
   

 
      

További részletekért és kiemelt oktatási, EDU ajánlatokért keresse kollégáinkat az info@usanotebook.hu címen! 

 

Adobe Photoshop 

Bármit létrehozhat, amit el tud képzelni. Bárhol is van. 

A világ leghatékonyabb képkezelési és tervezési alkalmazása, mely nélkül 

szinte elképzelhetetlenek a különféle kreatív projektek. Asztali számítógépén 

és mobileszközein egyaránt létrehozhat és tökéletesíthet fényképeket, webes és 

mobilalkalmazás-terveket, 3D alkotásokat, videókat és egyéb alkotásokat. 

Teljesen új élmény a digitális képalkotásban.  

Tekintse meg, hogy miként segít a legújabb kiadás fantasztikus alkotássá változtatni az ötletét 

webes, alkalmazástervezési, fényképészeti, nyomtatási és grafikai funkciók használatával. 

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/photoshop.html 
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Adobe InDesign 

Készítsen letisztult elrendezéseket íróasztalánál vagy menet közben. 

A nyomtatott könyvek és prospektusok, valamint a digitális magazinok, iPad 

alkalmazások, e-könyvek és a különböző interaktív tartalmak a piacvezető 

oldaltervező és elrendezéskészítő eszközkészlet segítségével mind asztali 

számítógépeken, mind pedig mobileszközökön létrehozhatók, ellenőrizhetők és közzé tehetők. 

Tökéletes oldalak – gyorsabban, mint eddig valaha. 

Fedezze fel legújabb kiadásunkat, mellyel az érintésvezérelt munkaterületen történő tervezéstől 

egészen a dokumentumok egyszerű online közzétételéig bármilyen elrendezést gyorsabban 

megalkothat és terjeszthet.  

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/indesign.html 
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Adobe Dreamweaver 

Korszerű és rugalmas webhelyek vizuális megtervezése és kialakítása. 

A világ legátfogóbb eszközkészletével a webhelyfejlesztők és front-end 

tervezők bármilyen képernyőméretben csodálatosan megjelenő webhelyeket 

hozhatnak létre, kódolhatnak és kezelhetnek. 

Elkészítheti a legjobb oldalakat – bármilyen böngészőhöz vagy eszközhöz.  

Fedezze fel, hogy a rugalmas webhelyek és azok előképei milyen gyorsan létrehozhatók a 

különböző mobileszközökön, az Adobe Photoshop-kompozíciókhoz kapcsolódó kellékek és 

stílusok pedig az egyéb projekteken is közvetlenül felhasználhatók.  

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/dreamweaver.html 
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Adobe Premiere Pro 

Készítsen lélegzetelállító látványvilágú videókat mindenhol. 

Az iparág egyik legkorszerűbb videokészítési eszköztárával gyakorlatilag 

bármilyen típusú tartalmat natív formátumban szerkeszthet asztali 

számítógépén, illetve különböző eszközein, és ragyogó színekben pompázó filmes, tv-s és webes 

felvételeket alkothat. 

A Premiere Pro eddigi legsokszínűbb kiadása.  

Fedezze fel a leggyorsabb és leghatékonyabb videoszerkesztő világát, mellyel minden eddigit 

felülmúló vizuális alkotásokat hozhat létre – és egyszerűen válthat a Final Cut vagy Avid 

alkalmazások használatáról.  

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/premiere.html 
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Adobe Lightroom 

Fényképeit bárhol javíthatja és tökéletesítheti. 

A Lightroommal fényképei mindenhova elkísérik. Bárhonnan rendezheti, 

szerkesztheti és megoszthatja fényképeit – számítógépén, az interneten, illetve 

iPad, iPhone vagy Android készülékén. Itt minden fotóját megtalálja – egy helyen. 

Legjobb felvételei. Még jobbak lettek. 

Fényképei nem mindig úgy adják vissza a jeleneteket, ahogy emlékezetében élnek. A Lightroom 

azonban minden eszközt megad ahhoz, hogy fényképeiből a legtöbbet kihozza. Élénkítse a 

színeket, töltse meg élettel az unalmas felvételeket, távolítsa el a zavaró objektumokat és 

egyenesítse ki a dőlt felvételeket. Emellett a legújabb kiadás hatékony megoldásokat kínál 

többek között a ködfátyol kezelésére, csodálatos HDR- és panorámaképek készítésére, valamint 

gyorsabb importálásra és szerkesztésre. 

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/photoshop-lightroom.html 
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Adobe Illustrator 

Alkosson gyönyörű vektorgrafikákat. 

Az iparági szabványnak megfelelő vektorgrafikai alkalmazással emblémákat, 

ikonokat, vázlatokat, tipográfiákat és összetett illusztrációkat alkothat 

nyomtatott, webes, interaktív, video- és mobiltartalmakhoz. 

Az Illustrator, amilyennek azelőtt még soha nem látta.  

Megtudhatja, hogy miként juthat el pillanatok alatt az ötlettől a kész grafikáig az Illustrator 

eddigi leggyorsabb kiadásával.  

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/illustrator.html 
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Adobe Muse 

Látványos HTML5 webhelyek készítése kódírás nélkül. 

Kreativitását kiélve játszi könnyedséggel alkothat lenyűgöző webhelyeket – 

akár előzetes oldalfejlesztői tapasztalatok nélkül is. 

Egyszerű megoldás megbízható és rugalmas működésű webhelyek létrehozására. 

A legújabb kiadás soha nem látott szabadságot és sebességet nyújt a felhasználók számára, így 

olyan webhelyek hozhatók létre és tehetők közzé, melyek bármilyen eszközhöz dinamikusan 

illeszkednek.  

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/muse.html 

 

   

 

mailto:info@usanotebook.hu
https://www.adobe.com/hu/products/muse.html


   

 
      

További részletekért és kiemelt oktatási, EDU ajánlatokért keresse kollégáinkat az info@usanotebook.hu címen! 

 

Adobe After Effects 

Hihetetlen animációk és vizuális hatások létrehozása 

Az iparági szabványoknak megfelelő animációs és kreatív kompozíciós 

alkalmazással professzionális mozgóképek és vizuális effektusok dolgozhatók 

ki filmes, tv-s, videós és webes felhasználásokra. 

Merész új utak az ötletek mozgássá alakítására.  

Tekintse meg, hogy a legújabb kiadás miként segít Önnek eljutni a kezdeti elképzeléstől a 

végleges kompozícióig a korábbinál gyorsabban.  

További információkért látogasson el az Adobe hivatalos honlapjára: 

https://www.adobe.com/hu/products/aftereffects.html 
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