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ACDSee Systems
ACDSee 10 Power Pack
Az ACDSee 10 Power Pack programcsomag az alábbi szoftvereket tartalmazza:
1. ACDSee 10 Photo Manager
2. ACDSee Photo Editor
3. FotoSlate 4 Photo Print Studio
Az ACDSee 10 Photo Manager a legjobb megoldás digitális fényképeink megjelenítésére,
rendszerezésére és megosztására. Kulcsszavak és kategóriák alapján nem csak rendet rakhatunk
képeink között, de villámgyorsan megtalálhatjuk bármelyiket, ha szükség volna rá. A beépített
grafikai eszközökkel egyszerűen kijavíthatjuk a tipikus képi hibákat, tökéletesíthetjük a
kevésbé sikerült fényképeket is. Az így elkészült képeket e-mailben, ingyenes internetes
albumokon keresztül vagy kiváló minőségű nyomatok formájában bárkivel megoszthatjuk a
világban
Az ACDSee Photo Editorral képeinket kiadványokhoz tudjuk szerkeszteni. Kiegészítő funkciói
közé sorolható:
·
·

Fotó filter funkció, amellyel a kép színezetén javíthatunk, így egy rosszul sikerült
képből is tökéletes képet tudunk varázsolni.
Az új előre megszerkesztett sablonok segítségével egyszerűen és gyorsan hozhatunk
létre kiváló minőségű kiadványokat.

A FotoSlate 4 Photo Print Studioval fényképeket tudunk nyomtatni
·
·
·
·
·

Számtalan papírfajta és elrendezési forma
Mindenféle nyomtatóval kompatibilis.
Automatikus szintbeállító funkció
Képek keretes nyomtatása
Dokumentumok PDF formátumba való mentése.
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ACDSee Systems
ACDSee Photo Editor
Számtalan funkció található az ACDSee Photo Editor képszerkesztőben, amelyben a képnéző,
az album-, és naptárszerkesztő mellett képkategorizálót és a fotók retusálásához szükséges
műveleteket, grafikai effektusokat is találhatunk. A szoftver egyszerű kezeléssel, átlátható
menüszerkezettel rendelkezik, számtalan képformátum kezelésére alkalmas.
A grafikai program segítségével képeinket kiadványokhoz tudjuk szerkeszteni.
Az ACDSee Photo Editor kiegészítő funkciói közé sorolható:
·
·

Fotó filter funkció, mellyel a kép színezetén javíthatunk, így egy rosszul sikerült képből
is tökéletes képet tudunk varázsolni.
Az új előre megszerkesztett sablonok segítségével egyszerűen és gyorsan hozhatunk
létre kiváló minőségű kiadványokat.
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ACDSee Systems
ACDSee Photo Manager 2009
Az ACDSee Photo Manager 2009 a legjobb megoldás digitális fényképeink megjelenítésére,
rendszerezésére és megosztására. Kulcsszavak és kategóriák alapján nem csak rendet rakhatunk
képeink között, de villámgyorsan megtalálhatjuk bármelyiket, ha szükség volna rá. A beépített
grafikai eszközökkel egyszerűen kijavíthatjuk a tipikus képi hibákat, tökéletesíthetjük a
kevésbé sikerült fényképeket is. Az így elkészült képeket e-mailben, ingyenes internetes
albumokon keresztül vagy kiváló minőségű nyomatok formájában bárkivel megoszthatjuk a
világban
A szoftver főbb tulajdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Több mint 100 különböző képformátumot ismer és kezel gond nélkül
Az egyik leggyorsabb képmegjelenítő alkalmazás a világon
Képi metaadatok kényelmes szerkesztése
Fotók automatikus letöltése külső eszközökről (fényképezőgép, iPod, mobiltelefon stb.)
Sokoldalú képjavító funkciók a fényképek gyors és hatékony retusálásához
Fotók egyszerű megosztása e-mailben, akár átméretezés nélkül
Lenyűgöző diavetítések készítése látványos átmenetekkel és hangaláfestéssel
Fejlett nyomtatási lehetőségek, jobb papírkihasználás, tintatakarékos nyomtatás
Többszintű mentési lehetőség a képek biztonságos megőrzése érdekében
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ACDSee Systems
ACDSee Pro Photo Manager 2.5
Az ACDSee Pro Photo Manager 2.5 tudásával és árával messze kiemelkedik a képnézegető és
katalogizáló programok közül, ez a szoftver az ACDSee profi fotósoknak szánt kiadása.
Legfrissebb változata számos hasznos új funkcióval és eszközzel bővült.
A képkezelő szoftver főbb tulajdonságai:
·
·
·
·
·
·

Digitális képek megjelenítése, katalogizálása, szerkesztése
RAW formátumú képek feldolgozása
Adobe DNG formátum támogatása
Teljes körű színkezelés
Testre szabható munkakörnyezet és gyorsbillentyűk
Vista alatti működés
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Adobe
Authorware 7.0
A Macromedia Authorware 7.0 egy olyan vizuális felülettel rendelkező multimédiás
oktatóanyag-készítő szoftver, amelynek segítségével látványos e-learning alkalmazásokat
hozhatunk létre. Az Authorware programmal szoftverfejlesztők, képzési tanácsadók vagy egy
adott témakör szakértői egyszerűen ötvözhetik a képeket, hangokat, animációkat, szövegeket és
a videókat egy lenyűgöző, multimédiás elemekben gazdag oktatási tananyagban. Az eredmény
terjeszthető az interneten, intraneten vagy akár CD-n - minden platformon konzekvensen kiváló
minőségben. A szoftver segítségével figyelemmel kísérhető a tanulók tevékenysége és fejlődése
a beépített adatbázis-összekötő és adatkövető rendszerrel, növelve ezzel az oktatás
hatékonyságát.
Az Authorware 7.0 újdonságai:
·

Könnyű - A vizuális szerkesztői felület, és a Macromedia Authorware ikonjaiba eleve
beépített interaktivitás lehetővé teszi, hogy már a script-nyelvet alapszinten ismerő
felhasználók is multimédiás elemekben gazdag oktatóanyagot szerkeszthessenek. Az
elkészített e-learning anyagot egy gombnyomással publikálhatjuk az interneten,
intraneten vagy akár CD-n, DVD-n. A fejlesztésben számos sablon és
alkalmazásvarázsló lesz segítségünkre. Az integrált és automatizált publikálási folyamat
egy gombnyomásra készíti el a végső terméket: az oktatóanyagot.

·

Hatékony - Az új, más felhasználókkal megosztható, saját készítésű függvények és a
hozzáadott, nyílt tulajdonságok még összetettebb anyagok készítését teszik lehetővé. A
beépített adatkövető funkciók segítségével végigkísérhetjük a tanulási folyamatot.

·

Együttműködik más szoftverekkel - Utólag módosíthatunk már létező tartalmakat, vagy
XML- és ODBC-támogatással készíthetünk új generációs e-learning-alkalmazásokat.
Az új Auhorware Application Accessibility Kit segítségével más felhasználók számára
is elérhetővé tehetjük a tartalmat.

