Adobe Creative Cloud
for Education
מאפיינים כלליים
מהי תוכנית ?Creative Cloud for Education
 Creative Cloud for Eductionהיא תוכנית במסגרת רישוי ה VIP-של  ,Adobeהמעניקה למוסדות חינוך ולסגל המרצים והמורים
של מוסדות אלה גישה לתוכנות ולשירותים המקוונים של  ,Adobeבניהול מרכזי ועל בסיס מנוי שנתי.
תוכנית  Creative Cloud for Eductionכוללת שילוב של שני סוגי רישיונות:

•
• רישיון שמי ( ,)Named-user Licenseהמוקצה למשתמש מסויים מקבוצת הרישיונות השמיים של המוסד החינוכי.

רישיון לתחנת עבודה ( ,)Device Licenseהמוענק לתחנת עבודה מסויימת המשרתת מספר רב של משתמשים שונים.

רישיון לתחנת עבודה ()Device License
רישיון לתחנת עבודה ( )Device Licenseמיועד לצורך ההתקנה על תחנות העבודה בכיתות הלימוד ובמעבדות המחשבים של
המוסד החינוכי ,ומאופיין על־ידי הנתונים הבאים:

•
• הרישיון יכול לכלול מאגר חבילות מלאות ( )Completeשל כל תוכנות  Creative Cloudו/או מאגרי תוכנה בודדת (.)Single App
• התוכנית אינה כוללת את חבילת השירותים המקוונים של .Creative Cloud
כל רישיון בתוכנית מוענק לתחנת עבודה מסויימת ולא למשתמש מסויים באותה תחנת העבודה.

כלים יצירתיים

Photoshop® CC
עיבוד תמונה

Illustrator® CC
גרפיקה וקטורית ואיור

InDesign® CC
עיצוב ,עימוד והוצאה לאור

InCopy® CC
תהליך מערכת עתונאית מושלם

Dreamweaver® CC
בניה ועיצוב של אתרי אינטרנט

Flash® Professional CC
עיצוב חוויה אינטראקטיבית

Muse CC
עיצוב אתרי אינטרנט ללא קוד

Premiere® Pro CC
עריכת וידאו

After Effects® CC
אפקטים קולנועיים ואנימציה

Prelude™ CC
ניהול חומרי גלם מצולמים

Audition® CC
הקלטה ועריכת פס קול

SpeedGrade™ CC
טיפול צבע

Edge Animate
יצירת אנימציה לאינטרנט

Edge Code
כתיבת קוד  CSS ,HTMLוJS-

Edge Reflow
התאמת אתרים לגדלי מסך

Media Encoder CC
קידוד והמרה של קבצי מדיה

Bridge CC
ניהול קבצים ומשאבים

®Photoshop Lightroom
ניהול ,עיבוד ועריכה של תמונות

Acrobat® Pro
יצירה ועריכה של קבצי PDF

כלי פיתוח

Flash Builder® Premium
סביבת פיתוח ליישומי Flash

עדכונים

עדכונים ושדרוגים רציפים של כל התוכנות הכלולות מיד עם שחרורם.

לימוד הדרכה

אפשרות למפגשי הדרכת מומחים.

תמיכה

שירות תמיכה  24x7להורדה ,התקנה ,ויצירת חבילות התקנה.
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Adobe Creative Cloud
for Education
רישיון שמי ()Named-user License
רישיון שמי ( )Named-user Licenseמיועד עבור סגל המרצים וצוות המורים של המוסד החינוכי ,ומאופיין על־ידי הנתונים הבאים:

•
• ניהול הרישיונות מתבצע על־ידי מנהל המערכת בקונסולת הניהול.
• הרישיון יכול להיות עבור חבילה מלאה ( )Completeשל כל תוכנות  Creative Cloudו/או תוכנה בודדת (.)Single App
• התוכנית כוללת את חבילת השירותים המקוונים של .Creative Cloud
כל רישיון מוענק למשתמש מסויים בתחנת העבודה האישית שלו במוסד.

