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Hướng dẫn mua phần mềm Adobe Acrobat DC 

Có ba cách để mua Adobe Acrobat DC. Bạn có thể mua phiên bản vĩnh viễn thuê bao tiêu chuẩn (creative cloud 

for teams – single app hoặc creative cloud for team – enterprise thông qua  Adobe’s Value Incentive Plan (VIP). 

Sự lựa chọn là của bạn. Biểu đồ sau đây nhằm giúp bạn xác định phiên bản nào sẽ phù hợp tốt nhất cho tổ chức 

của bạn. 

 

 
Acrobat DC 

perpetual 

Acrobat DC for 

teams 

Acrobat DC for 

enterprise 

Thích hợp cho 
Tổ chức muốn 

mua một lần 

Tổ chức vừa và 

nhỏ (SMB) 

Tổ chức vừa và 

lớn (từ 50+ 

users) 

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÓ SẴN 

Phần mềm Acrobat Pro DC/ Acrobat Standard DC ● ● ● 

Miễn phí dịch vụ PDF services, cho phép bạn: 

 Truy cập các file gần đây trên các thiết bị 

 Lưu trữ và chia sẻ file online 

 Hoàn thành và ký mẫu bằng cách sử dụng 

dữ liệu từ bộ sưu tập tự động điền cá nhân 

● ● ● 

Dịch vụ  PDF cộng thêm, cho phép bạn: 

 Tạo, kết hợp và xuất các tệp PDF trên máy 

tính để bàn, web hoặc thiết bị di động. 

 Chỉnh sửa, sắp xếp các file PDF trên iPad 

(chỉ có trên bản Pro) 

 Thu thập chữ ký từ những người khác và 

theo dõi chúng trực tuyến 

 Gửi và theo dõi các tài liệu trực tuyến 

● ● ● 

Nhận các tính năng mới nhất hoàn toàn miễn phí 

khi phần mềm phát hành bản mới 
 ● ● 

QUẢN LÝ & TRIỂN KHAI 

Portal quản lý giấy phép 
Adobe Licensing 

Website 
Admin Console 

Enterprise 

Dashboard 



 

© PACISOFT   07/2017 

Khả năng thêm và chuyển nhượng lại giấy phép 

qua bảng điều khiển dựa trên web 
 ● ● 

Một nơi dễ dàng để quản lý giấy phép Acrobat DC 

và Creative Cloud 
 ● ● 

Các công cụ triển khai CNTT tập trung (tùy chọn 

tự cài đặt cũng có sẵn) 
 ● ● 

Khả năng thiết lập nhiều quản trị viên trên portal   ● 

BẢO MẬT 

Quản lý nhận dạng người dùng 

User identity management 
Not available Adobe ID 

Federated ID 

with Single Sign-

On (SSO), 

Enterprise ID, or 

Adobe ID 

Khả năng kiểm soát việc truy cập vào các dịch vụ 

(bật / tắt) 
  ● 

DEDICATED HELP & SUPPORT 

Hướng dẫn trực tuyến  

Online tutorials 
● ● ● 

Hỗ trợ kỹ thuật CNTT  
24x7 advanced 

support 

24x7 enterprise 

support 

Chuyên gia hỗ trợ cho người sử dụng  
2 sessions per 

user per year 
Unlimited 

Trợ giúp onboarding dành riêng cho user   ● 

CÁCH MUA HÀNG 

Loại giấy phép 

Licenses type 

Vĩnh viễn 

Perpetual 

Thuê bao 

Subscription 

Thuê bao 

Subscription 

Chương trình mua hàng theo giấy phép (cấp 

phép) 

CLP/TLP 

Giao dịch mua 

hàng đơn giản với 

số lượng từ 1 

devices 

VIP 

 Trải nghiệm khả 

năng triển khai 

và quản lý đơn 

VIP 

 Trải nghiệm khả 

năng triển khai 

và quản lý đơn 
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Sẵn sàng mua phần mềm? Liên hệ với chuyên viên của PACISOFT hôm nay 

sales@pacisoft.com | (024) 3915 6886  | (028) 36 100 816 

 

 

  

giản bằng mô 

hình thuê bao 

giản bằng mô 

hình thuê bao 

Giảm giá theo số lượng (phải gửi thông tin cho 

PACISOFT đăng ký độc quyền với Adobe) 

Chỉ giảm giá từ 

50+ licenses mua 

cùng một lúc qua 

CLP 

Giảm giá từ 10+ 

licenses 

Giảm giá từ 10+ 

licenses 
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So sánh hai phiên bản Acrobat 

Acrobat DC chỉ có hai phiên bản: Acrobat Pro và Acrobat Standard. Phiên bản Adobe Acrobat DC nào phù hợp 

với bạn? So sánh các ấn bản và tìm hiểu về những lợi ích bổ sung mà bạn nhận được khi đăng ký mua giấy 

phép. 