A grafikai program jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
Captivate 4.0
Az Adobe Captivate 4.0 a legkönnyebb út a professzionális minőségű, Flash formátumú,
interaktív szimulációk és szoftverbemutatók készítéséhez. Programozási és egyéb multimédiás
tudást nem igényel, a képernyőn végbemenő történések így is automatikusan rögzítésre
kerülnek, beleértve az egérkurzor mozgását, szövegrészeket, legördülő menüket, stb. Az
elkészült anyaghoz hozzászerkeszthető interaktív eLearning interakció, mint például
szövegdobozok és testre szabható teszt- és kvíz kérdések is. A kis fájlméretnek és a nagy
felbontásnak köszönhetően a Captivate ideális a gyors oktatási, felhasználó-támogatási és online termékbemutató anyagok készítésére.
Kétségtelen, hogy egy üzleti találkozón, egy bemutatón, egy előadáson, vagy egy oktatás
keretében gyakran többet ér az elmondottak vizuális alátámasztása, mint egy Microsoft
PowerPoint diasorozat, és hozzá az elmondott szöveg. Az Adobe Captivate 4.0 ezen elgondolás
megvalósítását segíti elő.
A Captivate 4.0 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Bővített kimeneti lehetőségek
Adobe Photoshop rétegek támogatása
Testreszabható widgetek
PowerPoint prezentációk támogatása
Professzionális projekt sablonok
Véletlenszerű quiz-kérdések és kérdés-sablonok
Forgatókönyv alapú elágazások
Animációs effektek
Audió felvétel és szerkesztés
Diák többletinformációval ellátva RollOver segítségével
Változtatható Skin-ek és menük
XML exportálás és importálás
Automatikus újrafelvétel
Integrálhatóság az eLearning rendszerek között

A szoftver jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
Creative Suite 4 Design Standard
Az Adobe Creative Suite 4 Design Standard egy olyan grafikai szoftvercsomag, amely teljes
körű megoldást jelent a kreatív grafikai stúdiók és mindenki számára, aki nyomdai
kiadványszerkesztéssel foglalkozik. A Creative Suite szoftverei professzionális segítőtársak a
szkenneléstől a nyomdai (levilágítás) kiadványok elkészítéséig.
A Creative Suite 4 a már korábban bevált Design Collection hagyományait követi. A csomagot
alkotó grafikai programok mind az Adobe legújabb fejlesztéseit tartalmazó alkalmazások. Két
teljesen új megoldás is helyet kapott mindezek mellett.
A Creative Suite 4 nem csak a szoftverek egy dobozba csomagolását jelenti, hanem a
programok teljesen összehangolt munkavégzését is. Az alkalmazások közti átjárás könnyű és
biztonságos, hiszen azok tökéletesen kezelik egymás fájljait és ugyanazt a színkezelést
használják. Nem kell többé ideiglenes állományokkal küszködni. Az Adobe InDesign például
beolvassa az Adobe Illustrator (.AI) és az Adobe Photoshop (.PSD) formátumokat is. A
zökkenőmentes folyamatban a csomaghoz adott Version Cue projektmenedzser segít.
A Design Standard szoftvercsomag a következő Adobe komponenseket tartalmazza:
·
·
·
·

Adobe Acrobat 9 Pro
Adobe Illustrator CS4
Adobe InDesign CS4
Adobe Photoshop CS4

További megosztott alkalmazások, segédprogramok:
·
·
·

Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Adobe Version Cue CS4
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Adobe
Creative Suite 4 Design Premium
Az Adobe Creative Suite 4 Design Premium egy olyan grafikai szoftvercsomag, amely teljes
körű megoldást jelent a kreatív grafikai stúdiók és mindenki számára, aki nyomdai
kiadványszerkesztéssel foglalkozik. A Creative Suite szoftverei professzionális segítőtársak a
szkenneléstől a nyomdai (levilágítás) kiadványok elkészítéséig.
A Creative Suite 4 a már korábban bevált Design Collection hagyományait követi, éppen ezért
tekinthetünk rá annak utódjaként is. A csomagot alkotó grafikai programok mind az Adobe
legújabb fejlesztéseit tartalmazó alkalmazások. Két teljesen új megoldás is helyet kapott
mindezek mellett.
A Creative Suite 4 nem csak a szoftverek egy dobozba csomagolását jelenti, hanem a
programok teljesen összehangolt munkavégzését is. Az alkalmazások közti átjárás könnyű és
biztonságos, hiszen azok tökéletesen kezelik egymás fájljait és ugyanazt a színkezelést
használják. Nem kell többé átmeneti és ideiglenes állományokkal küszködni. Az Adobe
InDesign például beolvassa az Adobe Illustrator (.AI) és az Adobe Photoshop (.PSD)
formátumokat is. A zökkenőmentes folyamatban a csomaghoz adott Version Cue
projektmenedzser segít.
A Design Premium szoftvercsomag a következő Adobe komponenseket tartalmazza:
·
·
·
·
·
·
·

Adobe Acrobat 9 Pro
Adobe Dreamweaver CS4
Adobe Fireworks CS4
Adobe Flash CS4 Pro
Adobe Illustrator CS4
Adobe InDesign CS4
Adobe Photoshop Extended CS4

További megosztott alkalmazások, segédprogramok:
·
·
·

Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Adobe Version Cue CS4
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Adobe
Creative Suite 4 Master Collection
Az Adobe Creative Suite 4 Master Collection egy olyan szoftvercsomag, amely teljes
megoldást jelent a kreatív grafikai stúdiók, web-szerkesztők, web-fejlesztők, videós
szakemberek és mindenki számára, aki nyomdai, internetes, mobil, multimédiás, vagy videó
kiadványszerkesztéssel foglalkozik.
A Creative Suite 4 nem csak a szoftverek egy dobozba csomagolását jelenti, hanem a
programok teljesen összehangolt munkavégzését is. Az alkalmazások közti átjárás könnyű és
biztonságos, hiszen azok tökéletesen kezelik egymás fájljait és ugyanazt a színkezelést
használják. Nem kell többé átmeneti és ideiglenes állományokkal küszködni. Az Adobe
InDesign például beolvassa az Adobe Illustrator (.AI) és az Adobe Photoshop (.PSD)
formátumokat is. A zökkenőmentes folyamatban a csomaghoz adott Version Cue
projektmenedzser segít.
Az Adobe Creative Suite 4 nem csak a korábban megismert Design Collection folytatása, mely
a kiadványszerkesztőknek nyújt teljes megoldást, hanem a régebbi Macromedia Studio és webes programjai is a csomagba beépülésre kerültek. De a kreativitás nem áll meg nyomtatásnál és
az internetnél. Az Adobe Creative Suite segítségével mobil eszközökre is készíthetünk
animációt, grafikát. Ugyan így a csomag része a professzionális videószerkesztő kollekció is.
Az Adobe Creative Suite 4 három területet ölel fel, így három típusú csomagban vásárolható.
Grafikusoknak és DTP szakembereknek a Creative Suite Design készletet, a web-fejlesztőknek
és web-designereknek a Creative Suite Web csomag, a videósoknak pedig a Creative Suite
Production dobozt ajánljuk. Azoknak pedig, akik mindhárom területen dolgoznak, a Creative
Suite Master Collection a tökéletes választás.
A Master Collection szoftvercsomag a következő Adobe komponenseket tartalmazza:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Adobe Acrobat 9 Pro
Adobe After Effects CS4
Adobe Contribute CS4
Adobe Dreamweaver CS4
Adobe Encore CS4
Adobe Fireworks CS4
Adobe Flash CS4 Pro
Adobe Illustrator CS4
Adobe InDesign CS4
Adobe OnLocation CS4
Adobe Photoshop Extended CS4
Adobe Premiere Pro CS4
Adobe Soundbooth CS4
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További megosztott alkalmazások, segédprogramok:
·
·
·
·

Adobe Bridge CS4
Adobe Device Central CS4
Adobe Dynamic Link
Adobe Version Cue CS4

A szoftvercsomag jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

13

Adobe
Creative Suite 3 Design Premium
Az Adobe Creative Suite 3 Design Premium egy olyan grafikai szoftvercsomag, amely teljes
körű megoldást jelent a kreatív grafikai stúdiók és mindenki számára, aki nyomdai
kiadványszerkesztéssel foglalkozik. A Creative Suite szoftverei professzionális segítőtársak a
szkenneléstől a nyomdai (levilágítás) kiadványok elkészítéséig.
A Creative Suite a már korábban bevált Design Collection hagyományait követi, éppen ezért
tekinthetünk rá annak utódjaként is. A csomagot alkotó grafikai programok mind az Adobe
legújabb fejlesztéseit tartalmazó alkalmazások. Két teljesen új megoldás is helyet kapott
mindezek mellett.
A Creative Suite nem csak a szoftverek egy dobozba csomagolását jelenti, hanem a programok
teljesen összehangolt munkavégzését is. Az alkalmazások közti átjárás könnyű és biztonságos,
hiszen azok tökéletesen kezelik egymás fájljait és ugyanazt a színkezelést használják. Nem kell
többé átmeneti és ideiglenes állományokkal küszködni. Az Adobe InDesign például beolvassa
az Adobe Illustrator (.AI) és az Adobe Photoshop (.PSD) formátumokat is. A zökkenőmentes
folyamatban a csomaghoz adott Version Cue projektmenedzser segít.
A Design Premium szoftvercsomag a következő Adobe termékeket tartalmazza:
·
·
·
·
·
·

