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Úpravy a optimalizace souborů PDF
Úpravy textu přímo v souborech PDF (s textovou vrstvou)
Přidání nového textu do PDF
Úpravy objektů, objektů a tvarů v souborech PDF
Číselná transformace objektů
Přidání obrázků do PDF ze souboru nebo ze schránky
Funkce Zpět/Znovu pro vrácení nechtěných úprav
Kontrola pravopisu v PDF + nahrazení nekorektních výrazů ze slovníku
Zmenšení velikosti souboru PDF až o 95% pomocí komprese a odstranění nepotřebného obsahu
Optimalizace PDF pro rychlejší zobrazování na mobilních zařízeních
Podpora komprese JPEG2000 pro rychlejší zobrazování souborů PDF s obrázky
Úpravy stránek v souborech PDF (odstranění, otáčení, ořezání, změna velikosti)
Změna pořadí stránek v souborech PDF metodou Drag&Drop
Odstranění obsahu vně ořezových rámečků
Nahrazení stránek v souborech PDF jinými stránkami
Přidávání nových stránek do PDF (z jiného PDF, ze skeneru, z obrázků, z RTF)
Výtah stránek ze souboru PDF do jiného PDF
Rozdělení stránky v souboru PDF na více stránek
Rozdělení souboru PDF na více dokumentů
Přidání a správa vodoznaků a razítek
Přidání vlastního QR kódu do PDF
Přidání a úpravy záložek (včetně zvětšení cíle záložky na stránce)
Automatické generování záložek v PDF podle stylu textu
Přidání informací o dokumentu, metadat a XP metadat do PDF
Číslování stránek v souborech PDF
Vkládání záhlaví a zápatí do PDF
Přidání a správa Batesových čísel do souborů PDF
Přidání a úpravy klikacích odkazů (včetně přednastavených akcí a skriptů Acrobat® Javascript®)
Přidání a úpravy pozadí v souborech PDF (plná barva, pozadí ze souboru)
Trvalé odstranění důvěrného obsahu ze souboru PDF (anonymizace, redigování)
Přidání a odstranění souborových příloh do/ze souborů PDF
Výtah obrázků ze souborů PDF
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Dávkové úpravy a operace se soubory PDF
Dávkové podepisování souborů PDF elektronickým podpisem s možností připojení časového razítka
Dávkové připojení časového razítka k souborům PDF
Dávkový výtah obrázků ze souborů PDF
Dávková optimalizace souborů PDF (zmenšení souborů, odstranění nepotřebného obsahu apod.)
Dávková ochrana obsahu souborů PDF heslem (šifrování AES R6 256bit)
Dávkové úpravy stránek v souborech PDF (odstranění, otáčení, ořezání, změna velikosti, pozadí)
Dávkové rozpoznání textu pomocí OCR ve skenech a rastrových obrázcích
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Dávkové přidání záhlaví/zápatí do PDF (číslování stránek apod.)
Dávkové přidání vodoznaku do souborů PDF
Dávkové překrytí souborů PDF s jiným PDF (Overlay, hlavičkový papír)
Dávkové přidání Batesových čísel do souborů PDF
Dávkové rozdělení souborů PDF (automaticky, ručně)
Vytváření vlastních nástrojů využitím přednastavených nástrojů (sekvencí nástrojů)
Export a import vlastních nástrojů pro dávkové úpravy PDF
Dávkové spouštění skriptů Acrobat® JavaScript (ECMA) pro soubory PDF

•
•
•
•
•
•
•
NA DOTAZ

Vytváření souborů PDF a PDF/A
Vytváření PDF a PDF/A tiskem z jakékoliv aplikace včetně detailního nastavení výstupu

Vytváření PDF přímým otevřením souborů MS Office® a obrázků s automatickou konverzí do PDF

Integrace s aplikacemi Microsoft Office – vytváření PDF a PDF/A jediným tlačítkem, profily, záložky, obsah apod.
Skenování do formátu PDF s možností prohledávání (automaticky pomocí OCR)
Vytvoření prohledavatelného PDF ze skenů a rastrových obrázků pomocí OCR
Vícejazyčné rozpoznání textu pomocí OCR vč. českého a slovenského jazyka

