Curso: Adobe Acrobat Professional:
Formulários e Segurança
Duração: 9h
Área formativa: Design Gráfico

Sobre o curso
A utilização de formulários digitais em PDF em entidades públicas e privadas, é hoje uma realidade.
Entre as inúmeras vantagens desta ferramenta apresentam-se: a economia de tempo de envio e
impressão, a maior eficiência na recolha de dados, a facilidade de manutenção e de criação, entre
outras.
A ferramenta mais utilizada para a criação destes formulários é o Adobe Acrobat Professional, na sua
versão de formulários e segurança permitindo a criação de formulários com campos dinâmicos,
botões, ligação a bases de dados, programação de Javascript para cálculo e validação de campos, e
muito mais. Combinado com a utilização de certificados digitais – que permitem garantir a origem dos
dados -, os formulários digitais em PDF tornam-se num excelente recurso para todas entidades
(bancos, seguradores, hospitais, etc.), que pretendam promover a eficiência e a economia dos seus
processos.
Este curso tem como objetivos:
Dotar os formandos de conhecimentos e competências necessários para criar formulários interativos
e proteger documentos com certificados digitais, utilizando, de forma eficiente, as ferramentas
específicas do Adobe Acrobat Professional – Formulários e Segurança.

Destinatários
Todos os interessados em adquirir e/ou aprofundar conhecimentos e competências na criação de
formulários interativos e segurança digital, com Adobe Acrobat Professional – Formulários e
Segurança.

Pré-requisitos
Para participação no curso de Adobe Actobat Professional – Formulários e Segurança, são necessários
conhecimentos do sistema operativo Windows na ótica do utilizador, conhecimentos básicos de Adobe
Acrobat Professional.

Metodologia
Presencial ou live training.

Programa
●
●

●

Formulários em Acrobat Pro
Segurança de documentos
Formulários em Acrobat Pro
Criação de formulários
Edição de formulários
Distribuição de formulários
❍
❍
❍

●

Segurança de documentos
Compreender documentos seguros em PDFs
Assinaturas digitais básicas
Assinaturas digitais avançadas
Encriptar documentos em PDF
Políticas de gestão de segurança
❍
❍
❍
❍
❍