Adobe Acrobat 8 Pro
Adobe Dreamweaver CS3
Adobe Flash Pro CS3
Adobe Illustrator CS3
Adobe InDesign CS3
Adobe Photoshop Extended CS3
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Adobe
Director 11
A Macromedia Director termékvonal az iparág vezető multimédia szoftverévé nőtte ki magát az
első verzió megjelenése óta. A Macromedia a Director új verziójával is bebizonyította, hogy
odafigyel a felhasználókra, és eleget tesz az elvárásoknak. A fejlesztőkörnyezetbe integrált
médiaformátumok széles körű támogatásának és a Lingo, valamint a JavaScript nyelveknek
köszönhetően az interaktív megoldások hihetetlen kavalkádját készíthetjük el, gyorsan és
könnyedén.
Mindig újabb és újabb technológiák, megoldások, bővítmények kerülnek bele az új verziókba,
most sincs ez másképp, és ami a legfontosabb, most már a szó szoros értelmében is
gördülékeny az együttműködés a Macromedia többi termékével. Hibátlan a multimédiás
technológiákban gyakran használt fájlformátumok kezelése, konvertálása, felhasználhatósága.
A Lingo nyelv mellett megjelent a Director legújabb verziójában a JavaScript is.
A Director 11 multimédia szoftvert ajánljuk oktatási intézményeknek, fejlesztőcégeknek és
magánszemélyeknek is, akik gazdag multimédiás tartalmat készítenek - nem csak oktatási
célokra. Termékbemutatók, cégismertetők készítésére is kiválóan alkalmas, és minden olyan
felhasználási területen nagy hasznát lehet venni, ahol látványos és dinamikus tartalmat
szeretnénk szolgáltatni.
A szoftver jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
FreeHand 11
A Macromedia FreeHand 11 segítségével új formába önthetjük kreatív vízióinkat, ezzel a
kiváló multipublikációs tervezői szoftverrel. Az így elkészített munkákat egyszerre
hasznosíthatjuk nyomdai és webes publikációra is.
A szoftver főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Réteg nélküli animáció
Animációs hatások
Dokkolható eszközpanelek
Macromedia szimbólumkönyvtár
Mesteroldalak használata
Szabványos rajzeszközök
Szimbólumalapú kitöltő- és színezőeszközök
Szabadkézi rajzolást elősegítő eszközök
Átlátszóság
Térhatású segédháló
Interaktív objektum-transzformáció

A Macromedia FreeHand MX alkalmazást ajánljuk kreatív szakembereknek,
arculattervezőknek, csomagolástervezőknek, reklámszakembereknek és mindenkinek, aki
professzionális szinten, vagy akár amatőr felhasználóként is ki tudja aknázni e nagyszerű
szoftver tudását.
A grafikai program jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
Illustrator CS4
Az Adobe Illustrator CS4 kiterjeszti a vektorgrafikus ábrázolásmód határait. A szoftverben
szerkesztett grafika, logó, lapterv felhasználható az interneten, nyomtatásban és multimédiás
videóanimáció alapjaként. A széleskörű integrációnak köszönhetően az Illustrator fájlok
számtalan egyéb Adobe szoftverben feldolgozhatók. A legújabb technológiát megtestesítő,
dinamikusan változó adatbázis-tartalmon nyugvó XML-dokumentumok szükségtelenné teszik
mutációk szerkesztését.
Az Illustrator CS4 szoftvert azoknak ajánljuk, akik illusztrációkat, rajzokat, technikai ábrákat,
vagy kézi stílusú rajzokat szeretnének megjeleníteni dokumentumokban, kiadványokban, vagy
az interneten. A grafikai program kiválóan használható még grafikonok és dekorációk
készítésére is.
Az Illustrator CS4 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Többoldalas dokumentum lehetősége
Színátmenetek láthatósága
Továbbfejlesztett színátmenet eszköz
Új rajzoló eszköz (blob brush)
Együttműködés és exportálási lehetőségek
Továbbfejlesztett felhasználói felület
Fejlettebb megjelenés panel
Bővített grafikus stílusok
Színbontást ellenőrző előnézet
Felhasználóbarát újítások
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Adobe
Photoshop CS4
Az Adobe Photoshop CS4 jelenti a világban a professzionális képszerkesztés alapjait. Ez a
konkurencia nélkül álló grafikai program bármely felhasználási területen állandó, kiváló
minőséget garantál. Segítségével kompozíciós montázsgrafikákat készíthetünk, de valósághű
ecsetstílusai önmagában is alkalmassá teszik festésre, rajzolásra. Fotográfusok használhatják,
mint sötétkamrát, ahol hagyományos feladatokat végezhetnek el jóval rövidebb idő alatt,
alacsonyabb költséggel, valamint kijavíthatják a felvételi hibákat is. Bármely területen
kívánunk publikálni, a Photoshop CS4 szoftverben készült grafika minden esetben az első
lépést jelenti a munkafolyamatban.
A magazinokat, plakátokat szerkesztő Adobe InDesign, Adobe Illustrator, valamint a videó- és
multimédiaszerkesztésben használt Adobe After Effects és Adobe Premiere szoftverek, vagy
más szoftverházak termékei is "mozgásképtelenek" az Adobe Photoshop CS4 által exportált
képek híján. Ugyanakkor a szoftver önmagában is alkalmas az internetre szánt vagy nyomdára
optimalizált képek előkészítésére, sőt a Photoshoppal egybeépített Adobe ImageReady
szoftvernek köszönhetően akár teljes, interaktív weboldalak szerkesztését is lehetővé teszi.
A Photoshop CS4 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dokumentumok újszerű megjelenítése
Korrekciós panel
Maszkok panel
Tartalomfüggő méretezés
Továbbfejlesztett illesztési lehetőségek
Nézet forgatása és az új grafikus gyorsítás lehetőségei
Fejlettebb tónusváltoztató eszközök (fakító, színégető, szivacs)
Camera Raw fejlesztések
Lightroom 2 együttműködés
Bridge CS4 együttműködés
Közösségi források
Fejlettebb nyomtatási lehetőségek
3D festési és szerkesztési lehetőségek
3D-s objektum animálási lehetősége

Az Adobe Photoshop CS4 grafikai programot ajánljuk kiadványszerkesztőknek, grafikusoknak,
amatőr vagy profi fotósoknak, műkedvelőknek, és mindenkinek, aki digitális képekkel
dolgozik. Akár szkennelés, akár retusálás vagy varázslatos képek készítése a feladat ez a
grafikai program mindig a legjobb választás lesz.
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Adobe
Photoshop Extended CS4
Az Adobe Photoshop CS4 jelenti a világban a professzionális képszerkesztés alapjait. Ez a
konkurencia nélkül álló grafikai program bármely felhasználási területen állandó, kiváló
minőséget garantál. Segítségével kompozíciós montázsgrafikákat készíthetünk, de valósághű
ecsetstílusai önmagában is alkalmassá teszik festésre, rajzolásra. Fotográfusok használhatják,
mint sötétkamrát, ahol hagyományos feladatokat végezhetnek el jóval rövidebb idő alatt,
alacsonyabb költséggel, valamint kijavíthatják a felvételi hibákat is. Bármely területen
kívánunk publikálni, az ebben a szoftverben készült grafika minden esetben az első lépést
jelenti a munkafolyamatban.
A magazinokat, plakátokat szerkesztő Adobe InDesign, Adobe Illustrator, valamint a videó- és
multimédiaszerkesztésben használt Adobe After Effects és Adobe Premiere szoftverek, vagy
más szoftverházak termékei is "mozgásképtelenek" az Adobe Photoshop CS4 által exportált
képek híján. Ugyanakkor a Photoshop CS4 önmagában is alkalmas az internetre szánt vagy
nyomdára optimalizált képek előkészítésére, sőt a Photoshoppal egybeépített Adobe
ImageReady szoftvernek köszönhetően akár teljes, interaktív weboldalak szerkesztését is
lehetővé teszi.
Az Adobe Photoshop Extended CS4 változat a már megszokott képszerkesztő képességeken
felül 3D, animáció, videó, és más professzionális grafikusoknak, dizájnereknek, mérnököknek,
kutatóknak, és tudósoknak szánt funkcióval lett ellátva. Emellett MATLAB és DICOM
támogatást is találunk a programban.
A Photoshop CS4 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dokumentumok újszerű megjelenítése
Korrekciós panel
Maszkok panel
Tartalomfüggő méretezés
Továbbfejlesztett illesztési lehetőségek
Nézet forgatása és az új grafikus gyorsítás lehetőségei
Fejlettebb tónusváltoztató eszközök (fakító, színégető, szivacs)
Camera Raw fejlesztések
Lightroom 2 együttműködés
Bridge CS4 együttműködés
Közösségi források
Fejlettebb nyomtatási lehetőségek
3D festési és szerkesztési lehetőségek
3D-s objektum animálási lehetősége

