
Ta fram professionella dokument
Ordna enkelt material från olika källor – 
dokument, mejl, bilder, kalkylblad och 
webbsidor – i en sökbar, komprimerad 
PDF-portfölj som lätt kan skickas till andra. 
Använd professionellt utformade mallar som 
kan anpassas med företagets logotyp och 
färger. Integrera snabbt materialet, skapa en 
navigeringsstruktur och finputsa resultatet 
för tydlig och effektiv kommunikation. 
Skicka information till alla som använder 
kostnadsfria Adobe Reader®.

Skapa och hantera blanketter
Förenkla framtagning och ifyllnad av 
elektroniska blanketter för att effektivt 
analysera och sammanställa data. Konvertera 
Word- och Excel-dokument eller inskannade 
dokument till PDF-blanketter med automatisk 
identifiering av ifyllbara fält. Eller använd 
Adobe LiveCycle® Designer ES, ett professionellt 
verktyg för blankettkonstruktion som 
medföljer Acrobat 9 Pro*, för att anpassa och 
automatisera dynamiska XML-blanketter. Ge 
användare av Reader tillgång till 
funktionaliteten i Acrobat, så kan praktiskt 
taget vem som helst delta i de arbetsflöden du 
initierar. Använd spårningsfunktionen för att 
se när blanketterna fylldes i och av vem. Och 
exportera enkelt data till kalkylblad för 
analyser och rapporter.

Faktablad

Hantera dokumentgranskningar
Öka utbytet av idéer med kollegor, externa 
team och kunder. I lätthanterliga elektroniska 
granskningsrundor kan deltagarna läsa och 
bygga vidare på andra granskares 
kommentarer i takt med att dessa läggs in, så 
att ni snabbt blir överens och kan komma 
vidare med projekten. Praktiskt taget vem 
som helst som har kostnadsfria Adobe 
Reader kan delta i granskningen, och du kan 
övervaka processen och deltagandet med 
spårningsfunktionen.†

Skydda känslig information
Styr åtkomst till och kontrollera användningen 
av PDF-dokument, tilldela digitala behörigheter 
och bevara dokumentintegriteten. Ange 
dokumentbehörigheter för att bestämma om 
en fil får skrivas ut eller ändras. Ange lösenord 
för att begränsa dokumentåtkomsten. Ta bort 
känslig information permanent med 
bortredigeringsverktygen. Skriv under digitalt 
och certifiera dokument för att bekräfta att de 
kommer från en betrodd källa. Skapa och 
återanvänd säkerhetsprofiler för att bestämma 
vilka användare som får skriva ut, spara, 
kopiera och ändra dokument.

Viktiga nya funktioner och 
förbättringar

•	Sammanställ	material	av	vitt	
skilda	slag	i	en	PDF-portfölj.

•	Inkludera	FLV-material	i	PDF-filer.

•	Skapa	och	redigera	blanketter	
med	den	nya	blankettguiden.

•	Bättre	funktioner	för	att	skapa	
PDF	av	webbsidor	och	optisk	
teckenigenkänning	(OCR).

•	Starta	Acrobat	snabbare.

ADOBE® ACROBAT® 9  
PRO
Skydda	dokument	och	utbyt	information	snabbare	med	PDF

Kommunicera	och	samarbeta	effektivare	och	säkrare.	Sammanställ	material	av	vitt	
skilda	slag	i	en	och	samma	strukturerade	PDF-portfölj.	Samarbeta	genom	elektronisk	
dokumentgranskning.	Skapa	och	hantera	dynamiska	blanketter.	Skydda	känslig	
information.

*	Endast	Windows®.
†	För	blankettdistribution	och	datainsamling	med	upp	till	500	
användare.



Sammanfoga	flera	filer	i	en	
sökbar	komprimerad	PDF-
portfölj	som	enkelt	kan	
distribueras.	Förse	den	med	
logga	och	inkludera	
instruktioner	som	vägleder	
mottagarna	i	materialet.

Systemkrav

Windows

•	1,3	GHz	eller	snabbare	processor

•	Microsoft®	Windows	XP	Home,	Professional	eller	
Tablet	PC	Edition	med	Service	Pack	2	eller	3	(32	och	
64	bitar),	Windows	Server®	2003	(med	Service	Pack	2	
för	64	bitar)	eller	Windows	Vista®	Home	Basic,	Home	
Premium,	Business,	Ultimate	eller	Enterprise	med	
eller	utan	Service	Pack	1	(32	och	64	bitar)

•	Internet	Explorer	6.0

•	256	MB	RAM	(512	MB	rekommenderas)

•	2,13	GB	ledigt	hårddiskutrymme

•	Bildskärm:	1	024	×	768	pixlar

•	DVD-ROM-enhet

•	Grafikhårdvaruacceleration	(tillval)