 Acrobat Standard DC Acrobat Pro DC 

 Perpetual Subscription Perpetual Subscription 

Interact with PDFs 

View, interact and comment on PDF content from 

your computer or mobile device 
X X X X 

NEW Work on touch-enabled devices X X X X 

NEW Store and share files online with instant 

access to recently viewed files 
X X X X 

NEW Send, track and confirm delivery of 

important documents electronically 
 X  X 

Create PDF files 

Create PDFs from any application that prints X X X X 

Create, protect and send PDFs in popular Office 

apps for Windows 
X X X X 

Combine multiple documents in one PDF file X X X X 

Convert web pages to interactive PDFs, complete 

with links 
X X X X 

Prevent others from copying or editing sensitive 

information in PDFs 
X X X X 
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 Acrobat Standard DC Acrobat Pro DC 

 Perpetual Subscription Perpetual Subscription 

Turn scanned documents into searchable PDFs 

with selectable text 
X X X X 

NEW Recognize text in scans, and then preview 

and fix suspected errors with a side-by-side view 
X X X X 

NEW Automatically fix document photos to 

remove backgrounds and adjust perspective 
X X X X 

Create and export PDFs on your mobile device  X  X 

NEW Create high-quality PDFs in Microsoft Word 

for Mac 
  X X 

Prepare PDFs consistently with guided Actions   X X 

Convert or validate PDFs for compliance with ISO 

standards like PDF/A or PDF/X 
  X X 

Create and validate PDFs to meet accessibility 

standards for people with disabilities 
  X X 

Edit PDFs 

NEW Edit text and images in a PDF with full-page 

paragraph reflow 
X X X X 

NEW Turn PDFs into editable Microsoft Word, 

Excel or PowerPoint files with improved 

formatting accuracy 

X X X X 

Convert PDFs to JPEG, TIFF or PNG image 

formats 
X X X X 

Insert, delete and organize pages in a PDF X X X X 
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 Acrobat Standard DC Acrobat Pro DC 

 Perpetual Subscription Perpetual Subscription 

Add bookmarks, headers, numbering or 

watermarks 
X X X X 

NEW Edit text and organize pages in a PDF on 

your iPad 
   X 

NEW Turn scanned paper documents into 

instantly editable PDFs 
  X X 

Automatically optimize PDFs to reduce file size, 

or customize settings first 
  X X 

Add audio, video and interactive objects to your 

PDFs 
  X X 

Redact to permanently remove sensitive 

information in PDFs 
  X X 

Preflight and prepare files for high-end print 

production 
  X X 

Add Bates numbering to legal documents   X X 

Sign and collect 

NEW Fill, sign and send forms fast from your 

computer or mobile device with smart autofill 
X X X X 

NEW Collect e-signatures from others and track 

responses in real time 
 X  X 

Turn paper or Word docs into fillable PDF forms X X X X 

Add comments to PDFs with a highlighter, sticky 

notes and more 
X X X X 
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 Acrobat Standard DC Acrobat Pro DC 

 Perpetual Subscription Perpetual Subscription 

Collect comments from others in one PDF file X X X X 

Mark PDFs with stamps, such as "approved" or 

"draft" 
X X X X 

Work with certificate signatures X X X X 

Compare two versions of a document to see 

what's changed 
  X X 

Deploy and manage across the organization 

Safeguard systems and data with application 

security and sandboxing technology 
X X X X 

Customize features and settings with the 

Customization Wizard and Enterprise Toolkit 
X X X X 

Deploy and update with Microsoft SCCM/SCUP 

and Apple Remote Desktop 
X X X X 

Use virtualization tools, including Microsoft App-

V* and UE-V, or Citrix XenApp 
X X X X 
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Một số câu hỏi thường gặp 

Tôi sở hữu một phiên bản trước của Acrobat. Lựa chọn tốt nhất để mua Acrobat DC là gì? 

