
 

Tổng quan về Adobe 

Dẫn đầu 

Adobe là hãng p hần mềm dẫn đầu trong ngành 
công nghiệp và giải pháp Digital Marketing, Digital 
Media. Các công cụ và dịch vụ của Adobe cho phép 
khách hàng tạo ra các nội dung kỹ thuật số mang 
tính đột phá, triển khai trên các thiết bị làm việc, 
truyền thông, đo lường và tối ưu hóa theo thời 
gian, và giúp khách hàng kinh doanh thành công 
hơn. 
  

 Sáng tạo 

Adobe là một công ty sáng tạo- Họ tạo những 
trải nghiệm tốt nhất trong thế giới đồ họa và 
truyền thông kỹ thuật số với những công cụ và 
giải pháp hiệu quả, giúp biến những ý tưởng 
thành kết quả ấn tượng. 

 

Adobe đang thay đổi thế giới  
Ở khắp mọi nơi, nhờ Adobe, bạn có thể thấy 
được các Nội dung đã được xây dựng và tối ưu 
hóa bởi - từ websites, video games, và 
smartphones tới televisions, tablets, và nhiều hơn 
nữa. Phần mềm Adobe Creative Cloud® cung cấp 
các công cụ sáng tạo nhất để tạo ra các phương 
tiện truyền thông kỹ thuật số, trong khi đó Adobe 
Marketing Cloud cung cấp giải pháp marketing đột phá Data-driven . Định hướng chính về Digital 
Media và  Digital Marketing giúp cho khách hàng của Adobe có những lợi thế nhất định trong kinh 
doanh và tang trưởng mạnh mẽ.  
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Là một trong những công ty phần mềm lớn nhất thế giới, Adobe đã đạt doanh thu hơn 4 tỷ USD 
trong năm 2013.  Cam kết của Adobe trong cuộc cách mạng ý tưởng và truyền thông luôn mạnh mẽ 
cho đến ngày nay kể từ khi công ty được thành lập vào năm 1982.  Trong những năm qua, Adobe đã 
giúp định hình lại ngành công nghiệp với công nghệ cao với các sản phẩm : 
 PostScript® và PDF cho ngành công nghiệp in ấn 
 Dreamweaver® và Flash® cho công nghệ thiết kế web 
 Adobe Premiere® và  After Effects® cho phim và Tivi 
 LiveCycle® và Flex™ cho doanh nghiệp lớn 
 Adobe AIR™ cho mở rộng và làm phong phú ứng dụng Internet  và deskyop 
 Photoshop® và Acrobat® phục vụ cho tất cả các khách hàng và đa ngành 

 

Adobe® Creative Cloud™  
Mở rộng khả năng sáng tạo. 
Creative Cloud tập hợp tất cả các ứng dụng mới nhất cho desktop và mobile. 
Kết nối , sáng tạo và chia sẻ theo các cách khác nhau. Adobe cung cấp nhiều 
giải pháp cho tất cả các đối tượng : Cá nhân, sinh viên, nhiếp ảnh gia, doanh 
nghiệp, khối giáo dục, chính phủ, phi lợi nhuận, phi chính phủ và từ thiện.  

 
Ứng dụng thiết kế tốt nhất thế giới. Ngay trên desktop của 
bạn 

Phiên bản Creative Cloud bao gồm tất cả các ứng dụng ưu 
thích trên desktop như Photoshop, Illustrator,  Premiere Pro — 
với hàng trăm tính năng mới và cải tiến. Thực hiện công việc 
của bạn hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất với các ứng dụng 
theo tiêu chuẩn mới nhất.  

 

 

Ứng dụng Mobile để thiết lập các ý tưởng trong chuyển 
động 

Phác thảo, vẽ và chỉnh sửa ảnh với ứng dụng Creative Cloud 
trên Mobile. Bản đóng gói  đầy đủ tính năng, sức mạnh và dễ sử 
dụng. Bạn có thể hoàn thiện công việc trên máy tính và chia sẻ 
mọi nơi. Just touch. And go.  

 
 

Sản phẩm và  
giải pháp 



 

 
Thế giới sáng tạo của bạn . Khắp mọi nơi  

Với Creative Cloud, tập tin, fonts, màu sắc, hình ảnh và các 
chia sẻ, cộng tác luôn ở trong tầm tay của bạn. Vì thế bạn có 
thể làm việc bất cứ nơi đâu. Adobe sẽ luôn đảm bảo dữ liệu 
thông suốt và bảo mật hoàn hảo. 

 

 

Tìm giải pháp Adobe Creative Cloud phù hợp  
 

 
Individuals 

 
 
Photographers 

 
Students and Teachers 

Khách hàng hiện tại : Nhận toàn bộ 
ứng dụng và dịch vụ chỉ từ 
$29.99/mo 

Gồm Photoshop CC plus 
Lightroom cho desktop, 
mobile, và web từ $40/mo. 

