Belangrijkste functies

Revu voor
Belangrijkste functies

Standard CAD extreme

Mac

Studio

PDF-bestanden bewerken met aanpasbare
Documentmarkering

markeringshulpmiddelen en aangepaste hulpmiddelen opslaan

v/

>/

v/

v/

s/

v/

s/

s/

s/

s/

n/

s/

om er makkelijk bij te kunnen
Pagina-inhoud en -bewerking

Annotaties bijhouden en beheren
Plug-ins en integratie

Bestanden uploaden naar de cloud en PDF-bestanden lokaal
Beveiliging en digitale handtekeningen

synchroniseren
In real time samenwerken aan PDF-bestanden met gedeelde
markeringen
Recente PDF-bestanden openen en bekijken

s/

Lokale stations doorzoeken en bestanden vastzetten in
categorieen
Integratie met SharePoint® en ProjectWise
Aangepaste sneltoetsen toevoegen voor de hulpmiddelen die u
v/

het meest gebruikt
Op basis van elk IFC- of U3D-bestand 3D-PDF-bestanden maken,
markeren en bewerken

>/

PDF-bestanden rechtstreeks vanuit Microsoft Office® en
Outlook® maken en batchgewijs verwerken, en elk gewenst
Windows®-bestand converteren naar PDF
Met een enkele muisklik 2D PDF-bestanden rechtstreeks vanuit
Revit®, AutoCAD® en SolidWorks® maken en batchgewijs
verwerken
Met een enkele muisklik 3D PDF-bestanden rechtstreeks vanuit
AutoCAD, Revit, Navisworks® Manage, Navisworks Simulate en
SketchUp® Pro maken
Optische tekstherkenning (OCR), automatisch formulieren
v'

maken, Quantity-koppeling, scripts, batches ondertekenen en
verzegelen, Batch Link® en Batch Slip Sheet

Terug naar het begin

Revu voor
Studio
In real time samenwerken met Bluebeam Studio-sessies
Bestanden uploaden naar de cloud om ze eenvoudig te beheren

Standard CAD extreme
n/

n/

v/

v/

v/

>/

v/

v/

v/

v/

v/

v/

met Studio-projecten
Studio-projectbestanden lokaal synchroniseren voor offline

Mac

bewerking

Terug naar het begin

Revu voor
Documentmarkering

Standard CAD extreme

PDF-bestanden annoteren met markeringen, zoals aangepaste

Mac

v/

v/

v/

v/

v/

v/

v/

v/

tekst, vormen, stempels en watermerken
PDF-bestanden meten met geintegreerde meethulpmiddelen

s/

PDF-markeringen plat maken
Eigenschappen van markeringen wijzigen en opslaan om ze
s/

later opnieuw te gebruiken
Markeringen toewijzen aan lagen

v/

Markeringen en opmerkingen bekijken, filteren en sorteren

v/

Een CSV-, PDF- of XML-samenvatting genereren en exporteren

v/

van alle markeringen in een bestand
PDF-markeringen importeren

v/

Gekalibreerde polygonen, polylijnen, rechthoeken en ellipsen
maken met de hulpmiddelen voor schetsen op schaal
Hyperlinks invoegen in documenten en hyperlinks toewijzen
aan een specifiek gebied
Dynamische stempels maken en toevoegen aan PDF-bestanden
Reguliere foto's, 360°-foto's en video's insluiten in markeringen
Werksets kalibreren voor het dynamisch vergroten of verkleinen

v/

in PDF-bestanden met verschillende schalen/viewports
Markeringen vertalen in verschillende talen

v/

3D PDF-bestanden weergeven en 3D-weergaven markeren

v/

Formules toevoegen aan aangepaste kolommen voor

v/

berekeningen
Aangepaste statussen maken
Een PDF-samenvatting genereren en exporteren van alle

v/

n/

v/

markeringen in meerdere bestanden
Inhoud van PDF-bestanden wissen en knippen
Rapporten over markeringen in aangepaste gebieden bijhouden

v/

n/

v/

en genereren
Aangepaste arceringspatronen

n/

Een inhoudsopgave maken op basis van bladwijzers

s/

Markerings-legendes maken en opslaan

n/

Bestanden van tags voorzien voor het ordenen van en
s/

navigeren in Sets-documenten
Tekengebieden isoleren en vullen om markeringen, metingen
>/

