
Na voljo so vam osnovna orodja 
Naredite prehod od koncepta do izvedbe 

s programskim paketom Adobe Creative 

Suite 3 Web Standard. Razvijte produkte 

in izdelajte prototip s programom Adobe 

Fireworks® CS3. Projekt oživite 

s programoma Adobe Dreamweaver® CS3 

in Adobe Flash® CS3 Professional, ki sta  

najširše uporabljeni orodji za spletno 

oblikovanje in razvoj. Enostavno vzdrževanje 

končnega projekta in vgradnjo uporabniško 

ustvarjene vsebine omogoča Adobe 

Contribute® CS3. Programski paket Creative 

Suite 3 Web Standard združuje osnovna 

spletna orodja.

Odkrijte inteligentno integracijo
Izkoristite prednosti tesne integracije med 

vašimi osrednjimi orodji, da lahko pozabite 

na programsko opremo in se osredotočite na 

projekt. Krožno urejanje med programi 

Adobe Fireworks CS3, Flash CS3 in 

Dreamweaver CS3 zagotavlja prilagodljiv 

in enostaven deloven potek, ki omogoča 

enostavno premikanje in spreminjanje 

produktov. Izboljšana podpora za 

tehnologijo CSS omogoča, da lahko začnete 

razvoj CSS znotraj programa Fireworks 

in naredite enostaven prehod 

v Dreamweaver. Dreamweaver in Contribute 

omogočata izboljšano skladnost 

upodabljanja, nova orodja FLV pa pospešijo 

video integracijo.

Uživajte v  najnovejšem delovnem poteku
Uporabite vgrajena orodja programskega 

paketa Creative Suite 3 Web Standard, da 

izboljšate vaše obstoječe spretnosti in se 

istočasno spoznate z novimi zanimivimi 

tehnikami in tehnologijami. Ujemite val 

spletnega videa s prefi njenimi spletnimi 

video orodji ali raziščite nove možnosti 

v razvoju mobilnih vsebin. Spoznajte razvoj 

s programom Spry za spletno tehnologijo 

Ajax in nov jezik ActionScript™ 3.0 za format 

Flash. S programskim paketom Creative 

Suite 3 Web Standard imate prihodnost 

v svojih rokah.

Programski paket Adobe Creative 
Suite 3 Web Standard združuje 
programe Adobe Bridge CS3, Adobe 
Version Cue® CS3, Adobe Device 
Central CS3, Adobe Stock Photos 
in Adobe Acrobat® Connect™ 
s programi:
• Adobe Dreamweaver CS3
• Adobe Flash CS3 Professional
• Adobe Fireworks CS3
• Adobe Contribute CS3

Premislite o programskem paketu 
Adobe Creative Suite 3 Web Premium

Programski paket Adobe Creative 
Suite 3 Web Premium obsega celotno 
rešitev za spletno oblikovanje in 
razvoj. Ponuja vse funkcije 
programskega paketa Creative Suite 3 
Web Standard in je še dodatno 
nadgrajen s prednostmi, ki jih nudijo 
programi Adobe Photoshop® CS3 
Extended, Adobe Illustrator® CS3 
in Adobe Acrobat 8 Professional.

PROGRAMSKI PAKET ADOBE® 
CREATIVE SUITE® 3 WEB STANDARD
POENOSTAVITE SPLETNO 
OBLIKOVANJE, RAZVOJ 
IN VZDRŽEVANJE
Programski paket Adobe Creative Suite 3 Web Standard je 
osnovno orodje za spletne oblikovalce in razvijalce. Vsebuje 
najnovejše različice osnovnih orodij za izdelavo in vzdrževanje 
interaktivnih spletnih strani, aplikacij in vsebine mobilnih 
naprav. Zgradite prototip projekta, razvijte produkte ter 
izdelajte in vzdržujte profesionalna spletna doživetja.



Sistemske zahteve

Windows®

• Procesor Intel® Pentium® 4, Intel Centrino®, Intel 
Xeon® ali Intel Core™ Duo (ali skladen)

• OS Microsoft® Windows XP s servisnim paketom 
2 ali OS Windows Vista™ Home Premium, 
Business, Ultimate ali Enterprise (overjen za 
32-bitno različico)

• 1 GB delovnega pomnilnika RAM

• 3 GB razpoložljivega prostora na trdem disku 
(med namestitvijo je potreben še dodaten 
prostor)

• Resolucija monitorja 1.024×768 s 16-bitno video 
kartico

• Pogon DVD-ROM 

• QuickTime 7.1.2 za večpredstavnostne vsebine

• Povezava na splet ali telefonska povezava 
za aktivacijo izdelka

• Širokopasovna povezava na splet za fotografi je 
Adobe Stock Photos* in ostale storitve 

