
axaio MadeToCompare to idealne rozwiązanie do zarządzania 
zmianami w dokumentach dla Adobe® InCopy® w wydawnictwach 
i środowiskach korporacyjnych. MadeToCompare automatycznie 
wykrywa i wskazuje różnice pomiędzy poszczególnymi wersjami 
dokumentów.

Śledzenie zmian
i zarządzanie wersjami 

dla Adobe® InCopy®
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Korzyści
• zapewnia oszczędność czasu dzięki automatycznemu wykry-

waniu, lokalizacji, wizualizacji i łączeniu elementów teksto-
wych różniący poszczególne wersje dokumentów

• udostępnia unikatowy poziom dokładności dzięki bezbłędne-
mu, automatycznemu porównywaniu dokumentów, umożli-
wiając uniknięcie błędów

• redukuje koszty poprzez skrócenie czasu pracy, zmniejszenie 
liczby błędów, znaczącą poprawę współpracy

• oferuje prostotę w ramach istniejącego systemu i dokładność 
edycji tekstów

• usprawnia współpracę poszczególnych podmiotów (człon-
ków zespołu edytorskiego, freelancerów i klientów)

• zwiększa zaufanie i pewność podczas pracy w złożonych 
systemach edytorskich

Charakterystyka
Dokładność 
• wykrywa zmienione, usunięte lub dodane wyrazy i akapity
• kontroluje usunięte i dodane spacje, znaczniki końca linii, 

dzielenia oraz przeniesione zdania i akapity

Wygoda 
• wyświetla różnice pomiędzy wersjami dokumentu w postaci 

dynamicznie generowanego i konfigurowalnego dokumentu 
HTML

• zapisuje wyniki analizy w pliku tekstowym
• bezpośrednie linki dokładnej lokalizacji zmian w dokumencie 

źródłowym umożliwiają szybką i dokładną korektę
• praca we wszystkich trybach InCopy® (arkusze, sekcje, 

layouty)
• narzędzia niezbędne każdemu, kto używa InCopy® w ramach 

systemów redakcyjnych, takich jak K4 vjoon czy WoodWing 
Enterprise 7

Dedykowany dla: 
• Adobe® InCopy® CS2 do CS5 
• Wersje dla Mac OSX, MS Windows XP Pro i  Vista
• Integracja z vjoon K4 oraz Woodwing Enterprise 7

Oczywiste, że kiedy zbliża się końcowy termin, chcesz skupić swoją 
uwagę na treści materiałów.  Aby pracować w sposób efektywny, 
konieczne jest ciągłe śledzenie i wizualizacja zmian czy poprawek 
w treści dokumentu, w jego wyglądzie i układzie, współpraca z we-
wnętrznymi i zewnętrznymi edytorami w zgodzie ze wskazówkami 
redakcyjnymi i ewentualnymi uwarunkowaniami prawnymi. 

axaio MadeToCompare robi właśnie to i tym samym stanowi ide-
alne rozwiązanie do zarządzania zmianami i wersjami dokumentów 
dla Adobe® InCopy® w redakcjach i środowiskach wydawniczych.

MadeToCompare wykrywa i umiejętnie wizualizuje nawet najmniej-
sze różnice pomiędzy wersjami dokumentów. Ułatwia tym samym 
i znacznie przyspiesza wyszukiwanie, edycję i korektę fragmentów 
tekstu, słów czy zwrotów. Jego sposób śledzenia zmian oferuje 
kompleksowy przegląd wykonanej korekty tekstu.

Korzyści z axaio MadeToCompare są oczywiste. Umożliwia znaczą-
cą oszczędność czasu, wynikającą z automatycznego wykrywania, 
lokalizacji, wizualizacji i łączenia elementów tekstowych, które 
różnią się w jednej i drugiej wersji materiału. MadeToCompare 
oferuje niezwykłą prostotę i łatwość w dokładnej edycji tekstów 
w skomplikowanych warunkach i pod presją czasu. Usprawnia 
to współpracę między różnymi podmiotami (członkami zespołu 
edytorskiego, freelancerami i klientami). Przynosi unikalny poziom 
dokładności i jakości poprzez korektę błędów ludzkich i ostatecznie, 
obniżenie kosztów ogólnych.

