Macromedia Freehand MX mais interatividade.
O Macromedia Freehand MX inclui novas ferramentas que tornam o processo de desenvolvimento de gráficos bem
mais ágeis e fáceis para o usuário. O programa, muito usado por ilustradores profissionais, além de criar desenhos
tanto para publicações impressas como para a Web, atende a um quesito muito importante: compatibilidade.
O Freehand MX estará disponível nas plataformas Windows e Macintosh, incluindo o Mac OS X! A grande vantagem
de usar um software voltado à ilustração vetorial é a velocidade de desenvolvimento e as ferramentas especificas
mais eficientes do que um programa editor de imagens.

Novidades
O Freehand MX traz com ele a nova interface Macromedia MX. Os painéis acopláveis podem ser agrupados e
reduzidos ou expandidos, conforme necessário, fornecendo um fluxo de trabalho uniforme e totalmente
configurável.
Interação total Impressão e Web

Essa nova versão vem com uma novidade para as mídias impressas, as páginas-mestra, essa opção é uma ótima
ferramenta e já é utilizada para usuários do Pagemaker da Adobe por exemplo. As páginas-mestra são páginas
especiais sem colagem, que podem conter qualquer objeto ou símbolo gráfico. Podem ser usadas como modelos
para criar objetos e atributos de página, os quais podem ser compartilhados por várias páginas de um mesmo
documento. Contamos também com o Ambiente multipáginas onde o Freehand MX oferece gerenciamento intuitivo
de páginas em um poderoso ambiente multipáginas; assim, pode-se agilizar todo a produção, desde storyboards de
web sites até folhetos com numerosos gráficos.
Super design
Com os atributos múltiplos, pode –se criar objetos visualmente sofisticados, aplicando e solicitando um número
ilimitado de traços, preenchimentos e efeitos em um único vetos ou objeto de texto. O Freehand MX é o primeiro
programa de desenho de alto nível baseado em PostScript a oferecer recursos dinâmicos de transparência, sem
eliminar a possibilidade de edição de documentos em formato vetorial.
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