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Nyheder



Oversigt over nye funktioner
Adobe Acrobat DC 2016-version (maj og januar)

Kom godt i gang med hurtige tips og
gennemgange

Moderniseret brugergrænseflade – et nyt
mørkegråt tema

Box- og OneDrive-tilknytninger i Acrobat

Moderne grænseflade for appen Scan

Ny og forbedret kommenteringsoplevelse

PDFMaker til PowerPoint 2016 på Mac OS

Host delt gennemgang på SharePoint- eller
Office 365-websteder (Mac)

Miniatureeksempler på 64-bit-systemer
(Windows)

Fulde oplæsningsmuligheder

Skift standardskrifttype for fallback i PDF-
redigering og Tilføj tekst

Forbedret OCR-nøjagtighed for asiatiske sprog

Til toppen

Acrobat DC med Adobe Document Cloud er den fulde PDF-løsning til at arbejde hvor som
helst med dine vigtigste dokumenter. Det nye Acrobat DC er udtænkt på en ny måde med en
enkel brugergrænseflade. Det nye værktøjscenter giver hurtig adgang til de værktøjer, du
bruger mest, samtidig med at elegante nye værktøjer fungerer på tværs af computer, internet
og mobilenheder – herunder touchkompatible enheder.

Få en liste over de nye funktioner, der er introduceret i de tidligere udgaver af Acrobat DC 2015, under
Oversigt over nye funktioner | Acrobat DC 2015 (oktober-, juli- og april-versioner).

Nyheder og ændringer

Kom godt i gang med hurtige tips og gennemgange

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Nye eller førstegangsbrugere kan nu hurtigt lære at bruge de primære funktioner i Acrobat DC med hurtige
tips og brugervenlige gennemgange i startvisningen.

Når du starter Acrobat, vises Introduktion med Acrobat DC-muligheder i startvisningen. Vælg en mulighed
for at se den relaterede guidede rundvisning eller en kort video.

Acrobat DC-version fra maj 2016 Acrobat DC-version fra januar 2016



I din guidede rundvisning vises der i stigende grad en række hints i produktet – det næste hint vises kun,
når du reagerer på hintet.

Få et link til Acrobat Reader-mobilappen fra Acrobat

Acrobat kan nu sende en tekstbesked på din mobilenhed med links (iOS App store/Google Play) for at
installere Acrobat Reader-mobilappen.

1. Sørg for, at du er logget på. Dit navn vises øverst til højre, hvis du er logget på.

2. Vælg Hent Acrobat Reader-mobilappen (en af mulighederne, der er vist i
skærmbilledet ovenfor).

3. I dialogboksen Bliv mobil skal du vælge dit land, skrive dit mobilnummer og derefter
klikke på SMS mig et link.



Bemærk:

Til toppen

Til toppen

4. Acrobat sender en besked til din enhed. Følg instruktionerne i beskeden for at
installere mobilappen.

Adobe gemmer ikke det telefonnummer, du skriver her.

Moderniseret brugergrænseflade – et nyt mørkegråt tema

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Foruden det lysegrå tema har Acrobat DC og Acrobat Reader DC nu også et nyt mørkegråt tema, der
passer til andre Creative Cloud-produkter som Photoshop, Illustrator og Premiere Pro. Dette tema giver en
bedre visuel oplevelse, især ved arbejde med stærke farver og design. Det gør også arbejde på tværs af
programmer lettere end nogensinde før.

Temaet fortsætter som standard med at være lysegråt. Du kan skifte til mørkegrå ved at gå til Vis >
Farvetema > Mørkegrå og derefter genstarte Acrobat DC eller Acrobat Reader DC.

Box- og OneDrive-tilknytninger i Acrobat

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Nu kan du nemt gemme og åbne filer fra din Box- samt OneDrive Consumer- eller Businnes-konto, mens
du arbejder i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC på din computer.

Når du tilføjer Box- eller OneDrive-konti fra startvisningen eller den brugerdefinerede Åbn/gem-dialogboks,
kan du nemt foretage standardhandlinger på filerne i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC – f.eks. at åbne,
gemme som, oprette PDF, eksportere PDF og vedhæfte filer i en mail.



Box- og OneDrive-tilknytninger i startvisningen

Box- og OneDrive-tilknytninger i den brugerdefinerede åbn/gem-dialogboks felt

Når kontiene er tilføjet, kan du se en post med det samme i venstre rude og en liste over filer og mapper i
højre rude. Nu er alle de handlinger, der gælder for den valgte filtype, tilgængelige for dig her. De er også
tilgængelige fra den brugerdefinerede åbn/gem-dialogboks.



Bemærk:

Til toppen

Box- og OneDrive-tilknytninger i startvisningen

Kommandoer til søgning, sortering og filtrering er endnu ikke tilgængelige i startvisningen for
Box- og OneDrive-filer. Box- og OneDrive-filer overføres desuden ikke automatisk med Mobile Link. Adobe
gemmer ikke Box- og OneDrive-aktiver på deres egne servere.

Få flere oplysninger under Arbejde med konto til onlinelagre i Acrobat DC.

Moderne grænseflade til appen Scan

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Scanningsværktøjet har nu en ny forenklet grænseflade. Den nye grænseflade gør det nemt for dig hurtigt
at scanne papirdokumenter til PDF ved hjælp af standardindstillingerne eller en forudindstilling. Den gør det
også nemt for dig at tilpasse scanningsindstillinger fra den samme grænseflade ved hjælp af
genvejsknapper, et tandhjulsikon eller begge.

Åbn appen ved at gå til Værktøjer > Opret PDF > Scanner. Den nye grænseflade vises, når du kommer ind
i arbejdsforløbet Opret/indsæt PDF fra scanner.



Til toppen

Ændring af indstillinger og konfiguration af forudinstillinger

Ikonet Indstillinger  vises ved siden af Standardindstillinger eller en valgt forindstilling. Ved at klikke på
ikonet åbnes alle de relaterede indstillinger, hvor du kan ændre indstillingerne og gemme eller scanne med
de ændrede indstillinger.

Få flere oplysninger under Scan dokumenter til PDF.

Ny og forbedret kommentering

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Giv og få hurtig og klar feedback med de helt nye kommenteringsværktøjer og en intuitiv, touchvenlig
grænseflade.

Tilpas værktøjslinjen for kommentarer for at se de funktioner, du bruger
Skift nemt kommentartekstens farve, skrifttype eller størrelse
Se og naviger nemt gennem kommentarer – sidebaseret organisering i
kommentarruden, gruppekommentarer efter side, forfatter og dato
Svar på Sticky Notes med en enkelttrådet oplevelse – hver anmærkning er som en
samtale, og alle svar vises som en enkeltrådet oplevelse
Tryk på tekstfelter, der kan udfyldes, for at aktivere skærmtastaturet på
touchkompatible enheder
Brug tastaturgenveje til kommentarhandlinger – slet, udskift eller føj note til tekst når du
åbner værktøjet Kommentar, er tekstmarkeringsværktøjerne som standard aktiveret)
Brug den nye markeringspen til at markere scannede dokumenter uden at skulle køre
OCR



Tilpas værktøjslinjen Kommentar

1. Højreklik på værktøjslinjen Kommentar, og vælg derefter Tilpas kommentarværktøjer
fra genvejsmenuen.

2. I dialogboksen Tilpas kommentarværktøjer skal du vælge de værktøjer, du ofte bruger.

1. Vælg værktøjer på listen, 2. Klik på føj til værktøjslinje, 3. Tilføjede værktøjer vises
øverst, 4. Klik på gem.

Skift nemt kommentartekstens farve, skrifttype eller størrelse.

