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Adobe Acrobat DC Pro for
Teams MULTI Win./Mac
Cena brutto

990,00 zł

Cena netto

804,88 zł

Cena poprzednia

1 100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

65234083BA01A12

Opis produktu
Platforma: Windows, Mac, urządzenia mobilne
Licencja: Subskrypcja 12 miesięcy komercyjna (COM) + 1 miesiąc gratis
Wersja: Cyfrowa ESD
Język: Wielojęzyczny (MULTI) w tym polski
Nie wszystko trzeba robić w biurze. Przyda się inteligentne narzędzie pozostające zawsze pod ręką. Program Acrobat to
najlepsze na świecie rozwiązanie do pracy z plikami PDF. Oferuje wszystko, co jest potrzebne do konwertowania,
podpisywania, wysyłania i porządkowania dokumentów na dowolnym urządzeniu.
Łatwe porównywanie plików
Ważne dokumenty są poddawane szeregowi zmian. Przeprojektowane narzędzie do porównywania plików pozwala sprawdzać
modyfikacje plików PDF i gwarantuje znalezienie każdej z nich.
Wygodne przeglądanie
Wykonuj swoją pracę szybciej, dzięki zakładkowemu układowi strony. Otwieraj wiele plików PDF w jednym oknie.
Łatwiejsze skanowanie do pliku PDF
Nowy obieg pracy skanowania do pliku PDF pozwala wybrać najlepsze opcje skanowania i zapewnia doskonałe wyniki.
Używanie identyfikatorów cyfrowych
Narzędzie Certyfikaty pozwala w wygodny sposób podpisywać, certyfikować i weryfikować dokumenty.
Wybór motywu
Wygląd programu Acrobat można dostosować do własnego gustu. Dostępny jest domyślny motyw jasny oraz nowy motyw
ciemny.
Rysowanie przy użyciu funkcji DirectInk
Na urządzeniach z systemem Windows 10 można płynnie rysować i pisać palcami lub za pomocą pióra elektronicznego.
Funkcjonalne konwertowanie na komputerze Mac
Wstążka Acrobat w programie Microsoft Word dla systemu Mac pozwala jednym kliknięciem przekształcić plik w
zaawansowany dokument PDF.
Pliki PDF stały się inteligentne
Opracowaliśmy standard Portable Document Format (PDF). Utworzenie pliku PDF w programie Acrobat lub jednej z usług
online firmy Adobe pozwala uzyskać więcej niż tylko obraz dokumentu. Generowany jest plik inteligentny, który oferuje
funkcje edytowania, podpisywania, udostępniania, zabezpieczania i wyszukiwania. Wygląda on doskonale na dowolnym
ekranie.
Narzędzia PDF zawsze pod ręką
Aplikacja Acrobat Reader na urządzenia przenośne pozwala pracować z dokumentami w dowolnym miejscu. Kompletny zestaw
narzędzi ułatwia konwertowanie, edytowanie i podpisywanie PDF — wprost na urządzeniu. Korzystając z aparatu urządzenia,
można zeskanować dokument, tablicę czy paragon, aby zapisać dane w pliku PDF.
Podpisy elektroniczne — do każdych zastosowań
Program Acrobat DC zapewnia obsługę podpisów elektronicznych na ponad miliardzie urządzeń na całym świecie. Umożliwia
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to składanie ważnych podpisów na dokumentach przez wykonanie gestów palcem na urządzeniach obsługujących dotyk lub
kliknięcie w przeglądarce. Acrobat DC to nie tylko aplikacja do obsługi podpisów. Program ułatwia też wysyłanie, śledzenie i
przechowywanie podpisanych dokumentów.
Narzędzia, których oczekujesz. Bezpieczeństwo, którego potrzebujesz
Oferuj użytkownikom najlepsze na świecie rozwiązanie do pracy z plikami PDF, zachowując najwyższe poziomy zabezpieczeń i
zgodności z przepisami w zakresie dokumentów, danych oraz aplikacji na komputery. Nowe mechanizmy obsługi nazwanych
użytkowników oprogramowania Citrix XenApp, XenDesktop i VMware Horizon zapewniają bezpieczny dostęp zdalny do
programu Acrobat DC
Szybsza edycja PDF
Edytuj PDF szybciej dzięki rozwiązaniom usprawniającym pracę na pełnej stronie.
Eksportuj pliki PDF
Adobe Acrobat wspiera eksport plików PDF do wielu popularnych formatów, w tym Word, PowerPoint, JPEG, HTML i wielu
innych.
Praca z usługami Box i OneDrive
Oprogramowanie pozwala otwierać i przechowywać pliki za pośrednictwem konta Box lub Microsoft OneDrive w programie
Acrobat DC.
Udoskonalona obsługa komentarzy
Interfejs przeprojektowany do obsługi gestów dotykowych znacznie poprawia czytelność i funkcjonalność aplikacji.
Acrobat Pro DC — wymagania systemowe wersji na komputery dostępnej w ramach członkostwa
System Windows
Procesor 1,5 GHz lub szybszy
Microsoft Windows Server 2008 R2 (wersje 32-i 64-bitowe), 2012 (wersje 64-bitowe), 2012 R2(wersje 64-bitowe); Windows 7
(wersje 32- i 64-bitowe); Windows 8 (wersje 32- i 64-bitowe)
1 GB pamięci RAM
4,5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym
Ekran o rozdzielczości 1024x768
Internet Explorer 8, 9, 10 (co najmniej system Windows 8) lub 11; Firefox Extended Support Release
Przyspieszanie sprzętowe wideo (opcjonalnie)
System Mac OS
Procesor Intel
Mac OS X 10.9 lub 10.10
Safari 7 lub 8 (wtyczka do przeglądarki Safari obsługiwana tylko w przypadku 64-bitowych procesorów firmy Intel)
1 GB pamięci RAM
2,75 GB dostępnego miejsca na dysku twardym
Ekran o rozdzielczości 1024x768
Aplikacje na urządzenia przenośne*
iOS 8 lub nowsza wersja
Android 4 lub nowsza wersja
Windows Phone 7.5 lub nowsza wersja
Przeglądarka*
Te wymagania mają zastosowanie do planu członkostwa Acrobat Pro DC i obowiązują dodatkowo do powyższych wymagań
wersji na komputery.
Microsoft Windows 8 z przeglądarką Internet Explorer 10 lub nowszą, Firefox lub Chrome
Microsoft Windows 7 z przeglądarką Internet Explorer 8 lub nowszą, Firefox lub Chrome
Microsoft Windows Vista z przeglądarką Internet Explorer 8 lub 9, Firefox lub Chrome
Mac OS X 10.9 lub nowsza wersja z przeglądarką Safari 7 lub nowszą, Firefox albo Chrome
Narzędzie wysyłania do podpisu dołączone do programu Acrobat Pro DC ma specyficzne wymagania w przypadku urządzeń
przenośnych i przeglądarek. Więcej informacji podano w wymaganiach systemowych.
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