Adobe Acrobat DC
for business.
Adobe Acrobat DC yhdistää Acrobatin tietokoneohjelmiston Document Cloud -palveluihin, mikä avaa Acrobat
Reader -mobiilisovelluksen premium-mobiiliominaisuudet ja antaa helppokäyttöiset mobiilipalvelut täydellisen
PDF-ratkaisun toimittamiseksi nykyajan mobiilille, yhdistetylle maailmalle. Tiedät, että järjestelmät ja tiedot on
suojattu Adoben korkeimmalla suojaustasolla.
Organisaatio saa seuraavaa Acrobat DC:n tilauksella Adobe Value Incentive Plan (VIP) -ohjelmassa:
Ongelmaton käyttöönotto ja hallinta – Voit ottaa sovellukset ja päivitykset käyttöön keskitetysti tai antaa
käyttäjien asentaa ne itse. Määritä, määritä uudelleen, poista ja seuraa lisenssejä vain muutamalla napsautuksella
intuitiivisella, web-pohjaisella hallintakonsolilla. Voit toimittaa Acrobat DC:n suojatun etäkäytön virtualisoinnin
tuella nimetyn käyttäjän lisensseille.
Ohjelmisto aina päivitetty – Saat jatkuvan pääsyn uusiin ominaisuuksiin ja suojauspäivityksiin, joita voit ottaa
käyttöön omassa aikataulussasi lisämaksutta.
Microsoft-investointien maksimointi – Nosta työryhmän tuottavuutta ja hyödynnä Microsoft-investointeja
tehokkaammin lisäämällä aikaa säästäviä PDF-työkaluja Office 365 -sovelluksiin, joihin organisaatiosi on oppinut
luottamaan. Acrobat DC:n ja PDF-palvelujen avulla työryhmät voivat luoda laadukkaita, salasanasuojattuja PDFtiedostoja, joiden kirjasimet, muotoilut ja asettelut Wordistä, Excelistä ja PowerPointista säilyvät. Työryhmät
voivat myös muuntaa PDF-tiedostot Word-, Excel-, PowerPoint ja RTF-tiedostoiksi sekä luoda, yhdistää ja
organisoida PDF:t suoraan SharePointissa ja OneDrivella.
Käyttäjien mobiilitarpeiden täyttäminen – Käyttäjät voivat tehdä töitään millä tahansa laitteella, kuten
älypuhelimilla, tableteilla ja kannettavilla tietokoneilla. Tiedät, että heidän datansa on suojattu kaikissa laitteissa.
Yhdistetyt hankinta- ja määräalennukset – Voit säästää reilusti määräalennuksilla, laajentaa lisenssikauden jopa
kolmeen vuoteen, mikä tekee budjetin ennustettavaksi, ja lisätä lisenssejä alennettuun hintaan. Lisäksi voit hallita
Adoben tilauksia kätevästi yhdellä VIP-sopimuksella.
Asiantuntijatukea aina tarvittaessa – Pääset nopeaan alkuun ja hyödynnät Acrobat DC:tä mahdollisimman
tehokkaasti käyttämällä edistynyttä teknistä tukea, perehdytysapua ja henkilökohtaisia istuntoja
tuoteasiantuntijoiden kanssa.
Hae tarpeisiinne sopiva vaihtoehto:

Acrobat DC for teams

Acrobat DC for enterprise

pienille ja keskisuurille
yrityksille ja osastoille

keskisuurille ja suurille
organisaatioille ja osastoille

• Ongelmaton käyttöönotto

• Mukautettavat pilvipalvelut

• Käyttäjien todennus

• Federated ID kertasisäänkirjauksella (SSO),
Adobe ID:t

• AEdistynyt tekninen asiantuntijatuki

• Yritystuki 24x7 ja perehdytystuki

Saat lisätietoja Acrobat DC:n hyödyntämisestä yrityksellesi Adoben valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Acrobat Standard/Pro
DC for teams (VIP)

Acrobat Standard/Pro
DC for enterprise (VIP)

PDF:n luonti

Dokumenttien ja kuvien muunnos PDF-tiedostoiksi

•

•

PDF:n muokkaus

Tekstin ja kuvien päivitys, kappaleiden uudelleensijoitus ja numeroitujen tai luettelomerkillä varustettujen luettelojen lisäys PDF-tiedostoon

