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Pdf annotator benzeri program

18 Ağustos 2020 - Filed in: PDF PDF dosyalarını edit 20 yıldan fazla bir süredir var. Onlar gerçekten yaygın olarak onları geçmedi tek bir kullanıcı yoktur. PDF dosyaları yalnızca metin içermez, aynı zamanda ses ve video gibi ortama da sahiptir. Bunun için özel programlar vardır. Pdf ek açıklamalarıiçin dokuz alternatif şunlardır: PDF açıklamanız için en iyi seçim PDFelement
ProPDFelement Pro'dur. PDF Açıklamalı 1'e En İyi 9 Alternatif. PDFelement Pro - Önerilen PDF Açıklamalı PDFelement ProPDFelement Pro PDF Ek Açıklama için en iyi alternatiftir. Bu çok işlevli PDF ek açıklamanız, PDDS'nize kolaylıkla açıklama nızı kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. İşi kolaylaştırmak için yerleşik basit ve güçlü PDF araçlarını kullanın. PDF düzenlenebilir,
dönüştürülebilir, OCR ve PDFelement Pro ile sağlanabilir. PDF dosyalarının organizasyonu da bu program tarafından kolaylaştırılmıştır. En iyi sonucu elde etmek için, son derece yeni özellikleri kilidi almak için program kayıt önerilir. Programın bir dizi özelliği vardır. Bu özelliklerden bazıları aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Artıları: PDF ek açıklama araçlarının tüm yelpazesi işlemi
kolaylaştırmak için vardır. PDF sayfaları bu programla düzenlenebilir, ayıklanabilir, değiştirilebilir ve kaldırılabilir. PDF formu oluşturma, doldurma ve ayıklama bu program tarafından çok kolay yapıldı. PDF filigran olabilir ve yetkisiz kullanımı önlemek için parola korumalıdır. PDF'leri Word, Excel, PPT'ye dönüştürmek ve birden çok PDF'yi pakete dönüştürmek kolaydır. Fiyat 69 $
standart sürümü için $69 $69.95 Ücretsiz destekli macOS cihazı 10.12 ve üzeri Windows 7, 8 ve 10 Windows 7, 8 ve 8.1 Soyut Araç Vurgu, Formlar, Yapışkan Not, Metin Kutusu, İşaretler ve Daha Fazlası. Çiz, vurgula, yorum, ok, daire, çizgi. Çiz, yaz, yaz. PDF Dönüşümü PDF Paketi İlerleme OCR Fonksiyonu 2'yi düzenleme. PDF Açıklama ve doldurun PDF Açıklama ve Dolgu
indirmek ve kullanmak için ücretsiz tam bir PDF ek açıklama aracıdır. Bu PDF ek açıklamasadece PDF belgeleri okumak ve açıklama açıklama sağlar, ama aynı zamanda yüksek kaliteli çizim ve yazma deneyimi sağlar. Artıları: Metni doğrudan PDF'ye çizebilir. PDF metnini vurgulayabilir, vurgulayabilir ve üzerini çizebilir. Eksileri: Bazen bir PDF ek açıklama düzenlemeye çalışırken
başarısız olur. 3. Microsoft OneNote Microsoft OneNote PDF dosyaları üzerinde çalışmak için kullanılabilecek başka bir harika PDF ek açıklama olduğunu. Bu programın PDF OCR son derece gelişmiştir. Bu, kullanıcıların ek şeklinde olsalar bile PDF dosyalarını görüntülemelerine olanak tanıyan birkaç programdan biridir. Artıları: PDF ek açıklama microsoft adı altında gelir gibi
