ZAŁĄCZNIK NUMER 4 Wykaz funkcji oprogramowania do zapytania ofertowego nr 4/POWER/2018
Creative Cloud lub równoważny - Szybki dostęp do aplikacji i usług Creative Cloud z poziomu
komputera
Umożliwia bezpośredni dostęp do wysokiej jakości zasobów bez opłat licencyjnych
Umożliwia synchronizowanie i natychmiastowe udostępnianie plików dla wszystkich połączonych
urządzeń
Umożliwia dostęp do aktualnej biblioteki czcionek udostępnianej przez różnych producentów
Photoshop lub równoważny - Edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów
Posiada tryb symetrii
Posiada mechanizm wypełniania z uwzględnieniem zawartości
Pozwala tworzyć ramki kształtów lub tekstu służące jako obiekty zastępcze
Lightroom lub równoważny - Edytowanie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie zdjęć
z dowolnego miejsca
Umożliwia edytowanie zdjęć z dowolnego miejsca — korzystając z urządzenia przenośnego, strony
internetowej lub komputera.
Umożliwia porządkowanie zdjęć poprzez dodawanie znaczników (opisów)

Illustrator lub równoważny - Grafiki i ilustracje wektorowe
Umożliwia tworzenie grafik wektorowych
Pozwala uzyskiwać wypełnienie gradientowe poprzez mieszanie kolorów
Umożliwia tworzenie własnych pasków narzędzi
InDesign lub równoważny - Projektowanie stron i układu materiałów przeznaczonych do druku
oraz cyfrowych
Umożliwia tworzenie dokumentów łączących grafikę z tekstem oraz interaktywnych dokumentów
online
Umożliwia przygotowanie składu dokumentu do druku lub zapis do formy cyfrowej w formacie
EPUB, PDF, HTML.
Umożliwia automatyczne dopasowanie zawartości (tekstu i grafik) przy zmianach rozmiaru
dokumentu
Adobe XD lub równoważny - Opracowywanie, tworzenie i udostępnianie prototypów interfejsu
użytkownika
Umożliwia dopasowanie projektu do ekranów o różnych rozmiarach
Umożliwia tworzenie animacji poprzez konwersję plików wektorowych i bitmapowych
Adobe PremiereRush lub równoważny - Tworzenie i udostępnianie wideo online z dowolnego
miejsca
Umożliwia tworzenie i edycję wideo na urządzeniu mobilnym
Umożliwia natychmiastowe udostępnianie w mediach społecznościowych
Umożliwia synchronizację i edycję utworzonego materiału na innych urządzeniach
Adobe Premiere Pro lub równoważny - Produkcja i montaż filmów

Umożliwia montaż filmów w dowolnym formacie np.8K, VR
Umożliwia wykorzystanie elementów zapisanych w innych programach np. do animacji, edycji
dźwięku
AfterEffects lub równoważny – Kinowe efekty wizualne i animacje
Umożliwia tworzenie efektów łączących wideo z obrazami oraz animację tekstów
Umożliwia efekty wprowadzające ruch obiektów
Umożliwia wykorzystanie wyników pracy w innych programach na
Dimension lub równoważny - Tworzenie fotorealistycznych obrazów 3D do oznaczeń marki, ujęć
produktów i projektów opakowań
Umożliwia wykorzystanie plików m.in. z formatu SVG do tworzenia obrazów 3D
Umożliwia nakładanie warstw z logo na wizualizowanych obiektach
Umożliwia automatyczne dopasowanie oświetlenia, perspektywy, cienia do wybranego materiału,
tekstury i tła
Acrobat Pro lub równoważny - Tworzenie, redagowanie i podpisywanie dokumentów oraz
formularzy PDF
Umożliwia konwersję plików popularnych programów np. Word, Excel, PowerPoint do pliku PDF
Umożliwia scalanie kilku plików PDF w jeden dokument
Dreamweaver lub równoważny - Projektowanie i programowanie nowoczesnych, aktywnych
witryn
Umożliwia tworzenie i edycję witryn internetowych z wykorzystaniem HTML oraz CSS
Umożliwia dopasowanie wyświetlania tworzonych stron do różnych rozmiarów ekranów
Umożliwia edycję i podgląd stron w czasie rzeczywistym
Animate lub równoważny - Animacje interaktywne na różnych platformach (dawniej Flash
Professional)
Umożliwia zapis animacji w formatach HTML5 Canvas, WebGL, Flash/Adobe AIR,SVG
Umożliwia wykorzystanie deformacji siatki dla materiałów wektorowych i rastrowych
Umożliwia tworzenia animacje z wykorzystaniem warstw
Adobe Audition lub równoważny - Nagrywanie, miksowanie i naprawa dźwięku
Umożliwia nagrywanie oraz edycję audio z zastosowaniem efektów (redukcja szumu, echo
miksowanie ścieżek)
Umożliwia eksportowanie zawartości audio do audycji internetowej
Character Animator lub równoważny - Animowanie postaci 2D w czasie rzeczywistym
Umożliwia utworzenie animacji 2D z kamery internetowej w czasie rzeczywistym
Umożliwia publikowanie animacji na żywo w serwisach np. YouTube, Facebook
Spark lub równoważny – Błyskawiczne tworzenie grafiki, stron internetowych oraz historii wideo
Umożliwia szybkie dodatnie do grafiki tekstu i umieszczenie jej na portalu społecznościowym lub
stronie internetowej
Umożliwia szybkie łączenie wideo, tekstu i dźwięku w klip wideo

Bridge lub równoważny - Centralna obsługa zasobów projektów
Umożliwia szybkie porządkowanie i układanie obrazów panoramicznych oraz HDR
Obsługuje technologię HTML5 CEP
Umożliwia importowanie zdjęć i wideo z urządzeń przenośnych oraz aparatów cyfrowych na
komputer macOS
Media Encoder lub równoważny - Szybkie wysyłanie plików wideo na dowolny ekran
Umożliwia eksportowanie wideo w formacie H.264 8K
Umożliwia przyspieszane sprzętowo kodowanie HEVC w systemie Windows 10 dla procesorów Intel®
Core™ 7. generacji lub nowszych oraz GPU Intel Graphics
Umożliwia obsługę przepływu przetwarzania obrazu kamer RED (IPP2)
InCopy lub równoważny - Współpraca z autorami i redaktorami
Umożliwia edycję dokumentu w tym samym czasie projektantom oraz redaktorom tekstu
Prelude lub równoważny – Gromadzenie metadanych, rejestrowanie i wersje wstępne
Umożliwia nadawanie nazw i obsługę metedanych klipów wideo
Umożliwia dodawanie notatek (komentarzy) do plików multimedialnych
Fuse lub równoważny - Tworzenie własnych postaci 3D do projektów programu Photoshop.
Umożliwia szybkie tworzenie postaci za pomocą biblioteki materiałów 3D
Umożliwia importowanie własnej zawartości 3D
Flash Builder lub równoważny - Środowisko programistyczne do pracy z kodem aplikacji Flash i
pakowania aplikacji na urządzenia przenośne
Umożliwiająca przygotowywanie zaawansowanych aplikacji internetowych RIA bazujących na
technologii Adobe Flash.

