Adobe Creative
Cloud Enterprise

Crie experiências de marca que impulsionam o sucesso da sua empresa.
Acelere os fluxos de trabalho criativos e aumente a velocidade de criação de
conteúdo com a Adobe Creative Cloud para empresas, proporcionando à sua
organização experiências incríveis em qualquer dispositivo.
Crie sem compromissos, onde estiver
Capacite as suas equipas para criar em qualquer lugar com fluxos de trabalho e design rápidos e
flexíveis. A Creative Cloud para empresas inclui as suas aplicações favoritas, como o Adobe
Photoshop CC, o Adobe Illustrator CC e o Adobe XD CC, o mais recente Adobe Premiere Rush CC e
ferramentas que permitem que suas equipas explorem novas fronteiras em design 3D, criação de
protótipos de voz e vídeos em realidade virtual/360.

Partilhe ficheiros com segurança entre aplicações e equipas
A Creative Cloud coloca os seus arquivos, fontes, imagens, vídeos, protótipos e outros ficheiros ao
seu alcance quer no desktop, na Web e em dispositivos móveis. Além disso, permite-lhe organizar e
partilhar ficheiros rapidamente para trabalhar com mais agilidade e garantir a consistência da marca.

Agilize o processo de design com o Adobe Stock
Tenha acesso a milhões de ficheiros de criação de alta qualidade e isentos de royalties, incluindo
imagens, gráficos, vídeos, modelos e 3D. Simplifique os seus fluxos de trabalho com a pesquisa,
visualização e licenciamento direto nas aplicações da Creative Cloud. Encontre o ficheiro ideal o mais
rapidamente com a pesquisa viabilizada pela tecnologia de inteligência artificial do Adobe Sensei.*

Faça a gestão da organização e trabalhe com segurança
Sua propriedade intelectual e seu conteúdo criativo são criptografados, em trânsito ou não, ajudando
a garantir a proteção dos dados o tempo todo. Implemente softwares e serviços por meio do Single
Sign-On e aproveite o SDK de gestão de utilizadores para fazer a sincronização com sistemas
existentes, automatizando as alterações dos utilizadores, mantendo a sua organização no controle
total das contas. Os administradores de TI podem baixar relatórios para saber como os usuários
interagem com os ativos corporativos armazenados na Creative Cloud. Além disso, com apenas um
telefonema, você tem assistência para integração e suporte técnico 24 horas.

Compras consolidadas e descontos por volume
Economize muito com descontos por volume, estenda o período de sua licença a até três anos para
manter seu orçamento previsível e adicione mais licenças pelo preço reduzido. Economize ainda
mais usando o desconto por volume para comprar a Creative Cloud e a Adobe Document Cloud em
um só contrato de licenciamento.

Creative Cloud Enterprise
Componente

Uso, serviços e recursos

Desenvolvimento
para a Web e dispositivos móveis

Produção
de vídeo
e áudio

Fotografia
e design

Aplicações de desktop
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC
Adobe Illustrator CC
Adobe InDesign CC
Adobe Dimension CC
Adobe Acrobat Pro DC
Adobe InCopy CC
Adobe Bridge CC
Adobe Premiere Pro CC
Adobe After Effects CC
Adobe Audition CC
Adobe Premiere Rush CC
Adobe Media Encoder CC
Adobe Prelude CC
Adobe Dreamweaver CC
Adobe Animate CC
Adobe XD CC
Adobe Spark com recursos premium
Adobe Flash Builder + 4.7 Premium
Adobe Scout CC

Edição e composição de imagens, ferramentas 3D, edição de vídeos e análise avançada de imagens.
Organização, edição e processamento em lote de fotos digitais com uma aplicação de desktop.
Criação de gráficos e ilustrações vetoriais para impressão, Web, vídeo e dispositivos móveis.
Criação de layouts profissionais para publicações impressas e digitais.
Criação de imagens 3D fotorrealistas de alta qualidade com facilidade.
Criação, proteção, assinatura, colaboração e impressão de documentos e formulários PDF.
Capacitação de autores e designers para trabalho simultâneo no mesmo documento.
Navegação, organização e pesquisa de fotos e arquivos de design em um só lugar.
Edição de vídeos com ferramentas de alto desempenho e líderes do setor.
Criação de animações cinematográficas e efeitos visuais.
Gravação, mixagem e restauração de áudio para transmissões, vídeos e filmes.
Criação, edição e partilha de vídeos online em qualquer lugar.
Produção rápida de arquivos de vídeo para qualquer tela.
Importação e geração de logs de vídeo de qualquer formato.
Criação e desenvolvimento visual de sites modernos e responsivos.
Criação de animações interativas com ferramentas de desenho inovadoras para diversas plataformas.
Criação de designs e protótipos e partilha de experiências de usuário envolventes para sites, aplicações para
dispositivos móveis e muito mais.
Criação de imagens para redes sociais com marca própria, páginas da Web e histórias animadas em minutos.
Criação de aplicações excepcionais para Android, iOS, Windows e macOS com apenas um ambiente de desenvolvimento.
Perfis de jogos Flash na Web e em dispositivos.

