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Referentie voor componenten van distributie
voor CS6
Component –Payloadtoewijzing
Dit document bevat een tabel die het verband aangeeft tussen de payloads in Adobe® Creative Suite®
6-productinstallatiemappen en de toepassingen en componenten waarvan deze deel uitmaken.
De lijsten met payloads en componenten zijn afgeleid van het product CS6 Master Collection.
Andere CS6-producten bevatten een gedeelte van deze payloads en componenten.
De tabel heeft vijf kolommen:
X

De eerste kolom, 'Component', bevat de naam van een toepassing of component zoals deze wordt
weergegeven in de interface van het installatieprogramma of de distributietoolkit. Deze namen
worden ruwweg in alfabetische volgorde weergegeven. Wanneer van deze volgorde wordt
afgeweken, is dit bedoeld om gerelateerde componenten te groeperen.
Om het eenvoudiger te maken om de componenten op naam te vinden, en om ruimte in de tabel
te besparen, worden de aanduiding 'CS6’ en de merkaanduiding 'Adobe’ weggelaten uit de namen
van componenten. ‘Adobe After Effects® CS6’ wordt bijvoorbeeld weergegeven als ‘After Effects’.

X

De tweede kolom, 'Type', geeft aan of het item in de eerste kolom een hoofdtoepassing, een gedeelte
component of ondersteunende component van CS6 is, of een ander type item dat niet als
afzonderlijke eenheid wordt vermeld in het installatieprogramma of de toolkit.

X

De derde kolom, ‘Beschrijving component', bevat een korte toelichting op de functionaliteit van de
component.

X

In de vierde kolom, ‘Payload’, staan de namen van de payloads waarvan de inhoud deze component
implementeert. Als een payload platformspecifiek is, wordt de naam ervan gevolgd door (Windows)
of (Mac). Als geen van beide aanduidingen bij een payload wordt vermeld, wordt de payload geleverd
voor beide platformen.

X

De vijfde kolom, ‘Beschrijving payload’, bevat aanvullende informatie over de payload, bijvoorbeeld
of de payload verplicht of optioneel is en voor welke toepassingen dit geldt.
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Component

Type

Componentbeschrijving

Acrobat®
Professional
10.1.1

Toepassing

AcrobatProfessional10.0-EFG
Een Adobe PDF-toepassing waarmee
u PDF-bestanden kunt lezen en bewerken
en kunt voorzien van opmerkingen.

Acrobat-productpayload. Deze payload
verpakt de oorspronkelijke MSI- of
PKG-payload in een bedrijfseigen
installatietechnologie voor Creative Suite.
De tekenreeks ‘EFG’ is afhankelijk van de
landinstelling en kan worden gewijzigd
op basis van de landinstelling waarnaar
moet worden gedistribueerd.

After Effects®

Toepassing

AdobeAfterEffects11AllTrial.Core
Maakt motion graphics en visuele
effecten voor film, video, dvd, het web en
mobiele apparaten.

Kernpayload voor After Effects 11 voor
alle talen die op de gegeven media worden
ondersteund.
Zonder deze payload wordt After Effects niet
geïnstalleerd.

Ondersteuning
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Payload

Beschrijving payload

AdobeAfterEffects11de_DELanguagePack
AdobeAfterEffects11en_USLanguagePack
AdobeAfterEffects11es_ESLanguagePack
AdobeAfterEffects11fr_FRLanguagePack
AdobeAfterEffects11it_ITLanguagePack
AdobeAfterEffects11ja_JPLanguagePack
AdobeAfterEffects11ko_KRLanguagePack

Taalbronnen.

Kleurprofielen voor video

AdobeVideoProfilesAE4_0-mul
AdobeMotionPicture4_0-mul

Nodig voor Encore, AfterEffects
en Premiere Pro

Gespecialiseerde voorkeursinstellingen
voor After Effects.

AdobeAfterEffectsPresets11All

Zonder deze payload worden niet alle
voorinstellingen tijdens de installatie
in het systeem geladen.

Vereiste ondersteuning.

AdobeAfterEffects11SupportAll

Ondersteunende payload die vereist is voor
een goede werking van de workflows.
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Audition®

Toepassing

Maakt audiotracks voor film, video, dvd,
het web en mobiele apparaten.

AdobeAudition5All.Core

Kernpayload voor Audition 5 voor
alle talen die op de gegeven media
worden ondersteund.
Zonder deze payload wordt Audition
niet geïnstalleerd.

AdobeAudition5en_USLanguagePack

Taalbronnen.

