PRISER OG PAKKER
DETALJERET OVERSIGT

FUNKTIONER

FREE

Brug den
gratis.

BASIC

Kom op at
køre hurtigt –
nem at bruge.

FUNKTIONER

ENTERPRISE

Ubegrænset
brug af
statuskoder,
så du kan
tilpasse dit
eget routingworkflow

PLATINUM

BESKRIVELSE

Automatiser
og optimer
hele det interne workflow.

BRUGERE (USERS)

4

10

100

100

Antal brugere inkluderet i pakkens pris. Det er muligt at
tilføje flere brugere.

MIDLERTIDIGE
BRUGERE
(TEMPORARY
EXPRESS USERS)

4

4

10

10

En midlertidig bruger er en ekstern person, som tildeles
adgang til bestemte sider i WebProof blot ved at sende en
e-mail med en invitation.

1 GB

5 GB

10 GB

20 GB

Projekter opdeles i sider. Hver ny korrektur af en side
tæller også med som en side. En typisk sidestørrelse for
en PDF-side i lav opløsning er 250 kB, svarende til
20.000 sider/5 GB.

LAGERPLADS
(STORAGE)

STATUSKODER
(STATUS CODES)

3

3

ubegrænset

ubegrænset

Statuskoder kan f.eks. være "NEW PROOF" (klar til
gennemgang), "CORRECTION" (= markering udført,
afventer revision) og "APPROVED" (godkendt). Med
Enterprise eller Platinum kan du oprette dine egne
statuskoder, som matcher dine processer, eller du kan
bruge separate statuskoder for hver af dine kunder

BRUGERROLLER
(USER ROLES)

2

2

ubegrænset

ubegrænset

En rolle er en skabelon, som bruges til at definere, hvilke
tilladelser en bruger har i WebProof. Flere brugere kan have
den samme rolle.

ubegrænset

ubegrænset

ubegrænset

ubegrænset

Et projekt kan være et tidsskrift, en bog, en brochure,
et katalog, en hjemmeside osv.

PROJEKT
(PROJECT)

VIRKSOMHEDSBRANDING

Du kan brande WebProof med dit eget virksomhedslogo,
så det vises på login-siden og i e-mailbeskeder.

INSTALLATIONSGEBYR

Installationsgebyret gælder kun for Enterprise og Platinum.
For Enterprise dækker det installation af systemet på vores
servere samt én dags onsite-uddannelse. Platinumum
indeholder endvidere en ekstra dags onsite-installation af
WorkFlow. Installationsgebyret er eksklusive rejseudgifter.

KOMMENTARVÆRKTØJER

TEKSTMARKERING (TEXT
HIGHLIGHTING)

GULE SEDLER
(STICKY NOTES)

ROTATION
(ROTATE)

MULTI-STICKER

TEGNING AF BOKSE
(BOX DRAWING)

OVERSÆTTELSE
(TRANSLATE)

TEGNING
(DRAWING)

KORREKTUR
MARKERINGER
(PROOFING
MARKS)

FLERE
MARKØR-IKONER
(MULTIPLE
POINTER ICONS)

MARKØRER
– OVERSIGT
(POINTERS
OVERVIEW)

FREE

BASIC

ENTERPRISE

PLATINUM

BESKRIVELSE

Markér tekst, som skal udskiftes, uden at bruge Acrobat.
WebProof er det eneste produkt på markedet med ægte
tekstmarkering. Og den oprindelige tekst kopieres endda
automatisk til en ny gul seddel med henblik på redigering.
Slut med at skulle skrive det hele ind igen – eller risikere
at lave fejl! Tekstmarkeringsfunktioner på alle vores
understøttede sprog, herunder bl.a. græsk, russisk,
arabisk og kinesisk.

Du kender sikkert allerede gule sedler fra Acrobats
noteværktøj. WebProof understøtter naturligvis
også gule sedler.

De gule sedler bevarer deres placering
under rotation af sider.

Med multi-stickers er det kun nødvendigt at tilføje en
kommentar en enkelt gang, når den samme ændring skal
markeres flere steder. Hver gul seddel i WebProof har sit
eget id, som er entydigt på tværs af alle versioner af den
pågældende side.