Opdag og rediger nemt teksts fremhævningsfarve – Farvevælger findes på
værktøjslinjen Kommentar



Tekstformateringsværktøjer vises automatisk for skrivemaskine- og tekstfeltværktøjer.
Når du klikker på en side, vises pop op-menuen Tekstegenskaber lige under
værktøjslinjen Kommentar.

Vis og naviger nemt gennem kommentarer

Sidebaseret organisering i kommentarruden.

Gruppér kommentarer efter side, forfatter og dato



Til toppen

Svar på Sticky Notes med en enkelttrådet oplevelse

Hver anmærkning svarer nu til en samtale, og alle svar vises som en enkelttrådet
oplevelse

Yderligere forbedringer

PDFMaker til PowerPoint 2016 (Mac OS)

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous



Nu kan du oprette Adobe PDF-filer i høj kvalitet med aktive links inde fra Microsoft PowerPoint 2016
(version 15.19 eller nyere) til Mac ved hjælp af det nye Acrobat-bånd.

Host delt gennemgang på SharePoint- eller Office 365-websteder (Mac OS)

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Nu kan du starte SharePoint- eller Office 365-webstedsbaseret gennemgang i Mac OS.

Få flere oplysninger under Hosting af delt gennemgang på SharePoint- eller Office 365-websteder.

Miniatureeksempler på 64-bit-computere (Windows)

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Indlæsning af et miniatureeksempel af PDF-filer i Windows Stifinder understøttes nu også på 64-bit-
platforme. Du kan aktivere det ved at gå til Indstillinger > Generelt og derefter vælge Aktivér PDF-
miniatureeksempler i Windows Stifinder.

Fulde oplæsningsmuligheder

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Skærmlæsere kan nu oplæse startvisningen og dialogboksen Gem som, hvilket forbedrer adgangen for
svagtsynede brugere.

Skift standardskrift for fallback i PDF-redigering og Tilføj tekst

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous og Classic

Nu kan du vælge en bestemt skrifttype for både Tilføj tekst og fallback-muligheden i
tekstredigeringsfunktioner ved hjælp af de to nye Skrifttypeindstillinger under indstillingerne for
Indholdsredigering.

Få flere oplysninger under Skift standardskriften for fallback i PDF-redigering og Tilføj tekst.

Forbedret OCR-nøjagtighed for asiatiske sprog

  Tilgængelig i: Acrobat DC Continuous

Nøjagtigheden af optisk tegngenkendelse er væsentligt forbedret ved scanning af dokumenter, der er
skrevet på forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, japansk og koreansk.



  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Arbejdsområde



Generelt om arbejdsrum

Til toppen

Startside

Værktøjer

Dokument

Til toppen

Oversigt over arbejdsrum
Startside-visning
Værktøjscenter
Dokument-visning
Menuer og genvejsmenuer
Værktøjslinjer
Opret brugerdefinerede værktøjer
Navigationsrude
Angivelse af indstillinger
Genopret (gendan) indstillinger

Oversigt over arbejdsrum

Adobe Acrobat DC-brugergrænsefladen har tre visninger – Startside, Værktøjer og Dokument.

Derudover kan dokumentvisningen have en af to grænseflader – en grænseflade med enkelt dokument (vis ét
dokument ad gangen) eller en grænseflade med flere dokumenter (faneopdelt grænseflade til visning af flere
PDF-filer).

Dette er indgangen eller landingssiden, når du ikke har en PDF-fil åben i Acrobat DC.

Det er her, du finder værktøjerne i Acrobat DC. Alle værktøjer i Acrobat DC vises på denne
oversigt.

Dette er standardvisningen, når et dokument åbnes i Acrobat DC. Når du åbner flere
dokumenter, åbnes der for hvert dokument en fane i det samme programvindue.

Startside-visning

Dette er indgangen eller landingssiden, når du ikke har en PDF-fil åben i Acrobat. Når du starter Acrobat eller
Reader, får du en velkomstbesked med knappen Få mere at vide, der åbner et hurtigt introduktionsdokument.

I startvisningen kan du se fillister og lagerpladskonti.

Fillister: Viser visningerne Seneste og Sendte filer. Alle dine senest åbnede filer vises i
filvisningen Seneste, og alle filer, du har sendt med Adobe Send & Track og Adobe Send
for Signature, vises i filvisningen Sendte.
Lagerplads: Indstillingen angiver forskellige steder, hvorfra du kan åbne og arbejde med
filer i selve Acrobat eller Reader – Denne computer, Document Cloud og Tilføj konto (en
SharePoint- eller Dropbox -konto).

Visningen Seneste filer



I visningen Seneste filer kan du se de filer, du har brugt for nylig, og du kan også synkronisere dem på tværs
af enheder ved hjælp af indstillingen Mobile Link nederst i den midterste rude. For en markeret fil vises en
rude med detaljerede oplysninger til højre med en miniature af filen, dens placering og en liste over ofte
anvendte værktøjer.

Start > Visningen Seneste filer

For lokale filer kan du klikke på placeringen i detaljeruden for at åbne mappen i Stifinder. Du kan dog ikke
åbne placeringen, hvis den er Adobe Document Cloud eller Dropbox.

Indstillingen Fjern fra seneste i detaljeruden gør det muligt selektivt at fjerne filer fra listen Seneste filer.

Visningen Sendte filer

I visningen Sendte filer kan du spore og administrere de filer, du har sendt, online. De tilgængelige
indstillinger vises, når du vælger en fil i højre rude. Du kan også administrere dine filer, der er sendt til
underskrivelse, via linket Administrer dokument, der er sendt til underskrivelse nederst i højre rude.
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Start > Visningen Sendte filer

Lagerplads – Document Cloud, Dropbox og SharePoint

Lagerplads viser online- og offlinesteder, hvor du kan få adgang til dine filer. Ud over din lokale computer kan
du få adgang til filer:

Der er lagret sikkert i Adobe Document Cloud via linket Document Cloud i venstre rude.
Fra dine onlinekonti som f.eks. Dropbox og Microsoft SharePoint. Du kan tilføje
SharePoint- eller Dropbox-konti ved hjælp af linket Tilføj konto i venstre rude. Få flere
oplysninger under Arbejde med onlinekonti.

Værktøjscenter

Her finder du værktøjer i Acrobat/Reader. Alle værktøjer er vist efter kategori. Når du vælger et værktøj, vises
de/den værktøjsspecifikke kommandoer eller værktøjslinje i dokumentvisningen, hvis en fil er åben.

