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Adobes PDF-tjenester i Microsoft Office 365
Nå får du tilgang til Adobes PDF-tjenester direkte fra verktøylinjen i Word, Excel, PowerPoint, SharePoint og
OneDrive. Samtidig får e-signaturløsningen Adobe Sign, som nå brukes av 65 av de 100 største virksomhetene i
USA, dypere integrasjon med Microsoft Dynamics.
Adobe melder om tettere samarbeid med Microsoft og nyheter for smartere og raskere arbeid i løsningsporteføljen
Adobe Document Cloud.
Alle Office 365-brukere med abonnement på Adobe Acrobat DC Teams og Enterprise-versjoner kan nå se, opprette og
redigere PDF-filer direkte fra verktøylinjen i Word, Excel, PowerPoint, OneDrive og SharePoint. Nyheten påvirker 100
millioner månedlige, aktive, kommersielle brukere av Microsoft Office 365.
Integrasjonen representerer en utvidelse av partnerskapet mellom Adobe og Microsoft, som ble introdusert i fjor. Da
ble Adobe Sign en del av Office-pakken og ga folk over hele verden tilgang til e-signaturer. Adobe Sign er stadig
Microsofts foretrukne e-signaturløsning til forretningskunder, og mer enn 400 organisasjoner verden over bruker den
nå med sine Microsoft-løsninger.
’’Som ledende innenfor dokument- og produktivitetsprogramvare integrerer Adobe og Microsoft nå de beste
skyløsningene for å imøtekomme behovene hos den moderne arbeidsstyrken,” sier Ashley Still, Vice President og sjef
for Digital Media i Adobe.
Hos Microsoft er man også glade for samarbeidet: "Microsoft og Adobe deler en felles visjon om fremtidens
arbeidsplass – med fokus på smidighet og samarbeid. Vi er derfor glade for at Microsoft Office 365-kunder nå har
tilgang til de beste PDF-tjenestene fra Adobe via verktøy de bruker hver eneste dag," sier Ron Markezich, Corporate Vice
President for Microsoft Office 365 i Microsoft.

Integrasjonen gjør det enklere å konvertere Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter til PDF-filer av høy kvalitet. PDFfiler kan også ses og opprettes i SharePoint og OneDrive. Skrifttyper, formatering og layout beholdes i PDF-filene, som
det er enkelt å beskytte med en adgangskode.
Brukere av SharePoint og OneDrive kan også kombinere flere filtyper, herunder Office-, bilde-, tekst, design- og PDFfiler i en enkelt PDF, for arkivering eller distribusjon. Og PDF-filer kan konverteres til redigerbare Microsoft Word-,
Excel-, PowerPoint- eller RTF-filer fra en mobil enhet eller online – mens skrifttyper, formatering og layout beholdes.
I løpet av noen uker blir Adobe Sign live på Microsoft Azure i USA, etterfulgt av flere land i nær fremtid. Esignaturløsningen blir også dypere integrert med Microsoft Dynamics. Et redesignet brukergrensesnitt gjør det mulig å
navigere raskere i programmet så vel som i kundekontaktopplysninger fra LinkedIn Sales Navigator. Det blir også mulig
å automatisere salgsprosesser ved å involvere Adobe Sign i flere arbeidsoppgaver i Microsoft Dynamics.
Tilgjengelighet og nyttige lenker
De nye integrasjonene av PDF-tjenester med Microsoft Office 365, herunder Microsoft Word, Microsoft Excel,
Microsoft PowerPoint, Microsoft OneDrive og Microsoft SharePoint, er nå tilgjengelige med Adobe Acrobat DC til
teams og virksomheter. Adobe Sign for Dynamics 365 er tilgjengelig med Adobe Sign for Enterprise.
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