Har du brug for at markere et billede, et objekt eller et
større område på siden? Det klarer vi uden problemer.
Tegneværktøjet til bokse gør det hurtigt og nemt at markere
det ønskede område og skrive kommentarer på en gul
seddel, som peger på det pågældende område.

Oversæt tekst automatisk, enten i et PDF-dokument eller
en kommentar, til og fra 60 forskellige sprog. Funktionen
er f.eks. velegnet til brochure- og katalogarbejde og sikrer
en mere effektiv kommunikation, når der arbejdes med
kommentarer på forskellige sprog.

Ligesom i Photoshop kan du nu nemt tilpasse en maske
i et område, så du kan tilføje præcise kommentarer.

Gode gamle håndskrevne korrekturmarkeringer kan
nu laves elektronisk enten blot ved hjælp af de 24
forskellige korrekturmarkeringer eller sammen med
tekstmarkeringsfunktionen. Det er hurtigt, og så er
de nemme at forstå, i modsætning til håndskrevne
korrekturmarkeringer.

Det kan i nogle situationer være praktisk at vælge et andet
markørboks-ikon. Du kan vælge mellem ni forskellige ikoner.

Skriv på en enkelt multi-sticker, og tilføj flere markører på
relevante steder.

VÆRKTØJER

TEKSTSØGNING
I PDF (TEXT
SEARCH IN PDF)

FREE

BASIC

ENTERPRISE

PLATINUM

BESKRIVELSE

Leder du efter et gammelt job? WebProof gør det muligt
at søge efter tekst og tal direkte i PDF-dokumenter!
Resultaterne vises side for side eller projekt for projekt.
Klik på et resultat for at åbne siden med den markerede
tekst, som er nem at få øje på. Det er et fantastisk værktøj til
opdateringshandlinger med søg og erstat.

ARKIVERING
(ARCHIVE)

Har du nogensinde brug for at finde jobs, du for længst har
afsluttet? For eksempel hvis en kunde har bedt dig om at
køre en annonce fra sidste år igen, blot med en anden pris.
Tilbyd dem WebProof Archive som en tjeneste, så de altid
har adgang til afsluttede jobs.

FLYTNING,
TILFØJELSE OG
SLETNING AF SIDER
(MOVE, INSERT &
DELETE PAGES)

Du kan flytte sider, tilføje sider og slette den nyeste version
eller alle versioner i et projekt.

SØGNING OG
SORTERING
(SEARCH & SORT)

Er det en del af dine daglige opgaver? Find hurtigt de sider
eller den specifikke tekst, du har brug for.

E-MAILNOTIFIKATIONER
(EMAIL
NOTIFICATIONS)

Husker du ikke altid at logge på WebProof for at se, om der
er noget, du skal tage dig af?
Få besked via e-mail! Du kan vælge at få tilsendt en e-mail, så
snart en side er klar til, at du kan arbejde på den. Du kan også
vælge at modtage beskeder efter et bestemt interval, som du
selv vælger (f.eks. hver anden time eller en gang om dagen).
Funktionen er velegnet både til underleverandører og kunder!

SMSNOTIFIKATIONER
(SMS
NOTIFICATIONS)

Få øjeblikkelig besked via SMS på din mobilenhed.

UDSKRIVNING
MED
STICKERS (PRINT
WITH STICKERS)

"Print with Comments" opretter en PDF i liggende
format med korrekturen til venstre, gule sedler til højre
og alle markørerne i midten! Velegnet som tjekliste
for grafiske designere. Velegnet til review-møder eller
kundedokumentation. Der er aldrig forvirring om side- eller
versionsnumre – de er tydeligt angivet. Det samme gælder
for alle gule sedler med oplysninger, f.eks. brugernavn,
reference-id og dato-/klokkeslætsstempel.

UDSKRIVNINGSKLAR
LOGFIL (PRINT
READY LOG)

WebProof logfører al korrekturaktivitet, som senere
kan udskrives på en overskuelig liste. Velegnet som
dokumentation for din faktura.