Macintosh

• Procesor PowerPC® G4 ali G5 ali večjedrni 
procesor Intel

• Mac OS X, različica 10.4.8 in okolje Java™ Runtime 
Environment 1.5 za Adobe Version Cue CS3 
Server

• 1 GB delovnega pomnilnika RAM

• 4,5 GB razpoložljivega prostora na trdem disku 
(med namestitvijo je potreben še dodaten 
prostor)

• Resolucijo monitorja 1.024×768 s 16-bitno video 
kartico

• Pogon DVD-ROM 

• QuickTime 7.1.2 za večpredstavnostne vsebine

• Povezava na splet ali telefonska povezava za 
aktivacijo izdelka

• Širokopasovna povezava na splet za fotografi je 
Adobe Stock Photos* in ostale storitve 

* Obstaja možnost, da spletne storitve, med drugim vključno 
s storitvami Adobe Stock Photos in Acrobat Connect, 
v določenih državah, jezikih in valutah niso na voljo. 
Razpoložljivost storitev se lahko spremeni. Uporaba spletnih 
storitev je določena s predpisi in pogoji ločene pogodbe in 
je za njih lahko potrebno dodatno plačilo.  Za podrobnosti 
obiščite spletno stran www.adobe.com.

Najpomembnejši razlogi za nakup programskega paketa 
Adobe Creative Suite 3 Web Standard
Najboljši med najboljšimi
Na voljo so vam vsa osnovna orodja 

za izgradnjo prototipa, oblikovanje, razvoj 

in vzdrževanje spletnih strani, aplikacij, 

interaktivnih doživetij in mobilne vsebine. 

Uživajte v novih funkcijah in integraciji med 

programi Dreamweaver CS3, Flash CS3 

Professional, Fireworks CS3 in Contribute 

CS3.

Zmogljiva integracija
Nadgradite integrirane delovne poteke, ki 

omogočajo hitro in učinkovito menjavo 

produktov, tako da se od razvoja do dostave 

pomikate učinkovito. Krožno urejanje med 

programi Fireworks, Flash in Dreamweaver 

omogoča hiter razvoj prototipa, izdelavo slik 

in optimizacijo. Datoteke lahko uvozite tudi 

iz ostalih ustvarjalnih orodij Adobe.

Profesionalna interaktivna oblika
Odkrijte zmogljivo in izrazito ustvarjalno 

okolje Flash. Slikam dodajte življenje 

s priljubljenimi orodji za animacijo, zelo 

kakovostnim upodabljanjem teksta, fi ltri in 

drugimi učinki ter priljubljenimi orodji FLV, 

vključno s podporo kanala alfa in 

upodabljanjem serije dokumentov.

Najsodobnejše tehnologije in standardi
Ostanite v koraku z razvojem tehnologije in 

standardov. Oblikujte v tehnologiji CSS in 

XML; integrirajte z razvojnimi okolji HTML, 

XHTML, XML, Adobe ColdFusion®, ASP, 

ASP.NET, JSP ali PHP; preverite vsebino 

na različnih brskalnikih in operacijskih 

sistemih; in se pripravite na nov spletni 

protokol različice 6 (IPv6).

Enostavno spletno vzdrževanje
Rešite se enostavnih spletnih urejanj. 

S programom Contribute CS3 lahko 

posameznikom ali skupinam omogočite 

enostavno urejanje in objavljanje vsebine 

na spletne strani in bloge iz nadzorovanih 

aplikacij, ki temeljijo na pravicah, ali iz 

aplikacij Microsoft .

Razvoj v jeziku ActionScript 3.0
Naredite korak naprej z zelo zmogljivim, 

objektno orientiranim programskim 

jezikom ActionScript 3.0 za predvajalnik 

Adobe Flash Player. Raziščite povsem nov 

svet prilagajanja po meri z bogatim naborom 

jezikov, aplikacijskih programskih 

vmesnikov (API), knjižnic in zgovornih 

javnih podpornih storitev.

Preizkušeni postopki
Enostavna uporaba preizkušenih postopkov 

spletnega oblikovanja in razvoja. Naredite 

dosleden, na tehnologiji CSS osnovan razvoj, 

s pomočjo orodij za postavitev CSS in 

ponazoritev v programu Dreamweaver. 

Povlecite in spustite vir XML na spletno 

stran. Uporabite prvo industrijsko 

integrirano orodje za preverjanje točk 

Section 508 in WCAG Priority 2.
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Za dodatne informacije

Za dodatne informacije glede programskega 
paketa Adobe Creative Suite Web Standard 
obiščite spletno stran
www.adobe.com/products/creativesuite/web.

Zgradite prototip, oblikujte, razvijte in vzdržujte interaktivne spletne strani, aplikacije in vsebine mobilnih naprav.

Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
USA
www.adobe.com


