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Tworzenie plików i dokumentów PDF
PDF firmy Adobe jest najpopularniejszym formatem publikowania dokumentów w formie elektronicznej.
Pliki PDF zachowują format i układ strony niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego
(Windows, Linux, OS/2) i podobnie jak strony internetowe mogą być aktywne.
Pliki

otwiera m.in. darmowa przeglądarka Adobe Reader. Pobierz aktualną wersję

.

Pomyśl - ile czasu i pieniędzy tracisz na druk lub kserowanie dokumentów
i ich późniejszą wysyłkę tradycyjną pocztą do swoich partnerów i klientów?!

Zrobimy dla Ciebie z tych dokumentów pliki w formacie PDF!
Pliki te będzie można:
- wysyłać e-mailem,
- przekazywać na dyskietce lub na płycie CD,
- umieszczać na stronie internetowej - każdy kto ją odwiedzi będzie mógł się z nimi zapoznać, wydrukować
lub skopiować.
Plik PDF może być aktywny, może być także multimedialną prezentacją firmy lub wyrobu.
Dla niepowołanych osób można go zabezpieczyć hasłem przed otwieraniem, modyfikowaniem i drukowaniem
lub ograniczyć drukowanie do niskiej rozdzielczości.

Pliki PDF tworzymy:
- z dokumentów papierowych,
- bezpośrednio z programów komputerowych, w których były utworzone,
- "od zera" - na podstawie otrzymanych materiałów tekstowych i/lub ilustracyjnych
(oferujemy tworzenie dokumentów informacyjnych i reklamowych, tekstowych i graficznych, 2D, 3D i 4D*).
Dokumenty papierowe skanujemy i optymalizujemy pod względem jakości i wielkości pliku lub
przekształcamy do postaci wektorowej: tekst zostanie zamieniony na konkretne czcionki, a grafika
ilustracyjna (np. wykresy) na linie, krzywe i pola.
Dzięki takiej konwersji dokument staje się bardziej użyteczny:
- posiada lepszą jakość,
- w wielu wypadkach mniejszą objętość,
- istnieje możliwość zmiany układu i wielkości strony, rodzaju i wielkości czcionki, dodania koloru, itp.

Pliki PDF wzbogacamy m.in. o:
-

odnośniki ze spisu treści i indeksów do konkretnego miejsca w tekście,
łącza (aktywne mogą być adresy stron internetowych, adresy e-mailowe, numery telefonów i faksów),
warstwy i zakładki,
formularze,
dodatkowe pliki (graficzne, tekstowe, dźwiękowe, filmy) wbudowane w plik PDF lub zewnętrzne.

Zobacz również:

* 2D - tekst i grafika płaska, 3D - tworzenie trójwymiarowych modeli i ich wizualizacja, 4D - animacje
(C) Copyright by STUDIO NOA

