
Document Cloud'a 
hoş geldiniz 
İşte Adobe Acrobat, Adobe Sign ve Adobe 
Document Cloud hizmetleriyle işlerinizi 
istediğiniz yerden halletmenizi sağlayacak dört 
ipucu. 

01 Dilediğiniz yerde çalışın 
02 Gösterişli PDF'ler hazırlayın 
03 Diğer kullanıcılarla dosya paylaşın 
04 Adobe'den yardım alın 

  



01 Dilediğiniz yerde çalışın 
Esneklik ve özgürlük 
Masaüstü, web veya 
mobil. Seçim sizin. 
Oturum açan kullanıcılar, 
dosyalara herhangi bir 
aygıttan ulaşabilir. 

Masaüstünüzde çalışın. 
Ücretsiz Acrobat Reader'da PDF'leri görüntüleyin, yorum 
ekleyin, doldurun, imzalayın ve gönderin. Acrobat Pro ve 
Acrobat Standard aboneleri; PDF'ler oluşturmak, 
düzenlemek, dışa aktarmak ve organize etmek için premium 
araçlardan da yararlanabilir. 

İstediğiniz tarayıcıyı kullanın. En sık kullandığınız PDF ve 
imzalama araçlarınıza, dilediğiniz tarayıcıdan erişin. 

Hareket halindeyken çalışın. Ücretsiz Adobe Acrobat 
Reader ve Adobe Scan mobil uygulamalarıyla PDF'lerle 
dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden çalışın. Aboneler, 
oluşturma ve dışa aktarma gibi ek mobil özelliklerin kilidini 
açabilir. Acrobat Pro DC aboneleri, tabletlerinde metin ve 
görüntü bile düzenleyebilir. 



02 Gösterişli PDF'ler 
hazırlayın 
Oluşturun, birleştirin 
ve organize edin 

Tam istediğiniz içeriğe sahip 
bir PDF oluşturmak çok 
kolay. 

Güvenilir PDF'ler oluşturun. 
Acrobat, neredeyse her şeyi 
herhangi bir ekranda harika görünen yüksek kaliteli bir 
PDF'ye dönüştürmenizi sağlar. Microsoft Office dosyaları, web 
sayfaları, taranmış belgeler ve diğer dosyalardan PDF'ler 
oluşturun. 

Birden fazla dosyayı tek bir PDF'de birleştirin. Birden fazla 
dosya türünü (elektronik tablolar, görüntüler, sunumlar ve 
web sayfaları gibi) kolayca paylaşılabilen veya arşivlenebilen 
tek bir PDF dosyasına dönüştürün. 

Sayfaları düzenleyin. Sayfaları sürükleyip bırakarak yeniden 
sıralayın. Ayrıca, masaüstü, tablet veya mobil aygıtınızda 
sayfaları ekleyebilir, silebilir ya da döndürebilirsiniz. 



03 Diğer kullanıcılarla 
dosya paylaşın 
Gönderin, takip edin ve yönetin 

Artık dosyaları görüntüleme, 
yorum veya imza için 
paylaşabilir ve her işlemin 
durumunu takip edebilirsiniz. 

Dosyaları hızla 
paylaşın. Tıklayın, ekleyin, 
gönderin. Bu kadar kolay. Alıcılar, 
herhangi bir yazılım 
gerektirmeden dosyayı herhangi bir aygıtta görüntüleyebilir. 

Daha iyi iş birliği yapın. Aboneler ayrıca dosyaları imzaya 
veya incelemeye gönderebilir ya da tek bir paylaşılan PDF 
dosyasında grup geri bildirimleri alabilir.  

Bildirim alın. Oturum açın ve birisi paylaştığınız dosyalarla 
her etkileşime girdiğinde size bildirelim. 

Dosyalarınızı yönetin. Kontrol sizde. Dosyanızı takip edin, 
diğer kullanıcılara iletin veya dilediğiniz zaman paylaşımdan 
kaldırın. 



04 Adobe'den yardım alın 
Sizi destekliyoruz 
Eğitimlerden ve forumlardan 
yararlanın, Document Cloud 
ekibiyle geri bildirimlerinizi 
paylaşın. 

Eğitim alın. Kısa videolar ve 
çevrimiçi talimatlarla uzman 
olun. 

Adobe Forumlarını ziyaret edin. Document Cloud 
forumlarında soru sorun ve cevap alın. 

https://www.adobe.com/go/dc_support_tr
https://www.adobe.com/go/dc_support_tr
https://www.adobe.com/go/dc_forums
https://www.adobe.com/go/dc_forums
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