Lite Adobe appar för iPad Pro
För ungefär en vecka sedan pratade vi ritappar på Twitter, det var
en som undrade vilka som var bra. Jag räknade upp dem appar jag
använder naturligtvis. Då var det en annan av mina följare som
föreslog Adobe Sketch och Adobe Draw båda gratis att ladda ner.

Jag insåg att jag inte testat Adobes appar förutom Lightroom som är
för foto. Så därför laddade jag ner Adobe Sketch och Draw den
kvällen och har nu under några dagar testat och jämfört med mina
tidigare appar. Resultatet? Det var inte någon wow-upplevelse i det
stora hela, utan mer ett litet jaha.. Jodå Adobes appar är snygga
och är lättanvända så det är inte något problem. För egen del fann
jag också ett par penslar/pennor som jag tyckte om och det var
blyerts och den rinnande vattenfärgen.
Men i övrigt så skiljer sig inte penslarna särskilt mycket från
penslarna i andra ritappar. Jag har alltså testat gratisversionerna av
de här apparna. I helgen när jag öppnade ena appen fick jag
meddelande om att man inte tänkte göra fler uppdateringar av mina
två första appar utan rekommenderade att byta till en ny app som
heter Adobe Fresco. Där fanns allt samlat på ett ställe vilket
naturligtvis var positivt. Men egentligen inte några nyheter. Det finns
ett par serie penslar som är låsta i gratisversionen.
Dessutom så kan du inte exportera dina filer i olika format utan det
är jpg som gäller och då är det den lågupplösta versionen. Vill du ha
något mer än det så får du abonnera på Adobe Fresco till ett pris
av 119 kronor per månad. Då väljer jag personligen gratisappar som

har bättre exportmöjligheter och penslar som är gratis. Som du
kanske läst tidigare här på bloggen så jobbar jag med olika appar
tillsammans ibland. Något som inte är särskilt krångligt. Det är
något jag kommer att fortsätta göra fortsättningsvis. Sedan är det
så att många av gratisapparna och de som kostar en liten slant i
inköp håller mycket god kvalitet. Så mitt förslag är strunta i Adobe,
satsa på Procreate och/eller någon annan app som passar just dina
behov.

Första skissen jag gjorde i Adobe Draw. Blev helt okej.
Procreate har en version 5 på gång som verkar riktigt lovande och
det är många som är spända på att få börja jobba med den. Det
som skiljer Procreate från Adobe är det där med priset, något som
flera användare påpekat.
När Adobe går ut med en månatlig avgift 120 kr då är det bra att
veta att Procreate kan du få för ungefär samma summa och den
betalar du en gång. Och du kommer att få i princip samma innehåll
och regelbundna uppdateringa och en hel del förbättringar. Valet är
naturligtvis ditt men jag vet själv vilket val jag skulle göra (och redan
har gjort).
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