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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/adobe-acrobat-pro-dc-v-2017-professional-mac-pl-p-240.html

Adobe Acrobat Pro DC v. 2017
Professional MAC PL
Cena brutto

1 689,00 zł

Cena netto

1 373,17 zł

Cena poprzednia

1 900,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

65280912

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: Polska
Liczba stanowisk: 1 MAC (można przenosić na inne w razie awarii, czy zmiany)
Wersja licencji: (komercyjna) dom i firma, dożywotnia, bezterminowa
Stan: Nowy, nie używany, nie aktywowany
Legalność: 100% legalny potwierdzony fakturą vat z polskiej dystrybucji
Czas wysyłki: 24 godziny (przeważnie od ręki)
Licencja generowana na klienta końcowego...

Typ oprogramowania

Biurowe

Minimalne wymagania systemowe

Mac OS
Procesor: Intel
System operacyjny: Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11 lub
10.12
Przeglądarka internetowa: Safari 7 lub nowsza, Firefox,
Chrome
Pamięć RAM: 1 GB
Wolne miejsce na dysku: 2,75 GB
Rozdzielczość ekranu: 1024 × 768
Dodatkowe informacje

Rodzaj wydania

Wersja ESD

Dodatkowe informacje
Platforma IOS MAC
Edytowanie plików PDF
Dzięki programowi Adobe® Acrobat® XI Pro można wprowadzić drobne poprawki do tekstów i obrazów bezpośrednio w pliku
PDF — bez konieczności wyszukiwania oryginalnych dokumentów lub obrazów.
Eksportowanie z plików PDF
Konwerter plików PDF pozwala skrócić czas poświęcany na przepisywanie informacji znajdujących się w plikach PDF. Oferuje
też możliwość konwersji plików PDF na dokumenty pakietu Microsoft Office obsługujące edycję — z zachowaniem czcionek i
formatowania.
Tworzenie plików PDF
Nie trzeba się martwić o to, czy wysyłany plik będzie prawidłowo wyglądał na ekranach odbiorców. Wystarczy przekształcić
dokument w plik PDF, aby mogła go niezawodnie wyświetlić każda osoba z bezpłatnym programem Adobe Reader®.
Tworzenie i analizowanie formularzy
Program skraca czas potrzebny na tworzenie formularzy, przepisywanie danych oraz korygowanie błędów. Pozwala
rozpowszechniać formularze w Internecie i wykonywać analizę udzielonych odpowiedzi w czasie rzeczywistym.
Scalanie i łączenie plików
Przedstawianie różnych materiałów w jednym pliku PDF pozwala zwiększyć czytelność komunikacji. Program ułatwia łączenie
dokumentów w jeden uporządkowany plik PDF, który można łatwo wysłać pocztą e-mail oraz przeszukiwać.
Uproszczenie recenzowania i zatwierdzania
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Nie trzeba przeglądać stosów dokumentów i wielu wiadomości e-mail. Program Acrobat pozwala zautomatyzować proces
recenzowania i zatwierdzania. Umożliwienie wielu recenzentom przeglądania komentarzy i odpowiadania na nie ułatwia
dotrzymywanie terminów.
Ochrona plików PDF
Dzięki programowi Acrobat XI można szybko zabezpieczyć różne dokumenty niezależnie od używanej aplikacji.
Tworzenie plików PDF zgodnych ze standardami
Podczas tworzenia dokumentów, które muszą zachować zgodność ze standardami, nie można pominąć żadnego kroku.
Program Acrobat XI pozwala zadbać o to, aby wszyscy pracownicy zawsze prawidłowo realizowali całą procedurę.
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