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Sobre a FlagTalk
A Adobe lançou a nova versão do Creative Cloud – CC2015 – e com ela várias novidades foram
lançadas, a destacar nos softwares Adobe Photoshop, Adobe Muse, Adobe After Effects e
Adobe Premiere Pro.
Vem assistir a este webcast e fica a conhecer as principais novidades do CC2015 por
especialistas no mercado.

Tópicos do Webcast
Adobe Photoshop:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Novas Opções do CC2015 para fotografia e Design
Creative Cloud Libraries com Adobe Stock e Linked Assets
Design com Artboards
Usar Adobe Stock com Creative Cloud Libraries
Novas opções de exportação para design
Pré-visualização de design de website e apps mobile
Efeito Blur mais realista
Corrigir imagens de forma mais rápida
Painel Glyph para melhor acesso aos glifos usados
Mover e redimensionar objectos com maior controlo
Melhores panoramas com Content-Aware Fill
Optimização do Adobe Camera Raw 9.1

Adobe Muse:
●
●
●

Pesquisa directa de imagens Royalty free através da Adobe Stock CC
Integração do adobe Typekit para incluir fontes no website
Introdução de novas soluções no painel widgets tais como blog feed – funcionalidade que permite
exibir todos os posts, notícias e atualizações

●
●

Solução e-commerce através do widget shopify cart
Vídeo background para novas abordagens criativas

Adobe After Effects:
●
●
●
●
●
●

Nova arquitectura de render com optimizações em performance e previews
Previews contínuos
Integração das Bibiotecas partilhadas Creative Cloud
Novo tracker de Rostos
Novas opções de Customização do interface
Novo software para animação de personagens: Adobe Character Animator

Adobe Premiere Pro:
●
●

●
●
●
●

Novo motor e workspace Lumetri para trabalho criativo de cor em vídeo
Nova ferramenta Adobe Hue, para capturar cor a partir de dispositivos móveis, e aplicar em
projectos de Premiere
Integração das Bibiotecas partilhadas Creative Cloud
Nova transição inteligente para juntar vídeo e audio que tenha cortes durante entrevistas
Nova integração com o Adobe Premiere Clip
Adobe Media Encoder com novo render inteligente para re-editar vídeos automaticamente quando
precisam de duração mais curta.

Gravação do Webcast