AUTOMATISK
SAMMENLIGNING
AF VERSIONER
(AUTO COMPARE
VERSIONS)

WebProof sammenligner øjeblikkeligt to versioner pixel
for pixel og viser en advarselsboks rundt om eventuelle
uoverensstemmelser! Til effektiv registrering af utilsigtede
ændringer eller "skjulte" forskelle, f.eks. objekter, der er
blevet flyttet, tekst, der er blevet udeladt i tekstbokse,
farveændringer, RIP-fejl osv. Det kan man kalde sikkerhed!

GRUPPEOVERSIGT
FOR
PROJEKTER
(PROJECT GROUP
OVERVIEW)

Arbejder du på flere projekter? Gruppeoversigt giver dig et
øjeblikkeligt overblik over, hvilke sider i hvert projekt der skal
gennemgås. Uden at du behøver at åbne hvert enkelt projekt.
Du får et hurtigt og nemt overblik over, hvor tæt et projekt
er på at blive afsluttet, og hvor du skal fokusere.

TIDSZONE
(TIME ZONE)

WebProof har brugere i mere end 100 lande, så vi håndterer
naturligvis tidszoner, så du får vist alt i din aktuelle realtid.

EKSPORT AF
LOGDATA (EXPORT
LOG)

WebProof logfører al korrekturaktivitet, så den
efterfølgende kan eksporteres for et eller flere projekter.
Logdataene eksporteres i CSV- eller XML-format.

BESKEDLOG (NOTIFI
CATION LOG)

Systemet logfører, når der sendes en besked til en Express
User, og der modtages bekræftelse fra modtagerens
e-mailsystem. Effektiv dokumentation.

MODULER

FREE

BASIC

ENTERPRISE

PLATINUM

BESKRIVELSE

3D BLADRE-PDF
(3D PAGE FLIP)

3D bladre-PDF er gratis, men du kan fakturere dine kunder,
når du sender dem et link, som de kan placere på deres
hjemmeside og dermed udgive på internettet. Det er en
glimrende erstatning for eksisterende løsninger med de
samme funktioner. Vedhæft film, som kan vises på både pc,
Mac, iPhone, iPad og Android.

STATUSFLOW
(STATUS FLOW)

WebProof anvender en statusflow-metode til styring af
korrekturbrugeres routing-workflow. Du kan designe og
implementere et kontrolleret routing-workflow ved at
definere forskellige sidestatusser for sider på de forskellige
trin og tildele funktionsrettigheder til en eller flere udvalgte
brugere afhængigt af statussen. Du kan også implementere
logik for korrektur-routing-workflowet. Du kan designe
WebProofs statusflow, så det matcher dit aktuelle workflow.

SKJULTE SIDER
(HIDE PAGES)

WebProof tilbyder den højest mulige sikkerhed ved
at give dig mulighed for at angive, hvilke brugere der
kan se bestemte sider, men ikke andre sider. Dette er
vigtig i forbindelse med følsomme dokumenter, f.eks.
årsrapporter for børsnoterede offentlige aktieselskaber.
Tal og konstruktioner er typisk kun synlige for få udvalgte
brugere – og endda ofte uden mulighed for at udskrive eller
downloade dem.

TILPASNING AF
BESKEDER
(NOTIFICATION
CUSTOMIZATION)

Giver dig mulighed for at angive, hvornår og hvor ofte
brugere skal modtage beskeder via e-mail eller sms, og om
det skal være for alle eller blot udvalgte projekter. Du kan
også tilpasse både design og tekst i beskederne.

TILPASNING AF
TILPASSEDE
VISNINGER
(CUSTOM VIEW
CUSTOMIZATION)

Vælg mellem forskellige tilpassede visninger, eller opret
dine egne. Tilpassede visninger er tilgængelige for hele
projekter. Skal de vises som opslag med omslag + indhold,
eller vil du have vist miniaturebilleder for de enkelte kapitler?
Redaktører kan bladre gennem tidsskriftet som et opslag,
og supervisorer kan hurtigt registrere flaskehalse, som
forhindrer, at det enkelte udskydningslayout er klar til
udskrivning.

LOGFØRING FOR
EXPRESS USERS
(EXPRESS USER
LOG)

Giver dig en komplet log over Express User-aktivitet.
Hvornår blev de oprettet, hvornår loggede de på, hvornår
udførte de en godkendelse osv.