•
•
•
•
PDF 1.3-1.7
PDF/A-1a, b
PDF/A-2a, b, u
PDF/A-3a, b, u

Podporované normy a specifikace formátu PDF
Vytváření PDF z „prázdné“ stránky pomocí textu, objektů a obrázků
Vytváření nového souboru PDF zkombinováním souborů PDF, MS

•
DOCX,DOC,RTF
XLSX, XLS
PPTX, PPT
VSD, VDX, TXT
XPS, OXPS
TIFF, BMP, JPG
PNG, ICO, TGA

Office®

nebo obrázků

•
•

Prohlížení, tisk a prohledávání souborů PDF
Rychlé prohlížení a tisk libovolného souboru PDF a PDF/A
Prohlížení, vyplňování a tisk formulářů PDF a XFA včetně importu/exportu dat

Prohlížení souborů MS Office®, textových a obrázkových souborů s automatickou konverzí do PDF

Prohlížení souborů XPS s automatickou konverzí do PDF
Prohlížení a přehrávání souborů PDF s multimediálním obsahem (audio, video)
Prohlížení Adobe® Portfolií®
Prohlížení PDF se souborovými přílohami
Funkce DEP pro ochranu před viry, malware a jiným škodlivým obsahem
Prohlížení jednoho PDF ve více oknech najednou
Prohlížení souborů PDF zabezpečených technologií DRM (FileOpen)
Snadné prohlížení velkoformátových souborů PDF pomocí Lupy a Pan
Správa historie zobrazených souborů PDF včetně možnosti jejich přišpendlení
Pokročilé prohledávání obsahu, komentářů, záložek a metadat
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Prohledávání složek se soubory PDF bez nutnosti jejich otevření (Průzkumník souborů)
Zásuvné moduly pro prohlížení souborů PDF v MS Internet Exploreru a Firefox
Usnadnění přístupu k obsahu PDF pro osoby se zrakovým postižením
Podpora tisku brožur a knih z běžného PDF
Panel informující uživatele o speciálním obsahu v PDF (PDF/A, formulářová pole, verze dokumentu atd.)
Zobrazení pravítek, mřížky a úchopových režimů pro přesné vytváření a úpravy PDF
Podpora režimu Celá obrazovka (F11)
Zobrazování informací o rozměru stránek v souborech PDF včetně souřadnic X, Y

•
•
•
•
•
•
•
•

Komentování a revize souborů PDF
Přidání komentářů, poznámek a popisků do PDF
Zvýraznění a podtržení textu v PDF na základě výsledků fulltextového vyhledávání
Možnost odpovědět na vložené komentáře a poznámky jiným uživatelem
Hromadné úpravy komentářů, poznámek a objektů v PDF
Přidání a úpravy čar, šipek, obdélníků, mnohoúhelníků, oválů, křivek nebo revizních obláčků do PDF
Zvýraznění, přeškrtnutí nebo podtržení textu v PDF
Přidání zvukových poznámek poznámek do PDF včetně přehrávání

•
•
•
•
•
•
MP3, WAV, AIF

Měření vzdáleností, obvodů a ploch v souborech PDF s měřítkem a kalibrací
Export výsledků měření do souboru

•
CSV

Kótování vzdáleností v souboru PDF (architektonické, stavební a strojařské kóty)
Funkce Flatten (slučování) pro komentáře a poznámky

•
•
PDF, RTF, TXT
HTML, CSV

Sumarizace komentářů s exportem do souboru
Export komentářů a poznámek do souboru

FDF, XFDF

Komplexní správa vlastností a stylů komentářů a poznámek
Exkluzivní mód pro vkládání komentářů, poznámek a objektů (vyhrazený mód pro daný objekt)

•
•

Vytváření a editace formulářů PDF
Vytváření vyplnitelných formulářů PDF vkládáním formulářových polí
Editace vyplnitelných formulářů PDF (vlastnosti formulářových polí)
Podporované typy polí: textové, zaškrtávací, seznam, rozbalovací seznam, přepínač, podpis, tlačítko, čárový kód
Výpočty ve formulářích - nastavení polí pro výpočet pomocí dialogového okna
Přednastavené akce pro operace s formulářovými poli (URL odkaz, přechod na zadanou stránku, odeslání formuláře atd.)
Podpora skriptování pro formulářová pole - Acrobat® JavaScript (ECMA)
Vícenásobné kopírování formulářových polí (svisle, vodorovně, nastavení mezer apod.)
Duplikování formulářových polí
Automatické zvýraznění formulářových polí v PDF

