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Adobe Acrobat Std. DC v. 2017
Standard
Cena brutto

999 zł

Cena netto

812 zł

Cena poprzednia

1 290 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Adobe

Stan produktu

Nowy

Okres licencji

Wieczsta

Typ produktu

Licencja cyfrowa

Wersja językowa

Multilanguage

Typ licencji

Komercyjna

Gwarancja

Tak

Nośnik

Do pobrania

Opis produktu
Adobe Acrobat DC Standard to kompleksowy program służący do pracy z plikami PDF.
Mobilne biuro
Program Acrobat Standard DC i specjalna usługa Document Cloud udostępnią Ci komplet narzędzi niezbędnych do konwertowania, redagowania
i podpisywania plików PDF. Pracuj mobilnie - dokument wstępnie opracowany w biurze można poprawić w czasie przejazdu, a wysłać do
zatwierdzenia już z domu. Transfery odbywają się płynnie, bez odrywania użytkownika od zadania.
Edytuj pliki, gdy zechcesz
Z nowym Acrobat Standard DC nie musisz tracić czasu na budowanie nowych dokumentów od podstaw. Dane początkowe mogą pochodzić z
istniejących dokumentów papierowych i plików PDF. Możesz zmienić plik PDF lub wyeksportować go do jednego z formatów pakietu Microsoft
Office. Odpowiednie narzędzia działają na komputerze, w przeglądarce oraz na urządzeniu przenośnym.
Funkcje programu Adobe Acrobat Standard DC:
Obsługa plików PDF
Wyświetlanie i używanie każdej zawartości pliku PDF
Wypełnianie, podpisywanie i komentowanie formularzy na urządzeniu przenośnym
Praca na urządzeniach z ekranami dotykowymi
Ograniczenie zużycia tuszu lub tonera podczas drukowania z komputera systemem Windows
Przechowywanie i udostępnianie plików online z błyskawicznym dostępem do ostatnio wyświetlonych plików
Wysyłanie i śledzenie dokumentów w trybie online
Tworzenie plików PDF
Konwertowanie dokumentów i obrazów na pliki PDF
Tworzenie plików PDF w dowolnej aplikacji obsługującej druk
Tworzenie, zabezpieczanie i wysyłanie plików PDF w popularnych aplikacjach pakietu Microsoft Office dla systemu Windows
Łączenie wielu dokumentów w plik PDF
Konwertowanie stron internetowych na interaktywne pliki PDF wraz z łączami
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Zabezpieczanie plików PDF przed kopiowaniem i edycją
Tworzenie pliku PDF chronionego hasłem
Przekształcanie zeskanowanych dokumentów w pliki PDF obsługujące zaznaczanie i wyszukiwanie tekstu
Rozpoznawanie zeskanowanego tekstu, wyświetlanie potencjalnych błędów i usuwanie ich w widoku obok siebie
Czyszczenie zdjęć dokumentów w celu usunięcia tła i dostosowania perspektywy
Edycja dokumentów PDF
Edytowanie tekstu i obrazów w plikach PDF z opcją zmiany układu akapitów dla całych stron
Eksportowanie dokumentów PDF do obsługujących edycję plików RTF i plików programów Word, Excel oraz PowerPoint
Konwertowanie dokumentów PDF na obrazy w formatach JPEG, TIFF i PNG
Wstawianie, usuwanie i porządkowanie stron w pliku PDF
Optymalizowanie plików PDF w celu zmniejszenia ich rozmiarów
Dodawanie zakładek, nagłówków, numerowania i znaków wodnych
Podpisywanie i uzyskiwanie podpisów
Wypełnianie, podpisywanie i wysyłanie formularzy w domenie cyfrowej
Dodawanie komentarzy do plików PDF — zakreślacz, naklejki itd.
Mierzenie odległości, obszaru i obwodu obiektów w plikach PDF
Uzyskiwanie podpisów cyfrowych innych osób i śledzenie odpowiedzi w czasie rzeczywistym
Przekształcanie dokumentów papierowych i plików programu Word w formularze PDF gotowe do wypełnienia
Gromadzenie komentarzy innych osób w jednym pliku PDF
Wybieranie komentarzy i eksportowanie ich do pliku programu Word
Stemplowanie dokumentów PDF w celu oznaczenia zatwierdzonych, wersji roboczych itd.
Praca z podpisami cyfrowymi opartymi na certyfikatach
Porównanie wersji programu Acrobat Standard:
https://acrobat.adobe.com/pl/pl/acrobat/pricing/compare-versions.html

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Platforma: Windows
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