Az Adobe Photoshop Extended CS4 grafikai programot ajánljuk kiadványszerkesztőknek,
grafikusoknak, amatőr vagy profi fotósoknak, műkedvelőknek, és mindenkinek, aki digitális
képekkel dolgozik. Akár szkennelés, akár retusálás vagy varázslatos képek készítése a feladat
ez a grafikai program mindig a legjobb választás lesz.
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Adobe
Photoshop Extended CS3
Az Adobe Photoshop CS3 márkanév egyet jelent a profi képszerkesztéssel. Ez a konkurencia
nélküli grafikai program már régóta a kedvence a kiadványszerkesztőknek, grafikusoknak,
fotósoknak, designereknek, web-oldal készítőknek, videós szakembereknek, orvosoknak,
matematikusoknak, kutatóknak, tudósoknak, és mindenkinek, akik képekkel foglalkoznak.
Az Adobe Photoshop CS3 több, mint 15 éves pályafutása alatt valóban a képszerkesztés
alapjává vált. Gyakorlatilag minden területen, ahol csak képekkel dolgoznak, megjelenik. A
szoftver az évek során egyre több és több eszközzel bővült, így mára egy nagyon komplex
termék lett, amivel gyakorlatilag bármit megtehetünk a képeken, fotókon, rajzokon. Éppen az
az összetett, sokfunkciós tulajdonsága nyitotta meg a kaput arra, hogy az Adobe több változatát
is kifejlessze a Photoshop CS3 szoftvernek.
Az Adobe Photoshop CS3 Extended változat a már megszokott képszerkesztő képességeken
felül 3D, animáció, videó, és más professzionális funkcióval is el lett látva. E mellett MATLAB
és DICOM támogatást is találunk a programban.
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Adobe
Photoshop Lightroom 2
Az Adobe Photoshop Lightroom 2 grafikai szoftver profi fotósoknak készült. Az alkalmazással
a fényképészek könnyen tárolhatják, rendszerezhetik, módosíthatják és publikálhatják fotóikat,
legyen szó akár több ezer képről. A fejlesztők a publikus bétafázis alatt a fotós közösség
bevonásával sokat csiszoltak a szoftver használhatóságán, és új funkciókat vezettek be,
amelyek gördülékenyebbé és élvezetesebbé teszik a munkát.
A Photoshop Lightroom 2 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dual-monitor támogatás
nagyméretű képek kezelése (64-bites operációs rendszerek támogatása)
áttekinthetőbb rendszerezés (Library Filter Bar)
intelligens kulcsszavak (Suggested Keywords)
továbbfejlesztett keresés
új ecset és filter (Local Adjustment Brush, Graduated Filter)
minőségromlás nélküli filterek
intelligens (tömeges) nyomtatás
SDK eszközök fejlesztőknek
kameraprofilok kezelése
Adobe Camera Raw 4.5, Adobe DNG Converter 4.5 támogatás

A szoftver a 64-bites operációs rendszereket is támogatja, így a nagyobb méretű képek kezelése
sem okozhat problémát.
Az Adobe Photoshop Lightroom fotószerkesztő szoftvert kifejezetten fényképészeknek, profi
fotósoknak ajánljuk, hiszen mindenkinek nagy segítség, aki úgy szeretne a képek
feldolgozásával foglalkozni, hogy emellett ne kelljen belemélyednie a bonyolult képszerkesztő
szoftverek rejtelmeibe. A terméket azoknak is ajánljuk, akik régóta használják a Photoshop
programot.
A szoftver jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
Photoshop Elements 7.0
Az Adobe Photoshop Elements 7.0 könnyed, mégis sokoldalú, professzionális tudást nem
igénylő, de mégis professzionális eredményt nyújtó képszerkesztő program otthoni képeink
nyomtatására, internetes publikálására. A windows-os verzióban egy képkatalogizáló szoftver
is segít, hogy ne vesszünk el a képrengetegben.
A Photoshop Elements 7.0 segítségével az egyszerű hibajavításoktól a bonyolult szerkesztési és
montázsfeladatokig sok mindennel megbirkózhatunk. Digitális kameráról egyenesen
letölthetjük képeinket, de a hagyományosan szkennelt fotót is ugyanolyan könnyedén
szerkeszthetjük vele. Rosszul sikerült fotóink javítására is lehetőségek sokasága áll
rendelkezésünkre (alul- vagy túlexponált képek fényértékeinek módosítása, illetve piros szemek
eltüntetése). A grafikai program tele van ötletekkel és megoldási javaslatokkal arra, hogyan
tehetjük képeinket élvezhetőbbé, érdekesebbé, valamint egyszerű animációkat is készíthetünk a
beépített eszközök segítségével.
A szoftver kezelőfelülete az Adobe Photoshop mintájára készült, mégis vannak lényeges
különbségek, például csak RGB-ben tud dolgozni, tehát nem nyomdai kivitelre tervezték.
A Photoshop Elements 7.0 újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nemkívánatos elemek gyors törlése
Könnyű kijelölés és formázás
Másodpercek alatti retusálás
A képeket hamarabb megtaláljuk, mint bármikor előtte
Legyen Ön is a képszerkesztés nagymestere!
Gyors korrekció a bőrön, és más felületek lágyítása
Képek megosztása az interneten
Tökéletes csoportkép
Drámai fekete-fehér fényképek egyszerűen
Szabadon engedett kreativitás

Ezt a könnyen kezelhető, leleményes grafikai programot bátran ajánljuk mindenkinek, aki
szeretné egyszerűen és fantáziadúsan formálni képeit, de nem szeretne elveszni a bonyolultabb
képszerkesztő programok rengetegében.
Az Adobe Photoshop Elements 7.0 csak Windows operációs rendszeren futtatható!
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Adobe
Photoshop Elements 6.0
Az Adobe Photoshop Elements 6.0 könnyed, mégis sokoldalú, professzionális tudást nem
igénylő, de mégis professzionális eredményt nyújtó képszerkesztő program otthoni képeink
nyomtatására, internetes publikálására.
A szoftver segítségével az egyszerű hibajavításoktól a bonyolult szerkesztési és
montázsfeladatokig sok mindennel megbirkózhatunk. Digitális kameráról egyenesen
letölthetjük képeinket, de a hagyományosan szkennelt fotót is ugyanolyan könnyedén
szerkeszthetjük vele. Rosszul sikerült fotóink javítására is lehetőségek sokasága áll
rendelkezésünkre (alul- vagy túlexponált képek fényértékeinek módosítása, illetve piros szemek
eltüntetése). A grafikai program tele van ötletekkel és megoldási javaslatokkal arra, hogyan
tehetjük képeinket élvezhetőbbé, érdekesebbé, valamint egyszerű animációkat is készíthetünk a
beépített eszközök segítségével.
A szoftver kezelőfelülete az Adobe Photoshop mintájára készült, mégis vannak lényeges
különbségek. A Photoshop Elements 6.0 csak RGB-ben tud dolgozni, tehát nem nyomdai
kivitelre tervezték.
A Photoshop Elements 6.0 újdonságai:
·

Kreativitás azonnal! - A rugalmas sablonoknak köszönhetően pillanatok alatt
elkészíthetjük a képkompozíciót. Csak a kép elhelyezési metódusát, a stílust, valamint a
keretet kell kiválasztanunk és már készen is vagyunk.