כלים יצירתיים

Photoshop® CC
עיבוד תמונה

Illustrator® CC
גרפיקה וקטורית ואיור

InDesign® CC
עיצוב ,עימוד והוצאה לאור

InCopy® CC
תהליך מערכת עתונאית מושלם

Dreamweaver® CC
בניה ועיצוב של אתרי אינטרנט

Flash® Professional CC
עיצוב חוויה אינטראקטיבית

Muse CC
עיצוב אתרי אינטרנט ללא קוד

Premiere® Pro CC
עריכת וידאו

After Effects® CC
אפקטים קולנועיים ואנימציה

Prelude™ CC
ניהול חומרי גלם מצולמים

Audition® CC
הקלטה ועריכת פס קול

SpeedGrade™ CC
טיפול צבע

Edge Animate
יצירת אנימציה לאינטרנט

Edge Code
כתיבת קוד  CSS ,HTMLוJS-

Edge Reflow
התאמת אתרים לגדלי מסך

Edge Inspect
בדיקת אתרי אינטרנט

Media Encoder CC
קידוד והמרה של קבצי מדיה

Bridge CC
ניהול קבצים ומשאבים

®Photoshop Lightroom
ניהול ,עיבוד ועריכה של תמונות

Acrobat® Pro
יצירה ועריכה של קבצי PDF

*Creative Cloud
ניהול משאבים נייד לאחסון הענן

*Sketch
איור יצירתי בסביבת הענן

*Lightroom® mobile
ניהול ,עיבוד ועריכה של תמונות

*Photoshop Mix
עיבוד תמונה וקומפוזיציה בנייד

כלי פיתוח

Flash Builder® Premium
סביבת פיתוח ליישומי Flash

Game Developer Tools
כלי פיתוח משחקים

שירותים נוספים

Creative Cloud Files
אחסון ,סנכרון ושיתוף קבצים

Typekit
שירות פונטים לאינטרנט

Behance
רשת חברתית לאנשים יצירתיים

ProSite
תיק העבודות המקוון שלכם

Edge Web Fonts
פונטים חופשיים לאינטרנט

PhoneGap Build
אריזת יישום ניידים בענן

Story Plus
כתיבה וניהול של תסריטים

Business Catalyst
כלים מקוונים לניהול אתרים

יישומים
למכשירים ניידים

*Line
שרטוט ואיור בסביבת הענן
*  iOSבלבד

אחסון ענן

 100GBלכל משתמש.

עדכונים

עדכונים ושדרוגים רציפים של כל התוכנות והשירותים הכלולים מיד עם שחרורם.

ניהול משתמשים

לוח בקרה לניהול מרוכז של המשתמשים ורישיונות.

לימוד והדרכה

•
•

תמיכה

שירות תמיכה  24x7להורדה ,התקנה ,ויצירת חבילות התקנה.

גישה לעשרות סרטוני הדרכה במגוון נושאי שימוש ותהליכי עבודה.
 2מפגשי הדרכת מומחים לכל משתמש.
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Adobe Creative Cloud
for Education
השוואת סוגי רישיונות בתוכנית
להלן השוואה בין מאפייני שני סוגי הרישיונות הכלולים בתוכנית:

תוכנות כלולות
שירותים מקוונים
אחסון ענן
עדכונים
ניהול משתמשים
לימוד והדרכה
תמיכה
אופן התקנה
התקנת עדכונים

רישיון לתחנת עבודה
()Device License

רישיון אישי למשתמש
()Named-user License

מאגרי חבילות מלאות או תוכנות בודדות

חבילה מלאה או תוכנה בודדת

לא כלולים

כלולים

אין

100GB

לכל התוכנות הכלולות

לכל התוכנות והשירותים הכלולים

אין

בקונסולת הניהול

אופציונאלי

כלול

24x7

24x7

יצירת חבילות התקנה באמצעות
Creative Cloud Packager

באופן מקוון על־ידי המשתמש
או באמצעות חבילות התקנה

יצירת חבילות עדכון באמצעות
Creative Cloud Packager

באופן מקוון על־ידי המשתמש
או באמצעות חבילות עדכון
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