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PDF-formatet gør det muligt samarbejde og dele 
dokumenter med andre og samtidig med at du 
beskytter indholdet. Med PDF Manager kan du med 
få klik konvertere alle dokumenter på SuperOffice-
aktivitetslisten til PDF-filer.

Opret en PDF i 3 trin
1. Gå til fanen PDF Manager i SuperOffice.

2. Gennemse dokumentet på listen, og tryk på 
”Konverter” knappen.

3. Skift eller bekræft dokumentoplysningerne,  
og tryk på ”Ok”. Den nye PDF-fil gemmes  
automatisk på aktivitetslisten i SuperOffice.

AMESTO

PDF Manager
Konverter SuperOffice-dokumenter til PDF-format - enkelt, hurtigt og pålideligt.

Vil du dele SuperOffice-dokumenter i et 
sikkert og universelt format, der ikke kan 
ændres? Med PDF Manager kan du beskytte 
indholdet.

Ved klik på ”konverter” åbnes en dialogboks til indstilling 
af egenskaberne for PDF-filen.

PDF Manager tilføjer en fane, hvor du nemt kan finde de 
dokumenter som skal konverteres til PDF.
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Amesto Solutions - Simplifying Business
Amesto Solutions er Nordens største Visma og SuperOffice partner. I de nordiske lande har vi leveret over 2.500 
logistikløsninger baseret på Visma Business gennem de sidste 30 år. Derudover har vi implementeret CRM hos over 
1.000 kunder i hele Norden. Vores helt store styrke ligger i integrationen af de forskellige systemer. 

Hos Amesto Solutions møder du erfarne forretningskonsulenter med konkret viden om, hvordan man optimerer 
processerne og skaber maksimal værdi for virksomheden.

Fordele
• Hurtig og nem at bruge

• Nemt at dele dokumenter. PDF-formatet kan ses på 
alle typer enheder

• Læsning er gratis. PDF-læsere kan nemt 
downloades gratis

• Sikker og pålidelig. Dokumenterne kan ikke ændres 
uden at der efterlades et elektronisk spor

Tekniske krav
Kræver abonnement på SuperOffice CRM. Alle 
brugerplaner understøttes.

Vigtige funktioner
• Konverterer alle SuperOffice-dokumenter til PDF-

filer

• PDF-filerne gemmes i SuperOffice-dokumentarkivet

• PDF-filerne kan downloades eller åbnes fra 
aktivitetslisten i SuperOffice

• PDF-filer kan e-mailes fra SuperOffice aktivitetsliste 
med1 klik

• Færdige løsninger til service, avancerede tilbud 
og forventede ordrer, fakturalinjer, økonomiske 
oplysninger osv.

• Smart og hurtig konfiguration uden programmering
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FUNKTIONER OG FORDELE 

PDF Manager

Det konverterede PDF dokument bliver arkiveret på aktivitetsfanen, hvorfra det kan åbnes eller sendes via e-mail.