güvenilir. Kullanıcı arabirimine yüklenen herhangi bir dosyaya ek açıklamalar eklenebilir. Eksileri: Doğrudan PDF dosyalarını açmaz, ancak yalnızca bir ek olarak. Çok gelişmiş, bu nedenle sınırlı kapasiteye sahip kullanıcılar hiç kullanamaz. 4. PDFescape PDFescape bir online ve ücretsiz PDF PDF açıklama açıklama yapmak için PDF dosyalarını kullanabilirsiniz. Bu PDF ek
açıklama, yapışkan not, vurgu, metin yapıştırma, dışa çiz, vurgulama ve dikdörtgen ekleme gibi çeşitli ek açıklama araçları sağlar. Sadece ücretsiz bir online ANNotor PDF, ama aynı zamanda masaüstünüzde güçlü bir ücretsiz PDF ek açıklama sağlar. Artıları: Bu PDF ek açıklama çevrimiçi ve masaüstünüzde kullanılabilir. Bu büyük bir online PDF okuyucu, editör, dolgu formu ve
şekil yaratıcısı. Eksileri: Çok büyük PDF belgeleri açtığınızda, yazılım çok yavaş çalışır. 5. Ikka PDF ek açıklamalı kullanıcılarkolayca notlar eklemek, vurgulamak ve metin çizmek yardımcı olabilir. Kullanıcılar için sonuç almak için yerleşik birçok araç vardır. Bu çok güvenilir bir ücretsiz PDF açıklama olduğunu. Artıları: PDF ek açıklamanın temel araçları güvenilir ve hızlıdır. Program
ana kullanıcı tarafından gerekli tüm öğeleri vardır. Eksileri: Gelişmiş PDF ek açıklama işlevi yoktur. Sadece genel kullanıcılar için tasarlanmıştır ve hiçbir promosyon vardır. 6. ApowerPDF ApowerPDF dostu bir kullanıcı arayüzü vardır ve PDF ek açıklama etkili bir şekilde açıklama yapmak için kullanılabilecek PDF ek açıklama araçları vardır. PDF'ye bu ek açıklama araçlarıyla
kolayca açıklama ekleyebilirsiniz: not ekleme, vurgulama, vurgulama ve tekmeleme. Artıları: Bu PDF ek açıklamada PDF içeriğini değiştirmenize de yardımcı olabilir. Ek açıklama sekmesi ayrıdır ve işlenmesini kolaylaştırır. Eksileri: Bazı gelişmiş düzenleme seçenekleri için ödeme niz gerekir. 7. Kami Uzantısı Kami uzantısı çoğu da bir plug-in tarayıcı olarak sunulmaktadır.
Kolaylıkla yerine getirilebilen PDF ile ilgili birçok görev vardır. Ek açıklamarenk eklemeye kadar, çok uzun bir liste vardır. Çeşitli PDF dosya görünümleri bu ücretsiz online PDF ek açıklama kullanarak kullanılabilir. Artıları: Bu program ile dosyaya kullanıcı yorumları eklemek kolaydır. Düzenlenmiş bir PDF dosyası Çok kolay Google Drive indirilebilir. Eksileri: Her ne kadar geliştiriciler
freemium diyoruz, ancak bazı parçalar satın alınması gerekir. Bu programı kullanarak PDF belgelerini imzalamak, bölmek ve birleştirmek çok zordur. 8. PDF-XChange PDF-XChange Düzenleyici'nin düzenlenmesi, metni zahmetsizce açıklama eklemenize, düzenlemenize, düzenlemenize, eklemenize veya silmenize yardımcı olacaktır. PDF ek açıklamasını kullanan kullanıcılar,
geometrik şekiller, oklar ve çizgiler gibi belgelere elle etkileşimli ek açıklamalar ekleyebilir. Harika bir PDF açıklama. Artıları: Oluşturun, görüntüleyin, düzenlemeyi, özet, OCR ve dijital işaret PDF dosyaları artı daha fazlası. Bu PDF ek açıklamalı ayrıca kullanıcıların PDF-XChange Editor PRO'da bulunan gelişmiş özellikleri ücretsiz değerlendirme modunda denemelerine olanak tanır.