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Export dat z formulářů do souboru

FDF, XFDF,
XML, TXT

Import formulářových dat ze souboru

FDF, XFDF

Zakódování formulářových dat do 2D čárového kódu pro automatizované zpracování
Vytváření a editace dynamických razítek v PDF
Dávkové spuštění funkce Flatten pro více formulářů PDF najednou (sloučení vrstev např. pro anomymizaci)

•
•
FDF, XFDF

•

Kontrola pravopisu ve formulářových polích
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Anonymizace, ochrana obsahu a elektronické podpisy PDF
Trvalé odstranění (anonymizace) důvěrného obsahu z PDF
Trvalé odstranění důvěrného obsahu z PDF na základě výsledků fulltextového vyhledávání
Ochrana obsahu souborů PDF heslem (šifrování AES R6 256bit)
Řízení přístupových práv k souborům PDF (omezení tisku, zákaz editace, omezení kopírování)
Automatické ověřování platnosti elektronických podpisů a časových razítek
Elektronické podepisování souborů PDF a PDF/A elektronickým podpisem (kvalifikovaný certifikát)
Důvěryhodné schvalování PDF pomocí vícenásobného elektronického podpisu
Elektronické podepisování souborů PDF a PDF/A-3 s přílohami (podání pro správce sítí – Innogy)
Připojení kvalifikovaného časového razítka (samostatně nebo k podpisu)
Přidání a správa vodoznaků
Podpora viditelných/neviditelných certifikačních podpisů
Šablony pro vzhled elektronických podpisů, podpora standardu PAdES
Podepsání vlastnoručním podpisem (zabezpečeno heslem)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spojování souborů PDF
Spojování souborů PDF z více složek najednou (včetně nastavení pořadí a rozsahu stránek)
Spojování souborů MS Office a obrázků z více složek najednou + automatická konverze do PDF
Rozdělení souboru PDF na více samostatných souborů
Změna pořadí stránek v souborech PDF metodou Drag&Drop v náhledu stránek
Přidání nových stránek do PDF (z jiného PDF, ze skeneru, z obrázků, z RTF apod.)
Hromadné připojení souborových příloh k souborům PDF
Nahrazení stránek v souborech PDF jinými stránkami
Vytváření nového souboru PDF zkombinováním souborů PDF, MS Office® nebo obrázků

•
•
•
•
•
•
•
•

Export souborů PDF do jiných formátů
Export PDF do editovatelného formátu Microsoft® Word®

DOCX

•

Dávkový export PDF do editovatelného formátu Microsoft® Word®
Export PDF do editovatelného formátu

Microsoft®

Dávkový export PDF do editovatelného formátu

PowerPoint®

Microsoft®

PPTX

•

PowerPoint®

Export PDF do obrázkových souborů s nastavením rozlišení (DPI) a zvětšení

BMP, PNG, JPG
GIF, PBM, PCX
PGM, JBIG2
DCX, TGA, TIFF
JPEG2000, PPM

•

Dávkový export PDF do obrázkových souborů
Export PDF do PDF/A pro dlouhodobou archivaci podle norem ISO řady 19005
Dávkový export PDF do PDF/A pro dlouhodobou archivaci podle norem ISO řady 19005

PDF 1.3-1.7
PDF/A-1a, b
PDF/A-2a, b, u
PDF/A-3a, b, u

•

Ostatní funkce a vlastnosti

Vícejazyčné rozpoznávání textu ve skenech (více než 40 jazyků)

•
•
•

Export a import nastavení editoru PDF do/z externího souboru

XCS

Možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní
Vícejazyčné uživatelské rozhraní (25 jazykových mutací)

•

Přenosná verze (Portable) bez nutnosti instalace (USB, CD/DVD)
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Odesílání a sdílení souborů a formulářů PDF e-mailem
Podpora cloudových služeb Google™ Drive, Microsoft® Office365®, SharePoint® a DropBox®
Podpora terminálového přístupu (Microsoft® Terminal Server®, CITRIX®)
Podpora Group Policy (GPO)
Podpora skriptů Acrobat® JavaScript (ECMA)
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