Adobe Acrobat Professional
Formato do curso: Presencial e Live Training
Localidade: Porto
Data: 11 Fev. 2023 a 14 Fev. 2023
Preço: 285€
Horário: Pós-laboral e Sábados - 3ªs, 5ªs das 18h30 às 21h30 e sábados das 10h00 às 17h00
Nível: Iniciado
Duração: 6 horas
O Adobe Acrobat Professional é uma ferramenta essencial para a padronização e o intercâmbio universal de
documentos. Através da sua conversão para o formato PDF (Portable Document Format), o Adobe Acrobat
Professional, permite a criação de documentos leves, ﬁáveis ao original, seguros e visualizáveis em qualquer
plataforma. Muito versátil, o Adobe Acrobat Professional, permite agregar ﬁcheiros em diferentes formatos, além
de criar, editar e manipular PDF, ou incluir imagens, sons ou vídeos.

Destinatários
Todos os interessados em adquirir e/ou aprofundar conhecimentos e competências na utilização do Adobe
Acrobat Professional.
Proﬁssionais nas áreas de edição, revisão e impressão de livros, catálogos e outras peças gráﬁcas.
Todos aqueles que precisam de rever e partilhar documentos online de um modo seguro, de forma a proteger a
propriedade intelectual e/ou garantir a qualidade na impressão dos seus trabalhos.

Pré-requisitos
Esta formação em Adobe Acrobat Professional não apresenta pré-requisitos. os formandos devem ter
conhecimentos básicos de sistema operativo (Windows ou Macos) na ótica do utilizador.

Objectivos
A formação em Adobe Acrobat Professional pretende dotar os formandos de conhecimentos e competências
necessários para criar documentos eletrónicos interativos multi-plataforma e com características multimédia,
utilizando, de forma eﬁcaz, as principais funcionalidades do Adobe Acrobat Professional.

Programa
Interface
Apresentação
Ferramentas, menus, paletas Atalhos de teclado
Preferências
Organização espacial e métodos de visualização
Réguas, grelhas e guias Zoom e Marque Zoom Tool
Hand
Criar PDF
Converter ﬁcheiros em PDF
Combinar ﬁcheiros múltiplos em PDF
Criar PDF a partir do print screen
Compactação de diversos documentos num único pdf
OCR
Editar PDF
Gestão do documento: Numeração de página
Extrair, adicionar, rodar páginas
PDF via Impressão (Print Prodution)
Output Preview Overprint Preview Flattener
Preview
Preﬂight
Acrobat Distiller

