
Sektör lideri yaratıcı uygulamalardan, iş birliğini kolaylaştıran bulut hizmetlerinden ve 
yönetimi kolaylaştırıp verimliliği artırmak üzere tasarlanan iş özelliklerinden oluşan eksiksiz 
bir set.

Creative Cloud'da yer alanlara göz atın.

ÜRÜN 
BİLGİLENDİRME 
KILAVUZU



20'den fazla uygulama
Photoshop, InDesign ve Premiere Rush gibi masaüstü 
ve mobil uygulamalarla yaratıcılığınızı keşfedin.

Creative Cloud nedir?

Adobe Fonts
Doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızdan 
projeleriniz için binlerce fonta erişin.

Behance
Mükemmel yaratıcı işler sergileyin ve keşfedin.

Creative Cloud Libraries
Doğrudan Creative Cloud uygulamalarınızın içindeki 
Kitaplıklar'dan varlıkları kaydedin, görüntüleyin ve 
paylaşın.

Adobe Portfolio
Kendi portföy web sitenizi oluşturun ve özelleştirin.

Depolama
Dosya paylaşımı ve iş birliği için
100 GB bulut depolama alanına sahip olun.

Diğer depolama secenekleri ile ilgili Adobe Çözüm 
ortağınızla iletişime geçiniz.

Creative Cloud; fotoğrafçılık, tasarım, video, web, Kullanıcı Deneyimi ve daha fazlasına yönelik 20'den fazla masaüstü 
uygulaması, mobil uygulama ve hizmetten oluşan bir koleksiyondur. Artık iPad'de Photoshop ile fikirlerinizi yepyeni yerlere 

taşıyabilir, Fresco ile çizim yapabilir ve boyayabilir, 3B ve AR için tasarımlar yapabilirsiniz. Dünya çapındaki yaratıcı 
topluluğumuza katılın ve birlikte daha iyi şeyler yapın.



Mobil

Eklentiler

Masaüstü

CREATIVE CLOUD 
UYGULAMALARI

İnternet & 
ÖğrenmeVarlıklar

Üst düzey yaratıcılık
Adobe'nin 20'den fazla yaratıcı masaüstü 
uygulamasının en yeni sürümlerini edinin. Acrobat DC 
ile entegre şekilde çalışan Creative Cloud ile Adobe 
Stock'a doğrudan erişerek iş akışlarınızda kesintisiz 
ilerleyebilirsiniz.

Kolay lisans yönetimi
Lisansları tek bir panodan ekleyin veya yeniden atayın. 
İdari kontrol ve içerik güvenliği için gelişmiş 
araçlardan yararlanın.

Sorunsuz iş birliği
Çalışma arkadaşlarınızla kolayca paylaşımda 
bulunmanıza, sürüm üzerinde kontrol sağlamanıza ve 
değişimin önünde yer almanıza olanak veren araçlarla 
daha kısa zamanda daha fazla iş yapın.

İhtiyaç duyduğunuzda yardım
7/24 özel teknik destek, Adobe ürünü uzmanlarıyla 
bire bir Uzman Hizmetleri oturumları ve yüzlerce 
eğitim alın.



Photoshop CC

Illustrator CC
Sektör standardındaki vektörel grafik yazılımı; Baskı, web, 
video ve mobil için vektör tabanlı grafik ve çizimler 
oluşturun.

InDesign CC
Basılı ve dijital yayınlar için profesyonel mizanpajlar 
tasarlayın.

Masaüstü tabanlı fotoğraf düzenleme; Tüm dijital 
fotoğra�arınızı, anlaması ve kullanması kolay tek bir 
kütüphanede hazırlayın, düzenleyin ve toplu olarak işleyin.

Lightroom Classic CC

Metin yazarlarının ve editörlerin, tasarımcıların da Adobe 
InDesign'de eş zamanlı olarak üstünde çalıştığı bir belgede 
birbirlerinin işlerinin üzerine yazmadan metin stili 
oluşturmalarına, değişiklikleri izlemelerine ve basit 
mizanpaj düzenlemeleri yapmalarına imkân tanır.

InCopy

Acrobat Pro CC
PDF belgeleri ve formları oluşturun, düzenleyin ve 
imzalayın.

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 birçok yeni özelliğe 
erişmenizi sağlar.

Fotoğraf ve Tasarım 

Capture
Herhangi bir görüntüyü renk temasına, vektör grafiğine, 
fırçaya veya çok daha fazlasına dönüştürün.