en ruimtes te maken met Dynamische vullingDynamische
vulling

Terug naar het begin

Revu voor
Pagina-inhoud en -bewerking

Standard CAD extreme

Lege pagina's ophalen, verwijderen, draaien en invoegen

Mac

>/

Het formaat van nieuwe pagina's bepalen en van bestaande

>/

pagina's wijzigen
Documenttabbladen uit de interface naar een eigen venster

v/

>/

v/

>/

v/

s/

s/

s/

s/

n/

s/

n/

slepen op meerdere schermen
Bestandsbijlagen insluiten

s/

Overlay toepassen op pagina's om twee of meer PDF-revisies te
n/

vergelijken
Afzonderlijke documenten combineren om een enkel PDFs/

bestand te maken
Hyperlinks behouden bij het combineren van gekoppelde PDFbestanden
Bestanden minder groot maken met vooraf ingestelde
kwaliteitsopties
Bestaande PDF-pagina's invoegen

s/

Batchgewijs meerdere tekeningrevisies vergelijken
Documenten splitsen zonder het bronbestand te wijzigen
Hyperlinks behouden bij het scheiden van gekoppelde PDFbestanden
Maak bestanden minder groot met aanpasbare kwaliteitsopties
Kop- en voetteksten toevoegen en bewerken

n/

Automatisch bladwijzers en paginalabels maken
Meerdere exemplaren van Revu starten
Zoeken naarsymbolen
Werkbalken aanpassen
Kleuren verwerken
Documenten openen en doorlopen als een PDF-bestand

v/

Automatisch bladwijzers maken met inhoud van PDF-bestanden
Automatisch formulieren maken, zelfs van gescande
documenten
Gescande afbeeldingen omzetten in PDF-bestanden met
doorzoekbare tekst met behulp van optische tekstherkenning

v/

(OCR)
Hyperlinks batchgewijs verwerken voor grote documentensets

v/

Scriptopdrachten implementeren

v/

Bestaande pagina-inhoud in complexe bestandssets
automatisch toevoegen, voorvoegen of vervangen door nieuwe

v/

bestandsrevisies.

Terug naar het begin

Revu voor
Plug-ins en integratie

Standard CAD extreme

Met een muisklik PDF-bestanden maken en batchgewijs

Mac

v/

s/

verwerken, rechtstreeks vanuit Microsoft Office en Outlook
Met een enkele muisklik 2D PDF-bestanden rechtstreeks vanuit

v/

AutoCAD, Revit en SolidWorks maken en batchgewijs verwerken
Met een enkele muisklik 3D PDF-bestanden rechtstreeks vanuit
Revit, AutoCAD, Navisworks Manage, Navisworks Simulate en

v/

SketchUp Pro maken
Revit-kamers converteren naar Revu-ruimtes

v/

Integratie met SharePoint en ProjectWise

v/

Hyperlinks overdragen vanuit een AutoCAD-bestand

v/

s/

Converteer elk gewenst Windows-bestand naar een PDFbestand of naar 10 andere bestandsindelingen met de

v/

Bluebeam PDF-printer
Gescande PDF-bestanden exporteren als bewerkbare Word-,
v/

Excel®- en PowerPoint®-documenten
Bestanden batchgewijs converteren van AutoCAD, Revit en
SolidWorks naar PDF-, TIF-, JPG-, BMP-, PSD-, PNG-, PCL-, GIF-,

v/

EMF- en WMF-bestanden
Bestanden met SHX-lettertypen importeren vanuit AutoCAD
Set met tekenbladen importeren vanuit AutoCAD
Koppel real-time gegevens van markeringen van metingen naar
Excel-werkbladen

Terug naar het begin

Revu voor
Beveiliging en digitale handtekeningen
Wachtwoordbeveiliging toepassen en machtigingen instellen
Digitale-handtekeningvelden toevoegen waarvoor

Standard CAD extreme
v/

n/

v/

gecertificeerde digitale ID's zijn vereist
Alle digitale handtekeningen en certificaten bijhouden
Inhoud van PDF-bestanden permanent redigeren
Voeg een digitale handtekening en professionele zegel toe aan
een batch met meerdere bestanden

Terug naar het begin

v/

n/

Mac