·

Még jobb animációk - Az unalmas diavetítés helyett új animációs lehetőségekkel
dobhatjuk fel a vetítést. A Flash technológián alapuló animációs galériában érdekes
hatások között válogathatunk, mint pl. a lapozás. Ennek köszönhetően képeinkből
látványos "filmet" készíthetünk, amelyek még hangulatosabbá teszik fényképeinket.

·

Animált webgaléria - Most már nemcsak statikus képgalériát készíthetünk, hanem Flash
alapokon működőt is. Ráadásul közben nem kell attól félnünk, hogy elveszünk a
webtervezés rejtelmeiben, hiszen az Adobe Photoshop Elements mindent megcsinál
helyettünk.

·

Szuper szerkesztési lehetőség - Készítsünk remek képeket a szuper szerkesztési
lehetőségekkel! A finoman hangolt színek, a világosság és az expozíció állításához az új
Színgörbe csúszkák állnak rendelkezésünkre. Emellett lehetőségünk van valós feketefehér képek készítésére, lencsekorrekcióra és elmosott részek élesítése is.

·

Osszuk meg képeinket barátainkkal, családtagjainkkal! - A beépített fénykép
szolgáltatással képeinket az internetre is feltölthetjük, ahol további lehetőségeket
találhatunk.
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Ezt a könnyen kezelhető, leleményes grafikai programot bátran ajánljuk mindenkinek, aki
szeretné egyszerűen és fantáziadúsan formálni képeit, de nem szeretne elveszni a bonyolultabb
képszerkesztő programok rengetegében.
Az Adobe Photoshop Elements 6.0 csak Macintosh operációs rendszeren futtatható!
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Adobe
Technical Communication Suite 1.3
Az Adobe Technical Communication Suite egy olyan grafikai szoftvercsomag, amely teljes
megoldást nyújt a technikai dokumentációk és információk megírására, menedzselésére és
publikálására. A technikai instrukciókat több formátumban és több nyelven állíthatjuk elő.
Könnyedén kreálhatunk professzionális dokumentációkat, felhasználói kézikönyveket,
tudástárat, eLearning anyagokat, súgót, interaktív 3D-s modelleket, gazdag tartalommal
rendelkező animált bemutatóanyagokat és szimulációkat.
Az Adobe Technical Communication Suite azon Adobe szoftvereket foglalja magába, amelyek
a technikai dokumentáció készítése során segítségünkre lehetnek.
A szoftvercsomag tartalma:
·
·
·
·

Adobe Acrobat 3D
Adobe FrameMaker
Adobe Captivate
Adobe RoboHelp

A fenti grafikai programok jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Adobe
Visual Communicator 3
A Visual Communicator 3 szoftver segítségével video prezentációt készíthetünk öt egyszerű
lépésben:
1. Válasszunk ki egy a sablont a 31 rendelkezésre álló közül
2. Írjuk be a szövegünket a súgógépbe
3. Gyűjtsük össze azokat a multimédia anyagokat (videók, képek, hangok, PowerPoint
prezentációk, stb.), amiket fel szeretnénk használni
4. Rögzítsük a prezentációnkat egyszerre akár három kamerával
5. Osszuk meg a kész bemutatót e-mail-ben, CD-ROM vagy akár FLV formátumban a
Flash Media Server-en keresztül
A Visual Communicator remek eszköz céges beszámolók, termékbemutatók vagy belső
tréningek készítésére. Az elkészített prezentációt akár a belső kommunikációs hálózaton
keresztül is közvetíthetjük.
A szoftver jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Apple
Aperture 2.0
Az Aperture 2.0 hihetetlen eszközöket nyújt fényképészeknek, mappák/könyvtárak
rendezéséhez, gyors kép szerkesztéshez és igazításhoz, és egyszerű publikáláshoz. Akár RAWban, akár JPEG-ben készíti fényképeit, az Aperture a legjobbat hozza ki belőlük.
Figyelem! A szoftver működéséhez Mac számítógép szükséges!
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Apple
iLife ’09
Az {B}iLife ’09{/B} az Apple díjnyertes digitális életmód szoftvercsomagjának frissített
változata, amely magában foglalja a legújabb változatait az iPhoto, az iWeb, GarageBand és
iDVD szoftvereknek, és a teljesen újra fogalmazott iMovie szoftvert, hogy élvezhesse,
szerkeszthesse, és megoszthassa videóit.
·

{I}iPhoto{/I} – Az iPhoto automatikusan események szerint rendezi a képeit.

·

{I}iMovie{/I} – Percek alatt elkészítheti a saját filmjét a teljesen újratervezett szoftver
segítségével.

·

{I}.Mac Web Gallery{/I} – Az iLife és .Mac segítségével egy kattintással on-line
megoszthatja a fotóit és filmjeit.

·

{I}GarageBand{/I} – Szerezzen zenét, próbálgassa a hangszereket vagy akár hozza létre
a saját virtuális zenekarát.

·

{I}iWeb{/I} – Alkosson még részletesebb még természetesebb weboldalakat,
amelyekkel jobban kifejezheti önmagát.

·

{I}iDVD{/I} – Házimozik és diaporámák hollywoodi minőségben és stílusban.

Figyelem! A szoftver működéséhez Mac számítógép szükséges!
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ColorVision
Spyder2express
A számítógépes színkezelés mindig is gondot jelentett a témával komolyabban foglalkozó
fotográfusok, designerek, grafikusok, kiadványszerkesztők, nyomdai szakemberek stb.
számára. Más színeket látunk egy fényképen, másokat a számítógépünk képernyőjén és megint
másokat a kinyomtatott végterméken. Ezt a problémát orvosolják a ColorVision
Spyder2express megoldásai.
A ColorVision Spyder2express csomaggal a kezdő felhasználóktól kezdve a designereken
keresztül a profi fotográfusokig, minden felhasználó könnyedén, gyorsan és egyszerűen
kalibrálhatja a CRT, LCD/TFT vagy laptop rendszerű monitorok színeit, így biztosak lehetünk
abban, hogy képernyőnkön a valóságos, pontos színeket látjuk.
A Spyder2express megoldás előnye, hogy semmiféle szaktudást nem igényel, a kalibrációs
szoftver ugyanis automatikusan elvégez minden mérést és beállítást: a fehérpont-értéket
(színhőmérsékletet) 6500 K-re, a Gamma-értéket pedig 2.2-re állítja.
A szoftver funkciói:
·

Díjnyertes Spyder2 színmérő eszköz – A csomagban található, monitorra szerelhető
színmérő eszköz segítségével tökéletesen kalibrálhatjuk a CRT, LCD/TFT és laptop
rendszerű monitorok színeit. A Spyder2 Colorimeter sima felülete még az érzékeny
LCD/TFT monitorokat sem sérti meg.

·

Pontosabb színbeállítás – A korszerű és folyamatosan fejlődő optikai technológiának
köszönhetően a színbeállítás a korábbihoz képest ötször érzékenyebb skálán mozoghat,
így az LCD/TFT képernyőinket is pontosabban állíthatjuk be.

·

Finomhangolás – A szürke-egyensúly módosításával (Gray Balance) és a tónusbeállítás
(Tonal Response Algorithms) segítségével a profi felhasználók rendkívül finom
szürkeárnyalatokat kaphatnak.

·

Before és After nézet – A két nézet lehetővé teszi, hogy összehasonlítsuk a kalibrálás
előtti és utáni képet. Mindenki látni fogja a különbséget!

·

Egyszerű és gyors telepítés – A telepítő szoftvernek köszönhetően a színkezeléshez nem
értő felhasználók is gond nélkül elvégezhetik az eszköz kalibrálását.

·

Kétéves garancia – A színmérő eszköz meghibásodása esetén igénybe vehetjük a
kétéves garanciát.