Du kan også åbne visse værktøjer uden overhovedet at åbne et dokument. Hvis værktøjet kræver, at et
dokument er åbent, bliver du bedt om at vælge et dokument, når du vælger et værktøj.
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Værktøjscentret viser alle værktøjer efter kategori. Værktøjsgenveje vises i højre rude.

Der vises et nyt brugerdefineret værktøj i kategorien Tilpas. Alle tredjepartsplugins vises i en ny
kategori, der hedder Tilføjelsesprogrammer.

Tilføjelse eller fjernelse af værktøjsgenveje i højre rude

Hvis du vil tilføje en værktøjsgenvej i højre rude, skal du klikke på knappen Tilføj under værktøjsnavnet.

Hvis du vil fjerne en værktøjsgenvej fra højre rude, skal du klikke på knappen Pil ned ved siden af Åbn under
værktøjsnavnet og derefter vælge Fjern genvej.

Alternativt kan du fjerne genvejen ved at klikke på krydsknappen til genvejen i højre rude.
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Dokument-visning

Som standard ser du en faneinddelt grænseflade, når du vil vise flere PDF-filer. Når du åbner flere PDF-filer,
åbnes der for hver PDF-fil en fane i det samme programvindue. Du kan skifte mellem fanerne i toppen –
fanenavnet viser navnet på den fil, der er åbnet på fanen. En forrige-knap og en næste-knap vises i højre
side, så det er muligt at navigere gennem dokumentfanerne, når der er mange dokumenter, og de ikke
passer ind i dokumentvisningen.

Menulinjen og værktøjslinjen kan ses øverst i arbejdsområdet. Arbejdsområdet for det enkeltstående program
indeholder en dokumentrude i midten, en navigationsrude i venstre side og værktøjs- eller opgaveruden i
højre side. I dokumentruden vises PDF-filer. I navigationsruden i venstre side kan du gennemse PDF-
dokumentet og anvende andre indstillinger på PDF-filer. Værktøjslinjer i nærheden af vinduets top angiver
andre kontrolelementer, som du kan bruge til at arbejde med PDF-filer.

Visning med faneinddelte dokumenter til visning af flere PDF-filer

Hvis du vil slå den faneinddelte visning fra og gå tilbage til visning af enkeltdokumenter, skal du gå til
Rediger > Indstillinger > Generelt og derefter fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet for indstillingen –
Åbn dokumenter som nye faner i det samme vindue (kræver genstart). Genstart Acrobat.

Menuer og genvejsmenuer

Normalt er det en god idé at lade Acrobat-menuer være synlige, så de er tilgængelige, når du arbejder. Det
er muligt at skjule dem ved hjælp af kommandoen Vis > Vis/skjul > Menulinje Du kan kun få dem vist og
bruge dem igen ved at trykke på F9 (Windows) eller Skift + Kommando + M (Mac OS).

Til forskel fra menuerne øverst på skærmen indeholder de kontekstafhængige menuer kommandoer, der er
relevante for det aktive værktøj eller den aktive markering. Du kan bruge genvejsmenuer som en hurtig
genvej til de mest almindelige kommandoer. Hvis du f.eks. højreklikker på værktøjslinjeområdet, vises de
samme kommandoer i genvejsmenuen som i menuen Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen.

1. Placer markøren over dokumentet, objektet eller panelet.

2. Klik med højre museknap.

(Mac OS) Hvis du ikke har en mus med to knapper, kan du åbne en genvejsmenu ved at holde
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Controltasten nede og klikke med musen.

Værktøjslinjer

I starten vil du muligvis ikke se de forskellige værktøjer på værktøjslinjen. Du kan føje værktøjer til
værktøjslinjen for nem adgang.

Hvis du vil tilføje værktøjer på værktøjslinjen, skal du højreklikke på et tomt område på værktøjslinjen og
vælge de værktøjer, du ønsker vist på værktøjslinjen.

Hurtige værktøjer

Du kan føje værktøjer, du ofte bruger, fra Værktøjer til værktøjslinjen Hurtige værktøjer.

1. Højreklik på et tomt område på værktøjslinjen, og vælg Tilpas Hurtige værktøjer.

2. Gør et af følgende i dialogboksen Tilpas Hurtige værktøjer:

Hvis du vil tilføje et værktøj, skal du markere det i venstre rude og klikke på ikonet Pil

op .

Hvis du vil fjerne et værktøj, skal du vælge dets ikon og klikke på ikonet Slet .

Hvis du vil ændre placeringen af et værktøj på værktøjslinjen, skal du vælge ikonet

for værktøjet og klikke på enten  eller .

Hvis du vil tilføje en lodret linje for at adskille værktøjsgrupper på værktøjslinjen, skal

du klikke på .

Almindelige værktøjer

Du kan tilføje værktøjer til værktøjslinjen Almindelige værktøjer.

1. Højreklik et tomt sted på værktøjslinjen.

2. Vælg et værktøj fra menuen.

3. Hvis du ønsker at fjerne et værktøj fra værktøjslinjen, skal du højreklikke på værktøjet og
fravælge det i menuen.
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Skjule og vise værktøjslinjer

Når dit arbejde ikke omfatter brug af værktøjerne på en værktøjslinje, kan du lukke værktøjslinjen for at rydde
op i arbejdsområdet. Hvis flere PDF-filer er åbne, kan du tilpasse værktøjslinjerne for hver PDF-fil uafhængigt
De forskellige tilpassede tilstande eksisterer fortsat, når du skifter mellem PDF-filerne.

Hvis du vil skjule alle værktøjslinjer, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Elementer på
værktøjslinjen > Skjul værktøjslinjer.
Hvis du vil bruge værktøjslinjernes standardkonfiguration, skal du vælge Vis > Vis/skjul >
Elementer på værktøjslinjen > Nulstil værktøjslinjer.

Hvis du har skjult alle værktøjslinjerne, kan du få dem vist igen ved at trykke på F8.

Vælg et værktøj

Som standard er markeringsværktøjet aktivt, når Acrobat åbner, fordi det er det mest alsidige værktøj.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg et værktøj på en værktøjslinje.

Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > [navn på værktøjslinje] >
[værktøj].

Opret brugerdefinerede værktøjer

Du kan opbygge din egen brugerdefinerede samling af Acrobat-funktioner og derefter gemme og dele den
med andre. På den måde har du hurtig adgang til de værktøjer og kommandoer, du bruger mest.  

1. Vælg Værktøjer > Opret brugerdefineret værktøj.

2. Hvis du vil tilpasse værktøjslinjen, skal du gøre et af følgende:

Hvis du vil føje et værktøj til værktøjslinjen, skal du klikke på panelet til venstre,

vælge værktøjet og klikke på ikonet Føj til værktøjslinje .

Hvis du vil fjerne et værktøj fra værktøjslinjen, skal du vælge dets ikon og klikke på

ikonet Slet .