EXPRESS USERBANNER (EXPRESS
USER BANNER)

Indsæt en lille bannerannonce i bunden af alle invitationer,
der sendes via e-mail til Express Users. Du kan spare 20 %
på din næste annonce, hvis du bestiller nu. Annoncen kan
oprettes som et hyperlink til din annoncebookingside.

PROJEKTSTATUS
(PROJECT STATUS)

Hvis du opsætter dine egne regler for bestemmelse af
sidestatus for individuelle sider, kan WebProof fastslå den
overordnede projektstatus for dig.

BIG DATABENCHMARKINGRAPPORTER
(BIG DATA
BENCHMARKING
REPORTS)

Det er muligt at oprette en rapport med alle tilgængelige
statistikdata i WebProof-databasen. Det giver dig alle de
nødvendige tal til at optimere korrekturprocesser. Benchmarkrapportgeneratoren er tilpasset til den enkelte kunde.
Afdelinger, slutbrugere, sælgere, projektledere, grafikbrugere,
Express Users osv. arbejder alle på forskellige måder. Det kan
være vanskeligt at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert.
Der kan f.eks. være behov for at ændre korrekturprocessen
eller reducere produktionstiden og/eller antallet af
korrekturtryk. Der findes kunder, som allerede har brugt
benchmark-rapporten til at reducere antallet af korrekturtryk
med mere end 50 % for sammenlignelige opgaver.

WEBFLOW

WEBFLOW

FREE

BASIC

ENTERPRISE

PLATINUM

BESKRIVELSE

WebFlow gør det muligt at aktivere og kontrollere flytning
og omdøbning af filer fra A til B mellem forskellige systemer,
f.eks. til/fra WebProof og dit MIS-frontend-system og til/
fra WebProof og dine backend-systemer til udskrivning (for
Split, Preflight, RIP-sekvens osv.) WebFlow bruges ikke kun
til styring af PDF-grafikfiler, men også andre typer filer, som
skal bruges i systemerne. Det betyder, at du kan konfigurere
funktionen, så projekter eller jobs automatisk routes gennem
hele ordre-/design-/udskrivningsprocessen. Projektet flyttes
straks til det næste trin, så snart et manuelt trin eller en
elektronisk proces er fuldført. Nedenfor ser du den verden
af automation, der ligger åben for dig med WebFlow.

AUTOMATISK
OPRETTELSE
AF PROJEKTER
(AUTO CREATE
PROJECTS)

Så snart der oprettes nye annoncer/projekter i dit
annoncebookingsystem, kan WebFlow automatisk
igangsætte oprettelse af nye annonceprojekter i WebProof
– med det samme navn og tilsvarende oplysninger! Så du
slipper for at oprette dem manuelt.

EMAIL
CONNECTOR

Email Connector gør det muligt for WebFlow at udtrække
PDF-filer og andre udvalgte filttyper fra POP3-e-mailkonti
og vedhæfte dem til sider eller annoncer i WebProof.
Søgestrenge med regulære udtryk bruges til at identificere
relevante e-mails og udtrække andre vigtige oplysninger
fra dem.

IMAGE
DATABASE

Image Database stiller billeder til rådighed for samtlige
WebProof-brugere, herunder organisationens kunder
og andre eksterne brugere. WebFlow administrerer alle
lokale billeder i høj opløsning og overfører en version i lav
opløsning til WebProof. Alle ITPC-metadata overføres også,
så de er tilgængelige for søgning og sortering i WebProof.
Billeddatabasefunktioner bruges typisk i mange forskellige
scenarier. Én kunde gemmer f.eks. alle logoer og billeder
fra tidligere projekter til senere brug. En anden kunde
synes måske, at der generelt er for mange billeder at vælge
imellem i forbindelse med opstart af en ny kampagne eller et
nyt projekt. En tredje kunde producerer printannoncer, hvor
der ofte genbruges billeder fra
en bestemt billedsamling, f.eks. logoer, brandede billeder,
generiske billeder (f.eks. blomster) osv. Alle tre kundetyper kan
hurtigt finde de billeder, de skal bruge, og give deres kunder og
designere adgang til at finde billeder hurtigt – overalt.

