
Co je Adobe Document Cloud?
 

Adobe Document Cloud spojuje zcela přepracovaný Acrobat s výkonnými možnostmi elektronických podpisů. Nyní
můžete upravovat, podepisovat a sledovat tok dokumentů bez ohledu na to, kde se právě nacházíte. Ať sedíte u počítače,

nebo jste v terénu s mobilem či tabletem, nebo jste na webu. To vše s technologiemi Adobe, firmy, která vynalezla PDF.
 
 

 
 
 

 
 
 

Podepisujte kdekoli. Máte to tam.
 
Přidali jsme možnost podepisovat kdekoli a komukoli, od
souborů PDF po mobilní aplikace. Nyní tak můžete bezpečně
odeslat a sledovat třeba smlouvu, kterou každý může
podepsat během několika vteřin – na jakémkoli zařízení. A
vyplnění formuláře? Stejně rychlé.

Představujeme Document Cloud.

Adobe Document Cloud — včetně zcela
nového Adobe Acrobatu DC — revolučně
mění způsob práce s dokumenty.

Představte si: ovládání pro uživatele.
 
Dotykové ovládání a vše na dosah. Acrobat DC má
příjemné nové rozhraní, které funguje tak, jak my
přemýšlíme – s uživatelsky nastavitelným panelem
nástrojů, takže rychle najdete to, co potřebujete. Ovládání
je tak jednoduché, že abyste tomu uvěřili, musíte ho vidět.

Práce kdekoli s Acrobat mobile
 
Vaše nástroje jdou s vámi tam, kam jdete vy. Pomocí
Mobile Link můžete navázat práci tam, kde jste předtím
skončili. Začněte pracovat na počítači. Změny proveďte
na tabletu. A dokument pošlete na podepsání z mobilu.
Všechno bez nutnosti vytisknout jediný list papíru.

Adobe Acrobat Document Cloud a Acrobat DC



 
 
 

 
 
 
 

K dispozici od poloviny dubna 2015. Nyní s bezplatným upgradem z
Acrobatu verze XI pro zákazníky, kteří si koupili či koupí Acrobat XI od
17. 3. 2015.*
 
* Zákazníci, kteří koupili či koupí plnou verzi Acrobatu XI Standard od 17. 3. 2015, mají nárok na bezplatný upgrade na Acrobat DC Standard
(desktopovou aplikaci). Zákazníci, kteří koupili či koupí plnou verzi Acrobatu XI Pro od 17. 3. 2015, mají nárok na bezplatný upgrade na Acrobat DC Pro
(desktopovou aplikaci).
 
U krabicové licence je nutné nejpozději do 30. 6. 2015 požádat zákaznickou podporu Adobe o novou verzi, zákazníci s elektronickou licencí se nová verze
automaticky objeví v licenčním účtu zákazníka.
 
Zákazníci, kteří si objednali nebo objednají Acrobat XI Standard ve formě předplatného od 17. 3. 2015, dostanou automaticky Acrobat Standard
Document Cloud. Zákazníci, kteří si objednali nebo objednají Acrobat XI Pro ve formě předplatného od 17. 3. 2015, dostanou automaticky Acrobat Pro
Document Cloud.

Nikdy neztratíte stopu dokumentu.
 

Nyní můžete své důležité dokumenty
bezpečně odeslat a sledovat. Víte, kdo a kdy je
otevřel, a dokonce i to, kdy byly podepsány. A
vy můžete klidně spát, protože víte, že vaše
dokumenty jsou v bezpečí na každém kroku
své cesty.

 