Hvis du vil ændre et værktøjs placering på værktøjslinjen, skal du vælge dets ikon og

klikke på enten ikonet Flyt til venstre  eller Flyt til højre .

Tilføj en lodret linje til forskellige værktøjsgrupper på værktøjslinjen ved at klikke på

ikonet Tilføj lodret linje .



Dialogboksen Opret brugerdefineret værktøj

A. Arranger eller slet værktøjer i værktøjets værktøjslinje B. Tilføj brugerdefinerede
paneler, instruktioner eller skillelinje mellem værktøjer C. Omdøb, arranger eller slet
værktøjer D. Føj til værktøjets værktøjslinje ovenfor eller sættet med brugerdefinerede
værktøjer til højre 

3. Hvis du vil tilpasse værktøjer i Brugerdefineret sæt, skal du gøre et af følgende:

Hvis du vil tilføje et værktøj i det Brugerdefineret sæt, skal du klikke på panelet til

venstre og derefter klikke på ikonet Føj til brugerdefineret sæt .

Hvis du vil oprette dit eget panel, skal du klikke på ikonet Tilføj sektion . Angiv et
navn for panelet, og klik på Gem.

Hvis du vil føje et værktøj til et panel, skal du vælge panelet til højre, vælge

værktøjet til venstre og klikke på ikonet Føj til brugerdefineret sæt .

Hvis du vil fjerne et værktøj fra sættet, skal du vælge dets ikon og klikke på ikonet

Slet .

Hvis du vil ændre et værktøjs placering, skal du vælge det til højre og klikke på

ikonerne pil op  eller pil ned .

Hvis du vil føje en vandret linje til separate grupper af værktøjer, skal du klikke på

ikonet Tilføj skillelinje .

Hvis du vil redigere instruktioner eller sektionsnavn, skal du vælge det og klikke på

ikonet Rediger .

4. Når dit værktøjssæt er færdigt, skal du klikke på Gem, indtaste dets navn og klikke på
Gem igen.

Det oprettede brugerdefinerede værktøj føjes til værktøjscentret. Hvis du vil åbne
værktøjet, skal du vælge Værktøjer > [navn på brugerdefineret værktøj].

Rediger, slet, omdøb eller del et brugerdefineret værktøj

Du kan redigere, omdøbe, kopiere, slette, omarrangere eller dele værktøjssæt. Du kan angive, hvilken
rækkefølge værktøjssættet vises i, i menuen Tilpas ved at bevæge dem op eller ned på listen. Du kan dele



Til toppen

Bemærk:

værktøjssæt med din arbejdsgruppe ved at bruge indstillingerne Importér og Eksporter.

Vælg Værktøjer > [navn på brugerdefineret værktøj] > klik på knappen Pil ned, og vælg
derefter den relevante indstilling.

Indstillinger for administration af et brugerdefineret værktøj

Navigationsrude

Navigationsruden er et område i arbejdsrummet, som kan vise forskellige navigationspaneler. Forskellige
funktionsværktøjer kan vises i navigationsruden. Panelet Sideminiaturebilleder indeholder f.eks.
miniaturebilleder af hver side. Hvis du klikker på et miniaturebillede, åbnes den side i dokumentet.

Når du åbner en PDF-fil, lukkes navigationsruden som standard. Knapperne i venstre side af arbejdsområdet

giver nem adgang til forskellige paneler, f.eks. knappen Sideminiaturebilleder  og panelknappen

Bogmærker . Når Acrobat er åben, men tom (ingen PDF-fil er åben), er navigationsruden ikke tilgængelig.

Visning eller skjulning af navigationsruden

1. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at åbne navigationsruden:

Klik på en panelknap i venstre side af arbejdsområdet for at åbne det panel.

Vælg visning > Vis/skjul > Navigationsruder > Vis navigationsrude.

2. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at lukke navigeringsruden:

Klik på knappen til det panel, der i øjeblikket er åbent i navigationsruden.

Vælg visning > Vis/skjul > Navigationsruder > Skjul navigationsrude.

Forfatteren af PDF-filen kan kontrollere indholdet af visse navigationspaneler og kan tømme dem.

Ændring af visningsområdet til navigationspaneler

Alle navigationspaneler, f.eks. Bogmærker, vises i en kolonne i venstre side af arbejdsområdet.

Hvis du vil ændre navigationsrudens bredde, skal du trække i dens højre ramme.

Hvis du vil have vist et andet panel, skal du vælge knappen for dette panel i venstre side
af navigationsruden.

Indstillinger i et navigationspanel

Alle navigationspaneler har en pop op-menu  i øverste venstre hjørne. De tilgængelige kommandoer i
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disse menuer varierer.

Visse paneler indeholder også andre knapper, som påvirker elementerne i panelet. Disse knapper varierer
ligeledes fra panel til panel, og visse paneler har ingen.

Angivelse af indstillinger

Mange programindstillinger angives i dialogboksen Indstillinger, herunder for visninger, værktøjer,
konvertering, signaturer og ydeevne. Indstillingerne gælder, indtil du ændrer dem igen.

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC
> Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg den type indstilling, du vil ændre, under Kategorier.

Genopret (gendan) indstillinger

Genoprettelse af mappen med Acrobat-indstillinger (Windows)

Genopret mappen med Acrobat-indstillinger for at afhjælpe problemer, som skyldes beskadigede indstillinger.
De fleste problemer med indstillinger skyldes disse filbaserede indstillinger, selvom de fleste Acrobat-
indstillinger er gemt i registreringsdatabasen.

Denne løsning fjerner brugerdefinerede indstillinger for Samarbejde, JavaScripts, Sikkerhed,
Stempler, Farvestyring, Automatisk udfyldning, Web Capture og Updater.

1. Afslut Acrobat.

2. I Windows Explorer skal du gå til mappen med indstillinger:

(Windows 10, 8 eller 7)
C:\Users\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\[version]

Hvis du i Windows 10 eller 8 ikke kan se mappen AppData, skal du klikke på menuen
Vis på båndet i Windows Stifinder og markere afkrydsningsfeltet Skjulte elementer
under Vis/skjul.

3. Flyt mappen med indstillinger til en anden placering (f.eks. C:\Temp).

4. Genstart Acrobat.

Hvis problemet opstår igen, efter at du har genoprettet mappen med Acrobat-indstillinger, er problemet ikke
relateret til mappen med indstillinger. Du kan gendanne brugerdefinerede indstillinger ved at trække den
mappe, du flyttede i trin 2, tilbage til sin oprindelige placering. Klik derefter på Ja til alle for at overskrive den
nye mappe med indstillinger.

Genopret filerne med Acrobat-indstillinger (Mac OS)

Genopret filerne med Acrobat-indstillinger for at afhjælpe problemer, der skyldes en beskadiget fil med
indstillinger.

Standardindstillingerne gendannes, når filerne med Acrobat-indstillinger genoprettes.

