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Adobes PDF-tjänster integreras i Microsoft Office 365
Nu integreras Adobes PDF-tjänster i Microsoft Office-paketet, så att användare kan visa, skapa och redigera PDF-filer direkt i
exempelvis Word, Excel eller PowerPoint. Samtidigt släpps en rad uppdateringar till e-signaturlösningen Adobe Sign, som i dag
används av 65 av USA:s 100 största företag.
Adobe presenterar i dag en rad nyheter och uppdateringar i Adobe Document Cloud.
Bland annat integreras Adobes PDF-tjänster i Microsoft Office 365, vilket gör det enklare än någonsin att arbeta med PDF-filer i
Microsofts program. Alla Office 365-användare som även prenumererar på Adobe Acrobat DC Teams och Enterprise-versioner kan
nu visa, skapa och redigera PDF-filer direkt i Word, Excel, PowerPoint, OneDrive och SharePoint. Den nya funktionen når 100
miljoner Microsoft Office 365-användare.
Nyheten innebär en utvidgning av partnerskapet mellan Adobe och Microsoft som inleddes i fjol, då Adobe Sign blev en del av
Office-paketet. I dag är Adobe Sign Microsofts förvalda e-signaturslösning för företagskunder och används i denna form av mer än
400 företag och organisationer världen över.
– Som ledare inom mjukvara kopplad till dokumenthantering och produktivitet integrerar Adobe och Microsoft nu de bästa
molnlösningarna för att möta den moderna arbetsplatsens behov, säger Ashley Still, Vice President and General Manager, Digital
Media på Adobe.
Även på Microsoft uttrycks glädje över samarbetet:
– Microsoft och Adobe delar en gemensam vision om framtidens arbetsplats – en arbetsplats som fokuserar på ett agilt arbetssätt
och samarbete. Vi är därför glada att Microsoft Office 365-kunder nu har tillgång till Adobes bästa PDF-tjänster i de verktyg som de
använder varje dag, säger Hayden Stafford, Vice President, Business Applications på Microsoft.
Nu kan Microsoft Office-användare:


Konvertera Word-, Excel- och PowerPoint-dokument till högkvalitativa PDF-filer som behåller typsnitt, formatering och layout
samt kan skyddas med kod.

Nu kan SharePoint och OneDrive-användare:
•

Skapa och visa högkvalitativa PDF-filer som behåller typsnitt, formatering och layout samt kan skyddas med kod.

•

Kombinera flera filtyper, bilder, text, design och PDF-filer till en enda PDF-fil.

•

Konvertera PDF-filer till redigerbara Microsoft Word-, Excel-, PowerPoint- eller RTF-dokument direkt i mobilen eller online,
med samma typsnitt, formatering och layout.

Nyheter och uppdateringar till Adobe Sign:


Live på Microsoft Azure. I USA kommer Adobe Sign Inom loppet av de kommande veckorna finnas tillgängligt på Microsoft
Azure. Lösningen kommer att lanseras i flera länder snart.



Djupare integration med Microsoft Dynamics. Med ett nytt användargränssnitt kan användare nu snabbare navigera i
programmet och bland information från LinkedIn Sales Navigator. Dessutom kan kunderna nu automatisera säljprocesser
genom att bädda in Adobe Sign i flera av sina Microsoft Dynamics-arbetsflöden.

Tillgänglighet och användbara länkar
Adobes PDF-tjänster med Microsoft Office 365 finns tillgängliga med Adobe Acrobat DC for teams eller enterprise. Adobe Sign för
Dynamics 365 finns tillgängligt med Adobe Sign for Enterprise.

• Läs mer från Ashley Still, Vice President and General Manager, Digital Media, Adobe
• Läs mer om PDF-tjänster och Adobe Sign för Office 365
• Läs mer om Adobe Sign-integrationen till Dynamics 365 CRM
• Läs mer om alla Adobe Document Cloud-integrationer med Microsoft-lösningar
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