Mac OS

•	PowerPC®	G4-	eller	G5-	eller	Intel®-processor

•	Mac	OS	X	v10.4.11	eller	10.5

•	256	MB	RAM	(512	MB	rekommenderas)

•	1,42	GB	ledigt	hårddiskutrymme

•	Bildskärm:	1	024	×	768	pixlar

•	DVD-ROM-enhet

Samhörande produkter

•	Adobe	Reader	9

•	Adobe	Acrobat	9	Standard

•	Adobe	Acrobat	9	Pro	Extended

De	viktigaste	skälen	att	köpa	Acrobat	9	Pro
Leverera slagkraftigt material anpassat till 
er grafiska profil i PDF-portföljer
Samla ihop flera olika filer i en välorganiserad 
och interaktiv PDF-portfölj. Använd 
professionellt utformade mallar som kan 
förses med logga och innehålla instruktioner 
som vägleder läsarna i materialet.

Skydda dokumenten
Lösenordsskydda PDF-dokumenten. Använd 
behörigheter för att begränsa rätten till utskrift, 
kopiering och redigering. Spara lösenord och 
behörigheter som säkerhetsprofiler som 
enkelt kan tillämpas på nya PDF-filer.

Skapa och hantera enkelt elektroniska 
blanketter
Konstruera dynamiska blanketter, distribuera 
och håll ordning på både blanketter och svar, 
och exportera enkelt data för analyser och 
rapporter.

Hantera och håll ordning på elektroniska 
dokumentgranskningar
Få den feedback du behöver genom interaktiva 
dokumentgranskningar där deltagarna kan se 
och bygga vidare på varandras kommentarer, 
och där kommentarerna kan sorteras efter 
granskare, datum och sida. Använd 
spårningsfunktionen för att övervaka 
processen och deltagandet.

Låt användare av Adobe Reader delta

Möjliggör för användare av kostnadsfria 
Adobe Reader att skriva under dokument 
digitalt, delta i dokumentgranskningar samt 
spara blanketter lokalt.‡ Genom att du ger 

användare av Reader tillgång till viss 
funktionalitet i Acrobat kan praktiskt taget 
vem som helst delta i de arbetsflöden du 
initierar.
Synkronisera dokumentvyer
Förtydliga och fördjupa en diskussion genom 
att mejla ett PDF-dokument och sedan i realtid 
guida mottagarna genom dokumentet till exakt 
de sidor och platser du vill att de ska titta på.

Ta bort känslig information
Använd bortredigeringsverktyg för att svärta 
ut känslig information, till exempel text, 
illustrationer eller annan information. 
Informationen tas helt och hållet bort från 
PDF-dokumentet. Sök rätt på metadata och 
dold information i PDF-dokument och radera 
informationen vid behov innan dokumenten 
distribueras till andra.

Jämför PDF-dokument
Skillnaderna mellan två dokumentversioner 
markeras automatiskt, både i text och bilder; 
du ser enkelt vad som har ändrats.

Bättre trycksaksframställning
Håll kostnaderna i schack och minska antalet 
fel med automatiserade kontroller: förgranska, 
gör preflight, korrigera och förbered PDF-
filerna för tryckning och digital publicering.

Skapa tillgängliga PDF-dokument
Säkerställ att PDF-dokumenten är optimerade 
för personer med funktionshinder. Utvärdera 
och korrigera snabbt PDF-dokument och 
tagga dem automatiskt för optimal 
tillgänglighet och omflödning.

Adobe Systems Nordic AB
Box	47,	164	93	Kista,	Sverige	
www.adobe.se, www.adobe.com

‡	Kräver	Adobe	Reader	8	eller	högre.

Adobe,	Adobes	logotyp,	Acrobat,	LiveCycle,	Adobe	PDF-logotypen	och	Reader	är	antingen	registrerade	varumärken	eller	varumärken	som	tillhör	
Adobe	Systems	Incorporated	i	USA	och/eller	andra	länder.	Mac,	Mac-logotypen	och	Mac	OS	är	varumärken	som	tillhör	Apple	Computer	Inc.,	
registrerade	i	USA	och	andra	länder.	Intel	är	ett	varumärke	som	tillhör	Intel	Corporation	i	USA	och	andra	länder.	PowerPC	är	ett	varumärke	som	
tillhör	International	Business	Machines	Corporation	i	USA	och/eller	i	andra	länder.	Microsoft,	Windows,	Windows	Server	och	Windows	Vista	är	
antingen	varumärken	eller	registrerade	varumärken	som	tillhör	Microsoft	Corporation	i	USA	och/eller	andra	länder.	Övriga	varumärken	tillhör	sina	
respektive	ägare.	Namnen	och	tillhörande	logotyper	i	exempelmaterialet	är	fiktiva	och	åsyftar	inte	verkliga	företag	eller	produkter.
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Mer information

Läs	mer	om	Acrobat	9	Pro	på		
www.adobe.se/acrobat.