Adobe Bridge

Gedeeld

Bestandbrowser en metagegevenseditor
waarmee mediarijke, creatieve middelen
kunt organiseren, doorbladeren,
doorzoeken en weergeven. Biedt
gecentraliseerde toegang tot
projectbestanden en algemene
instellingen en tot functionaliteit voor
het labelen en doorzoeken van
XMP-metagegevens.

AdobeBridge5-mul

Kernpayload, ook het
productinstallatieprogramma voor
Adobe Bridge.
Vereist voor Illustrator®, InDesign®
en Photoshop®.
Optioneel voor sommige andere producten.

Adobe Camera
Raw

Ondersteuning

Biedt de mogelijkheid om stilstaande
(fotografische) beelden te manipuleren
en digitale negatieven in camera-eigen
indelingen weer te geven en te
bewerken.

AdobeCameraRaw7.0All

Camera Raw-invoegtoepassing.
Vereist voor de meeste CS6-toepassingen.
Zonder deze payload kunnen toepassingen
Camera Raw-gegevens niet lezen, schrijven
of bewerken.

Cameraprofielen voor Camera
Raw-invoer.

AdobeCameraRawProfile7.0All

Vereist voor Adobe Bridge en Photoshop.

Tekentoewijzingstabellen die nodig zijn
voor de juiste werking van lettertypen.

AdobeCMaps3-mul

Kernpayload. Vereist voor 32-bits
toepassingen.

AdobeCMaps4-mul

Kernpayload voor zowel 32- als 64-bits
toepassingen.

CMaps
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Kleurprofielen
en -instellingen

Ondersteuning

Kleurprofielen voor CMYKen RGB-kleurruimten.

AdobeColorCommonSetCMYK4_0-mul

Als essentiële CMYK-kleurprofielen niet
aanwezig zijn, kunnen afdrukken onjuiste
kleuren bevatten.
Vereist voor sommige CS6-toepassingen.

AdobeColorCommonSetRGB4_0-mul

Als essentiële RGB-kleurprofielen niet
aanwezig zijn, werken toepassingen
mogelijk niet correct.
Vereist voor veel van de CS6-toepassingen.

Extra kleurprofielen voor verschillende
regio’s: Europese Unie (EU), Japan (JA)
en alle andere regio’s (NA).

AdobeColorEU_ExtraSettings4_0-mul
AdobeColorJA_ExtraSettings4_0-mul
AdobeColorNA_ExtraSettings4_0-mul

Vereist voor Flash, Illustrator, InDesign
en Photoshop.

Aanbevolen kleurprofielen voor
verschillende regio’s: Europese Unie (EU),
Japan (JA)en alle andere regio’s (NA).

AdobeColorEU_Recommended4_0-mul
AdobeColorJA_Recommended4_0-mul
AdobeColorNA_Recommended4_0-mul

Vereist voor Flash, Illustrator, InDesign
en Photoshop.

Uitbreiding
van CS

Ondersteuning

Uitbreidingsinfrastructuur voor Creative AdobeCSXSExtensions3-mul
Suite. Hulpprogramma waarmee Service AdobeCSXSInfrastructure3-mul
Manager-extensies de CS6-onlineservices
kunnen gebruiken die zijn ingesloten in
CS6-toepassingen.

Kernpayloads waarmee CS-services
beschikbaar worden in toepassingen.
Vereist voor de meeste producten
binnen de suite.

Dreamweaver®

Toepassing

Voor het bouwen van websites
en toepassingen. Gebruikt door
webdesigners, webontwikkelaars
en visuele ontwerpers.

AdobeDreamweaver12-mul

Kernpayload.

AdobeDreamweaver12en_GBLanguagePack
AdobeDreamweaver12en_USLanguagePack

Taalbronnen.

Blader door widgets en uitbreidingen
voor Dreamweaver.

AdobeDreamweaverWidgetsBroswer1.0-mul

Aanbevolen payload voor Dreamweaver.

Ondersteuning voor de functie Dynamic
Link in video- en audiotoepassingen.

AdobeDynamicLinkSupport6All
AdobeDynamicLinkMediaServer1All

Vereist voor After Effects, Encore®, Flash,
Adobe Premiere Pro en Audition®.

Dynamic Link
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Encore

Toepassing

Verzameling creatieve hulpprogramma’s AdobeEncore6AllTrial.Core
voor het maken van dvd’s en
Blue-ray-schijven en voor het exporteren
AdobeEncore6de_DELanguagePack
van SWF-bestanden naar het web.
AdobeEncore6en_USLanguagePack
Wordt geleverd met Adobe Premiere Pro.

Kernpayload voor alle talen die op de
gegeven media worden ondersteund.

Functionele inhoud.