Học sinh và giáo viên tiết 
kiệm tới 60% với Creative 
Cloud. Chỉ từ $19.99/mo. 

 
 
Small and Medium Business 

 
 
Schools and Universities 

 
 
Government 

Dễ dàng quản lý tới 150 licenses. 
Giữ giá cố định $49.99/mo trên 
mỗi user đến 2 năm. 

Cấp phép linh hoạt và triển 
khai phù hợp với môi trường 
giảng dạy 

Công nghệ tiêu chuẩn công 
nghiệp. Hỗ trợ doanh 
nghiệp. Triển khai an toàn. 

 
Lợi ích Creative Cloud  

Ceative Cloud phù hợp với tất cả các đối tượng doanh nghiệp trong đó cho phép sử dụng tất cả các 
ứng dụng sáng tạo của Adobe, thiết lập và quản lý nhanh chóng, dễ dàng và linh hoạt. 

 Đổi mới- Adobe luôn cập nhật các phần mềm liên tục và người dùng có thể trải nghiệm ứng 
dụng mới trên desktop hoặc mobile mà không trả bất cứ chi phí nào 

 Cộng tác – Làm việc thông minh hơn với 100GB Online giúp lưu trữ, chia sẻ và làm việc bất kỳ 
đâu 

 Đào tạo – Truy cập miễn phí vào trung tâm thư viên của Adobe, nhận sự giúp đỡ từ chuyên gia 

 Quản lý – Dễ dàng thêm, theo dõi, chỉ định các thành viên trong công cụ quản lý trực tuyến  

 Ngân sách- Dễ dàng theo dõi được ngân sách cần trả và đầu tư, thêm hoặc bớt người dùng 

 Đa nền tảng – Các gói CC hỗ trợ đa nền tảng và đa ngôn ngữ trên toàn thế giới.  



 

Adobe Marketing Cloud  
Tất cả các giải pháp marketer cần đến 
Với Adobe Marketing Cloud, bạn sẽ có những giải pháp tổng thể phù hợp mọi 
nhu cầu tiếp thị , bạn có thể triển khai từ dữ liệu đến các hành động quảng bá 
một cách nhanh hơn, thông minh hơn. 

 
 
 
Tập hợp đầy đủ nhất về giải pháp Marketing 
 
Người tiếp thị sẽ làm một giải pháp tổng hợp hoàn 
chỉnh cuối cùng cho các nỗ lực tiếp thị của họ. Với việc 
phân tích, xã hội, tối ưu media, mục tiêu, trải nghiệm 
web, sau đó kênh quản lý chéo của Adobe Campain - 
Adobe Marketing Cloud sẽ làm tất cả để giải quyết 
vấn đề đó. 
 
 
Marketing một cách nhanh chóng, Adobe sẽ giúp bạn luôn dẫn đầu 

Adobe biết những chủ đề nóng quan trọng nhất cho các marketer. Adobe cũng thu thập và 
phân tích những dữ liệu lớn, cá nhân hóa, thiết bị di động, mạng xã hội, phương triện truyền 
thông xã hội và chia sẻ những giải pháp tiếp thị cho khách hàng. 

Mobile 
Khi lưu lượng tìm kiếm trên di động phát triển, 
Adobe cho biết làm thế nào để có hiệu quả 
trong việc  quản lý, đo lường, và kiếm tiền từ 
ứng dụng của bạn. 

Cá nhân hóa 
Khách hàng đến từ nhiều kênh rộng lớn. Do đó 
, hãy chắc chắn rằng họ sẽ được tiếp cận và trải 
nghiệm những nội dung tốt nhất 

Dữ liệu lớn 
Adobe biết cách làm thế nào để tổ chức và phân 
tích các dữ liệu lớn để giải quyết vấn đề 
Marketing cụ thể 

Xã hội 
Truyền thông mạng xã hội là một kênh tiếp thị 
hợp pháp. Làm cách nào để sử dụng, thúc đẩy 
doanh thu và giữ chân khách hàng 

Giải pháp cho tất cả các ngành công nghiệp.  

Retail 
In-store, catalog, and digital 
experiences. 

Financial services 
Retail banking, institutional 
finance, and insurance 

Government 
Federal, state, and local; 
defense and intelligence. 

High tech 
Computers and electronics, and 
software 

Media and entertainment 
Print publishers, networks, 
distributors, and pure play 
digital companies 

Telecommunications 
Wireless, telephone, 
broadband, and satellite 

 



 

 Adobe Acrobat 
Khám phá cách làm việc dễ dàng hơn. 

