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design plus 
Om design plus 

design är vårt revolutionerande nya molnbaserade verktyg som möjliggör enkel textredigering av INDD-
filer via valfri webbläsare - utan behov av InDesign.

Granskare - som inte behöver ha kunskap om InDesign eller ha InDesign installerat i sina system - kan se en 
live-förhandsgranskning, redigera text precis som de vill ha den och spara sina ändringar så att InDesign-filen 
uppdateras. Tack vare den automatiska markeringen med röd ruta i design plus, kan granskaren till och med 
se ifall ändringar resulterar i textspill utanför ramarna på en textruta, och ändra texten i enlighet med detta. 
Eftersom bilder och formatering inte kan ändras, kan du vara trygg i vetskapen om att allt designarbete förblir 
exakt som förut. 

•	 Inget behov av att köpa dyra InDesign-licenser när det är textredigering som är i fokus. 
•	 Du kan använda design plus från vilken plats som helst som har en Internet-uppkoppling - 

även med en iPad. 
•	 Du kan tilldela flera användare med olika behörighetsnivåer och fullständig kryptering.  
•	 Exportera filer till flera olika format (INDD, IDML, PDF, SWF osv.) för max. flexibilitet. 

Månadsprenumerationer 

Antal 

användare 

per 

månad   

GBP EUR USD DKK SEK

1 till 5 99,00 119,00 169,00 890,00 1 090,00

6 till 20 249,00 290,00 419,00 2 290,00 2 690,00

21 till 50 349,00 419,00 589,00 3 190,00 3 890,00

51 till 100 449,00 539,00 759,00 3 990,00 4 990,00

100+ Förhandlingsbar Förhandlingsbar Förhandlingsbar Förhandlingsbar Förhandlingsbar

Vi erbjuder 25 % på alla prenumerationer ovan åt klienter som använder sig av våra 

översättnings- eller tolkningstjänster.

Om du vill ha en demonstration eller mer information, kontakta oss:  
+46 (0)8 557 797 10 / se@translateplus.com

Prisuppgifter:


