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Adobe Acrobat Reader DC je bezplatný globální standard pro spolehlivé prohlížení, tisk a komentování dokumentů PDF. Díky připojení ke službě Adobe Document Cloud je práce jednodušší na více počítačích a mobilních zařízeních. Je to jediný prohlížeč PDF, který může prohlížet a používat všechny druhy obsahu PDF, jako jsou formuláře a multimédia. Prvotřídní prohlížeč PDF pro tisk, podepisování a
komentování PDF. Adobe Acrobat Reader DC je následovníkem populárního prohlížeče Adobe Reader PDF Viewer. Jedná se o bezplatný nástroj pro soubor PDF, který patří do řady produktů Adobe Acrobat DC (Document Cloud). Podobně jako adobe reader dříve, Adobe Acrobat Reader DC usnadňuje prohlížení souborů PDF, vkládání poznámek, vyplňování formulářů, hledání textu, tisk a znakové
soubory. Zároveň nabízí sdílení a ukládání souborů online. Adobe Acrobat Reader DC podporuje dotyková zařízení. Pokud bezplatný program Adobe Acrobat Reader DC neobsahuje dostatek funkcí, můžete zvolit placenou verzi standardního řadiče domény aplikace Adobe Acrobat. Chcete-li používat základní funkce používání PDF, můžete přidat funkce pro převod naskenovaných dokumentů do formátu
PDF, exportovat dokumenty z PDF do aplikace Microsoft Word, kombinovat více souborů a chránit je heslem. Standardní verze také umožňuje vytvářet dokumenty PDF z různých aplikací a webových stránek. Nejvyšší sortiment produktů řady Adobe Acrobat DC je varianta Adobe Acrobat Pro DC. To vám umožní vytvářet vysoce kvalitní dokumenty PDF a připravovat dokumenty z aplikací Visio a AutoCAD.
Můžete také porovnat dokumenty PDF a vložit interaktivní audiovizuální prvky do souborů. Program lze spustit na tomto počítači, kde chci vybrat tipy pro další parametry podobné programy: jste pomalu stahování programu? Aktualizace 5. 3. 2014 Antivirový sken 14. 14. 11. 2020 3:49 Vyberte další parametry, které program může spustit na tomto počítači S Ke stažení 6 570 622× Program Hodnocení
Komplexní hodnocení, Download Software Download Software Cataloje - Shop Magazine ke stažení ke stažení ke stažení 1,62 ke stažení Nejprve se přihlaste na INSTALUJ.czserver INSTALUJ.czserver hledáním kontrolních dat tb. 0,62 TB kontrolních dat je jediný program ke stažení Aplikace Adobe Acrobat (přenosný formát dokumentu). Jak to můžeš udělat? Společnost Adobe tento formát vynalezla.
Například, k čemu se používá? Uložte upravitelné grafické dokumenty do aplikace Adobe Illustrator a vytvořte elektronické formuláře pro práci s citlivými daty, archivujte tištěné dokumenty a snadno recenzujte dokumenty. Aplikace Adobe Acrobat například šetří společnostem spoustu času, a to především online. Dodejte zákazníkovi, aby do formuláře zadálal elektronické informace a nejprve jej odeslal
spolupracovníkovi ke kontrole. Vedle zvýrazněného textu můžete poznámky získat zpět v jasném pořadí.A když je stvořil, Aplikace Adobe Acrobat DC 2020 již udržuje převážně virtuální čas a tempo. Proto je zbytečné říkat, že všechny dokumenty a formuláře v PDF jsou k dispozici s elektronickým podpisem. K dispozici je také nedostatek nutnosti posílat přílohy zákazem e-mailů nebo stránek, které Bůh
tiskne. Můžete snadno sdílet vše s ostatními. Adobe je také plně mobilní, to znamená, že můžete vytvářet a upravovat PDF i s aplikací na smartphonu. Můžete také pracovat s PDF na mobilním zařízení. Místo odeslání e-mailu soubor pouze sdílíte. Můžete k němu přistupovat odkudkoliv. Smlouvy a formuláře můžete podepisovat elektronicky. i Document Cloud (DC) znamená přístup k souborům Adobe
Acrobat online na jakémkoli zařízení. Stačí se přihlásit pomocí svých údajů v aplikaci. Chcete aplikaci Adobe Acrobat používat zdarma ve dvou verzích? Základní verze programu série, Adobe Acrobat Reader DC, vás bude stát nic. Jinými slovy, stačí si přečíst soubor PDF. Další možnosti odemknout placenou verzi: Adobe Acrobat Standard a Adobe Acrobat Pro. Podívejme se na ně blíže. Jaké jsou kroky
k zakoupení licence Adobe Acrobat? Adobe Acrobat Standard DC je skvělý základ, ale soubory PDF můžete vytvářet, upravovat, sdílet a digitálně podepisovat pouze se standardem Adobe Acrobat ve Windows. Lze jej také převést na Word, Excel a PowerPoint. Bohužel, tato verze programu je pouze pro Windows. Aplikace Adobe Acrobat Pro DC je k dispozici také pro uživatele MacOS (kteří mohou z