•

•

Microsoft Office 365
-integroinnit

PDF-tiedostojen luonti, käsittely ja tarkastelu Office 365:ssä, SharePointissa ja OneDrivella

•

•

Integrointi Microsoft Officeen

PDF-tiedostojen luonti, suojaus ja lähetys Microsoft Officesta Acrobat-tehtävänauhasta

•

•

PDF-tiedostojen vienti

PDF-tiedostojen muunnos Wordiin, Exceliin tai PowerPointiin – siten, että muotoilu säilyy

•

•

Tiedostojen yhdistäminen

Useiden dokumenttien yhdistäminen yhdeksi tiedostoksi

•

•

Skannausten parannus

Skannattujen paperidokumenttien muunnos älykkäiksi PDF-tiedostoiksi, joissa voi tehdä hakuja ja joiden tekstiä voi valita

•

•

Tiedostojen vertailu

Kahden PDF-tiedoston erojen tunnistus

1

1

Sivujen organisointi

Sivujen poisto, lisäys, poiminta, jako tai kierto PDF-dokumentissa

•

•

Useiden välilehtien tarkastelu

Saat työt valmiiksi nopeammin, kun voit avata useita PDF-tiedostoja yhdessä ikkunassa.

•

•

Suojaus

Kopiointi- ja muokkaussuojauksen lisäys PDF-tiedostoihin

•

•

Lomakkeiden valmistelu

Paperi- tai Word-dokumenttien muunnos täytettäviksi PDF-lomakkeiksi

•

•

Lähetys kommentoitavaksi

Kommenttien keruu muilta yhteen PDF-tiedostoon

•

•

Integraatiot

Tiedostojen tallennus Box-, Dropbox- ja Microsoft Office- ja SharePoint-tileihin

•

•

Lähetys ja seuranta

Erilaisten tiedostotyyppien lähetys, seuranta ja toimituksen vahvistus

•

•

Skannausten muokkaus

Skannattujen dokumenttien muunnos nopeasti muokattaviksi PDF-tiedostoiksi, joissa kirjasimet vastaavat alkuperäistä tekstiä

1

1

Hävitys

Tekstin, grafiikan tai piilotietojen pysyvä poisto PDF-tiedostoista

1

1

PDF-standardit

ISO-standardien mukaisten PDF/A-, PDF/E- tai PDF/X-tiedostojen muunnos ja vahvistus

1

1

Saavutettavuus

PDF-tiedostojen luonti ja validointi, jotta ne noudattavat saavutettavuusstandardeja vammaisille henkilöille

1

1

Painotuotanto

PDF-tiedostojen esikatselu, esitarkastus, korjaus ja valmistelu laadukasta painotuotantoa varten

1

1

Acrobat Reader
-mobiilisovellus

PDF-dokumenttien ja lomakkeiden katselu, haku, tulostus, allekirjoitus ja kommentointi

•

•

PDF-tiedostojen luonti ja vienti

PDF-dokumenttien luonti ja vienti Android-, iOS- tai Windows-laitteilla

•

•

Adobe Scan -mobiilisovellus

Kuittien, dokumenttien, käyntikorttien ja valkotaulujen skannaus mobiililaitteellasi ja tietojen muunnos hakukelpoiseksi laadukkaaksi Adobe
PDF -tiedostoksi

•

•

PDF-palvelut1

PDF-tiedostojen luonti, yhdistäminen, vienti ja lähetys web-selaimesta

•

•

PDF-tiedostojen muokkaus ja
organisointi

Tekstin lisäys tai muokkaus – tai sivujen uudelleenjärjestely – PDF-tiedostossa iPadissa

•

•

Adobe Acrobat DC
Täydellinen PDF-ratkaisu mobiiliin, yhdistettyyn maailmaan

Mobiili ja web

Tietokonetyökalut ja -ominaisuudet

Työvoiman tuottavuus

IT-hallinta

Mobiili ja
web
Tietokone

Digitaaliset ja sähköiset allekirjoitukset
Täyttö ja allekirjoitus

Lomakkeiden täyttö ja dokumentin allekirjoitus kirjoittamalla tai piirtämällä allekirjoitus

•

•

Lähetys allekirjoitettavaksi

Allekirjoitusten pyyntö muilta ja sitten allekirjoitusprosessin seuranta ja hallinta erikseen

•

•

Tositteiden säilytys

Allekirjoitettujen dokumenttien ja kirjausketjujen tallennus suojatusti ja kopioiden lähetys kaikille osapuolille automaattisesti