AdobeEncore6SupportAll

Deze payload wordt aanbevolen als
u alle workflows op de meest efficiënte
manier wilt gebruiken.

Hulpprogramma voor het ontwikkelen
van JavaScript-scripts en het opsporen
van fouten. De gebruiksvriendelijke
ingebouwde syntaxiscontrole
identificeert probleemgebieden in
uw script en reikt oplossingen aan.

AdobeExtendScriptToolKit3.8.0-mul

Kernpayload.
Vereist voor Flash, Illustrator en InDesign.
Optioneel voor veel andere
CS6-toepassingen.

Taalbronnen voor lokalisatie van de
naam van de map Utilities in Mac OS.

AdobeUtilities4.0-mul (Mac)

Zonder deze payload functioneert
ExtendScript Toolkit niet correct in Mac OS.

AdobeExtensionManager6.0All

Kernpayload van toepassing.
Zonder deze payload kunnen toepassingen
geen CS SDK-extensies gebruiken.
Vereist voor Fireworks®, Illustrator en
InDesign. Optioneel voor de meeste
andere producten.
Ook online beschikbaar via Adobe Exchange.

Taalbronnen.

AdobeEncore6es_ESLanguagePack
AdobeEncore6fr_FRLanguagePack
AdobeEncore6it_ITLanguagePack
AdobeEncore6ja_JPLanguagePack
AdobeEncore6ko_KRLanguagePack

ExtendScript
Toolkit

Ondersteuning

Extension
Manager

Gedeeld

Beheert extensies, invoegtoepassingen
en instellingen voor de meeste Creative
Suite-toepassingen.

Fireworks

Toepassing

Hiermee kunnen snel prototypes worden AdobeFireworks12-mul
gemaakt van websites en
AdobeFireworks12en_USLanguagePack
toepassingsinterfaces. Maakt en
optimaliseert afbeeldingen voor het web.
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Flash Builder™

Toepassing

Een ontwikkelingshulpprogramma
voor rijke, platformonafhankelijke
internettoepassingen.
(Voorheen Flex Builder.)

AdobeFlashBuilder-mul

Kernpayload, productinstallatieprogramma.

Ondersteuning

AIR-uitvoer voor iOS-apparaten.

AIRforiOSFB-mul
AIRforiOSWrapper3.1-mul

Hiermee kan uitvoer van AIR-toepassingen
worden afgestemd op iOS-apparaten.

Toepassing

Maakt het mogelijk geanimeerde
afbeeldingen te maken in
SWF-bestanden (Small Web Format).

AdobeFlash12.0-mul

Kernpayload, productinstallatieprogramma.

AdobeFlash12.0de_DELanguagePack
AdobeFlash12.0en_USLanguagePack
AdobeFlash12.0es_ESLanguagePack
AdobeFlash12.0fr_FRLanguagePack
AdobeFlash12.0it_ITLanguagePack
AdobeFlash12.0ja_JPLanguagePack
AdobeFlash123.0ko_KRLanguagePack

Taalbronnen.

Ondersteuning voor iOS.

AIRforIOS_Flash12.0-mul

Aanbevolen.

De Flash Player die rechtstreeks
is gekoppeld aan producten die
Flash vereisen.

AdobeAPE3.201-mul
AdobeAPE3.3-mul

Vereist voor de meeste CS6-producten.

Verzameling gebundelde
Adobe-lettertypen.

AdobeFontsRecommended-mul
AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows)

Aanbevolen/vereist voor gebruik met
CS6-toepassingen.

Flash Pro

Ondersteuning

Lettertypen

Ondersteuning

AdobeFontsRequired-mul
AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)

Type ondersteuning dat wordt gebruikt
om lettertypen weer te geven.

Help

Documentversie 4.0

Gedeeld

April 2012

Bibliotheek voor de integratie
van Help-systemen.

AdobeTypeSupport11-mul
AdobeTypeSupport11-mul-x64 (Windows)

Vereist voor de meeste CS6-toepassingen.
Zonder deze payload kunnen toepassingen
niet worden uitgevoerd.
De 64-bits versie is voor Photoshop.

Adobe Help

Vereist voor de meeste suitetoepassingen.

AdobeTypeSupport10-mul
AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Illustrator

Toepassing

Maakt vectorafbeeldingen.

AdobeIllustrator16-mul
AdobeIllustrator16-mul_x64 (Windows)
AdobeIllustrator16-Support

Kernpayload, productinstallatieprogramma.

