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Able2Extract PDF Converter é um ótimo programa para quem quer converter arquivos PDF sem estresse. Funciona de forma mais avançada do que os conversores normais porque é capaz de extrair apenas partes dos documentos. Ou seja, se você quiser um parágrafo como texto e outro como um bevy de extrato, isso pode ser feito com apenas alguns cliques e não leva mais
do que alguns segundos (dependendo do tamanho do clipe, é claro) para estar pronto. Imediatamente, o programa de destino abre e você vê o resultado. Se você quer praticidade, você não pode pedir mais. Simples e automático A interface do Able2Extract PDF Converter é muito bem feita e qualquer pessoa pode usar o programa sem ter que se preocupar em aprender a se
mover. Os botões são claramente visíveis e todas as suas funções básicas são automáticas. Você até configura alguns detalhes de forma avançada, mas não é necessário. A coisa boa sobre este programa é exatamente esta instalação! Dirante os testes, todas as conversões foram bem sucedidas, mas alguns detalhes são notáveis: o texto convertido em PPT apareceu no
power point não em formato de slides, mas como uma folha normal. Além disso, ao converter um parágrafo em imagem, ele pegou toda a página e não apenas o que foi selecionado. Esse tipo de erro pode ocorrer se você tentar converter conteúdo que não corresponda ao programa que você está tentando usar para abri-lo, como texto normal para Excel. Todas as tentativas
feitas com certas partidas foram bem sucedidas. Vale a pena? O Able2Extract PDF Converter é pago, mas é um software que você definitivamente deseja se você precisar converter e extrair esse tipo de conteúdo com frequência. É fácil de usar, muito agradável e cheio de ferramentas. O que mais chama a atenção é que você pode transformar fragmentos do arquivo original,
tornando todo o processo muito mais prático e automatizado. Avalie todos os recursos PDF que o Able2Extract PDF Converter and Editor tem a oferecer. Baixe a avaliação gratuita abaixo. Windows Download100% seguro | Privacidade garantida Disponível para download para Windows macOS Ubuntu Fedora Clique aqui para ver requisitos do sistema profissional
2Extractesextrasos Privilégios administrativos para instalação de software Conexão à Internet pode ser necessário para baixar recursos adicionais (por exemplo, fontes asiáticas) Processador: O processador deve ser arquitetura x86. Memória de suporte de 32 bits e 64 bits: 512+ MB de memória gratuita disponível para o software Disk Space: 200MB 300MB 200MB (Ubuntu),
200MB (Fedora) Monitor: 1366 (Largura) x 768 (Altura) resolução de tela (resolução de tela mais alta necessária como dimensionamento do SISTEMA acima de 120%) é 1366 (largura) x 768 (altura) ou 1280 (largura) x 800 (altura) resolução de tela não-Retina, 2560 (Largura) x 1600 (altura) Sistemas operacionais de resolução de tela retina - Windows, e Linux Windows
10/8.1/8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2, edição de edição de 32 bits ou 64 bits 11 (Big Sur)/10.15 (Catalina) 10.14 (Mojave) Ubuntu 20.10/20.04, edição de 64 bits, Fedora 33/32, edição de 64 bits Cubra todos os aspectos do seu trabalho PDF em seu desktop com Able2Extract Professional licença completa e perpétua: Leia a página 2 Página 3 Baixe
licença GRATUITA Disponível para Windows, macOS e Linux Tanto Able2Extract Professional 16 quanto Adobe® Acrobat® Pro DC são soluções PDF all-in-one que podem abrir, converter, editar, assinar e criar arquivos PDF. No entanto, as diferenças nos planos de preços e recursos de foco fazem do Able2Extract Professional uma alternativa acessível ao Adobe® Acrobat®
Pro DC. Dê uma olhada na comparação abaixo para entender completamente as principais diferenças entre os dois e descubra por que 90% da fortune 100 usam o Able2Extract Professional para suas tarefas pdf. Able2extract... Um timesaver É fácil de usar e muito rápido converter quase qualquer documento que eu precise. Uma vez que meus colegas descobriram que eu
tenho este programa eles começaram a me enviar seus documentos para converter para eles. Eu adoro isso. Nancy N. Ferramenta indispensável Se você já se depara com algo mais do que conversões simples e simples, o Able2Extract economiza horas de trabalho. Não encontrei mais nada que esteja perto. Pamela H. Veja mais depoimentos » Um conversor de conteúdo
