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LDC
Verksamhetsstöd/programförmedling
Hej bästa programansvarig,
Hoppas du har haft en skön sommar!
De flesta börjar komma tillbaka nu efter en förtjänad ledighet och jag vill passa
på att informera dig om vad som gäller angående Adobes licenser.
Som jag informerade före sommaren, tecknade vi ett avtal med Adobe för
Adobe Cloud Desktop Apps, som inte är samma sak som Adobes molntjänst
Creative Cloud.
Anledningen för skillnaden är att molntjänsten inte ingår i Kammarkollegiets
Ramavtalet Licensförsörjning 2010, då kan vi inte teckna ett sådant avtal.
Produkten Cloud Desktop Apps innehåller ungefär samma produkter som ingick
i den tidigare Master Collection.
Det vill säga Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, Flash
Pro, Fireworks, Premiere Pro, After Effects, Audition och Bridge.
En del kollegor har rapporterat problem vid installation av hela paketet,
förmodligen för att installationen kräver stort hårddiskutrymme.
Jag har gjort två nya paketeringar som motsvarar den tidigare Design Standard
och Design Premium, för att underlätta installationen för de som inte behöver
andra produkter som ingår i det stora paketet.
Observera att licensen och kostnaden är samma för alla och tänk på att varje
gång du gör en installation förbrukas en licens.
Det är viktigt att du gör rätt beslut redan från början, eftersom du inte kan
ångra senare och installera en annan produkt med samma licens.
För närvarande går det inte att beställa enskilda produkter separat, endast
Acrobat Professional som är ett undantag tills Adobe kan distribuera det via
Adobes molntjänst.
Observera att användningen på en extra dator eller hemdator INTE ingår i
Adobes licens längre.
De olika paket som finns på programservern är:
Adobe_Creative_Cloud_CCT_2014, som motsvarar Master Collection.
Adobe_Creative_Cloud_CCT_STD_2014, som motsvarar Design Standard.
Adobe_Creative_Cloud_CCT_PREM_2014, som motsvarar Design Premium.
Serienummer eller Adobe ID, ska inte behövas och hör av dig om du stötar på
problem vid installationen.
Ha en fortsatt skön sommar!
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