Adobe Fonts
Binlerce font parmaklarınızın ucunda.

Portfolio
Kişiselleştirilmiş web portföyünüzü oluşturun.

Fotoğraf ve Tasarım 

Masaüstünde ve iPad'de mükemmel görüntüler, 
grafikler ve resimler düzenleyin, birleştirin ve oluşturun.

Birden fazla yaratıcı varlığı hızlı ve kolay bir şekilde 
önizlemenizi, organize etmenizi, düzenlemenizi ve 
yayınlamanızı sağlayan güçlü bir yaratıcı varlık 
yöneticisidir.

Bridge

Adobe Stock
Yüksek kaliteli milyonarca varlığı Creative Cloud 
uygulamalarının içinden kolayca arayın ve lisanslayın.

Adobe Color
Adobe Stock ve Behance görsellerinden birbirinden 
güzel temalarla renkleri keşif yolculuğunuz burada 
başlıyor. Filtreler kullanarak ilham kaynaklarını 
daraltabilir veya renkler ve anahtar sözcükler kullanarak 
arama hede�erinizi belirleyebilirsiniz.

Spark
Spark, metinlerinizi ve fotoğra�arınızı profesyonel 
görünümlü, dikkat çekici grafiklere dönüştürmenizi 
sağlar. Bir tasarım şablonu seçin, fotoğrafınızı ve 
metninizi ekleyin ve tasarımınızın boyutunu en 
sevdiğiniz sosyal medya sitesi, blog veya videolar 
oluşturun.

Photoshop
iPad'de mükemmel görüntüler, grafikler ve resimler 
düzenleyin, birleştirin ve oluşturun.

Spark Post
Sadece saniyeler içinde çarpıcı sosyal grafikler 
oluşturun.

Photoshop Mix
Telefonunuzda dilediğiniz görüntüyü renk temasına, 
grafiğe, fırçaya, desene veya dokuya dönüştürün.

Spark Page
Sözcükleri ve görüntüleri hızla olağanüstü web 
sayfalarına dönüştürün.

Web Uygulamaları & Servisler

Mobil Uygulamalar

Masaüstü Uygulamaları



Yeni ve müthiş fikrinizi dilediğiniz yerde ekranlara taşıyın
Sektörde önde gelen video düzenleme yazılımları 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.

Character Animator
2B karakterlerinizin gerçek zamanlı animasyonlarını 
hazırlayın.

Video ve Ses Prodüksiyonu

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

Audition
Yayın, video ve film için ses içerikleri oluşturun, miksleyin 
ve düzenleyin.

Media Encoder
Her ekran için video dosyaları üretin.

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

Videoları yüksek performanslı, sektöre öncülük eden 
düzenleme araçlarıyla düzenleyin.

Premiere Pro

Birden fazla yaratıcı varlığı hızlı ve kolay bir şekilde 
önizlemenizi, organize etmenizi, düzenlemenizi ve 
yayınlamanızı sağlayan güçlü bir yaratıcı varlık 
yöneticisidir.

Bridge

Adobe Fonts
Binlerce font parmaklarınızın ucunda.

Behance
Kişiselleştirilmiş web portföyünüzü oluşturun.

Spark
Spark, metinlerinizi ve fotoğra�arınızı profesyonel 
görünümlü, dikkat çekici grafiklere dönüştürmenizi 
sağlar. Bir tasarım şablonu seçin, fotoğrafınızı ve 
metninizi ekleyin ve tasarımınızın boyutunu en 
sevdiğiniz sosyal medya sitesi veya blog'a sığacak 
şekilde hızla yeniden belirleyin.

Premiere Rush
Dilediğiniz yerde çevrimiçi videolar oluşturun ve 
paylaşın.

Spark Video
Dakikalar içinde etkileyici video öyküleri oluşturun.

Web Uygulamaları & Servisler

Mobil Uygulamalar

Masaüstü Uygulamaları

Video ve Ses Prodüksiyonu



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

Modern ve uyumlu web siteleri tasarlayın ve geliştirin.
Adobe Dreamweaver CC

Adobe Animate CC
Çeşitli platformlar için etkileşimli vektör animasyonları 
tasarlayın.

XD CC
Kullanıcı deneyimleri tasarlayın, prototiplerini oluşturun ve 
paylaşın.