•

•

Sertifikaatit

Acrobatin käyttö digitaalisiin allekirjoituksiin ja sellaisten dokumenttien validointi, jotka edellyttävät sertifikaattipohjaisia digitaalisia tunnuksia

•

•

Adobe Sign

Adobe Signin käyttö allekirjoituspyyntöihin ja prosessien hallintaan selaimesta

•

•

Adobe Sign -mobiilisovellus

Henkilökohtaiset allekirjoitukset ja allekirjoitusprosessien hallinta Android- tai iOS-laitteella

•

•

•

•

Hallinta ja tuki
Sarjanumeroitu lisensointi

Acrobat DC:n käyttöönotto määrälisensoinnin sarja-avaimella

Identiteetityyppi (Adobe ID)

Acrobat DC:n käyttöönotto nimetyille käyttäjille Adobe ID:n perusteella

Identiteettityyppi (kaikki
tyypit)

Acrobat DC:n käyttöönotto nimetyille käyttäjille Federated ID:n, Enterprise ID:n tai Adobe ID:n mukaan

Hallintakonsoli

Keskitetyn, web-pohjaisen hallintapaneelin käyttö Acrobat DC- ja Adobe Creative Cloud3 -käyttäjien hallintaan sekä käyttöönotto- ja
tukiresurssien käyttö

Hallintakonsoli

Yritystason toimintojen tehokkaampi hyödyntäminen web-pohjaisella hallintakonsolilla esim. ryhmien ja käyttöoikeuksien hallintaan

Järjestelmänvalvojatyypit

Järjestelmän asetukset (S), Tuote-, Käyttöönotto, ja tuki -järjestelmänvalvojat

S

•

Virtualisointi

Acrobatin käyttöönotto virtualisoiduissa ympäristöissä nimetyn käyttäjän tuella Citrix XenApp-, Citrix XenDesktop-, VMware Horizon-,
Microsoft App-V- ja Windows Terminal Server (WTS) -ympäristöille

•

•

Käyttöönotto

Acrobatin asennuksen ja määrityksen selkeytys käyttämällä vakiotyökaluja, kuten Microsoft SCCM/SCUP, Apple Remote Desktop, Adobe
Customization Wizard ja Creative Cloud Packager

•

•

EMM

Työntekijän mobiilisovellusten ja -laitteiden hallinta Enterprise Mobility Management (EMM) -ratkaisun avulla

•

•

Lisensointijakso

Hanki yksivuotinen (S) tai monivuotinen (M) vaihtoehto

M, S

M, S

Työryhmien tuki

Puhelin- ja chat-tuki 24x7 käytön aloituksessa ja puhelin- ja chat-tuki 24x5 teknisissä kysymyksissä

Tuki yrityksille

365 päivän asiantuntijatuki 24x7 käyttöönoton, lisensoinnin ja IT-kysymyksissä sekä tukitapausten käynnistys ja seuranta

•
•
•

•
•

Tietoturva

Alan johtava suojaus
Älykäs JavaScriptin suoritus

Hienostuneet ja granulaariset ohjaukset JavaScriptin suorituksen sallimiseen ja kieltämiseen sekä Windows- että Mac OS
-käyttöjärjestelmissä

•

•

Suojattu todennus

Yritysresurssien omistajuuden varmistus suojaamalla aineeton omaisuus Enterprise ID:n tai Federated ID:n (kertasisäänkirjauksen (SSO))
avulla

•

•

Toimialueiden välinen
konfiguraatio

Rajoitettu toimialueiden välinen pääsy sekä Windows- että Mac OS X -käyttöjärjestelmille toisen toimialueen resursseihin pääsyn hallintaan

•

•

Laitteiden suojaus

Kaikkien tietoturvatoimenpiteiden ja suojausten siirto laitteesta toiseen

•

•

Varmennetut
suojausstandardit

SOC 2 -tyyppi 2 ja ISO 27001:2013 -sertifiointi erilaisten teollisuuden tietoturva- ja yksityisyydensuojastandardien vaatimusten täyttämiseksi

•

•

1 Tarvitaan Acrobat Pro DC.
2A
 dobe Creative Cloud -tallennuksen käyttö edellyttää jäsenyyttä. Käyttö Acrobatista on saatavissa vain Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikassa ja Karibian alueella.
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