automático fácil de usar, o Able2Extract oferece alguns recursos avançados, mas produz resultados finais menos que perfeitos e sofre de peculiaridades de compatibilidade de formato. ProsEasy para usar: Able2Extract é muito fácil, graças ao fluxo de trabalho de 3 etapas - selecione o documento que deseja converter, selecione a seção que deseja converter e escolha o formato
de saída que deseja. Se você é novo no aplicativo, dicas úteis de ferramentas irão guiá-lo a cada passo do caminho. Formatos de saída múltiplos suportados: Seja uma simples conversão PDF-para-Word ou uma conversão com formatos mais obscuros como AutoCAD, OpenOffice ou Publisher, o software tem você coberto. Conversão em lote: Se você tiver vários documentos
que você precisa converter da mesma forma, você os processará com apenas alguns cliques, graças ao conversor de lote embutido rápido. A taxa de conversão também é divertida - uma página por segundo em uma máquina Core i5. Número conslimitado de formatos de entrada: O aplicativo só pode processar arquivos TXT ou PDF. Resultados finais insatisfatórios: Facilidade
de uso apesar do fato de que os arquivos convertidos deixam muito a desejar; praticamente todas as conversãos que testamos tinham algumas falhas e artefatos estranhos espirrados. Dos dois formatos de arquivo de entrada suportados, os documentos TXT são convertidos muito mais suavemente do que a dependência PDF. Microsoft Office: Durante os testes, descobrimos
que você precisa instalar o Microsoft Office em seu PC para converter arquivos na maioria dos formatos do Office. Sem o Microsoft Office uma conversão de, por exemplo, PDF para Word em um erro. Linha de fundoSe você estiver procurando um bom equilíbrio entre facilidade de uso e qualidade final do produto, o Able2Extract se encaixará na conta. Embora não seja de forma
alguma um substituto para uma pessoa real uma duplicata de um documento em outro formato, o software geralmente acerta – perfeito para conceitos internos onde o visual não é uma prioridade máxima. Nota do editor: Esta é uma visão geral da versão de teste do Able2Extract 9.0.5. Quer mais? Detalhes avançados de incorporação, exemplos e ajuda! Able2Extract é um
programa disponível nos três principais sistemas operacionais que pode converter seu arquivo PDF em diferentes tamanhos, combinado com uma interface limpa e altamente prática para todos os níveis de usuário. A lista de formatos em que o PDF pode ser convertido é grande, incluindo Word, Excel, Power Point, HTML, Autocad e formatos de imagem em geral. O programa
inclui o recurso Batch, que permite converter vários PDFs juntos em um tipo de arquivo específico, tornando sua vida muito mais fácil, pois o número de arquivos que estão sendo convertidos é enorme. Além da taxa de conversão rápida, o programa possui vários recursos para facilitar a navegação de documentos e opções que definem parâmetros para uma conversão mais
precisa e de acordo com o gosto do usuário. Se PDF não é o formato que você está usando por algum motivo e você precisa converter vários arquivos desse formato, o Able2Extract pode atender às suas necessidades. O aplicativo tem versões para Windows, Mac e Linux. Nosso conselho Able2Extract é um bom programa para quem quer converter seus PDFs em outros
formatos de imagem rapidamente, mas nem sempre necessário. Com uma boa lista de formatos em que o PDF pode ser convertido, incluindo Word, Excel, Power Point e HTML, o programa também tem o recurso Batch, que converte diferentes documentos PDF em um tipo de arquivo específico. Outras opções para configurar atributos de conversão estão presentes e podem
ser determinadas para uma conversão boa ou ruim. A qualidade da conversão depende muito dessas opções configuradas e do próprio PDF, seja ele legível, etc. Portanto, muitas conversões têm letras ausentes ou símbolos aleatórios que aparecem no meio, devido ao uso de um arquivo ilegível, com manchas ou outras deformidades. A versão de teste tem apenas 7 dias de
uso e a capacidade de converter até três páginas só pode ser estimulante. Prós Muito fácil de usar recurso Batch e várias opções para definir conversão contra conversões podem causar problemas como letras faltando A versão para testes tem muitas limitações
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