1. Afslut Acrobat.

2. Træk følgende filer fra mappen Users/[Brugernavn]/Library/Preferences til skrivebordet:
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Acrobat WebCapture-cookies

com.adobe.Acrobat.Pro.plist eller
com.adobe.Acrobat.Pro_x86_9.0.plist

Acrobat Distiller Prefs og com.adobe.Acrobat.Pro.plist (hvis du foretager
fejlfinding af et problem med Distiller)

Den Acrobat-mappe, som indeholder indstillinger for formularer (MRUFormsList),
samarbejde (OfflineDocs) og farveindstillinger (AcrobatColor Settings.csf)

3. Genstart Acrobat

Hvis problemet opstår igen, efter at du har genoprettet filerne med Acrobat-indstillinger, er problemet ikke
relateret til filer med indstillinger. Du kan gendanne brugerdefinerede indstillinger ved at trække de filer, du
flyttede i trin 2, tilbage til deres oprindelige placering. Klik derefter på OK til advarslen "Et nyere element
kaldet '[filnavn]' findes allerede på dette sted. Vil du erstatte det med det ældre, du er i gang med at flytte?"

Se også
Justere PDF-visninger
Navigation i PDF-sider
Visning af PDF-filer og indstillinger
Taster til valg af værktøjer
Mobile Link: Åbn én gang, og læs overalt
Sikkerhedsadvarsler
Udvidet sikkerhed
Oversigt over vinduer til PDF-porteføljer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Visning af PDF-dokumenter i læsetilstand
Vis PDF-filer i fuldskærmstilstand
Angiv indstillingen Fuld skærm for navigationslinjen.
Læs et dokument i fuldskærmstilstand
Berøringstilstand for tablets og mobile enheder
Rediger PDF/A-visningstilstanden
Vis PDF-filer i visningen Stregtykkelse
Sammenlign et revideret PDF-dokument med en tidligere version (Acrobat Pro DC)
Indstillinger for visning af PDF-filer

Hvordan PDF-filen vises, første gang du åbner den, afhænger af, hvilke dokumentegenskaber den, der
oprettede filen, har angivet. Et dokument kan f.eks. blive åbnet på en bestemt side eller med en bestemt
forstørrelse.

Organizer og Organizer-relaterede kommandoer er ikke tilgængelige i Acrobat X og nyere.

Visning af PDF-dokumenter i læsetilstand

Når du læser et dokument, kan du skjule alle værktøjslinjerne og opgaveruderne for at maksimere
visningsområdet på skærmen.

De grundlæggende kontrolelementer til læsning, f.eks. sidenavigation og zoom, vises på en halvgennemsigtig
flydende værktøjslinje nær bunden af vinduet.

Du åbner læsetilstand ved at vælge Vis > Læsetilstand eller klikke på knappen

Læsetilstand  øverst til højre på værktøjslinjen.

Du gendanner arbejdsområdets visning ved at vælge Vis > Læsetilstand igen. Du kan
også klikke på luk-knappen på den flydende værktøjslinje.

Læsetilstand er standardtilstanden til visning, når du åbner et PDF-dokument i en webbrowser.

Læsetilstand med halvgennemsigtig flydende værktøjslinje

Vis PDF-filer i fuldskærmstilstand

I Fuldskærmstilstand vises kun dokumentet. Menulinjen, værktøjslinjer, opgaveruder og
vindueskontrolelementer er skjulte. En PDF-forfatter kan indstille en PDF-fil til åbning i fuldskærmstilstand,
eller du kan selv indstille visningen.Fuldskærmstilstand bruges ofte til præsentationer, sommetider med
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automatisk sidefremføring og -overgange.

Markøren forbliver aktiv i fuldskærmstilstand, så du kan klikke på links og åbne noter. Der er to måder at
bladre gennem en PDF-fil i fuldskærmstilstand. Du kan bruge tastaturgenveje til navigering og forstørring, og
du kan angive fuldskærmsindstillingen for at få vist navigationsknapperne til fuld skærm, som du klikker på for
at skifte side eller afslutte fuldskærmstilstanden.

Angiv indstillingen Fuld skærm for navigationslinjen.

1. Vælg Fuldskærm under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Vis navigationslinje, og klik derefter på OK.

3. Vælg Vis > Fuldskærmstilstand.

Navigationslinjen i fuld skærm indeholder knapperne Forrige side , Næste side  og Luk visning i fuld

skærm . Disse knapper vises i nederste venstre hjørne af arbejdsområdet.

Læs et dokument i fuldskærmstilstand

Hvis navigationslinjen ikke er vist i fuldskærmstilstand, kan du bruge tastaturgenveje til at navigere i en PDF-
fil.

Hvis der er installeret to skærme, er fuldskærmstilstand for en side muligvis kun aktiv på den ene
af skærmene. Hvis du vil gennemløbe siderne i dokumentet, skal du klikke på siden i fuldskærmstilstand.

1. Vælg Vis > Fuldskærmstilstand.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Der springes til næste side ved at trykke på Enter, PageDown eller tasten pil til højre.

Der springes til foregående side ved at trykke på Skift + Enter, Page Up eller tasten
pil til venstre.

3. Hvis du vil lukke fuldskærmstilstand, skal du trykke på Ctrl+L eller Esc. (Escape-tasten
afslutter skal være valgt i indstillingerne for fuld skærm.)

Hvis du vil vise et fuldskærmsværktøj  på værktøjslinjen med almindelige værktøjer, skal du højreklikke
i værktøjslinjeområdet og vælge Sidevisning > Fuldskærmstilstand. Klik derefter på værktøjet Fuld skærm
for at skifte til fuldskærmstilstand.

Berøringstilstand for tablets og mobile enheder

Berøringstilstand gør det lettere at bruge Acrobat DC og Acrobat Reader DC på berøringsenheder. Knapper
på værktøjslinjen, paneler og menuer glider en smule fra hinanden, så de kan vælges med fingrene. Den nye
berøringslæsetilstand optimerer visning og understøtter de fleste almindelige bevægelser. Acrobat DC og
Acrobat Reader DC skifter automatisk til berøringstilstand, når de bruges på en berøringsenhed. Du kan
tilføje en til/fra-knap for berøringstilstand til værktøjslinjen eller ændre standardindstillingen for
berøringstilstand.

Vis knappen Berøringstilstand på værktøjslinjen

Du kan få vist en værktøjsknap til at slå berøringstilstand til og fra.
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Vælg Vis > Vis/Skjul > Elementer på værktøjslinjen > Berøringstilstand.

Angive indstillinger for berøringstilstand

Du kan angive, hvordan Acrobat DC evt. går i berøringstilstand for berøringsaktiverede enheder.

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC >
Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg Generelt under Kategorier.

3. Vælg den ønskede standardindstilling i menuen Berøringstilstand under Grundlæggende
værktøjer.

Rediger PDF/A-visningstilstanden

PDF/A er en ISO-standard for langtidsarkivering og bevarelse af elektroniske dokumenter. De dokumenter, du
scanner til PDF, er PDF/A-kompatible. Du kan angive, om du vil have dokumenterne vist i denne
visningstilstand.