dotykového panelu vytěžit maximum) pro pokročilé úpravy. Jeho hlavní výhodou je, že dokáže rozpoznat naskenované .jpg (např. text) a přeměnit je na upravitelné PDF. Nabízí mobilní aplikaci, která vám umožní pracovat s PDF prakticky kdekoli. Informace v dokumentu můžete odstranit, upravit nebo skrýt. Můžete také vložit další média (video, zvuk atd.) a také text, který obsahuje obrázky. Poleva dortu je
funkce, která snižuje spotřebu toneru při tisku. Chci si zdarma vyzkoušet všechny výhody aplikace Adobe Acrobat Pro DC? Po vypršení platnosti lze program použít jen pro čtení. Pro aplikaci Adobe Acrobat Standard DC vs. .DC nebo méně můžete najít některé další funkce Adobe Acrobat Pro DC (a standardní). Seznam rozhodně není kompletní. Adobe Acrobat Standard DC Adobe Acrobat Pro DC
Version Převést naskenované soubory do upravitelných PDF (funkce uchovávání písem) ✓ ✓ Sledovat změny sdílených dokumentů ✓ ✓ Porovnat dva dokumenty PDF, které ukazují rozdíl ✓ Zachytit různé kombinace dokumentů v jednom PDF ✓ ✓ ✓ Zachyťte hesla v PDF, ✓ ✓ Automatická optimalizace PDF pro zrakově postižené upravovat text PDF a obrázky do PDF na mobilních zařízeních ✓ ✓
Automatická optimalizace PDF snižuje velikost. ✓ ✓A zkontrolujte iso ✓ ✓ Redo citlivé informace (skrýt) Redo citlivé informace ✓ Přehled: Jaká verze Adobe Acrobat přijde vhod pro vás? Pokud používáte Windows a potřebujete vytvořit, upravit nebo odeslat PDF, standard Adobe Acrobat provede trik. Aplikace Adobe Acrobat Pro je navržena pro firmy i státní správy s vylepšeným soukromím. Oceněni
budou také uživatelé, kteří pracují s dokumenty každý den. Pro fanoušky MacOS je to jediná možnost. Kolik stojí aplikace Adobe Acrobat DC? Vzhledem k jeho pokročilé funkce, cena Adobe Acrobat Pro je samozřejmě o něco vyšší než standardní verze, ale rozdíl není tak velký. Jaké jsou typy licencí? Měsíční a roční předplatné lze podle potřeby obnovit. Platíte na základě paušálního času. Trvalé licence
jsou neomezené. Zaplatíš jednou. Nevíte, zda je standard dostatečný? Poté můžete kdykoli aktualizovat na profesionála. Co dělat při nákupu licence pro program Adobe Cloud Aktivace všech produktů Adobe je velmi snadná a trvá déle než 5 minut. Jakmile produkt zakoupíte, přihlaste se na web společnosti Adobe nebo si vytvořte nový účet. Zadejte kód, který jste našli v alzské licenci Moje knihovna &gt; a
klikněte na Použít. Když povolíte licenci, zobrazí se odkaz ke stažení programu. Můžete jej nainstalovat a přihlásit pomocí svého Adobe ID. Elektronické licence připravené ke stažení naleznete v sekci Stahování aplikace Adobe Acrobat. Skrýt popis Adobe PDFNOTE(S) aktuální webové stránky: • Jedná se o rozšíření pouze pro windows. • Aplikace Adobe Acrobat DC/Adobe Acrobat XI (11.0.09 nebo vyšší)
musí být nainstalována v počítači. Soubory PDF acrobatu usnadňují převod webových stránek na bohaté a vysoce kvalitní soubory PDF, které zachovávají rozvržení, formátování a vazby původního obsahu. Můžete použít toto rozšíření: • Zachytit zajímavé články jako PDF soubory číst on-line • Kombinovat příslušný výzkum z webu nebo interní wiki do užitečných PDF souborů • Převést účtenky a faktury
do PDF předložit vyúčtování výdajů • Sestavte cestovní itineráře Let elektronické vstupenky a potvrzení proklouznout do jednoho souboru PDF • Poslat PDF webové stránky prototyp určený k přezkoumání všem zúčastněným stranám • Archiv webový obsah nebo hlavní rysy celé webové stránky • Použijte Adobe PDF panel nástrojů proměnit celou webovou stránku do PDF souboru. • Udržovat rozložení,
formátování a živé odkazy zachycených webových stránek, včetně STYLŮ CSS, HTML5 tagy, JavaScript, a vložené bliká. • Převést a přidat obsah webové stránky do existujícího PDF. • Uložte sadu převedených html stránek do jednoho PDF. • Snadno procházet zachycené PDF s možností vytvářet záložky, záhlaví, zápatí a tagy při převodu webového obsahu.Pdf. Před přidáním rozšíření si prosím
přečtěte zásady ochrany osobních údajů společnosti Acrobat EULA a Adobe. Pokud aplikaci Adobe Acrobat DC nemáte, můžete si bezplatnou zkušební verzi stáhnout na . .
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