A ColorVision Spyder2express csomaggal a kezdő felhasználóktól a profikig mindenki
tökéletesen beállíthatja a számítógép monitorjának színeit - kevesebb beállítási lehetőséggel
ugyan, de egyszerűen és gyorsan.
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ColorVision
Spyder3Pro
Ma már minden profi grafikus és designer tudja, mennyire fontos a monitor kalibrálása a
digitális munkaállomásokon. Ahol kritikusan fontosak a pontos színek, ott precízen be kell
állítani a monitorokat is. A díjnyertes Spyder technológia következő generációját képviselő
ColorVision Spyder3Pro eszköz kifejezetten a designerek igényei szerint lett tervezve.
A ColorVision Spyder3Pro új szabványt teremtett a monitor kalibrációjában. Kombinálja az
összes új Spyder3 színmérési technológiát és a Spyder3 monitorkalibráló szoftvert. Ez az újító,
riválisok nélküli termék tökéletes monitorkalibrációt nyújt a profi grafikusoknak és
designereknek.
A sima és a kétfázisú Spyder3 külső egység precíz kalibrációt, magas színvonalú ICC
(International Color Committee = Nemzetközi Színbizotság) színprofilokat készít a CRT
(katódsugaras, vagyis hagyományos monitor), LCD/TFT vagy laptop rendszerű kijelzőkhöz.
A ColorVision Spyder3 hétrészes új fénydetektora és a "művészeti méltóság" technológia még
jobb érzékenységet biztosít. Az új precíziós szűrőcsomag és az egyedülálló, szabadalmaztatott
megvilágítási technológia tovább javítják a színmegbízhatóságot. Még jobbak lettek a kalibráló
szoftver szürkeegyensúly, fehéregyensúly és színvisszaadás algoritmusai, így még tökéletesebb
színeket kapunk, beleértve a zavartalan színátmenetet (Smooth Gradient), valamint az élethű
színtónusokat és a semleges szürkét.
Az eszköz kezelésére hivatott szoftver grafikus kezelőfelülete és logikus felépítése nagyban
megkönnyíti a munkát.
A szoftver újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Harmadik generációs Spyder technológia
Megújult külső és belső
Grafikusoknak és Fotósoknak
Új, szupergyors ReCAL opció
Intelligens környezeti fényviszony mérés
Új, fotósközpontú kezelési felület
16 kalibrációs metódus
Új SpyderProof funkció
Több képernyős kalibrálás
Új kijelző asszisztens
Valósidejű kalibrálás vizsgálat
Új platform kompatibilitás

A ColorVision Spyder3 megoldásnak a kezdő felhasználótól a profi fotográfusig szinte
mindenki nagy hasznát veheti, akinek fontosak a monitoron megjelenített pontos színek.
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ColorVision
Spyder3Elite
Ma már minden profi grafikus és designer tudja, mennyire fontos a monitor kalibrálása a
digitális munkaállomásokon. Ahol kritikusan fontosak a pontos színek, ott precízen be kell
állítani a monitorokat is. A díjnyertes Spyder technológia következő generációját képviselő
ColorVision Spyder3Elite eszköz kifejezetten a designerek igényei szerint lett tervezve.
A ColorVision Spyder3Elite új szabványt teremtett a monitor kalibrációjában. Kombinálja az
összes új Spyder3 színmérési technológiát és a Spyder3 monitorkalibráló szoftvert. Ez az újító,
riválisok nélküli termék tökéletes monitor kalibrációt nyújt a profi grafikusoknak és
designereknek.
A sima és a kétfázisú Spyder3 külső egység precíz kalibrációt, magas színvonalú ICC
(International Color Committee = Nemzetközi Színbizotság) színprofilokat készít a CRT
(katódsugaras, vagyis hagyományos monitor), LCD/TFT vagy laptop rendszerű kijelzőkhöz.
A ColorVision Spyder3 hétrészes új fénydetektora és a "művészeti méltóság" technológia még
jobb érzékenységet biztosít. Az új precíziós szűrőcsomag és az egyedülálló, szabadalmaztatott
megvilágítási technológia tovább javítják a színmegbízhatóságot. Még jobbak lettek a kalibráló
szoftver szürkeegyensúly, fehéregyensúly és színvisszaadás algoritmusai, így még tökéletesebb
színeket kapunk, beleértve a zavartalan színátmenetet (Smooth Gradient), valamint az élethű
színtónusokat és a semleges szürkét.
Az eszköz kezelésére hivatott szoftver grafikus kezelőfelülete és logikus felépítése nagyban
megkönnyíti a munkát.
A Spyder3Elite bővebb beállítási lehetőséget nyújt, mint a Spyder3Pro, így a fehéregyensúlyt,
gammát, stb... is szabályozhatjuk. Ezen kívül az eszközzel kisebb projektorokat is
kalibrálhatunk.
A szoftver újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Harmadik generációs Spyder technológia
Megújult külső és belső
Grafikusoknak és Fotósoknak
Új, szupergyors ReCAL opció
Intelligens környezeti fényviszony mérés
Új, fotósközpontú kezelési felület
16 kalibrációs metódus
Új SpyderProof funkció
Több képernyős kalibrálás
Új kijelző asszisztens
Valósidejű kalibrálás vizsgálat
Új platform kompatibilitás
Front Projector funkció
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·
·
·
·
·
·
·

Korlátlan kalibrációs minta
L-Star kalibráció
Professzionális kezelési környezet
Kijelző asszisztens
StudioMatch Asszisztens
SpyderCertification
Új generációs kijelzők támogatása

A ColorVision Spyder3Elite megoldást azon professzionális fotográfusoknak,
kiadványszerkesztőknek, grafikusoknak, designereknek stb. ajánljuk, akik azt szeretnék, hogy
munkájuk közben a legtökéletesebb, legpontosabb színeket lássák a monitoron, hiszen ez
alapfeltétele annak, hogy a kinyomtatott vagy Interneten publikált végtermék tökéletes legyen.
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ColorVision
Spyder3Print
A ColorVision Spyder3Print eszközzel kiváló színprofilokat készíthetünk a Datacolor
Spectrocolorimeter 1005 spektrométer segítségével, melyeket szinte bármely színes
nyomtatóhoz (legyen az akár tintasugaras, száraztintás, thermo-szublimációs, chemo- vagy
lézernyomtató) és alapanyaghoz felhasználhatunk.
A ColorVision ezen korszakalkotó megoldása nagyban megkönnyíti a professzionális
fotográfusok és designerek dolgát, hiszen segítséget nyújt a nyomtatóbeállításoktól kezdve a
forrásanyag kiválasztásán keresztül a profil elkészítéséig és módosításáig. A tökéletes
végeredmény ezek után már garantált.
A szoftver újdonságai:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nagyobb sebesség és pontosság
Új SpyderProof funkció
Gradációs görbék importálása
Precíz szürke tengely algoritmus
L-Star kalibráció
PreciseLight funkció
16-bites támogatás
Továbbfejlesztett presetek
OnScreen Help