Når du åbner et PDF/A-kompatibelt dokument i visningstilstanden PDF/A, åbnes dokumentet i læsetilstand
for at forhindre ændringer. Der vises en meddelelse på dokumentmeddelelseslinjen. Du vil ikke kunne
foretage ændringer af og føje anmærkninger til dokumentet. Du kan redigere i dokumentet, hvis du slår
PDF/A-visningstilstanden fra.

1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg en indstilling for Vis dokumenter i PDF/A-tilstand: Aldrig eller Kun for PDF/A-
dokumenter.

Du kan slå PDF/A-visningstilstanden til eller fra ved at ændre denne indstilling.

Du kan se en video om at arbejde med PDF/A-filer på www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_dk.

Vis PDF-filer i visningen Stregtykkelse

Visningen Stregtykkelse viser streger med de tykkelser, der er defineret i PDF-filen. Når visningen
Stregtykkelse er slået fra, anvendes en konstant stregtykkelse (én pixel) på streger, uanset zoom. Når
dokumentet udskrives, udskrives stregen med den faktiske bredde.

Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Stregtykkelse. Hvis du vil deaktivere visningen
Stregtykkelse, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Stregtykkelse igen.

Desc-tastenisningen Stregtykkelse fra, når du åbner og ser PDF-filer i en webbrowser.

Sammenlign et revideret PDF-dokument med en tidligere version
(Acrobat Pro DC)

Brug funktionen Sammenlign dokumenter til at få vist forskellene mellem to versioner af en PDF-fil. Du kan
tilpasse mange indstillinger til visning af sammenligningsresultatet.

1. Vælg Vis > Sammenlign dokumenter.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_dk


Rapporter, regneark, tidsskriftlayout

Præsentationsunderlag, tegninger eller illustrationer

Scannede dokumenter

Sammenlign kun tekst

2. Angiv de to dokumenter, der skal sammenlignes. Hvis det ene eller begge dokumenter er
i en PDF-portefølje, skal du vælge PDF-porteføljen. Vælg PDF-komponentfilen under
Pakkeelement.

3. Angiv efter behov sideintervallerne i de dokumenter, du vil sammenligne, i felterne
Første side og Sidste side.

4. Vælg den dokumentbeskrivelse, der bedst beskriver de dokumenter, du sammenligner,
og klik på OK.

Når de to dokumenter er analyseret, vises et resultatdokument med panelet Sammenlign
åbent. Det nye dokument vises med anmærkninger, der angiver ændringerne. På den
første side vises en oversigt over sammenligningsresultatet.

5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Sammenlign:

Hvis du vil skjule de anmærkninger, der viser ændringer, skal du klikke på Skjul
resultater.

Hvis du vil angive visningsindstillinger for sammenligningsresultaterne, skal du klikke
på Vis indstillinger. Du kan angive den type ændringer, der skal vises, og
anmærkningernes farveskema og gennemsigtighed. Hvis du vil tilbage til
sideminiaturebillederne, skal du klikke på Skjul indstillinger.

Hvis du vil have vist hvert dokument i sit eget vindue , skal du vælge Vis
dokumenter som fliser eller Vis dokumenter side om side i indstillingsmenuen. Hvis
du vil synkronisere de relevante sider, mens dokumenterne vises i deres egne
vinduer, skal du vælge Synkroniser sider i menuen Indstillinger.

Klik på et sideminiaturebillede for at gå direkte til den side. Hvis du vil ændre
størrelse på sideminiaturebillederne, skal du vælge Miniaturebilledstørrelse >
[indstilling] i menuen Indstillinger.

Træk opdelingslinjen nederst i panelet Sammenlign op for at vise miniaturebillederne
for det gamle dokument. Klik på et miniaturebillede fra det gamle dokument for at
åbne det i et nyt vindue.

Indstillinger for dokumentbeskrivelse

Sammenligner indholdet som én kontinuerlig tekst fra den ene ende
til den anden.

Ser på hvert dias eller hver side som et
minidokument og matcher dem, der er ens. Sammenligner derefter indholdet i hvert matchende dokument.
Identificerer dokumenter, der er flyttet, f.eks. dias i en præsentation.

Opretter et billede af hver scannet side og sammenligner pixel. Ser på hver scannet
side og matcher dem, der er ens. Identificerer endvidere sider, som er i en anden rækkefølge. Denne
indstilling er praktisk til sammenligning af billeder eller arkitekturtegninger.

Brug denne indstilling med en vilkårlig dokumenttype. Denne indstilling er tiltænkt til
sammenligning af tekst i store dokumenter (250 sider eller mere). Denne indstilling sammenligner også tekst
mellem dokumenter med baggrundsillustrationer på hver side, hvilket gør behandlingen langsommere.

Hvis enten rapport- eller præsentationsindstillingerne er valgt, identificerer indstillingen
Sammenlign kun tekst udelukkende tekstforskellene mellem to dokumenter.
Når Scannede dokumenter er valgt, sammenlignes teksten adskilt fra grafikken, og
resultaterne kombineres derefter. I dokumenter, som indeholder tidsskriftreklamer med
tekst oven på baggrundsbilledgrafik, sammenlignes en ombrudt passage i kun tekst-
tilstand. Illustrationen sammenlignes separat i baggrunden. Forskellene (både tekst og
streggrafik samt billeder) kombineres til et enkelt dokument med resultater.



Til toppen

Bemærk:

Gendan seneste visningsindstillinger ved genåbning af dokumenter

Åbn hyperlinks mellem dokumenter i samme vindue

Tillad, at lagtilstand indstilles af brugeroplysninger

Tillad, at dokumenter skjuler menulinjen, værktøjslinjer og kontrolelementerne i vinduet

Dokumenter på liste over senest åbnede filer

Gem automatisk dokumentændringer til en midlertidig fil hvert _ minut

Gem som optimerer til hurtig webvisning

Vis dokumenter i PDF/A-tilstand

Indstillinger for visning af PDF-filer

Dialogboksen Indstillinger definerer et standardsidelayout og tilpasser dit program på mange andre måder.
Undersøg indstillingerne for Dokumenter, Generelt, Sidevisning og 3D og multimedier for at se PDF-filer.

Indstillingerne styrer, hvordan programmet fungerer, når du bruger det. De er ikke knyttet til bestemte PDF-
dokumenter.

Hvis du installerer tredjemands ekstramoduler, skal du vælge disse indstillinger ved hjælp af
menupunktet Tredjepartsindstillinger.

Dokumentindstillinger

Åbn indstillinger

Bestemmer, om dokumenter åbnes
automatisk ved den sidst åbnede side inden for en arbejdssession.

Lukker det aktuelle dokument og åbner det
dokument, hyperlinket peger på, i det samme vindue, hvilket minimerer antallet af åbne vinduer. Hvis det
dokument, hyperlinket peger på, allerede er åbent i et andet vindue, lukkes det aktuelle dokument ikke, når
du klikker på et hyperlink til det åbne dokument. Hvis du ikke vælger denne indstilling, åbnes der et nyt
vindue, hver gang du klikker på et hyperlink til et andet dokument.