Aplicações para dispositivos móveis
Adobe Capture CC
Aplicações de fotografia: Adobe Photoshop
Lightroom CC, Adobe Photoshop Mix e
Adobe Photoshop Fix
Aplicações de design: Adobe Illustrator Draw,
Adobe Photoshop Sketch e Adobe Comp CC
Aplicações de vídeo: Adobe Rush CC e
Adobe Prelude Live Logger

Capture sua inspiração em qualquer lugar e transforme-a em ficheiros prontos para produção que podem ser usados
em seu processo criativo em desktop e dispositivos móveis.
Tenha todo o potencial de edição digital de imagens da Adobe nos seus dispositivos móveis, com compatibilidade total
com o Photoshop e o Lightroom.
Criação de layouts e desenhos expressivos em dispositivos móveis e visualização de designs em dispositivos iOS.
Criação de histórias visuais e vídeos animados e edição com os recursos avançados do Premiere Pro
em dispositivos móveis.

Principais serviços
Bibliotecas da Creative Cloud
Ficheiros da Creative Cloud
Creative Cloud Market
Armazenamento da Creative Cloud
Adobe CreativeSync

Capacidade de salvar, procurar e partilhar ficheiros das bibliotecas diretamente nas aplicações da Creative Cloud.
Armazenamento, gestão e partilha de arquivos com colegas e clientes, mesmo que eles não tenham uma associação à
Creative Cloud.
Acesso a gráficos vetoriais, ícones, padrões e outros ativos de design para uso em seus projetos criativos.
100 GB (no plano Todos os Apps) ou 20 GB (no plano de aplicativo individual) de armazenamento na Cloud para
partilha de arquivos e colaboração.
Sincronização automática de arquivos, fontes, fotos, ficheiros de design, configurações, metadados, imagens do Adobe
Stock e muito mais.

Ferramentas e serviços adicionais†
Adobe Stock

Milhões de fotos, ilustrações e vídeos de alta qualidade com curadoria para aprimorar seus projetos de criação.*

Serviços de PDF
Fotos do Lightroom
Adobe Fonts
Behance e Adobe Portfolio
Partilha online

Armazenamento, partilha, combinação, exportação, organização, assinatura e monitorização de arquivos.
Edição, organização e partilha de imagens a qualquer hora e em qualquer lugar.
A fonte ideal para seus designs.
Exposição de trabalhos de criação, descoberta de novos artistas e conexões com a comunidade criativa.
Criação de um link da Web para partilhar protótipos com revisores.

Recursos empresariais exclusivos da Creative Cloud
Licenciamento por utilizadores nomeado
Creative Cloud Packager
Training em produtos

Atribuição e reatribuição de licenças a utilizadores individuais com base em Federated ID (suporte a Single Sign-On via
SAML 2.0), Enterprise ID ou Adobe ID, simplificação de tarefas de gestão de licenças e implementação de software.
Personalização de pacotes de aplicações e serviços com controle total sobre versão do produto, do tipo de licenciamento
e atualizações.
Acesso a centenas de horas de training online gratuito na seção Aprendizagem da Creative Cloud.

Recursos exclusivos para a Creative Cloud para empresas
Segurança empresarial
Adobe Admin para empresas
Registros de conteúdo
Funções de administrador configuráveis
SDK de gestão de utilizadores
Suporte empresarial
Serviços ilimitados de especialistas

Autenticação de utilizador avançada por meio de Federated ID (SSO) ou Enterprise ID, chave de criptografia dedicada
para ficheiros em repouso e propriedade corporativa de ficheiros armazenados na Cloud.
Consola centralizada online que permite aos administradores de TI estabelecer e gerir os utilizadores, grupos e
direitos, bem como acederem a ferramentas de implementação e suporte ao cliente empresarial.
Acesso a relatórios que mostram como os utilizadores estão interagindo com os ficheiros corporativos
armazenados na Creative Cloud.
Controle e gestão de licenças da Adobe pelo departamento de TI. As funções de administrador incluem sistema,
produto, perfil de produto, grupo de utilizadores, implementação e suporte.
Automatização de gestão de utilizadores e da sincronização de diretórios.
Chamada pessoal de orientação e acesso ilimitado 24 horas à equipa do suporte técnico especializado em vários idiomas.
Sessões telefônicas ilimitadas de 30 minutos com especialistas da Adobe (US$ 100 por sessão.)

* O Adobe Stock está disponível como uma compra separada.
† Serviços adicionais podem ser ativados ou desativados pelo administrador.
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