
SmartEdit -
 Online redigering

 

Webbaseret løsning
 

Printklare �ler
 

Tidsbesparende
 

Smidig håndtering
 

Brugervenligt design
 

Ingen dyre investeringer
 

Gør din arbejdsproces effektiv og læs korrektur
direkte i det endelige layout med AdHoc SmartEdit.

 

Hvis du vil slippe for gule noter, kommentarer i pdf-�ler og investering i dyre licenser, er SmartEdit den rette løsning for dig.
  

Du læser korrektur og redigerer direkte i det endelige layout via din web-browser uden at skulle have speci�kke programmer som
Adobe InDesign installeret.

  
Layoutet tilpasses, mens du foretager dine ændringer, så du med det samme kan se, hvordan din reviderede tekst kommer til at se ud.

 

Korrektur i endeligt layout
 

Ingen dyre InDesign-licenser
 

Automatisk opdatering af oversættelseshukommelse
 

Dokument klar til print
 

Der er fuld integration mellem SmartEdit og vores oversættelsesværktøj. Det betyder, at dine rettelser opdateres automatisk i vores
oversættelseshukommelser, så du aldrig skal foretage den samme rettelse mere end en gang.

 

info@adhoc-translations.com

 

 

Når du slipper for at skulle håndtere dine �ler i InDesign, men blot kan foretage korrektur i det endelige layout med SmartEdit, slipper du
samtidigt for at indkøbe dyre licenser samt at oplære interne brugere i programmet.

  
Det gør desuden samarbejdet med dit reklamebureau både billigere og mere smidigt, da du slipper for en masse korrekturgange frem og
tilbage og rettelser i pdf- eller word-�ler, der kan volde problemer, når de skal kopieres tilbage til InDesign.

 

Dine dokumenter er direkte klar til print eller publicering, når du læser korrektur via SmartEdit.
  

Korrekturen foregår via din webbrowser, og dine rettelser opdateres med det samme i den endelige InDesign-�l.
  

Du kan således redigere dokumentet helt færdigt via SmartEdit, hvilket gør processen effektiv og sparer dig for en masse tid og besvær.
 

Filer kan eksporteres til mange �lformater
 Når du arbejder med dine InDesign-dokumenter i AdHoc SmartEdit, kan du nemt downloade eller eksportere dokumenterne til andre

�lformater som PDF m.m.
  

Det giver dig for eksempel mulighed for at se eller sende dokumentet til dine kollegaer, så de kan læse det uden at have InDesign
installeret.

 

Kundetilpasset løsning
 Du får adgang til SmartEdit fra din web-browser eller din Ipad, så du kan lave dine rettelser, lige når du har lyst.

  
Dine dokumenter er krypterede, så ingen andre kan få adgang til dem, og på den måde er din sikkerhed optimal.

 

+45 3391 0919
 


