ADOBE
CREATIVE CLOUD
Voor je hele school

Adobe Fixed Price-overeenkomst
Ben je ook op zoek naar een manier om zowel
je leerlingen als je docenten te voorzien van de
gereedschappen om hun creatieve competenties
te ontwikkelen? En wil je je leerlingen tevens extra
bagage meegeven voor zijn of haar toekomst? Met
de Adobe Fixed Price-overeenkomst van SLBdiensten
betaalt je instelling een vast bedrag per jaar en krijgt
daarmee toegang tot Adobe programma’s, zoals o.a.
Photoshop, Acrobat, Premiere en InDesign. Deze
software mag je ongelimiteerd binnen de instelling
gebruiken op alle computers die eigendom zijn
van de instelling, zodat iedere leerling, docent en
medewerker de beschikking heeft over de bekende
Adobe programma’s om zijn of haar creativiteit verder
te ontwikkelen.

Waarom de Adobe Fixed Price-overeenkomst afsluiten?
1. Zeer groot product-aanbod en
gunstige prijs

2. Ongelimiteerd gebruik
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Raul Lopez (Education Account Director van Adobe): “De licentieovereenkomst zoals we die met
SLBdiensten hebben afgesloten, is uniek in de wereld. Een partnership zoals met SLBdiensten die de
software naar de scholen brengt tegen de laagste prijs, is een geweldige vorm van samenwerking."

5. Zeer voordelige licentie voor studenten en
medewerkers

Wat is de prijs?
Vanwege de verschillen in grootte tussen

	Studenten kunnen voor slechts € 140,50 per jaar een
1
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Adobe Creative Cloud-abonnement bestellen bij Slim.

Het licentiejaar loopt van 1 juni tot en met 31
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log je in op slbdiensten.nl. Vanzelfsprekend kan je
altijd contact met ons opnemen.
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Prijs bij het ter perse gaan van deze uitgave

6. Adobe Admin Console

Hoe bestel ik de overeenkomst?

	De beheerder van de instelling krijgt toegang tot de

Contactpersoon van SLBdiensten logt in op onze

Adobe Admin Console. Een centrale locatie waar Adobe

website en bestelt daar eenvoudig in een paar

licenties gedistribueerd en beheerd kunnen worden.

minuten de overeenkomst. 4 keer per jaar kunnen
we deze overeenkomst bij Adobe bestellen:

	De instelling krijgt onbeperkt toegang om alle gedeelde
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op de computers die eigendom zijn van de instelling.
Voorbeeld:
	Door het gebruik van dit dashboard zijn nu alle Adobe
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Begin december krijgt de school toegang tot de
Adobe Admin Console en kan gelijk aan de slag.

slbdiensten.nl/adobe

Inbegrepen Exclusieve Apps
Exclusieve Apps

Waar wordt het voor gebruikt

Adobe Aero

Bouw, bekijk en deel interactieve AR-ervaringen.

Adobe Fresco voor iPad
Pro & Windows

Herontdek het plezier van tekenen en schilderen met een app die is gebouwd voor Apple
Pencil en touch-apparaten.

Adobe XD

Ontwerp, maak prototypen van en deel aansprekende gebruikerservaringen voor websites,
mobiele apps en meer.

Adobe Photoshop
voor iPad

Je kunt Photoshop nu overal mee naartoe nemen, met functies die speciaal voor de iPad
opnieuw zijn ontworpen.

Adobe Illustrator voor
iPad Pro (Private Beta)

Maak prachtige grafische afbeeldingen of teken kunstwerken met de meest geavanceerde
vector-ontwerptool op de iPad Pro.

Adobe Dimension

Maak eenvoudig fotorealistische 3D-afbeeldingen van hoge kwaliteit.

Adobe Character
Animator

Animeer je 2D-personages in realtime.

Adobe InCopy CC

Maak het mogelijk voor schrijvers en ontwerpers om tegelijkertijd aan hetzelfde document
te werken.

Adobe Photoshop
Lightroom Classic

Bewerk en organiseer foto's, geoptimaliseerd voor desktop.

Adobe Photoshop Lightroom

Bewerk, organiseer en deel uw foto's overal met de cloudgebaseerde fotoservice.

Adobe Fuse (Beta)

Aangepaste 3D-figuren maken voor je Photoshop-projecten.

Adobe Spark

Creëer branded social-mediagraphics, webpagina's en videoverhalen met animaties binnen
enkele minuten.

Adobe Premiere Rush

Creëer, bewerk en deel overal online video's.

Inbegrepen Desktop Apps
 reative Cloud Enterprise bestaat op dit moment uit de onderstaande producten. Je betaalt een vaste prijs
C
per jaar, voor ongelimiteerd gebruik op de instelling.
Desktop Apps

Waar wordt het voor gebruikt

Adobe Photoshop CC

Bewerk afbeeldingen en maak composities, gebruik 3D-gereedschappen,
bewerk video’s en voer geavanceerde beeldanalyses uit.

Design

Adobe Illustrator CC

Maak vector gebaseerde afbeeldingen voor drukwerk, web, video en
mobiele apparatuur.

Design

Adobe InDesign CC

Ontwerp professionele lay-outs voor gedrukte en digitale publicaties.

Design

Adobe Bridge CC

Doorblader, orden en doorzoek je foto’s en ontwerpbestanden op één
centrale locatie.

Design

Adobe Acrobat Pro DC

Maak, beveilig en onderteken PDF-documenten, werk er samen met
anderen aan en druk ze af.

Design

Adobe Dreamweaver CC

Ontwerp, ontwikkel en onderhoud op standaarden gebaseerde websites
en toepassingen.

Web

Adobe Animate

Maak rijke, interactieve content voor verschillende platforms en apparaten.

Web

Adobe Premiere Pro CC

Bewerk video met krachtige, toonaangevende software voor
videobewerking.

Video en Audio

Adobe After Effects CC

Maak professionele bewegende beelden en visuele effecten.

Video en Audio

Adobe Audition CC

Maak, bewerk en verbeter audio voor uitzendingen, video en film.

Video en Audio

Adobe Prelude CC

Stroomlijn de import en registratie van video in elke video-indeling.

Video en Audio

Adobe Media Encoder CC

Snel videobestanden uitvoeren die geschikt zijn voor vrijwel elk scherm.

Video en Audio

Voor een aanvullende prijs per gebruiker per jaar is ook een additionele productbundel beschikbaar.
Deze aanvullende overeenkomst bevat de volgende apps.

Desktop Apps

Waar wordt het voor gebruikt

Photoshop Elements

Maak verbluffende foto’s. Ervaring niet nodig.

Premiere Elements

Maak verbluffende films. Ervaring niet nodig.

Captivate

Interactieve eLearning maken voor een multi-devicewereld.

Presenter

Zet PowerPoint-dia’s om in interactieve eLearning.

Frans Peeters,
Ostrea Lyceum:
“Als je als school het Adobe
contract niet neemt, doe je
je studenten en je personeel
ernstig tekort.”

Contact
Wil je meer informatie over de
mogelijkheden rondom Adobe Creative
Cloud? We denken graag met je mee.
Je kunt ons telefonisch bereiken via
020 - 420 13 96 of een mail sturen naar
servicedesk@slbdiensten.nl