Web ve Mobile Geliştirme

Adobe Fonts
Binlerce font parmaklarınızın ucunda.

Behance
Kişiselleştirilmiş web portföyünüzü oluşturun.

Spark
Spark, metinlerinizi ve fotoğra�arınızı profesyonel 
görünümlü, dikkat çekici grafiklere dönüştürmenizi 
sağlar. Bir tasarım şablonu seçin, fotoğrafınızı ve 
metninizi ekleyin ve tasarımınızın boyutunu en 
sevdiğiniz sosyal medya sitesi veya blog'a sığacak 
şekilde hızla yeniden belirleyin.

Capture
Herhangi bir görüntüyü renk temasına, vektör 
grafiğine, fırçaya veya çok daha fazlasına 
dönüştürün.

Spark Post
Sadece saniyeler içinde çarpıcı sosyal grafikler 
oluşturun.

Spark Page
Sözcükleri ve görüntüleri hızla olağanüstü web 
sayfalarına dönüştürün.

Web Uygulamaları & Servisler

Mobil Uygulamalar

Masaüstü Uygulamaları



IPad için Photoshop 
Photoshop, iPad için yeniden tasarlanan özellikleriyle 
artık gittiğiniz her yerde yanınızda. Parmağınızla 
bileşikler oluşturun ve Apple Pencil ile görüntülerinizi 
rötuşlayın. Birden fazla katmanla çalışın İster 
masaüstünde ister iPad'de çalışın, PSD'leriniz tamamen 
aynı şekilde korunur. 

Fresco
En yeni dijital kalemler ve dokunmatik aygıtlar için 
geliştirilen Adobe Fresco, dünyanın en büyük vektör ve 
raster fırça koleksiyonunu, çığır açan yeni Canlı Fırçalarla 
bir araya getirerek tamamen doğal bir boyama ve çizim 
deneyimi sunuyor. Sanatçılar, illüstratörler, animasyon 
çizerleri ve desinatörlerin yanı sıra çizim ve boyama 
keyfini keşfetmek (veya yeniden keşfetmek) isteyen 
herkes için idealdir.

Premiere Rush
Dilediğiniz yerde çevrimiçi videolar oluşturun ve 
paylaşın.

iPad'de Photoshop ile yaratıcılığınızı üst seviyelere taşıyın.

Tuvalinize dokunun. 
Sanat eserleri artık fazla uğraş gerektirmiyor.

Güç, taşınabilirlikle buluşuyor.
Dünyanın en iyi görüntüleme ve grafik tasarım yazılımı.
Photoshop'un yaratıcı gücü artık iPad'inizde. Tam boyutlu PSD'ler açın, sofistike bileşikler oluşturun, görüntüleri 
rötuşlayın ve fırçaları parmağınızla veya Apple Pencil ile kontrol edin. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda 
heyecan verici yeni özellikleri kullanıma sunarken bizi takip edin. Fresco ile sanatsal fırçaların gücünü keşfedin. 
Premiere Rush ile video kurguları hazırlayın sosyal medya ve Youtube içeriği olarak yayınlayın.

Mobil Uygulamalar



Capture
Herhangi bir görüntüyü renk temasına, vektör grafiğine, fırçaya veya 
çok daha fazlasına 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 ve Comp 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.

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 işlere imza atın.

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.



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

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

Merkezi Yönetim Araçları
Bütün Uygulamalar ve Tek Uygulamalar oturumlarını kullanışlı web tabanlı Admin Console’dan yönetin ve 
takip edin.

Creative Cloud Packager
Kurumunuzdaki uygulama ve güncellemeleri merkezi olarak dağıtın.

Teknik Destek
Dağıtımlarınızı sorunsuz gerçekleştirmek ve ekibinizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için 7/24 
ileri düzey teknik destek alın.

Eğitim ve Gelişim
Mesleki yetkinliğinizi arttırmak ve yenilikleri takip etmek için Adobe’nin size sağladığı online eğitimlerden 
yararlanın.

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

Uzman Hizmetler
Adobe uzman ekibiyle yılda iki kez bire bir oturum gerçekleştirin; ya da BT için 7/24 ileri düzey teknik 
destek imkanından faydalanın (yalnızca Tüm Uygulamalar planı için).

Adobe Creative Cloud’a özel
avantajlı hizmetler

Çekirdek Hizmetler



Web

Mobil

Masaüstü

EKİPLER İÇİN 
CREATIVE CLOUD

İŞLETMELER İÇİN 
CREATIVE CLOUD

Web

Mobil

Masaüstü

İşletmeniz için en doğru planı seçin. 