Zespoły edytorskie 
pracujące równocześ- 
nie z wieloma teksta-
mi potrzebują rozwią-
zania umożliwiającego 
precyzyjne śledzenie 
zmian i wersji doku-
mentów.
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Wielokrotnie zdarza się, iż zespoły redakcyjne pracują jedno-
cześ-nie na wielu tekstach, dokumentach i artykułach pod presją 
czasu. Wymaga to konieczności stałego śledzenia i wizualizacji 
wprowadzanych zmian i poprawek dla zachowania zgodności  
w treści i układzie dokumentu przy współpracy z wewnętrznymi 

i zewnętrznymi edytorami i w zgodzie ze wskazówkami redak-
cyj-nymi.  axiao MadeToCompare jest idealnym narzędziem do 
kontro-li wprowadzonych modyfikacji tekstów czy poszczegól-
nych wersji dokumentów dla użytkowników Adobe® InCopy®.

Środowiska wydawnicze, używające Adobe® InCopy® do wprowadzania i edycji tekstów, potrzebują 
profesjonalnego i prostego rozwiązania do śledzenia zmian i wersji dokumentów.

axaio MadeToCompare pozwala na właściwą komunikację po-
między wszystkimi, wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, uczest-
nikami procesów tworzenia treści i utrzymanie niezbędnej 
ciągłości w ramach procesu produkcji materiałów. Korzystanie 

z MadeToCompare upraszcza produkcję materiałów w wielu 
wersjach i w wielu językach, gwarantuje skuteczną współpracę 
redakcyjną, zmniejsza liczbę błędów ludzkich, a także ułatwia 
stosowanie się do wymagań klientów korporacyjnych.

Dla pracujących w agencjach zespołów copywriterów MadeToCompare jest idealnym narzędziem 
do śledzenia zmian w dokumentach i weryfikacji poprawności ich treści.

Wydawcy

Studia 
i przygotowalnie poligraficzne

Rozwiazanie dla srodowisk 
opartych na Adobe InCopy

Agencje

Studia graficzne świadczące szeroki wachlarz usług, począwszy od tekstów z obrazami a skończywszy 
na przygotowaniu kompletnych publikacji do druku, wymagają najwyższej skuteczności.

W przypadku wysoko specjalizowanych dokumentów, tworzo-
-nych w wielu wersjach i w wielu językach, często zachodzi ko-
-nieczność skorzystania z pomocy zewnętrznych copywriterów. 
MadeToCompare to idealne narzędzie umożliwiające śledzenie  
i weryfikację poprawności treści dokumentów. Dzięki temu wszy-

scy redagujący treści mają bieżące informacje, służące zachowaniu 
dokładności i najwyższej jakości. Korzystanie z MadeToCompare 
upraszcza produkcję dokumentów w wielu wersjach i w wielu 
językach, a także zmniejsza liczbę generowanych błędów ludzkich.

``
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Adobe Systems 
Adobe Systems Incorporated oferuje biznesowe, graficzne i mobilne rozwiązania 
informatyczne, które zrewolucjonizowały świat kreacji i przekazu informacji. Klien-
tami Adobe są pracownicy naukowi, twórcy i projektanci, a także partnerzy OEM 
i programiści na całym świecie. Firma dostarcza oprogramowanie o uznanej reno-
mie, a w portfolio posiada liczne, rozpoznawalne produkty. Adobe jest jedną z naj-
większych firm tworzących najbardziej zróżnicowane narzędzia.

vjoon 
vjoon jest wiodącym twórcą rozwiązań workflow opartych na produktach Adobe. 
Mieszcząca się w Hamburgu niemiecka firma od wielu lat rozwija swój sztandaro-
wy produkt K4, stworzony w celu wsparcia platform wydawniczych i wzbogacenia 
ich o nowe możliwości. System łączy wysoką wydajność z doskonałą pracą sieciową, 
oszczędzając środki i czas w wydawnictwch magazynowych, gazetowych, książkowych, 
wśród wydawców korporacyjnych i branżowych.

WoodWing Software

WoodWing Software to założona w 2000 roku firma z siedzibą w Holandii za-
trudniająca 85 pracowników. WoodWing jest wiodącym deweloperem w zakresie 
innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych dla rynku wydawniczego. Liczba instalacji 
na całym świecie i wdrożenia zarówno u dużych, jak też małych wydawców wskazu-
ją na duży sukces WoodWing, którego klientami są najbardziej znane wydawnictwa, 
agencje reklamowe i klienci korporacyjni.

Partnerzy technologiczni

PMSOFTWARE
ul. Menueta 26A
02-827 Warszawa
tel. 22 899 00 66 ... 69
www.pm-software.pl