Nếu bạn sở hữu Acrobat Pro X hoặc XI - hoặc Acrobat Standard X hoặc XI - bạn đủ điều kiện giảm giá khi mua 

giấy phép vĩnh viễn (một lần). Hình thức Subscription cũng là một cách hay để tận dụng mọi thứ mà Acrobat DC 

cung cấp. 

Acrobat DC có tiếp tục bán dưới dạng giấy phép phần mềm vĩnh viễn không? 

Có, Adobe vẫn có kế hoạch tiếp tục bán giấy phép phần mềm vĩnh viễn (chỉ dành cho máy tính để bàn), được 

bán thông qua các chương trình cấp phép số lượng như Transactional Licensing Program (mua lẻ không cam 

kết) hoặc Cumulative Licensing Program (mua số lượng từ 10 có cam kết trong 2 năm). 

Tôi phải làm gì khi mua Acrobat DC thuê bao so với việc mua bản vĩnh viễn? 

Khi bạn đăng ký Acrobat Pro DC hoặc Acrobat Standard DC theo hình thức thuê bao 1-3 năm, bạn phải trả một 

khoản phí hàng năm (đơn giá tính theo tháng nhưng mua tối thiểu 1 năm): 

 Acrobat Pro hoặc Acrobat Standard, bao gồm các tính năng và dịch vụ mới cập nhật liên tục. 

 Dịch vụ Adobe Document Cloud cung cấp cho bạn: hoàn thành nhiều tác vụ PDF với ứng dụng di động 

Acrobat DC hoặc trình duyệt web của bạn; Lưu trữ và chia sẻ các tập tin trực tuyến; Và nhận được quyền 

truy cập tức thì vào những tệp tin được xem gần đây trên máy tính để bàn, di động và web. Dịch vụ Tài 

liệu đám mây cũng cho phép các quy trình làm việc hoàn chỉnh để gửi, ký kết, theo dõi và quản lý tài liệu. 

Khi bạn mua một giấy phép Acrobat DC vĩnh viễn (mua một lần), bạn sẽ có được: 

 Acrobat Pro DC hoặc Acrobat Standard DC. 

 Nếu bạn đăng ký một thuê bao Adobe Document Cloud miễn phí, bạn có thể làm việc với ứng dụng di 

động Acrobat DC hoặc trình duyệt web của bạn để lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến và truy cập nhanh 

vào các tệp đã xem gần đây trên máy tính để bàn, di động và web. 

Tôi muốn mua Acrobat với số lượng lớn 

Bạn có thể mua dưới hình thức TLP (Transactional Licensing Program) hoặc CLP (Cumulative Licensing 

Program). 

Tôi muốn mua Acrobat thông qua Adobe Creative Cloud thì phiên bản nào có sẵn trong gói này? 

Acrobat Pro DC có sẵn thông qua Adobe Creative Cloud, cung cấp quyền truy cập vào các phiên bản ứng dụng 

sáng tạo mới nhất trên cơ sở thành viên. Nhiều gói Creative Cloud bao gồm Acrobat Pro DC với dịch vụ 

Document Cloud. 

Có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Acrobat Pro DC trong Creative Cloud và Acrobat Pro DC mua riêng? 

Các tính năng của sản phẩm trong Acrobat Pro DC trong Creative Cloud giống với các tính năng được bao gồm 

trong Acrobat Pro DC khi mua riêng. Tuy nhiên, các gói Creative Cloud bao gồm phần mềm Acrobat Pro DC, 

cộng với bộ dịch vụ Adobe Document Cloud tương ứng. 

Các gói Creative Cloud gồm: Single App, All Apps, Enterprise  

Các dịch vụ trực tuyến của Adobe chỉ có sẵn cho người dùng 13 tuổi trở lên và yêu cầu sự đồng ý với các điều 

khoản bổ sung và Chính sách Bảo mật của Adobe. Dịch vụ trực tuyến không có sẵn ở tất cả các quốc gia hoặc 

đầy đủ ngôn ngữ, có thể yêu cầu người dùng đăng ký và có thể bị ngưng hoặc sửa đổi toàn bộ hoặc một phần 

mà không cần báo trước. Có thể áp dụng phí bổ sung hoặc phí thuê bao. 


