygulamalarıyla her yerde mükemmel işler yapabilirsiniz
Adobe mobil uygulamalar ailesiyle eskiz ve çizimler yapın, boyayın, mizanpaj oluşturun, fotoğra�arı düzenleyin ve 
videolar hazırlayın. Tüm uygulamalarınızı ve varlıklarınızı masaüstü ve mobil aygıtlarınızda birbirine bağlayan Adobe 
CreativeSync sayesinde dilediğiniz her yerde muhteşem işler yapabilirsiniz.

Mobile Uygulamalar

Tüm Mobil Uygulamalar

Adobe Spark Post
Sadece saniyeler içinde çarpıcı sosyal grafikler oluşturun.

Adobe Spark Page
Sözcükleri ve görüntüleri hızla olağanüstü web sayfalarına 
dönüştürün.

Adobe Spark Video
Dakikalar içinde etkileyici video öyküleri oluşturun.

Adobe Experience Design
Mobil tasarımlarınızın canlı, etkileşimli prototiplerini oluşturun.

Adobe Capture CC
Çevrenizden ilham alın ve onları, masaüstü ve mobil aygıtlarınızdaki 
yaratıcı süreçlerinizde kullanabileceğiniz üretime hazır varlıklara 
dönüştürün.

Fotoğraf uygulamaları: 
Mobil Adobe Lightroom, Photoshop Mix, Photoshop Fix ve Adobe 
Photoshop Express
Adobe dijital görüntüleme özelliğinin gücünü, Photoshop ve 
Lightroom özelliklerine tam uyumlulukla birlikte mobil aygıtlarınıza 
taşıyın.

Tasarım uygulamaları: 
Adobe Illustrator Draw, Photoshop Sketch, Comp CC ve Preview CC
Mobil aygıtlarınızda mizanpajlar yaratın ve etkiletici çizimler yapın, 
iOS aygıtlarındaki mobil tasarımları önceden görün.

Video uygulamaları: 
Adobe Premiere Clip 
Görsel hikayeler ve animasyonlu videolar oluşturun ve Premiere Pro 
CC uygulamasıyla bunları mobil aygıtınızdan düzenleyin.

.



Çekirdek Hizmetler
 
Creative Cloud Kitaplıklar 
Creative Cloud uygulamalarının içindeki Kitaplıklarda yer alan varlıkları 
kaydedin, inceleyin ve paylaşın.

Creative Cloud Varlıklar 
Dosya depolayın, yönetin ve iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle, Creative 
Cloud’a üye olmasalar dâhi dosya paylaşımı yapın.

Creative Cloud Market 
Bütün yaratıcı projelerde kullanılabilecek vektör grafiklere, simgelere, 
desenlere ve diğer tasarım varlıklarına erişin.

Adobe Creative Cloud

Diğer Araçlar ve Hizmetler

Adobe PhoneGap Build 
Bulutta bulunan mobil uygulamaları paketleyin.

Adobe Stock
Milyonlarca yüksek kaliteli, küratörlü fotoğraf, grafik 
ve video ile yaratıcı projelerinize hemen başlayın.

Adobe Typekit
Tasarımlarınız için mükemmel yazı tipini bulun.

Community uygulamaları: Behance ve 
Adobe Portfolio
Yaratıcı çalışmalar sergileyin, keşfedin ve yaratıcı 
çalışmalar yapanlarla bağlantı kurun.

Gaming SDK
ActionScript oyunları yaratın.

Adobe Extension Manager CC
Uzantıları kolayca yükleyin ve yönetin.

ExtendScript Toolkit CC
Yaratıcı uygulamalara script ekleyin.

.



Merkezi yönetim araçları
Bütün Uygulamalar ve Tek Uygulamalar oturumlarını kullanışlı web tabanlı Admin Colsole’den yönetin ve 
takip edin.

Creative Cloud Packager
Kurumunuzdaki uygulama ve güncellemeleri merkezi olarak dağıtın.

Teknik destek
Dağıtımların düzgün bir şekilde çalışmasına ve yaratıcı ekibinizin ilerlemesine yardımcı olmak için 7/24 
ileri düzey teknik destek alın.

Onboarding webinar 
Kişisel gelişiminize destek ve yenilikleri yakından takip ederek yetkinl

Depolama
Dosya paylaşımı ve işbirliği için 100 GB (Bütün Uygulamalar planı) veya 20 GB (Tek Uygulamalar planı) 
bulut depolama alanı edinin.

Uzman hizmetler
Yaratıcı kullanıcılar için Adobe Uzman hizmetleriyle yılda iki kez gerçekleştirebileceğiniz bire bir oturumlar 
ve ayrıca, BT için 7/24 ileri düzey teknik destek imkanı edinin (yalnızca Tüm Uygulamalar planı için).

Ekipler için Creative Cloud’a
özel iş özellikleri

Adobe Creative Cloud

.



Kuruluşunuz için en iyi programı bulun

.

Adobe Creative Cloud
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