Gør det muligt for forfatteren af et lagdelt PDF-
dokument at angive lagsynlighed baseret på brugeroplysninger.

Tillader, at
PDF-filen bestemmer, om menulinjen, værktøjslinjen og kontrolelementerne i vinduet er skjulte, når PDF-filen
åbnes.

Angiver det maksimale antal dokumenter, der vises i
menuen Fil.

Gem indstillinger

Bestemmer, hvor ofte Acrobat
automatisk skal gemme ændringer af et åbent dokument.

Omstrukturerer et PDF-dokument til at hente én side ad gangen
fra webservere.

PDF/A-visningstilstand

Angiver, hvornår visningstilstanden bruges: Aldrig eller Kun for PDF/A-
dokumenter.

Skjulte oplysninger

Søger i PDF-filen efter elementer, der måske ikke er tydelige, såsom metadata, vedhæftede filer,
kommentarer og skjult tekst og lag. Søgeresultaterne vises i en dialogboks, og du kan fjerne alle typer
elementer, der vises der.



Fjern skjulte oplysninger, når dokumentet lukkes

Fjern skjulte oplysninger, når dokumentet sendes via e-mail

Juster filnavn ved lagring af anvendte redigeringsmærker

Vælg Lokalisering for Søg og rediger mønstre

Kun aktuelle dokument

Udfyld skærm med én side ad gangen

Advarsel når dokument kræver fuldskærm

Denne skærm skal bruges

Escape-tasten afslutter

Vis navigationslinje

Venstreklik for at gå én side frem, og højreklik for at gå én side tilbage

Gentag efter sidste side

Fremfør hvert _ sekund

(Ikke valgt som standard.)

(Ikke valgt som standard.)

Redigering

Angiver et præfiks eller suffiks, der bruges,
når en fil med anvendte redigeringsmærker gemmes.

Angiver, hvilke installerede sprogversioner af Acrobat, der
skal bruges til mønstrene. Hvis du f.eks. har installeret både den engelske og tyske version, kan du vælge
begge sprog til mønstrene. Indstillingen for Mønstre vises i dialogboksene Søg og Redigering.

Fuldskærmsindstillinger

Fuldskærmsopsætning

Angiver, hvorvidt visningen er begrænset til en enkelt PDF-fil eller ej.

Indstiller sidevisningen til maksimal skærmdækning af en enkelt
side.

Viser en meddelelse, før den går i fuldskærmtilstand. Når
denne indstilling vælges, tilsidesættes et tidligere valg af Vis ikke den meddelelse igen i den meddelelse.

Angiver skærmen, på hvilken fuldskærmsvisning åbnes (for brugere med flere
skærmkonfigurationer).

Fuldskærmsnavigation

Med denne indstilling kan du afslutte fuldskærmstilstand ved at trykke på Esc-
tasten. Hvis indstillingen ikke er valgt, kan du afslutte ved at trykke på Ctrl+L.

Viser en minimal navigationsværktøjslinje, uanset dokumentindstillingerne.

Med denne indstilling kan du
bladre gennem et Adobe PDF-dokument ved at klikke med musen. Du kan også gennemløbe et dokument
ved at trykke på Enter, Skift+Enter (for at gå tilbage) eller piletasterne.

Med denne indstilling kan du bladre gennem et PDF-dokument fortløbende og
vende tilbage til den første side efter den sidste. Indstillingen anvendes typisk til indstilling af kioskvisning.

Angiver, om automatisk fremføring skal ske fra side til side med et indstillet
sekundinterval. Du kan gennemløbe et dokument ved hjælp af musen eller tastaturkommandoer, selvom
automatisk sideskift er valgt.

Fuldskærmsudseende



Baggrundsfarve

Musemarkør

Ignorere alle overgange

Standardovergang

Retning

Retning på navigationskontrolelementer

Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer

Opret links fra URL-adresser

Lad håndværktøjet vælge tekst & Billeder

Lad håndværktøjet læse artikler

Lad håndværktøjet bruge zoom med musehjul

Få markeringsværktøjet til at markere billeder før tekst

Brug fast opløsning til snapshotværktøjsbilleder

Berøringstilstand

Angiver vinduets baggrundsfarve i fuldskærmstilstand. Du kan vælge en farve på
farvepaletten for at tilpasse baggrundsfarven.

Angiver, om markøren skal vises eller skjules, når fuldskærmstilstand er aktiv.

Overgange til fuld skærm

Fjerner overgangseffekter fra de præsentationer, du ser i fuldskærmstilstand.

Angiver, hvilken overgangseffekt der skal vises, når du skifter side i fuldskærmstilstand,
og at der ikke er angivet nogen overgangseffekt for dokumentet.

Bestemmer den valgte standardovergangs forløb på skærmen, f.eks. Ned, Venstre, Vandret osv. De
tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af overgangen. Hvis ingen retningsbestemte indstillinger påvirker
den valgte standardovergang, er indstillingen ikke tilgængelig.

Efterligner brugerens status i præsentationen, såsom overgang
fra top til bund, når brugeren fortsætter til næste side og fra bund til top, når brugeren går tilbage til den
forrige side. Kun tilgængelig for overgange med retningsbestemte indstillinger.

Generelle indstillinger

Grundlæggende værktøjer

Gør det muligt at vælge værktøjer med et enkelt
tastetryk. Denne indstilling er fravalgt som standard.

Angiver, om links, som ikke er oprettet i Acrobat, automatisk identificeres i
PDF-dokumentet og bliver links, der kan klikkes på.

Aktiverer håndværktøjet til at fungere som
tekstmarkeringsværktøj, når musen er placeret på tekst i en Adobe PDF-fil.

Ændrer håndværktøjsmarkørens udseende, når den er placeret over en
artikeltråd. Efter det første klik zoomer artiklen for at fylde dokumentruden vandret. Efterfølgende klik følger
artiklens tråd.

Ændrer musehjulets handling fra at rulle til at zoome.

Ændrer den rækkefølge, som
markeringsværktøjet markerer i.

Angiver, hvilken opløsning der skal bruges til at kopiere
et billede, der tages med snapshotværktøjet.

Angiver, hvordan Acrobat evt. går i berøringstilstand for berøringsaktiverede enheder. I
berøringstilstand flytter værktøjslinjeknapper, paneler og menuer sig lidt fra hinanden for at give plads til, at
du kan vælge med dine fingre. Den nye berøringslæsetilstand optimerer visning og understøtter de fleste
almindelige bevægelser.

Advarsler



Vis ikke redigeringsadvarsler

Nulstil alle advarsler

Vis meddelelser, når Acrobat startes

Bemærk:

Vis startbillede (Mac OS)

Brug kun godkendte ekstramoduler

Kontroller 2D-grafikaccelerator (kun Windows)

Bemærk:

Vælg PDF-standardbehandler (kun Windows)

Sidelayout

Zoom

Bemærk:

Deaktiverer advarselsbokse, der normalt ville blive vist, når du sletter
elementer som f.eks. hyperlinks, sider, miniaturebilleder og bogmærker.

Nulstiller standardindstillinger for advarsler.

