Audiovizuālās lasītavas datoru programmatūra
Adobe Creative Suite 6 (CS6) Master Collection:
Photoshop – populārākā rastra grafikas apstrādes programma.
Photoshop Lightroom – fotogrāfiju uzlabošanas un rediģēšanas programma.
Illustrator – vektorgrafikas apstrādes programma.
After Effects – digitālā kustības grafikas, vizuālo efektu un video apstrādes
programma. Tiek lietota pēcapstrādes veikšanai filmu un televīzijas satura veidošanā.
Audition – digitālā audio apstrādes un izstrādes programma.
Premiere Pro – programma video apstrādes veikšanai. To izmanto kā vienu no filmu
apstrādes rīkiem, kā arī televīzijas raidījumu un sižetu apstrādē.
Flash Professional – multimediju veidošanas programma, kas paredzēta satura
veidošanai Adobe Engagement platformai, piemēram, interneta aplikāciju, spēļu,
filmu un mobilo ierīču satura veidošanai.
SpeedGrade – video krāsu šķirošanas programma.
Encore – DVD disku veidošanas programma.
Prelude – sākotnējā videomateriāla rediģēšanas programma.
Bridge – digitālā aktīvu (foto, video un audio datņu) pārvaldīšanas programma.
InDesign – programma, kas paredzēta, plakātu, brošūru, žurnālu, laikrakstu, grāmatu
maketēšanai un veidošanai.
Flash Builder – programma, kas paredzēta interneta un datoru aplikāciju veidošanai
uz Adobe Flash platformas.
Dreamweaver – tīmekļa izstrādes rīks.
Fireworks – bitmap un vektorgrafikas formāta apstrādes programma, tīmekļa lapu
prototipu un aplikāciju interfeisa izstrādei.
Flash Media Live Encoder – programma video šifrēšanai reālajā laikā.
Acrobat X Pro – programma, kas paredzēta PDF failu aplūkošanai, izveidošanai,
rediģēšanai un konvertēšanai.

Cyberlink programmatūra:
ColorDirector - krāsu šķirošanas programma.
PowerDirector – video apstrādes programma.

ScreenRecorder – datora ekrāna video ierakstīšanas rīks.
AudioDirector – audio apstrādes un atjaunošanas programma.
WaveEditor – WAV audio datņu apstrādes un ierakstīšanas programma.
CorelDraw X6 – vektorgrafikas apstrādes programma.

Graphisoft

ArchiCAD 21 – BIM CAD tipa arhitektūras projektēšanas programma, kas piedāvā
specializētus risinājumus gandrīz jebkurā arhitektūras jomā – sākot ar interjeru un
beidzot ar pilsētvides projektēšanu.

Autodesk programmatūra:

AutoCAD 2019 – 2D un 3D datordizaina un rasēšanas programma ar
daudzfunkcionālu pielietojumu, kuru izmanto arhitekti, inženieri, grafiskie dizaineri
un citi.
Revit 2019 – Celtņu informācijas modelēšanas (angl. – BIM) programma.
Civil 3D 2019 – Celtņu informācijas modelēšanas (angl. – BIM) programma
paplašinātai inženiertehnisko būvju dizaina un būvniecības dokumentācijas izstrādei.
3D Studio Max 2019 – 3D modelēšanas, animācijas un renderēšanas programma
spēļu un dizaina vizualizācijai.
Maya 2018 – 3D animācijas, modelēšanas, simulāciju un renderēšanas programma
filmām, spēlēm un TV.
PTC Mathcad – programma inženierisko aprēķinu veikšanai un apstrādei.
Cubase – programma mūzikas ierakstīšanai, aranžēšanai un rediģēšanai.
Ableton Live – mūzikas dīdžejiem paredzēta programmatūra mūzikas komponēšanai,
ierakstīšanai, aranžēšanai un miksēšanai, kuru mēdz izmantot arī dzīvajos
priekšnesumos.
Pro Tools – programma skaņas ierakstīšanai un producēšanai.
VideoPad Video Editor – video apstrādes programma mājas un profesionālai
lietošanai.
Adorage – programma, ar kuru iespējams video klipiem pievienot dažādus efektus.
Android Studio – programma, kas paredzēta aplikāciju izstrādei Android
operētājsistēmām.
Microsoft Windows Movie Maker – vienkārša video apstrādes programma.
(Uz Windows 10 datoriem vairs nav pieejama, jo Microsoft ir pārtraucis šīs
programmas turpmāko izstrādi un atbalstu).

Microsoft Office Professional Plus 2016:
Access – datubāzu veidošanas programma

Excel – tabulu veidošanas programma
OneNote – advancēta piezīmju grāmata (piezīmēs var iekļaut audio, video un gadrīz
jebkura cita veida failus)
PowerPoint – prezentāciju veidošanas programma
Publisher – izdruku maketēšanas programma
Word – teksta redaktors
Visio Viewer – rasēšanas programmas Visio failu skatītājs

