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Slut med sjuskede bon-scanninger: nu kan PDF’en finpudses på mobilen
En ny opdatering af den gratis scannings-app Adobe Scan gør det muligt at redde skæve og uskarpe scanninger
af dokumenter og billeder direkte på mobilen. Nye funktioner i Adobe Document Cloud gør, at scanninger kan
redigeres og rettes direkte i appen uden brug af avancerede redigeringsprogrammer.
De fleste har med jævne mellemrum brug for at scanne regninger, boner, billeder og andre vigtige dokumenter. Det
er dog ikke altid, at scanningerne bliver lige vellykkede. Derfor annoncerer Adobe nu nye opdateringer i Adobe Scan,
der gør det nemt at rette op på upræcise scanninger via smartphone eller tablet.
Adobe Scan er en gratis scanning-app til smartphones og tablets, der kan omdanne fotos af stort set hvad som helst
til redigerbare PDF’er. Nye funktioner gør det nemt at tilføje, slette, finpudse og beskære scanninger direkte i appen.
Skarpere scanning på farten
Opdateringen af Adobe Scan inkluderer også en ny lyssensor, der automatisk slår blitzen på mobilen til, så det er
muligt at lave skarpe scanninger selv i dårlig belysning. Ved hjælp af Adobe Sensei, der er Adobes AI og
maskinlæringsteknologi, er den generelle scanning, beskæring og finpudsning forbedret markant, så man kan scanne
dokumenter, uanset hvor man befinder sig.
Med de nye optageringer er det muligt at:

•
•
•

justere beskæringen og finpudsningen af individuelle sider i et PDF-dokument på flere sider
tilføje og fjerne sider i en scanning på flere sider
erstatte en side i et dokument på flere sider.

Adobe Scan
Med mere end 7,3 millioner downloads og over 2,3 millioner månedlige brugere er Adobe scan en af de mest alsidige
og brugte scanning-apps til iOS og Android. Læs mere om Adobe Scan her, eller download den gratis app til iOS eller
Android.
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