Acrobat sẽ giúp cho công việc của bạn dễ dàng hơn với giải pháp PDF và 
forms hoàn chỉnh. Sử dụng Adobe Acrobat Pro để tạo một file PDF mới, 
biên tập và chỉnh sửa lại các file theo ý kiến cho nhân của từng người giúp 
cho việc quản lý chúng đơn giản hơn, hoặc chia sẻ các file 

  

Acrobat giúp bạn làm những gì? 

 
Tạo tập tin PDF  
Hợp nhất và nối các file 
Đơn giản hóa việc đánh giá và 
phê duyệt  
 

 
Bảo vệ các tập tin PDF  
Thiết lập files nhất quán 
Các công cụ truy cập Online  

 
 

 
Chuyển đổi file PDF sang các 
định dạng khác  
Chỉnh sửa tài liệu PDF  
Tạo và chỉnh sửa biểu mẫu 

 
Acrobat cho tổ chức của bạn 

 
Acrobat for IT 
Bảo mật tiên tiến, giảm chi phí, 
quản lý dễ dàng. Người dùng dễ 
sử dụng và tiếp cận tài liệu hơn. 
Tương thích Office 

 
Acrobat for government 
Tự động hóa và chuẩn hóa các 
quy trình, tài liệu và bảo mật ở 
cấp độ cao nhất. Giảm thiểu chi 
phí quản lý 

 
Acrobat for Students 
Hỗ trợ cộng tác trong học tập. 
Giúp giáo viên và sinh viên giải 
quyết công việc nhanh nhất.  
Nhận ưu đãi hàng năm. 

 
 Sản phẩm  

Adobe Acrobat XI Pro  
Adobe Acrobat Pro là công cụ chuyên nghiệp cho phép người dùng 
tạo mới, biên tập lại các file PDF giúp cho việc quản lý, chia sẻ các  
file hiệu quả và dễ dàng hơn. 
Giá tham khảo : 10.000.000đ/ 1license- Vĩnh viễn và 30USD/tháng 

 Adobe Acrobat Standard 
Giúp dễ dàng để tạo, chỉnh sửa, và các tài liệu PDF. Thêm vào đó, 
nếu bạn đăng ký, bạn có thể truy cập các công cụ bạn cần phải làm 
việc với các file PDF trên bất kỳ nơi đâu 
Giá tham khảo : 7.000.000đ/1 License- Vĩnh viễn và 20USD/tháng 

http://www.adobe.com/products/acrobat/pdf-solutions-for-it.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/pdf-solutions-for-government.html
http://www.adobe.com/education/products/acrobatpro/


 

Đầu tư nghiêm túc 
 

Với sự đầu tư chuyên môn nghiêm túc, đội ngũ 
kỹ sư và bán hàng của Pacisoft đã đạt nhiều 
chứng chỉ và bằng cấp của Adobe trong năng lực 
tư vấn và triển khai các giải pháp Adobe trên nền 
tảng desktop, ứng dụng, đám mây và marketing 
đám mây.  

 
Vận hành chuyên sâu và chất lượng 
 

Để trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp 
Adobe chuyên nghiệp, ngay những ngày đầu 
thành lập đội ngũ Adobe Team, Pacisoft đã xác 
định các tiêu chí cho các hoạt động liên quan đến 
các giải pháp và dịch vụ của Adobe như đội ngũ 
kỹ sư và bán hàng có đủ chứng chỉ, đảm bảo tiêu 

chuẩn quốc tế, đối tác chính thức của Adobe, xây dựng quy trình triển khai chuyên nghiệp, tận tâm và 
hiểu biết nghiệp vụ của khách hàng 
 
Khách hàng đa lĩnh vực, ngành nghề 

Đội ngũ Pacisoft đã các sản phẩm và giải pháp 
cho các khách hàng 
Khối khách hàng lĩnh vực thiết kế, sáng tạo, web 
Khối khách hàng giáo dục, trường học 
Khối khách hàng sản xuất thương mại 
Khối khách hàng tài chính- ngân hàng,  
Khối khách hàng truyền hình, thiết kế xây dựng 

 
 

Liên hệ đối tác cung cấp & triển khai giải pháp Adobe 
 

Công ty TNHH PACISOFT Việt Nam 
Tầng 2, 163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Q. Phú Nhuận, TP HCM 
Tel : 08. 36 100 816 | Fax : 08 38 478 675 

www.adobecloud.com.vn | www.sales@pacisoft.com 

 

Năng lực triển khai 
giải pháp Adobe  
 

https://www.adobe.com/leaders.html

	Ứng dụng thiết kế tốt nhất thế giới. Ngay trên desktop của bạn
	Ứng dụng Mobile để thiết lập các ý tưởng trong chuyển động
	Thế giới sáng tạo của bạn . Khắp mọi nơi
	Individuals
	Students and Teachers
	Photographers
	Schools and Universities
	Government
	Small and Medium Business
	Sản phẩm
	Liên hệ đối tác cung cấp & triển khai giải pháp Adobe