A
ColorVision
Spyder3Print
színkalibráló
eszközt
azoknak
(elsősorban
kiadványszerkesztőknek, designereknek, fotósoknak stb.) ajánljuk, akik számára fontos, hogy a
kinyomtatott végtermék színei valóban tökéletesek legyenek.
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ColorVision
Spyder3Studio
A ColorVision Spyder3Studio a legteljesebb, legtökéletesebb megoldás azon designerek,
fotográfusok, kiadványszerkesztők, nyomdai szakemberek stb. számára, akiknek fontos, hogy
munkájuk végeredménye tökéletes legyen. A ColorVision ezen megoldása a monitortól a
nyomtatásig végigkíséri az egész munkafolyamatot és biztosítja, hogy a forrásanyagot eredeti
színeiben lássuk viszont a képernyőn és a nyomtatás után, hiszen ez elengedhetetlen feltétele az
igényes munkának.
A ColorVision Spyder3Studio két szoftvert foglal magába:
A ColorVision Spyder3Elite eszköz segítségével tökéletesen kalibrálhatjuk monitorunk színeit,
legyen szó akár CRT (katódsugaras), LCD/TFT vagy laptop kijelzőről. A Spyder3Elite bővebb
beállítási lehetőséget nyújt, mint a Spyder3Pro, így a fehéregyensúlyt, gammát, stb... is
szabályozhatjuk. Ezen kívül az eszközzel kisebb projektorokat is kalibrálhatunk.
A ColorVision Spyder3Print eszközzel kiváló nyomtató színprofilokat készíthetünk a Datacolor
Spectrocolorimeter 1005 spektrométer segítségével, melyeket szinte bármely színes
nyomtatóhoz felhasználhatunk, legyen az akár tintasugaras, száraztintás, thermo-szublimációs,
chemo- vagy lézernyomtató.
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Corel
Corel DESIGNER Technical Suite X4
A Corel DESIGNER Technical Suite X4 egy olyan grafikai program-csomag, amely segít
Önnek, hogy szemléletes és informatív műszaki illusztrációkat vagy folyamatábrákat
készíthessen különböző méretben. Így komplex műszaki összefüggéseket és információkat tud
könnyen és gyorsan átadni bárki számára. Ha műszaki leírásokat, katalógusokat, alkatrészvagy összeállítási rajzokat, áramköri és kapcsolási rajzokat, karbantartási utasításokat kell
készítenie, ha épület vagy bármilyen más vetületi rajzokat kell bemutatnia, akkor ez a szoftver
kiváló eszköz az Ön számára.
A szoftvercsomagot alkotó programok:
·
·
·
·
·

Corel DESIGNER X4
Corel PHOTO-PAINT X4
Corel PowerTRACE X4
Corel CAPTURE X4
Right Hemisphere Deep Exploration 5.5 CSE

A szoftvercsomag tartalmazza a Right Hemisphere Deep Exploration szoftvert, amivel –
anélkül, hogy bármilyen CAD licencre lenne szüksége – valamennyi vezető tervezőprogram
rajzformátuma importálható Corel DESIGNER Technical Suite X4 programba. Nem csak a
különböző formátumokat tudja konvertálni, hanem a 3D-s modelleken dolgozhat és át is
alakíthatja őket 2-D-s adatokká. Kibővített fájltámogatása nem csak zökkenőmentes
kompatibilitást, hanem hibamentes fájlkonvertálást biztosít.
A grafikai program jelenleg angol, német és francia nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Corel
Corel DESIGNER Technical Suite 12
A Corel DESIGNER Technical Suite 12 egy professzionális komplett grafikai programcsomag, mely kifejezetten a technikai illusztráció eszközeit és a hagyományos CorelDRAW 12
szoftvercsomag előnyeit ötvözi.
A mérnöki tervezés elengedhetetlen része mindennapjainkban az elkészült tervrajzok mások
számára is olvasható és kezelhető formátumban történő megjelenítése. A Corel DESIGNER
Technical Suite 12 elsődleges célja, hogy a professzionális tervezőprogramokban, úgymint az
AutoCAD-ben elkészített tervrajzokat importálhassa és hagyományos illusztrációs eszközökkel
jelmagyarázatokat, megjegyzéseket, kiegészítő dokumentációs információkat, grafikákat,
logókat és egyéb képi design elemeket fűzhessen hozzá.
A Corel Designer Technical Suite 12 ideális felhasználói útmutatók készítéséhez éppúgy, mint
reklám és tájékoztató célokra.
A szoftver jelenleg angol, német, francia és olasz nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Corel
CorelDRAW Graphics Suite X4
Az új CorelDRAW Graphics Suite X4 egy hatékony, sokoldalú és megfizethető grafikai
programcsomag, amelyben mindent megtalál, hogy professzionális grafikákat tervezzen, és
fényképeket szerkesszen. A CorelDRAW Graphics Suite olyan standard a grafikai tervezésben,
melyet emberek milliói használnak nagy megelégedéssel. Széles felhasználók köre tudja, hogy
funkciógazdagsága és a professzionális színvonala mellett megfizethető, és a piacon a legjobb
ár-érték arányú szoftvert használja.
A CorelDRAW Graphics Suite X4 egyaránt kompatibilis a Microsoft Windows Vista és a
Windows XP operációs rendszerekkel.
A szoftver angol és magyar nyelvű kezelőfelülettel is megvásárolható.
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Corel
Corel Painter X
A Corel Painter X a világ első számú festő és illusztráló szoftvere, amely továbbra is a
természetes festés és illusztrálás legjobb megoldásait nyújtja a professzionális művészek,
tervezők és fotográfusok számára.
A Corel Painter X, a művészeti stúdió eszközök új generációja elmossa a határt a hagyományos
és a digitális művészet között. A grafikai program fejlesztésénél a fejlesztők legfőbb célja az
volt, hogy a szórakoztatóipar művészeivel, profi tervezőkkel és fotósokkal együtt
tanulmányozzák a művész keze és a vászon között létrejövő kapcsolatot. Az eredmény ez a
szoftver lett, amely új szintre emelte a festő- és illusztrálószoftver fogalmát megnövelt
teljesítményével, új kompozíciós eszközeivel és forradalmi RealBristle rendszerével, amellyel
az ecset minden egyes szála kivehetővé válik a vásznon.
A Painter X fejlesztői a szoftver készítésekor arra is ügyeltek, hogy olyan művészi eszközt
alkossanak, amely a legigényesebbeknek is megfelel remekműveik elkészítéséhez.
A grafikai program jelenleg csak angol nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Corel
Paint Shop Pro Photo X2
A Paint Shop Pro Photo X2 ideális fényképszerkesztő és grafikai szoftver mindenki számára,
aki funkciókban gazdag, de egyszerűen használható programot keres megfizethető áron.
Szerkesztőeszközök és funkciók széles skálája áll rendelkezésre a gyors eredményt adó,
automatikus javításoktól kezdve a részletekbe menően hangolható precíz műveletekig. A
felhasználók egyre több izgalmas lehetőséget fedezhetnek fel, ahogy elmélyülnek a program
használatában, az ismerkedési folyamatot pedig számos oktatóeszköz teszi kényelmessé és
egyszerűvé.
A szoftver új verziójának legfontosabb újdonsága az Express Lab, amellyel nagyobb
mennyiségű fényképet is hatékonyan dolgozhatunk fel, a képállományok egyesével történő
megnyitása nélkül. Fontos újdonság a Paint Shop Pro Photo X2-ben a rétegstílusok bevezetése
is: látványos képi effektusokat rendelhetünk képrétegekhez, amelyek a szerkesztés során
automatikusan alkalmazkodnak a réteg tartalmához. Tovább bővültek az előző verzió
kozmetikai funkciói: ügyesebben bánik el a bőrhibákkal és a ráncokkal, instant fogyókúrát
hajthatunk végre fényképünk szereplőin, kifehéríthetjük a fogakat és eltüntethetjük a szemekről
az előző, mozgalmas éjszakák nyomait.
A grafikai program jelenleg angol, német, francia és olasz nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Corel
Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate
A Corel Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate a díjnyertes Paint Shop Pro Photo X2
fotószerkesztő szoftver átdolgozott kiadása. A sok extrával teletűzdelt verziót rendkívül
kedvező áron szerezhetik be a fényképfeldolgozás szerelmesei. A grafikai program
hatékonysága tovább növekedett, miközben használata még egyszerűbbé vált. Kevesebb
kattintás szükséges, ha a fény vagy a szín hibáit akarja korrigálni, illetve meg szeretné szüntetni
a vörös szem problémát. A megújult vezérlőeszközök a képfeldolgozás valamennyi területét
precízebben kezelik.
A Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate programcsomag sok értékes bővítményt tartalmaz: az
adat-visszaállító modult (Media Recovery), egy kreatív tartalomcsomagot, egy digitális
festőcsomagot (Corel Painter Photo Essentials 4) valamint egy 2 GB-os Toshiba Pendrive-ot,
hogy azonnal tudja képeit hová menteni.
A szoftver újdonságai:
·
·

·

Windows Vista tanúsítvány – a szoftver tanúsítással rendelkezik a Windows Vista
operációs rendszerhez. Ez nem csak nagymértékű kompatibilitást biztosít Önnek, hanem
jobb teljesítményt és nagyobb biztonságot is.
Támogatott RAW formátumok – Az Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate változat a
bővítésnek köszönhetően már több mint 250 RAW fájlformátumot támogat. Ennek
köszönhetően valamennyi közkedvelt, digitális fényképezőgéppel készített fotó könnyen
feldolgozható a szoftver segítségével.
Kreatív csomag – a Paint Shop Pro Photo X2 Ultimate programcsomag 150 teljesen új,
speciális képkeretet, szegélyt és bélyegképet tartalmaz. Alkotásai megjelenítéséhez
választhat a kerek vagy négyszögletes, modern vagy klasszikus formákból egyaránt.