Eksileri: Taşınabilir bir kullanıcıların bu programı taşımasına olanak sağlar. 9. XODO XODO ücretsiz bir PDF okuyucu ve ek açıklama özellikleri ile birlikte gelir. Bu ücretsiz PDF ek açıklama aracı ek açıklama için sadece iyi bir okuyucu, ama bir okuyucu olarak vasat. Bu PDF Aracı, büyük dosyaları okurken ve açıklama yaparken büyük bir yardım, kullanılan son sayfada son
dosyaları açabilirsiniz. Artıları: Masaüstünüzde, cep telefonunuzda ve çevrimiçi kullanımıücretsizdir. ınternet. Program çok iyi bir yer imi ve görünümün anahat vardır. Eksileri: Kullanıcılar, tüm sayfaları aynı anda görüntülerken birden çok düğmede gezinmenizi gerektirir. Program boş sayfalar eklemek mümkün görünmüyor. 29 Eylül 2020 - Filed in: PDF editörün PDF ek açıklama
özelliği, önemli metin veya fikirleri PDF belgesinde kolayca vurgulamamızı ve düzenlememizi sağlar. Ayrıca, düzeni etkilemeden PDF sayfasına yorum yazabilirsiniz. Bu makalede, Mac ve Windows'da PDF'lere açıklama ekini kolaylaştıran 10 PDF yazılım ek açıklamaele alınacaktır. En iyi PDF ek açıklamalarından biri PDFelement ProPDFelement Pro'dur. Bölüm 1. Windows ve
Mac 1 kullanıcıları için en iyi 10 PDF Açıklama. PDFelement Pro (Windows ve Mac) Satır PDF düzenleyicide de PDF belgeleri için mükemmel bir PDF ek açıklama olarak çalışır. Microsoft Word'e benzer bir stile sahiptir ve microsoft office programlarını daha iyi bilenler için daha da kolay olur. İş arkadaşlarınızla işbirliği için PDF'de yorum bırakmak için PDF dosyalarına vurgulama,
vurgulama, tekme, dalga çizgisi, şekiller, yapışkan not, metin alanları ve el ile çizim gibi çok çeşitli araçlarla açıklama ekleyebilirsiniz. Artıları: Yapışkan notlar, metin kutuları ve el çizim araçları ile PDF dosyaları açıklama. Çok sayıda ek açıklama aracı kullanarak vurgular ekleyin, metni vurgulayın veya perküsyon metni ekleyin. Pdf metnini, bağlantıları, resimleri ve sayfaları
değiştirebilirsiniz. PDF'yi Word, Excel, PPT, EPUB, görüntülere ve tam tersi dönüştürme. Belgenin istenmeyen ve yetkisiz değişikliklerden korunmasını engellemek için parola korumasını destekler. OCR PDF dosyalarını tarar ve PDF dosyalarını birleştirir, böler ve sıkıştırır. Eksileri: Ücretsiz deneme PDF bir filigran ekler. 2. PDF (Windows) Basit ama güçlü PDF ek açıklama,
ANNotor PDF kullanıcıların vurgulamak, vurgulamak veya PDF sayfasında notlar ve çizimler almak sağlar. Yazılımın özelliklerinden biri, bir belgeyi tek bir tıklamayla özgün sayfasında geri yükleyebilmek ve dosyaya veya düzenine zarar vermeden ek açıklamaları etkin bir şekilde kaldırabilmektir. Artıları: Ek açıklama hizalama özelliği kolay görüntüleme ve düzenli düzen için
kullanılabilir. Tarih pulları da dahil olmak üzere pullar ekleyin, bireysel markalar da neredeyse sınırsız seçenekleri ile mevcuttur. Varolan PDF dosyanıza resim ekleyin. Soyut grup ve kilit. Yaptığınız işin bir resmini çek. Eksileri: Performansödün vermeden büyük PDF dosyaları işleyebilir, imkansız düzenleme ve kitap gibi birden çok sayfa ile dosyaları açıklama yapma. Uygulama
sadece ek açıklama amaçlı uzmanlaşmıştır. Şimdi 3 No'su indirin. Microsoft OneNote (Windows ve Mac) Microsoft OneNote, Windows, Mac, iOS, Android ve PDF dosyalarına açıklama ek olarak kullanmak için kullanabilirsiniz ve çizimler, listeler, kupürler, fotoğraflar, tablolar ve daha fazlası gibi esnek ve güçlü açıklamalı araçlar sağlar. Bu piyasadaki en uygun PDF açıklama
araçları biridir. Artıları: Ses ve Video Destekler Tüm cihazlarda bulut depolama ve not eşitleme sağlar. Çalışmanızı Facebook, Twitter ve Tumbler gibi sosyal ağlarda paylaşın. Etkileşimli web tarayıcısı özelliği. Cons: Download now - Price USD 69 for the standard version USD 129 for the pro version USD 69.95 for perpetual license Free for 5GB USD 1.99 for 50 GB per month
Supported versions of Mac OSX 10.12 and Up Windows 7, 8 and 10 iOS and Android Windows 7, 8 and 10 Mac OSX 10.10 and Up Windows 7, 8 and 10 iOS and Android Abstract Feature Excellent excellent user interface simple and intuitive kullanıcıların alışması kolay olan şık ve etkileşimli Geri Alma özelliğini kullanmak kolaydır mevcut ve tamamen işlevsel kullanıcılara tam
