Velkommen til Revu

Forbered dig på kunne oprette, redigere og kommentere PDF-dokumenter som aldrig før. Bluebeam® Revu® er
kunstnerisk designet til at forbedre papirløse arbejdsgange og giver dig alle de værktøjer, der er nødvendige for nemt
at få adgang til, administrere og samarbejde om dokumenter. Revu ændrer ganske enkelt dit liv, som du kender det.

Det hele ligger i designet
Revus interface er intuitivt og behagelig for øjnene. Klik på
menulinjen øverst for at se de forskellige grupper af menuknapper,
og opret brugerdefinerede værktøjslinjer ved at fastgøre de mest
anvendte værktøjer. På venstre og højre side og i bunden finder
du paneler, som kan åbnes og lukkes. Her kan du få vist flere
faner såsom File Access™, Bogmærker, Miniaturer, Tool Chest™,
Links, Egenskaber, Søg, Studio, Annotationsliste, Målinger, Sets,
Oprettelse af PDF i 3D, Digitale signaturer og meget mere. Brug
MultiView™-teknologien til at opdele din skærm op til 16 gange, og
synkroniser faner til panorering og zoom samtidigt. Du kan også
trække en fil eller funktionsfane til en anden skærm for at forbedre
din visningsplads.

Undervisning
Maksimer din viden om Revu. Besøg Bluebeams undervisningsside, hvor der er gratis
videoressourcer, eller få mere at vide om klassebaserede udannelse sessioner. Du kan også
tilmelde dig Bluebeam University, vores onlineselvstudier. Det hele er blot et klik væk.

Værktøjssæt
Opret brugerdefinerede værktøjssæt, og gem dem i Tool Chest, så du kan anvende dem en
anden gang, eller del brugerdefinerede annotationer med forskellige jobfunktioner og projekter.
Du kan gemme værktøjssættene lokalt eller på et netværk eller sende dem via e-mail til andre
projektmedlemmer eller kunder.

Stempler
Revu indeholder mere end 16 foruddefinerede stempler, der nemt kan anvendes på individuelle
PDF-filer eller på flere PDF-filer på samme tid. Kan du ikke se det stempel, du skal bruge? Importer
ekstra stempler fra vores side med udvidelser til stempler, eller opret brugerdefinerede stempler
til evalueringsprocesser med felter til dit firmalogo, dato, klokkeslæt, status og underskrift. Gem
stempler i Tool Chest, så du nemt kan finde dem igen. Dato og tid opdateres dynamisk, hver gang
du har placeret et stempel.

Profiler
Vi ønsker at gøre livet nemmere for dig, uanset hvilke behov du har i din profession
eller din arbejdsgang. Med Profiler ændres Revus brugerinterface til forskellige
arbejdsprocesser. Du får leveret otte profiler, som kan hjælpe dig med at komme i gang.
Til brugere af CAD og eXtreme® åbnes den avancerede profil som standard, når du
åbner en session. Til brugere af Revu Standard er Office-profilen valgt, så man får en
enkel visning og kommentering. Vi inkluderer også profiler som Konstruktion, Olie og
gas, Materialeforbrug og Konstruktionsevaluering samt Enkel til maksimal PDF-visning.
Har du ombestemt dig? Du kan nemt skifte mellem de forskellige profiler eller oprette
din egen brugerdefinerede profil.

Annotationsliste
Annotationslisten registrerer en forfatter, dato, klokkeslæt, status og meget mere – du kan
også sortere og filtrere efter disse data. Importer og eksporter nemt annotationer, når du
føjer en anden læsers bemærkninger til dine egne, og få en sammensat oversigt. Træk og slip
kolonnerne på Annotationslisten for at omorganisere dem, eller tilføj dine egne ved hjælp
af Brugerdefinerede kolonner. Når alt er, som det skal være, kan du oprette en PDF-oversigt
over alle data på Annotationslisten eller eksportere til Excel som en XML- eller CSV-fil.

Samarbejd når som helst, hvor som helst
Bluebeam Studio™ kombinerer det bedste fra opbevaring
i skyen og samarbejdsløsninger. Opret forbindelse til
og samarbejd med hvem som helst, hvor som helst,
når som helst ved at være vært ved Studio-sessioner og
projekter via Bluebeams server. Studio fungerer som et
enkelt administrationssystem i skyen og giver dig mere
fleksibilitet og plads, når du deler og opbevarer filer.
Du skal blot overføre dine PDF-dokumenter og andre
filtyper til Studio og invitere deltagere fra hele verden til
at se og kommentere dine dokumenter direkte. Chat og
tilføj annotationer i samme PDF-fil sammen i realtid eller
hver for sig. Annotationer og chats føres ind i en logbog,
som linker til PDF-dokumentet, så du nemt kan følge
sessionsog projektaktiviteterne. Du kan endda oprette
rapporter, som du kan arkivere eller dele med dit team.
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