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Adobe® Acrobat® XI
טבלת השוואה בין גרסאות

Adobe 
Reader

 Acrobat
Standard

 Acrobat
Pro

PDF קריאה, חיפוש ושיתוף קבצי

PDF הצגה, חיפוש והדפסה של קבצי

PDF יצירת קבצי

יצירת מסמכי PDF מכל יישום בעל יכולת הדפסה

יצירה ושליחה של מסמכי PDF אינטראקטיביים מיישומי Microsoft Office או דפדפני אינטרנט באמצעות 
1Acrobat סרגל המשימות של

)OCR( וזיהוי אוטומטי של טקסט באמצעות זיהוי תווים אופטי PDF-סריקת מסמכי נייר ל

יצירת מסמכי PDF בתהליכי עיקביים ומרובי שלבים, באמצעות פעולות פעולות מונחות או אוטומטית, עבור 
קובץ בודד או מספר קבצים בו זמננית

שימוש בתהליך מונחה אוטומטי לשיפור יכולת הקריאה של קבצי PDF באינטרנט או במכשירים ניידים

המרה לקבצי PDF לפורמטים אחרים

המרת קבצי PDF לקבצי Microsoft Word או Excel עריכים, או העתיקו וצרפו חלקים נבחרים מתוכם

המרת קבצי PDF לקבצי Microsoft PowerPoint לצורך עריכה קלה של טקסט, טבלאות, עצמים ודפי־אב

המרת קבצי PDF לעמוד או עמודי אינטרנט בפורמט HTML, כולל מרכיבי סגנונות עריכים לצורך עיצוב 
מחדש

PDF עריכת קבצי

עריכה אינטואיטיבית של קבצי PDF. עדכנו טקסט ותמונות בפשטות, או עירכו את פריסת הפיסקאות בעמוד 
בפשטות של לחיצה וגרירה.

מיצאו והחליפו טקסט בקובץ ה-PDF שלכם בפעולה אחת

PDF-שילוב קבצים ל

שלבו מספר מסמכים לקובץ PDF אחד, כולל גיליונות אלקטרוניים, הודעות דואר אלקטרוני, מסמכים 
סרוקים, אתרי אינטרנט ותמונות

שלבו מגוון רחב של סוגי תכנים להפקה והפצה של PDF Portfolio. התאימו אישית באמצעות תבניות העימוד 
הכלולות, ערכות המראה והצבעים

שלבו קבצי קול, סרטוני וידאו בעלי תאימות ל-Adobe Flash® Player ומדיה אינטראקטיבית לנגינה ישירה 
2Adobe Reader באמצעות

יצירת טפסי PDF ואינטרנט

מלאו טפסי PDF בהקלדה ישירה העמוד או דילוג בין שדות ניתנים למילוי

המירו טפסים קיימים לקבצי PDF ניתנים למילוי. איספו נתונים באמצעות Microsoft SharePoint, תיקיית 
3Adobe FormCentral רשת, או השירות המקוון של

צרו טפסי PDF או אינטרנט חדשים בתוך דקות באמצעות היישום השולחני FormCentral הכלול

3FormCentral צפו בתוצאות בזמן־אמת, מוצגות במבנה טבלאי וגרפים קלים להבנה, ביישום השולחני

PDF הגהת מסמכי

הוספת הערות למסמכים באמצעות ערכה מלאה של כלי הערות הכוללים פתקיות, סימון, קווים, צורות 
וחותמות

נהלו הגהות משותפות, איסוף המשובים שהזינו כל המשתתפים בקובץ PDF אחד ואפשרו למשתתפי ההגהה 
להזין את הערותיהם על־סמך הערותיהם של האחרים2

PDF השוואה וסימון של ההבדלים בין שתי גרסאות של מסמך

חתימה אלקטרונית על מסמכים

חתימה על קבצי PDF על־ידי הקלדה או כתיבה של שמכם, שילוב תמונה של חתימת ידכם, או הוספת אשרת 
חתימה

אפשרו לאחרים לחתום על מסמכי PDF. השתמשו בשירות ®4Adobe EchoSign להגשת מסמכים לחתימה 
ולעקוב אחר מצבם באופן מקוון



Adobe® Acrobat® XI
טבלת השוואה בין גרסאות

Adobe 
Reader

 Acrobat
Standard

 Acrobat
Pro

PDF הגנה על קבצי

 Microsoft או יישומי Acrobat-שלכם במהירות בעת עבודה ב PDF-הוסיפו, עירכו והעתיקו הגבלות לקבצי ה
Office פופולריים

הסירו מידע מוסתר כמו פרטי קובץ )metadata(, קבצים מצורפים ושדות טופס בלחיצה אחת

מחקו באופן מוחלט טקסט ואיורים המכילים מידע רגיש באמצעות כלי הסרת מידע

יצירת קבצי PDF העומדים בתקנים

הפעילו תהליכים עיקביים ומרובי שלבים, באמצעות פעולות מונחות או אוטומטית

ISO קיימים לפורמטים תואמי PDF והמירו קבצי PDF-של ה ISO 32000-צרו וודאו תאימות לתקני ה

PDF/UA-ו WCAG 2.0 לצורך נגישות. בידקו, אמתו והתאימו מסמכים העונים לתקני PDF שפרו קבצי

Reader-ו Acrobat הפצה וניהול של תוכנות

סייעו לאבטחת מערכות ומידע באמצעות אבטחת יישומים חזקה ויציבה, כולל טכנולוגיית "ארגז־חול" 
)Sandboxing(

התאימו תכונות והגדרות של התוכנה באמצעות כלים חופשיים כמו אשף ההתאמה וערכת כלי הניהול 
באירגונים גדולים

 Microsoft SCCM/SCUP-התקינו ועדכנו את התוכנה בקלות על־פני מספר גדול של תחנות עם תמיכה ב
Apple Remote Desktop-ו

ספקו גישה ל-Acrobat ול-Reader כתוכנות וירטואליות, בעלות ניהול מרכזי וידידותיות לשימוש באמצעות 
Citrix XenApp-מגע, באמצעות התמיכה ב

.Acrobat XI Pro באמצעות אשרת חתימה מחייבת הגדרת האפשרות באמצעות Reader-חתימה ב  

®Microsoft® Windows בלבד.  1 

מחייב שימוש ב-Adobe Reader מגרסה 9 או מתקדמת יותר.  2 

מחייב מסמך פעיל בעל שירות מקוון של Adobe FormCentral. קיימות אפשרויות הרשמה ללא עלות או בתשלום.  3 

מחייב מסמך פעיל בעל שירות מקוון של Adobe EchoSign. קיימות אפשרויות הרשמה ללא עלות או בתשלום.  4 

)המשך(




