Kursinnehåll från EPS Mediautbildning
För fler kurser, gå till mediautbildning.nu

M11 Acrobat Professional på en dag
(1 dag)

Spara som Microsoft Word
• Utnyttja den förbättrade funktionen att spara Adobe PDF-filer
som Microsoft Word-dokument

Alla producenter kan, på ett eller annat sätt, relatera till Portable
Document Format (PDF). Detta filformat, som är standard för
dokumentlagring och överföring, har andra möjligheter som de
flesta inte känner till. Den här kursen lär på en dag ut hur man kan
utöka funktionaliteten i pdf-formatet genom att använda de
inbyggda funktionerna i Acrobat Professional

Alla kursdeltagare får kursintyg.

Förkunskaper
Vana från trycksaksproduktion. Bra kunskaper om tidigare
versioner av Acrobat.

1. Företags- eller användaranpassade kurser. Skicka förfrågan om
önskat program/ämne och önskat utbildningsdatum. Vi återkommer
med offert.

Mål
Att efter kursen kunna ta del av fördelarna i den nya versionen av
Acrobat.

2. Produktionssupport/utbildning on demand. Adobe-produkter,
Enfocus, wordpress, xml, mm. Se vår kurslista för
kunskapsområden.

KURSINNEHÅLL

Har du specifika problem gällande grafisk produktion eller ”hurgör-man-frågor”, skicka förfrågan och vi återkommer. Vi kan
skicka svar via mail, instruktionsvideo eller boka tid för
uppkoppling till dig/er via Skype eller Teamviewer.
Minimidebitering för denna tjänst är 30 minuter.

Acrobat
• Möjligheter att redigera PDF-filer
• PDF för korrektur och kommentarer i PDF

KUNSKAP ON DEMAND
Vi har inga schemalagda kurser, endast bokning enligt följande
alternativ:

Preflight och Soft-Proof
• Genomgång av Acrobats preflight-funktion
• Skapa egna kontrollinställningar
• Förhandsvisning av färger, separationer samt övertryck
Nya användargränssnittet
• Anpassningsbara verktygsfält
Sammanfoga filer till ett PDF-paket
• Sammanfoga olika slags filer till ett sökbart och sorterbart PDFpaket, där varje enskild fil behåller sin egen säkerhetsinställning
och digitala signatur
Automatisk igenkänning av formulärfält
• Hitta formulärfält i statiska PDF-dokument automatiskt och
konvertera dem till interaktiva fält som kan fyllas i elektroniskt av
alla som har Adobe Reader
Administrera gemensamma granskningar
• Genomför smidiga dokumentgranskningar – utan IT-stöd – där
alla deltagare kan se varandras kommentarer och följa hur
granskningen fortlöper
Aktivera avancerade funktioner i Adobe Reader
• Användare av Adobe Reader kan delta i gemensamma
dokumentrevisioner, fylla i och spara elektroniska blanketter utan
att vara uppkopplade samt signera dokument digitalt
Ta bort känslig information permanent
• Ta bort metadata, dolda lager och annan dold information
permanent och använd bortredigeringsverktyg för att permanent ta
bort känslig text, illustrationer och annat innehåll
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