AdobeIllustrator16de_DELanguagePack
AdobeIllustrator16en_GBLanguagePack
AdobeIllustrator16en_USLanguagePack
AdobeIllustrator16es_ESLanguagePack
AdobeIllustrator16es_MXLanguagePack
AdobeIllustrator16fr_CALanguagePack
AdobeIllustrator16fr_FRLanguagePack
AdobeIllustrator16it_ITLanguagePack
AdobeIllustrator16ja_JPLanguagePack
AdobeIllustrator16ko_KRLanguagePack

Taalbronnen.

IdeaPluginCS6

Hiermee kunt u bestanden uit de toepassing
Adobe Ideas touch (voor tablets) openen.

Invoegtoepassing

Documentversie 4.0
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Invoegtoepassing voor Creative
Cloud Ideas
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

InDesign

Toepassing

Programma voor afdruklay-outs.

AdobeInDesign8AppBase-mul
AdobeInDesign8AppBase2-mul
AdobeInDesign8CommonBase-mul

Kernpayload, productinstallatieprogramma.

AdobeInDesign8AppLang-en_GB
AdobeInDesign8AppLang-ja_JP
AdobeInDesign8AppLang-en_US

Taalbronnen.

AdobeInDesign8CommonLang-en_GB
AdobeInDesign8CommonLang-ja_JP
AdobeInDesign8CommonLang-en_US

Ondersteuning

Documentversie 4.0

AdobeInDesign8AppFSet-Japan

Specifieke bronnen voor Japan. Vereist.

AdobeInDesign8AppFSet-Roman

Bronnen voor op Romeinse lettertekens
gebaseerde talen. Vereist voor op Romeinse
lettertekens gebaseerde talen.

Zorgt ervoor dat InDesign-pictogrammen AdobeInDesign7xIconHandler-mul (Windows)
en -bitmaps correct worden gebruikt voor
InDesign-bestanden op het systeem.

Zonder deze payload krijgen
InDesign-bestanden een generiek pictogram
in Windows Verkenner.

AdobeInDesign7xIconHandler64-mul (Windows)

Deze payload wordt gebruikt door
het besturingssysteem. Omdat 32-bits
producten kunnen worden uitgevoerd op
64-bits platformen, is een 64-bits versie
van deze payload nodig, ook al heeft
InDesign zelf geen 64-bits versie.

Invoegtoepassing

Digitale publicatieondersteuning
voor InDesign.

AdobeDigitalPublishing-mul

Maakt de creatie van rijke digitale publicaties
rechtstreeks in InDesign mogelijk.

Ondersteuning

Installeert de invoegtoepassing
Tool Hints, een op Flex gebaseerde
CS-extensie die informatie biedt over
wijzigingstoetsen en hun functie bij
het gebruik van gereedschappen
zoals Tekst of Rechthoek.

AdobeToolhints-mul

Gebruikt door InDesign en InCopy.
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Linguistics

Ondersteuning

Bestanden met spelling- en
afkortinggegevens die worden gebruikt
door de Linguistics-bibliotheek.

AdobeLinguisticsAll
AdobeHunspellPlugin_4_0All
AdobeLinguistics_4_0_All

Kernpayload. Vereist voor Contribute, Flash,
Illustrator, InDesign en Photoshop.
Zonder deze payload werken tekstfuncties
niet correct.

Een variant van de Adobe
Linguistics-component die nuttig
is voor talen uit het Midden-Oosten,
Noord-Afrika en Centraal-Europa.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll

Vereist voor Flash, Illustrator,
InDesign en Photoshop.

AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows) De 64-bits versie voor Photoshop.

Media Encoder

Gedeeld

Ook wel bekend als AME. Wordt gebruikt
om dynamische media te transcoderen
van de ene indeling naar een andere.

AMECore6All
AMECore6All_x64

Zonder deze payload is vertaling tussen
verschillende mediatypen (verschillende
codecs en SWF) niet mogelijk.
Vereist voor Encore en Adobe Premiere Pro.
Optioneel voor Flash Pro en After Effects.

Bridge

Gedeeld

Ondersteunt BridgeTalk-communicatie
tussen Bridge en de verschillende losse
producten.

SwitchBoard2.0All

Zonder deze payload functioneert Bridge
niet correct.

Ondersteuning voor de PDF-indeling
binnen toepassingen.

AdobePDFL10.9-mul

Vereist voor de meeste CS6-toepassingen.
Zonder deze payload is PDF-ondersteuning
binnen toepassingen niet beschikbaar.

AdobePDF10-mul-x64 (Windows)

64-bits versie wordt alleen gebruikt door
Photoshop.

AdobePDFSettings11-mul

Kernpayload. Vereist voor Flash, Illustrator,
InDesign en Photoshop.