kontrol sağlayarak mevcut ve tamamen işlevsel özelliği niçin mevcut ve tam işlevsel özelliğin mevcut 4. Xodo PDF Reader (Windows ve Mac) Xodo PDF Reader, Windows ve Mac aygıtları için iyi bir PDF ek açıklama olarak çalışır. Ücretsiz PDF ek açıklama aracı, kullanıcıların PDF sayfasına not almalarına, yorum yapmasına, yazdırmasına, yönetmesine ve hatta yer imleri
eklemesine olanak tanır. Şimdi 5 No indirin. PDF Max (Mac) Özet ve bir mobil cihaz da PDF belgeleri üzerinde yorum bu MAC PDF ek açıklama ile kolaydır. Bu, PDF belgelerine parlama ve el yazısıyla açıklama eklemenize, PDF metinleri ve pullar eklemenize ve daha fazlasıyla yardımcı olabilir. Bu PDF ek açıklama yazılımı masaüstü ve mobil kullanıcılar için tasarlanmıştır ve
belgeleri senkronize etmek için bir çapraz platform programı sağlar. Şimdi 6 numaralı günü indirin. Uzman PDF Reader (Windows) Yapışkan Notlar, Metin Seçimi ve bu ANNotor PDF'ye ücretsiz olarak eklenen özelliklerden bazıları. Bu uygulama en uygun PDF ANNotors biri olarak kabul edilir. Birçok sosyal medya platformu da eklendi. PDF yer imleri ve yorum eki de bu program ile
çok değerlidir. Ayrıca kolayca ayrı PDF ek açıklamaları oluşturmak için kullanılabilecek çeşitli araçlar vardır. Son kolaylık sağlamak için göndermeden önce ek açıklamaları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Şimdi 7 numaralı dosyayı indirin. PDF-XChange Viewer (Windows) PDF-XChange Viewer, Microsoft Word'e alışkın kullanıcılar için ücretsiz en iyi PDF ek açıklamadır. Düzen MS
Office'e benzediği için, arabirim yeni başlayanlar için çok kolaydır. PDF ek açıklama yazılımında birçok ek açıklama aracı bulunmaktadır. Bu program aşağıdaki özellikleri içerir: bir seçim aracı, bir perküsyon aracı, not araçları ve çizim araçları. Tam optimizasyon özellikleriyle güzel bir görüntüleme deneyimi yaşayacaksınız. Şimdi Indir 8. Nitro Reader (Windows ve Mac) Nitro Reader
gelişmiş araçlar bir ton yok, ama yine de PDF ek açıklama için çok yararlı bir yazılımdır. Bir sınır var ve daha gelişmiş ek açıklama araçları içermez. Yer imleri, zaten eklenen ek açıklamalar ve sosyal medya paylaşımı mümkündür, ancak, ve standart bir özet yapılabilir, PDF temiz ve profesyonel görünüyor sağlanması. PDF dosyaları da olabilir bu programı kullanarak metne ve tam
tersi olarak dönüştürülür. Şimdi indirin No 9. Adobe Acrobat Reader (Windows ve Mac) adobe acrobat okuyucu düzeyine uygun çok yazılım açıklama PDF yoktur. Bu indirmek ve yüklemek için tamamen ücretsiz programa dayalı bir sistemdir. Kolayca kullanılabilen çok çeşitli PDF ek açıklamaları vardır. Not eklemekten dosyayı döndürmeye kadar, bu program her şeye sahiptir.
İmzalar eklenebilir ve değiştirilmiş PDF dosyaları sistemde kolayca saklanabilir. Ayrıca, kullanıcıların belgeleri kolayca yazdırmalarını da sağlar. Şimdi 10'u indirin. Foxit Reader (Windows ve Mac), ihtiyacınız olan tüm özelliklere sahip başka bir ücretsiz PDF ek açıklamadır. Bir yazı yazma aracı, not marker, tekme, çift tekme, vurgulamak ve kalem içerir. Arayüzü kullanımı kolaydır ve
bu nedenle son derece kullanıcılar tarafından takdir edilmektedir. Dijital pullar, pullar ve işaretleyici alanları da mevcut diğer özellikler arasında yer alıyor. Ek açıklamalar ayrı ayrı kolayca yazdırılabilir ve sosyal medya paylaşımı yerleşik tir. Hemen İndirin - PDF ek açıklamaları sayesinde, öğrenciler ve profesyoneller için PDF belgelerine açıklama ek olarak açıklama yapmak çok
daha kolaydır. Yukarıda bahsedilenler gibi kullanışlı çevrimiçi araçlarla çalışmanızın performansını dönüştürün. Aralarından seçim yapabileceğiniz bazı programlar ile, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayan önemli ve yararlı özelliklerle dolu bir program seçmek en iyisidir. Yukarıda bahsettiğimiz araçlarla diğer kullanıcılarla işbirliği yapın. Yukarıda.
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