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, XD ve Dimension gibi 20'den fazla 
uygulama ve Creative Cloud hizmetleri

ÖZELLİKLER

Kullanıcı lisansları için şirket kontrolü

Adobe Stock ve Acrobat DC entegrasyonu

10'dan fazla lisans için toplu indirimler

Çoklu Oturum Açma (SSO) dahil gelişmiş kullanıcı kimliği yönetimi

Bulutta depolanan varlıklar için şirket kontrolü

EKİPLER İÇİN 
CREATIVE CLOUD

İŞLETMELER İÇİN 
CREATIVE CLOUD



Sizin için en uygun lisanslama modelini seçin

Abonelik

Dönemsel seçenekler ve bağlılık
seçenekleri sunan, aboneliğe dayalı 

lisanslama

Sunulan ürünler :
Ekipler ve İşletmeler için Creative Cloud, 

Adobe Acrobat DC

Dönem:
1-3 yıl

Toplu indirim :
VIP Select ile sunulur

Lisans Yönetimi :
Admin Console aracılığıyla yönetim ve 

dağıtım kolaylığı

Kalıcı

2 yıllık sözleşmeyle kalıcı lisanslama

Sunlan Ürünler :
Diğer masaüstü ürünleri

Dönem :
2 yıl

Toplu indirim :
Kademeli olarak sunuluyor; indirimler, 

bağlı kuruluşları ve yan kuruluşları 
kapsayacak şekilde genişletilebilir

Lisans Yönetimi :
Adobe Licensing Website(LWS) 
üzerinden dağıtım ve yönetim

Kalıcı

Tek seferlik masaüstü ürün satın 
alımlarında sözleşmesiz kalıcı lisanslama

Sunulan Ürünler :
Diğer masaüstü ürünleri

Dönem:
yok

Toplu indirim :
Yok; lisans yönetimi sayesinde zaman 

kazandırır

Lisans Yönetimi :
LWS üzerinden dağıtım ve yönetim

 

VIP       CLP                                      TLP
Value Incentive Plan Cumulative Licensing Program Transactional Licensing Program



Gerekli Şartlar:

Adobe abonelik planına dahilseniz veya yeni abonelik lisans aldığınızda udemy@penta.com.tr adresine 
talebinizi iletebilir ya da Adobe yetkili iş ortaklarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcı yetkinliklerini artırmak için hazırladığımız Udemy eğitim içeriklerine erişerek yetkinliğinizi artırın. 
Udemy eğitim içeriklerimizden faydalanın.
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1 Adobe Prem�ere Rush CC
Penta Teknoloj�

İzle
Photoshop CC’de S�metr� Modu
Penta Teknoloj�

İzle

Photoshop CC’de Dışa Aktarma Özell�ğ�
Penta Teknoloj�

İzle
Illustrator CC’de Özell�kler Panel�
Penta Teknoloj�

İzle

Photoshop CC’de Kolay Maskeleme �ç�n Çerçeve Aracı
Penta Teknoloj�

İzle
Illustrator CC’de Kukla Aracı İy�leşt�rmeler�
Penta Teknoloj�

İzle

Photoshop CC’de Arayüz İy�leşt�rmeler�
Penta Teknoloj�

İzle
Illustrator CC’de Serbest B�ç�ml� Degradeler
Penta Teknoloj�

İzle

Photoshop CC’de İçer�ğe Duyarlı Doldurma
Penta Teknoloj�

İzle
Illustrator CC’de Genel Düzenleme
Penta Teknoloj�

İzle

11InDes�gn CC’de M�zanpaj Ayarları
Penta Teknoloj�

İzle

Adobe Creative Cloud
Eğitim kaynaklarına göz atın!

https://youtu.be/UdLD1XHvsII
https://youtu.be/ZDeFDubTqY0
https://youtu.be/aapzZmcvWK0
https://youtu.be/azYyGIQ1n0c
https://youtu.be/G9YEXYoYEWI
https://youtu.be/2wzIDPOaD-k
https://youtu.be/TdMYs5vhzow
https://youtu.be/DC_BbhF7tEE
https://youtu.be/77ox29G4w6Y
https://youtu.be/1dGC5ZNFgmA
https://youtu.be/uMtqWu-Q8yI
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