AdobePDFSettings11-ja_JP

Japanse versie van het bovenstaande.

PDF Library Files Ondersteuning

PDF Settings

Documentversie 4.0

Ondersteuning
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Hulpprogramma voor het maken,
bewerken en beheren van speciale
PDF-bestanden.
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Photoshop

Toepassing

Digitale foto’s, inclusief 3D-modellen,
en bewegende inhoud bewerken en
geavanceerde beeldanalyse uitvoeren.

AdobePhotoshop13-Core

32-bits kernpayload,
productinstallatieprogramma.
64-bits kernpayload,
productinstallatieprogramma.

Ondersteuning

AdobePhotoshop13-Core_x64 (Windows)

AdobePhotoshop13-en_US
AdobePhotoshop13-en_US_x64

Taalbronnen.

Hardwareversneller.

AdobePhotoshop13-Support

Zonder deze payload functioneert
Photoshop niet correct op sommige
platformen.

Specifieke kleurprofielen voor
Photoshop.

AdobeColorPhotoshop4_0-mul

Zonder deze payload zijn veelgebruikte
kleurprofielen in Photoshop niet
beschikbaar. Het product werkt wel.

Kleurprofielen voor video.

AdobeVideoProfilesCS4_0-mul

Zonder deze payload werken
videoworkflows wel maar zijn nuttige
profielen niet beschikbaar.

Mini-Bridge

AdobeMiniBridge2-mul

kernpayload van hulpprogramma

Prelude

Toepassing

Beeldmateriaal, metagegevens en
opmerkingen voor videomiddelen
beheren.

AdobePrelude1SupportAll
AdobePrelude1en_USLanguagePack
AdobePrelude1AllTrial.Core

Kerntoepassings- en taalbronnen.

Premiere Pro

Toepassing

Oplossing voor het produceren
van video’s.
Inclusief OnLocation en Encore.

AdobePremierePro6.0AllTrial.Core
AdobePremierePro6.0SupportAll

Kernpayload, productinstallatieprogramma.

AdobePremierePro6.0de_DELanguagePack
AdobePremierePro6.0en_USLanguagePack
AdobePremierePro6.0es_ESLanguagePack
AdobePremierePro6.0fr_FRLanguagePack
AdobePremierePro6.0it_ITLanguagePack
AdobePremierePro6.0ja_JPLanguagePack
AdobePremierePro6.0ko_KRLanguagePack

Taalbronnen.
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Component

Type

Componentbeschrijving

Payload

Beschrijving payload

Spraakanalyse

Gedeeld

Taalgegevens die nodig zijn
voor automatische transcriptie
van spraakherkenning van de
geluidssporen in video.

AdobeAmericanEnglishSAM3All

Zonder deze payload kunnen video- en
geluidstoepassingen met functies voor
spraakanalyse deze functionaliteit niet
gebruiken.
Optioneel voor Adobe Premiere Pro.

Sonar

Toepassing

Multitracking van audio.

AdobeNPSPanel1-mul

Kerntoepassing,
productinstallatieprogramma.

Speed Grade

Toepassing

Kleurverloop en -correctie

AdobeSpeedGrade6.0en_
USLanguagePack.0AllTrial.Core
AdobeSpeedGrade6

Kerntoepassing,
productinstallatieprogramma.

XMP Panels

Ondersteuning

Levert de gebruikersinterface voor
lezen, schrijven en bewerken van
XMP-metagegevens binnen
toepassingen.

AdobeXMPPanelsAll

Installatieprogramma voor XMP.
Vereist voor de meeste CS6-toepassingen.
Zonder deze payload is er geen
gebruikersinterface voor
XMP-metagegevens beschikbaar in
toepassingen.

Master
Collection

Suite
Vereiste gegevens voor installaties
(onzichtbaar) van Master Collection.

AdobeMasterCollection6-mul

Stuurprogrammapayload voor suite. Vereist.
Er bestaan vergelijkbare payloads voor alle
andere suites. Niet aanwezig in losse
producten.

Levert flexibele serienummercontrole
en informatie over BridgeTalk-groepen.

AdobeSuiteSharedConfiguration-mul
AdobeSuiteSharedConfiguration3-mul

Vereist.
Zonder deze payload kunnen
suiteproducten niet worden geactiveerd
en worden ze niet meer uitgevoerd.

De database die beschrijft wat waar
is geïnstalleerd en afhankelijkheden
bijhoudt voor gedeelde componenten.

Media_db.db

Vereist.

Beschrijft waar de payloads zich bevinden Setup.xml
op de media (dvd, EDS) en identificeert
de stuurprogrammapayload.
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