Välkommen till Revu

Nu kan du skapa, redigera och kommentera PDF-filer på ett helt nytt sätt. Med det sinnrika upplägget i Bluebeam®
Revu® får du smidiga papperslösa arbetsflöden, tack vare effektiva funktioner för att öppna, hantera och samarbeta
kring dokument. Yrkeslivet blir helt enkelt lekande lätt med Revu.

Det handlar om design
Revus gränssnitt är intuitivt och användarvänligt. Klicka på
menyraden längst upp i gränssnittet för att visa olika grupper
av menyknappar. Anpassa verktygsfältet genom att nåla fast
verktyg som du använder ofta. Runt om visningsfönstret sitter
paneler som kan öppnas och stängas för att visa eller dölja
flikar som File Access™, Bokmärken, Miniatyrbilder, Tool Chest™,
Links, Egenskaper, Sök, Studio, Markeringslista, Mätningar, Sets,
Skapa PDF-filer i 3D, Digitala signaturer och mycket mer. Med
MultiView™-teknik kan du dela upp skärmen i upp till sexton
delar och synkronisera flikarna så att de panoreras och zoomas
in samtidigt. Eller dra filer eller flikar till en annan monitor för att
maximera visningsytan.

Utbildning
Vässa Revu-kompetensen. På utbildningssidan för Bluebeam kan du titta på fritt tillgängliga
videoklipp samt läsa mer om våra kurser med utbildade instruktörer. Du kan också skriva in dig på
Bluebeam University, vår modul för självstudier online. Alltihop är bara en klickning bort.

Verktygssatser
Skapa anpassade verktygssatser och spara dem i Tool Chest för återanvändning, eller dela
anpassade markeringar för olika arbetsfunktioner och projekt. Verktygssatserna kan sparas lokalt,
delas över ett nätverk, eller skickas via e-post till projektdeltagare eller kunder.

Stämplar
Revu innehåller mer än 16 fördefinierade stämplar som enkelt kan appliceras i en PDF-fil eller
i flera PDF-filer samtidigt. Ser du inte den stämpel du behöver? Importera ytterligare stämplar
från vår webbsida för stämplar, eller skapa anpassade stämplar för olika processer med ditt
företags logotyp, datum, tid, status och signaturfält. Spara stämplarna i Tool Chest för enkel
återanvändning. Datum och tid uppdateras dynamiskt varje gång stämpeln används.

Proﬁler
Vi vill göra ditt liv enklare – oavsett vad du arbetar med eller vilka behov du har. Med
profilerna anpassar du användargränssnittet i Revu till olika processer. Åtta förinställda
profiler hjälper dig att komma igång. För användare av CAD och eXtreme® öppnas den
avancerade profilen automatiskt när du startar en session. För användare av Revu Standard
öppnas Kontorsprofilen för enkel visning och markering. Vi inkluderar även profilerna
Byggnation, Olja och gas, Materialberäkning och Ritningsgranskning samt profilen Enkel
för bästa tänkbara PDF-visning. Har du ändrat dig? Du kan enkelt växla mellan olika profiler
samt skapa specialanpassade profiler.

Markeringslistan
Med Markeringslistan kan du visa (samt filtrera och sortera på) bl.a. upphovsperson, datum,
tid och status för kommentarer. Genom att importera och exportera markeringar kan
du smidigt bifoga andra granskares kommentarer för en samlad översikt. Dra och släpp
kolumnerna i Markeringslistan för att ändra ordningen på dem – eller lägg till anpassade
kolumner. När allt är klart kan du skapa en PDF-sammanfattning av informationen i
Markeringslistan eller exportera informationen till Excel (som en XML- eller CSV-fil).

Samarbeta var som helst, när som helst
Bluebeam Studio™ kombinerar lagring och samarbete i
molnet. Anslut, skapa och samarbeta med vem som helst,
var som helst, när som helst genom att vara värd för
Studio-sessioner och Studio-projekt via Bluebeam-servern.
Studio fungerar som ett enkelt dokumenthanteringssystem
i molnet, vilket ger dig utökad flexibilitet och större
lagringsutrymme när du delar eller arkiverar filer. Du laddar
helt enkelt upp dina PDF-filer (eller andra filtyper) till Studio
och bjuder sedan in deltagare från hela världen för att
se och kommentera i dem. Chatta med varandra och gör
markeringar i samma PDF-fil i realtid – tillsammans eller
på egen hand. Markeringar och chattmeddelanden sparas
i en historik som är kopplad till PDF-filen, så det är enkelt
att få en översikt av sessionen eller särskild aktivitet inom
ett visst projekt. Du kan till och med skapa rapporter för
arkivering eller för att dela med ditt team. Vad väntar du på?
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