A szoftver jelenleg angol, német, francia és olasz nyelvű kezelőfelülettel rendelkezik.
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Magix
Photo & Videoshow Holiday Pack
A Photo & Videoshow Holiday Pack szoftver segítségével feldobhatjuk fotóinkat és videóinkat.
A látványos DVD menü, a hang és számos más egyedi beállítási lehetőség felejthetetlenné
varázsolja a nyaraláson készült fotókat és felvételeket.
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TechSmith
Camtasia Studio 5.1
Mostantól bárki létrehozhat interaktív bemutatót, oktatási anyagot vagy szemináriumot anélkül,
hogy multimédiás gyakorlattal rendelkezne. A Camtasia Studio 5.1 segítségével mindez
könnyen megvalósítható, kihasználva a multimédia adta lehetőségeket a kép és hang
továbbítására CD vagy az Internet útján.
A Camtasia Studio 5.1 funkciói:
·
·
·

Felvételkészítés: A képernyőn megjelenített összes mozdulat hanggal, alábeszéléssel
együtt rögzíthető.
Szerkesztés: A videó- és hangklippek szerkeszthetők, Internet-alapú kérdés-felelet
kapcsolat kialakítható.
Publikálás: Felhasználva minden népszerű videó formátumot, az információkat akár
CD-n, vagy akár az Internet felhasználásával is átadhatjuk.

Multimédiás ismeretekre nincs szükség
·
·
·

Ígéret: Komolyabb multimédiás ismeret nélkül is egyszerűen elkészítheti professzionális
küllemű oktatási anyagát, bemutatóját vagy hirdetését.
Könnyű felvételkészítés és publikálás: A videók képernyőről történő rögzítése és
továbbadása bármely fájlformátumba csupán egy egyszerű művelet.
Fogd, vidd, szerkeszd: A szoftver segítségével nem okoz különösebb problémát egy
igényes küllemű - képet, videót és hangot is tartalmazó - információs anyag elkészítése.

A hallgatóság megnyerése
·
·
·

Interaktivitás: Tegye a nézőket, hallgatókat aktív résztvevőkké. Készítsen navigációs
képernyőt, szimulációkat.
Digitális videó: Lehetőség szerint adjunk digitális videofelvételeket is a rögzítendő
anyagunkhoz.
Narrátor: Prezentációnk emberibbé tehető, amennyiben a képeket, videókat
alámondással egészítjük ki.

Professzionális munka
·
·
·

Zoom-n-pan: Lehetőség nyílik felvételeink bizonyos részleteinek kinagyítására, így
hívva fel azokra a hallgatóság figyelmét. A Zoom-n-pan segítségével olyan részletek is
megtekinthetők ezáltal, amelyek normál esetben nem lennének láthatóak.
Két csatornás audió: Két audiócsatorna alkalmazása esetén lehetőség nyílik háttérzene
beszúrására.
Hatékony munka: Több fájl egyszerre történő átalakítása során (egyik fájlformátumból a
másikba) jelentős idő takarítható meg.
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TechSmith
SnagIt 9.0
A SnagIt 9.0 szoftver több mint 40 féle módon képes bármely, a képernyőn megjelenő
objektum, kép, mozgókép, szövegrészlet levételére, vagyis nyugodtan elfelejtheti a „Print
Screen” billentyűt.
A SnagIt 9.0 funkciói:
·

Íme néhány lehetőség: képernyő részlet gördülő ablak, ikonok, teljes menü, kaszkád
menü, mozgókép, játékok, nyomtatóra küldött anyagok, weboldal képek.

·

Könnyen elérhető: A SnagIt a következő népszerű Microsoft szoftverek eszköztárában
található meg: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer

·

Könnyű fájl kezelés: A levett anyag 23 féle fájlformátumban menthető el,
megtekinthető a nézet ablakban (preview Window), vágólapra (Clipboard) helyezhető,
kinyomtatható, e-mail útján továbbítható.

Szerkeszthető képernyőrészletek
·
·
·

Rajzeszközök: Alakzatok bevitelére, képek beszúrására, rajzok szerkesztésére, stb.
Feliratozás: Speciális szövegek elhelyezésére, nyilak és más formák bevitelére, stb.
Képek átalakítása: Méretváltoztatás, színek megváltoztatása, művészeti hatások, stb.

Rendezhető képernyőrészletek
·
·
·

Weblapkészítés: A SnagIt segítségével lépésről-lépésre létrehozhatja saját képeit
tartalmazó weboldalát.
Válogatás a képek között: A képek könnyen könyvtárakba rendezhetők a miniatűr
(thumbnail) nézet segítségével.
Képformátumok átalakítása: Meglévő képek formátumának együttes átalakítása egy
másik képformátumba.

A képernyőrészletek kiválóan felhasználhatók prezentációk, jelentések, weboldalak
készítéséhez valamint dokumentálás és marketing feladatokra is. A SnagIt mindig kéznél van:
könnyen elérhető az asztalról (desktop) a feladatsávról (taskbar) vagy a rendszertálcáról
(system tray) is.
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Wilcom
Wilcom DecoStudio e1
A Wilcom DecoStudio kombinálja a Wilcom szoftverek tökéletes varrás- és hímzésminőségét a
CorelDRAW Graphics Suite kreativitásával és funkciógazdagságával.
A hímző program a hobbi szinten hímzők igényeitől kezdve, egészen a professzionális hímzők
igényeit is kielégíti, egészen a megjelenítéstől a szabásmintán keresztül a hímzett anyag
elkészültéig.
A DecoStudio támogat minden nehéznek látszó megoldást. Válasszon ki egy szövetet vagy
ruhaanyagot, és az alkalmazás hozzárendeli a legjobb beállításokat. A vektor alapú
illusztrációkból automatikusan hozza létre a díszítő mintát, nem kell Önnek külön
digitalizálnia. Ezáltal a gyártási eljárás jelentősen felgyorsul.
Rendkívül fontos, hogy Ön a dizájn terveket minden nézetben precízen tudja kezelni. Ezért a
DecoStudio valódi objektum-megmunkálást biztosít annak érdekében, hogy a díszítéseket igény
szerint konvertálhassa. Ha szükséges, rendkívül egyszerűen viheti fel saját, digitalizált díszítő
elemeit is.
A szoftver monogramkészítő funkciójával Ön gyorsan és egyszerűen készítheti el egyéni és
művészi monogramját dekoratív motívumok és szegélyek kombinálásával. A DecoStudio
hímző eszköze automatikusan generálja az összes, szükséges beállításokat, mint például a
fércelés, hímzés és elvarrás.
A szoftver felhasználási területei:
·
·
·
·
·
·
·
·

vektorgrafikus illusztrációk készítése
hímzés
szitanyomás
monogramok készítése
fóliakivágás
üvegfestés
mozaikkészítés
és még sok minden más

A Wilcom DecoStudio szoftvercsomag tartalma:
·
·
·
·
·

Wilcom DecoStudio e1
CorelDRAW X3
Corel PowerTRACE X3
Corel PHOTO-PAINT X3
Corel CAPTURE X3
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Redfield Plugins
Sketch Master
A Redfield Plugins Sketch Master egy rajz hatást imitáló bővítmény az Adobe Photoshop
grafikai programhoz.
A Sketch Master bővítmény legfőbb előnye a sokszínű beállíthatóság, az összetettség, és így a
valóság hűbb hatás.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

45

