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MAAK AUTOMATISCH DE ICONEN VOOR JE APPS EN WEB!
Bespaar meer dan 80% in vergelijking met een set equivalente apps en tools.
Quick icons combineert 6 apps in één eenvoudig te gebruiken app:
1. App icons Creator,
2. App lancering images Creator,
3. Creatieve overlays bibliotheek,
4. Asset Catalog Creator,
5. Web icons Creator,
6. Beelden compressor.

WAT GEBRUIKERS ZEGGEN:
-“Geweldige app! Ik heb het gebruikt om veel iconen te maken met mijn veel afbeeldingen. Leuke job! Het is een creatieve app! ” -David
spadilla uit Verenigd Koninkrijk
– “Een echt goed hulpmiddel om uw eigen iconen snel en gemakkelijk te maken. “-door johannesbue uit Duitsland

HET IS EENVOUDIG
Slechts een paar klikken en je bent klaar! Sleep een afbeelding naar het app-venster. Selecteer een naam voor de nieuw gemaakte
pictogrammen en kies de locatie waar u ze wilt opslaan. Klik op Save en Quick icons zal de rest voor u doen!
Er zijn geen minimale of maximale resolutie vereisten voor de afbeelding die u in de app neerzet.
Nadat het aanmaakproces is voltooid, brengt de app u naar de locatie van de pictogrammen.

INGESLOTEN COMPRESSIE
Gebruik veel minder ruimte voor uw pictogrammen in de app-assets, op de harde schijf en verminder de grootte van het app-
installatieprogramma!
Er is geen behoefte aan een extra tool om uw pictogrammen te comprimeren en te lanceren beelden achteraf omdat de “Quick icons ” is
de eerste icon creatie app met zijn eigen ingebouwde compressor. De compressie kan mogelijk meer dan 60% ruimte voor
pictogrammen, afnemende beeldkwaliteit slechts enigszins besparen.
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CREATIEVE OVERLAYS
Pas visuele effecten en laatste aanrakingen toe op de pictogrammen.

APP-ASSETS MAKEN
“Quick icons ” creëert een volledige set pictogrammen en start afbeeldingen die u nodig hebt om een app te maken voor iPhone, iPad en
Apple Watch, Android, macOS en Windows.

SUPPORT PLATFORMS EN INDELINGEN VOOR PICTOGRAMMEN
-iPhone, iPad en Apple Watch (standaard & Retina PNG-bestanden),
-macOS (. icns en IconSet standaard & retina),
-Android (alle iconen voor lDPI, mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi resoluties),
-Amazon App Store (PNG-bestanden),
-Windows (. ico en PNG-bestanden),
-Windows Phone (PNG-bestanden),
-Windows Desktop App Store en app (PNG-bestanden),
-BlackBerry (PNG-bestanden).

Support PLATFORMS Voor Het Starten Van Beelden & Schermen
-iOS;
-Android;
-Windows toestel.

Download Quick icons nu! Probeer onze Lite-versie van Quick Icons Lite (https://neonway.nl/quickiconslite/)!
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