XML
CONNECTOR

WebFlow og WebProof kan modtage en XML-fil fra et andet
softwareprogram og vælge, hvilke relevante handlinger der
skal udføres. Det kan f.eks. være at vedhæfte oplysningerne
til bestemte sider eller annoncer. Det er derefter muligt at
søge efter de gemte XML-dataværdier i WebProof. Du kan
f.eks. søge efter projekter og sider, hvor dataene er blevet
tilføjet, ved hjælp af navnet på et bureau eller en konsulent
eller et ordrenummer.

INDESIGNRETTELSER (INDESIGN CORRECTION)

Du kan nu foretage rettelser direkte i den oprindelige
InDesign-fil fra den velkendte WebProof-grænseflade. Se
resultatet med det samme. Kan også bruges med avancerede
tabeller. God til hurtige smårettelser eller ændring af sprog.
Spar tid og penge.

CATALOGUE
BUILDER

Brug WebProof Catalogue Builder sammen med InDesign
Server, og få automatisk produktion af store plakater eller 64
sider i minuttet baseret på en enkel skabelon og XML-filinput.

PORTAL

En webside, hvor kunderne kan uploade data til WebProof.
Det er en nem og enkel metode til at modtage data i dit
workflow. Et godt alternativ til e-mail eller FTP.

WEBFLOW

FREE

BASIC

ENTERPRISE

PLATINUM

BESKRIVELSE

CLUSTERING
FAILOVER

Til aktiv standby-clustering for WebFlow-serveren på dit
forretningssted. WebFlow skriver alle data og konfigurationsoplysninger til en standbyserver, så standbyserveren kan
tage over, hvis der opstår fejl på den primære server.

MIRROR/
SYNCRONIZE

Mirror/Synchronize vedligeholder en sikkerhedskopispejling
af WebFlow-datastrukturen i realtid på et andet sted.

MEDIENET
CONNECTOR

Importér PDF- og DSC-filer fra Ritzaus Medienetmedieserveren, og overfør dem til WebProof sammen
med DSC-filens metadata.

MPRESS
CONNECTOR

Opretter forbindelse til MPressannonceproduktionssoftware.

ADBASE
CONNECTOR

Opretter forbindelse til Atex AdBaseannonceproduktionssoftware (tidligere Mactive).

FILEMAKER
CONNECTOR

Opretter forbindelse til FileMaker og overfører
ordrerelaterede data til WebProof.

Flere WebFlow-forekomster kan oprette forbindelse til
den samme WebProof-forekomst, hvilket kan være nyttigt
i forbindelse med outsourcing af grafikarbejde, eller hvis du
har flere geografisk spredte afdelingskontorer. WebFlow
understøtter netværksmapper og FTP, så du kan overlade
det til WebFlow at styre og administrere produktionen for
flere kontorer via WAN eller internettet – valget er dit.

EKSTRA
WEBFLOWS
(EXTRA
WEBFLOWS)

PRISER

FREE

DKK

1,500

DKK

6,500

Permanent gratis
licens. Kræver ikke
kreditkort.

OPGRADERINGSPLANER

8,000

S U P P O RT@ W E B P RO O F.C O M
W W W.W E B P RO O F.C O M

Få et tilbud på
WebFlow-moduler.

BASIC

ENTERPRISE

PLATINUM

EKSTRA
BRUGERE
(EXTRA USERS)

+ 10

+ 100

+ 100

Antallet af brugere kan udvides i grupper af 10 brugere for
Basic og 100 brugere for Enterprise og Platinum.

EKSTRA
MIDLERTIDIGE
BRUGERE (EXTRA
EXPRESS USERS)

+ 10

+ 100

+ 100

Antallet af Express Users kan udvides i grupper af 10
Express Users for Basic og 100 Express Users for Enterprise
og Platinum.

+ 1 GB

+ 5 GB

+ 10 GB

EKSTRA
DISKPLADS (EXTRA
DISK SPACE)

FREE

DKK

BESKRIVELSE

Den tilgængelige diskplads kan udvides i allokeringer på 1
GB for Basic, 5 GB for Enterprise og 10 GB for Platinum.

