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Skab bøger, illustrationer og tryksager af professionel kvalitet med de grafiske programmer i Adobe Creative
Cloud.

Adobe er verdens førende producent af software til grafik, foto- og videoredigering. Med denne bog lærer du
at arbejde smartere med de seneste udgaver af programmerne Photoshop CC, InDesign CC og Illustrator CC.

Lær alt om hvordan Photoshop CC bruges til alt fra simple justeringer af billeder til hvordan du kan bruge
redskaber som kloning og pensler til at finjustere grafik og foto ned til mindste detalje.

Få mere ud af InDesign CC ved at lære om programfaciliteter som master-sider, listeopstillinger, fodnoter og
tastaturgenveje. Få tips og tricks til design af tryksager, og hvordan du får det bedste resultat ved publicering

af bøger, e-bøger, brochurer, plakater, visitkort mm.

Vi gennemgår også Illustrator CC, som er et tegneprogram til udarbejdelse af tegninger, logodesign,
wireframes til hjemmesider og meget mere. Du lærer hvordan du nemt og effektivt kan opbygge forskellige
former for illustrationer. I Illustrator CC arbejder du med vektorgrafik. Det har den fordel, at det kan skaleres i

uendelighed uden tab af kvalitet.

Hver enkelt side beskriver en enkelt funktion i det pågældende program. Du kan derfor bruge bogen som et
opslagsværk. Gennem letforståelige instruktioner får du for eksempel styr på hvordan du deler billeder, filer

og andet indhold med Adobe Creative Cloud.

Skrevet til begyndere såvel som øvede med lyst til at arbejde kreativt.
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