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Tamamen yeniden tasarlanmış ve son derece mobil olan bu yazılım; tasarım mizanpajları, 
basıma hazır dosyalar ve önemli belgelerle çalışma şeklinizi değiştirecek.

Yepyeni Acrobat ile tanışın
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Document Cloud

Adobe Document Cloud hizmetleri ile tüm döküman süreçlerinizi uçtan uça çözümleyin.
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En iyi PDF çözümünü iyileştirmeye devam ediyoruz.

Geliştirilmiş yorum yapma özelliği

Adobe Document Cloud hizmetleri ile Acrobat DC, en önemli belgelerinizle dilediğiniz yerde 
çalışmanızı sağlayan eksiksiz bir PDF çözümüdür. Yepyeni Acrobat DC, sade bir kullanıcı 
deneyimiyle yeniden tasarlandı. Yeni Araç Merkezi en çok kullandığınız araçlara hızla erişmenizi 
sağlarken şık görünümlü yeni araç deneyimleri masaüstü, web ve dokunmatik aygıtlar da dahil 
olmak üzere mobil aygıtlarda tutarlı bir biçimde çalışır.

Dünyanın en iyi PDF araçlarıyla en mükemmel 
çalışmalarınızı ortaya çıkarın

Yeniden tasarlanan, dokunmatik kullanıma uygun 
arabirim, hızlı ve açık geri bildirimler vermeyi ve 
almayı kolaylaştırır. 

Box ve OneDrive ile çalışma
Artık Acrobat DC'de çalışırken Box, Dropbox, One 
Drive  veya SharePoint Site hesabınıza erişebilir ve 
dosyaları burada saklayabilirsiniz. 

PDF'e daha kolay tarama 
Yeni PDF'e tarama iş akışıyla en iyi tarama 
seçeneklerini kolayca seçebilir ve en doğru 
biçimde alabilirsiniz. 
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Taşınabilir belge formatını (PDF) biz icat ettik. 
Acrobat veya çevrimiçi hizmetlerimizden biriyle 
PDF oluşturduğunuzda belgenizin resminden çok 
daha fazlasına sahip olursunuz. 
Düzenleyebileceğiniz, imzalayabileceğiniz, 
paylaşabileceğiniz, koruyabileceğiniz ve arama 
yapabileceğiniz akıllı bir dosya elde edersiniz. 
Ayrıca her ekranda düzgün görüneceğinden emin 
olabilirsiniz.

Acrobat DC ve Document Cloud hizmetleri; PDF'leri 
dönüştürmek, düzenlemek ve imzalamak için ihtiyaç 
duyduğunuz tüm araçlarla donatıldı. Üstelik en az 
sizin kadar mobil. İş yerinde üzerinde çalışmaya 
başladığınız bir belgeyi trende yolculuk ederken 
düzenleyebilir ve salonunuzdan göndererek onay 
isteyebilirsiniz. Üstelik sorunsuz, basit ve hızlı bir 
şekilde.

Kurumsal düzeyde güçlü yönetim araçlarına sahip 
Acrobat DC, BT'nin yükleme ve güncellemeleri 
hızlandırmasına yardımcı olur. Ayrıca Windows 10 
için destek sağlar ve sektör lideri savunma 
öğelerine dahili olarak sahiptir. 

Acrobat DC, dünyadaki bir milyardan fazla aygıt için 
e-imzalama özellikleri sunuyor. Artık dileyen herkes 
belgeleri dokunma özelliği sunan bir aygıtta 
parmaklarıyla ya da bir tarayıcı kullanarak birkaç 
tıklatmayla yasal şekilde imzalayabilecek. Basit bir 
imzalama uygulamasından çok daha fazlasını sunan 
Acrobat DC, imzalanmış belgelerinizi göndermenizi, 
izlemenizi ve saklamanızı da kolaylaştırır. 

Adobe PDF'ler daha akıllı Ofisiniz de sizin kadar mobil

Abone olmak mı, satın almak mı 
istiyorsunuz?
Acrobat DC yazılımını yalnızca masaüstü 
aygıtınızda kullanmak istiyorsanız tek seferlik bir 
satın alma işlemi gerçekleştirerek yazılıma sahip 
olabilirsiniz. Daha fazla esneklik için aylık veya yıllık 
bir abonelik seçin ve Acrobat DC masaüstü 
yazılımı, mobil uygulamalar, çevrimiçi hizmetler ve 
e-imzalamaya yönelik en son özelliklerden 
yararlanın. 

E-imzalar. Her yerde

Acrobat kontrolü BT'ye veriyor
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Sürümleri Karşılaştırın
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Sürümleri Karşılaştırın
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Sürümleri Karşılaştırın
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Versiyonları Karşılaştırın
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Versiyonları Karşılaştırın
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Satın Alma Yıllık Kiralama

Adobe Acrobat DC
Pro / Standart

Adobe Acrobat DC
Pro / Standart

 Adobe Acrobat DC
Satın Alma Seçenekleri

Masaüstü

Web

Mobile

Masaüstü
1 2

Acrobat DC Pro Satın Alma ve Kiralama tercihleri ile alınabilir. 
Satın Alma seçeneğinde sadece masaüstü uygulamasını içerir. 

Kiralama modelinde ise Masaüstü uygulaması,Mobil 
Uugulama ve Document Cloud’un avantajları 

sunulmamaktadır. 
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Adobe Creative Cloud

Mobile

Add-ons Web

Fotoğraflar,
İllüstrasyonlar, Grafikler
ve Videolar

Masaüstü

Mobile

Masaüstü
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ADOBE STOCKDOCUMENT CLOUD 
UYGULAMALARI
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