Meddelelser fra Adobe

Gør det muligt at vise marketingmeddelelser i produktet fra Adobe på
velkomstskærmen, når du starter programmet, uden at et dokument er åbent. Klik på en meddelelse for at få
oplysninger om funktioner, opdateringer eller onlinetjenester eller for at åbne et element i programmet, f.eks.
en opgaverude. Fravælg indstillingen, så marketingmeddelelser ikke vises i produktet.
 

Transaktionsmeddelelser ifm. Adobe Online-tjenester kan ikke deaktiveres.

Programstart

Bestemmer, om programmets startbillede vises, hver gang programmet startes.

Sikrer, at kun Adobe-certificerede ekstramoduler fra tredjepart
indlæses. Anmærkningen Aktuelt i certificeret tilstand viser enten Ja eller Nej, afhængigt af status.

(Vises kun, hvis din computerhardware understøtter 2D-
grafikacceleration.) Hvis indstillingen er markeret, tillades hardwareacceleration, når det første dokument er
åbnet. Hvis indstillingen ikke er markeret, starter hardwareacceleration, efter at det første dokument er åbnet.
Denne indstilling kan gøre starttiden langsommere, og som standard er den derfor ikke valgt.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når indstillingen Brug 2D-grafikacceleration er markeret under
indstillingerne for sidevisning.

Angiver, hvilket program, Reader eller Acrobat, der bruges
til at åbne PDF-filer. Denne indstilling gælder, hvis du både har installeret Acrobat og Reader på computeren.
I Windows 7 eller tidligere bruger en browser kun denne indstilling, hvis den bruger Adobe plug-in'et eller
tilføjelsesprogrammet til at vise PDF-filer. I Windows 8 styrer denne indstilling, hvilket program der er
standardprogrammet i dit system, herunder i din browser. Windows 8 beder dig om at tillade denne ændring,
før den anvendes på systemet. Når den er indstillet, bruger Windows 8 også det valgte PDF-program til
opgaver, der er relateret til PDF-filer, f.eks. eksempelvisning, visning af miniaturebilleder og angivelse af
filoplysninger.

Indstillinger for sidevisning

Standardlayout og -zoom

Angiver det sidelayout, der bruges til at rulle, når du åbner et dokument første gang.
Standardværdien er Automatisk. Indstillingen Sidelayout under Filer > Egenskaber > Startvisning tilsidesætter
denne værdi.

Indstiller forstørrelsesniveauet for PDF-dokumenter, første gang de åbnes. Standardværdien er
Automatisk. Indstillingen forstørrelse under Filer > Egenskaber > Startvisning tilsidesætter denne værdi.

Der er to betingelser, der kan påvirke sidelayout og zoom. 1) Hvis PDF-filen allerede er indstillet til
en anden startvisning i Filer > Egenskaber. 2) Hvis indstillingen Gendan sidste visningsindstilling, når et
dokument genåbnes aktiveret i Rediger > Indstillinger > Dokumentkategori.



Bruge systemindstillinger

Brugerdefineret opløsning

Udjævn tekst

Udjævn streggrafik

Udjævn billeder

Brug lokale skrifttyper

Forfin tynde streger

Brug sidebuffer

Brug 2D-grafikaccelerator (kun Windows)

Bemærk:

Vis store billeder.

Brug glat zoom (kun Windows)

Vis bokse til illustrationsområde, renskæringsområde og kantområde

Vis gennemsigtighedsnet

Bruge logiske sidenumre

Opløsning

Bruger systemindstillingerne for skærmopløsning.

Indstiller skærmopløsningen

Gengivelse

Angiver den type tekstudglatning, der skal anvendes.

Udjævner for at fjerne skarpe vinkler i linjer.

Udjævner for at minimere bratte ændringer i billeder.

Angiver, om programmet anvender eller ignorerer lokale skrifttyper, som er
installeret på dit system. Når indstillingen ikke er markeret, anvendes erstatningsskrifttyper til en hvilken som
helst skrifttype, som ikke er integreret i PDF-filen. Hvis en skrifttype ikke kan erstattes, vises teksten som
punkttegn, og en fejlmeddelelse vises.

Hvis indstillingen er markeret, gøres tynde linjer mere tydelige i visningen.

Anbringer næste side i en buffer, endda før den aktuelle side vises, for at mindske den tid,
det tager at bladre igennem et dokument.

(Vises kun, hvis din computerhardware understøtter 2D-
grafikacceleration.) Gør zoom, rulning og gentegning af sideindhold hurtigere, og øger hastigheden af
gengivelse og manipulation af 2D PDF-indhold. Denne indstilling er valgt som standard.
 

Hvis denne indstilling ikke er tilgængelig under indstillingerne for sidevisning, skal du muligvis
opdatere din GPU-kortdriver for at aktivere denne hardwarefunktion. Kontakt din kortforhandler eller
computerproducent for at få en opdateret driver.

Sideindhold og -oplysninger

Viser store billeder. Hvis dit system er langsomt til at vise sider med mange billeder, kan
du fravælge denne indstilling.

Hvis der ingen markering er, slås animationseffekter fra, hvilket giver en
bedre ydelse.

Viser hver ArtBox, TrimBox eller
BleedBox, der er defineret for et dokument.

Viser gitteret bag gennemsigtige objekter.

Aktiverer kommandoen til Nummererer sider, så positionen af siden i PDF-filen
svarer til tallet, som udskrives på den pågældende side. Et sidetal efterfulgt af sidens position i parenteser
vises på værktøjslinjen Sidenavigation og i dialogboksene Gå til side og Udskriv. Der vises f.eks. i (1 af 1),
hvis det udskrevne sidetal for den første side er i. Hvis denne indstilling ikke er markeret, vises siderne med
arabiske tal startende fra 1. Markering af denne indstilling forhindrer uventede virkemåder, når der klikkes på
Tilbage i webbrowser.
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Altid vise dokumentets sidestørrelse

Brug eksempelvisning af overprint

Standardfarverum for gennemsigtighedsblanding

Vis XObject-destinationer til reference

Referencefilernes placering

Viser sidemålene ved siden af det vandrette rullepanel.

Angiver, om tilstanden Eksempel på overprint kun er aktiveret for
PDF/X-filer, aldrig er aktiveret, altid er aktiveret eller angives automatisk. Når indstillingen er angivet til
Automatisk, og et dokument indeholder overprint, bliver tilstanden Eksempel på overprint aktiveret. I tilstanden
Overprint kan du (på skærmen) se virkningerne af brugen af trykfarvealias i det trykte output. Et trykkeri eller
en tjenesteudbyder kan f.eks. oprette en trykfarvehenvisning, hvis et dokument indeholder to næsten ens
staffagefarver, og der kun skal bruges én.

Indstiller standard for farverum, Arbejds-RGB eller
Aktuel CMYK for gennemsigtighedsblanding.

Visningstilstand for XObjects til reference

Angiver den type dokumenter, hvor der kan vises XObjects til
reference.

(Valgfri) Angiver placeringen af de dokumenter, der refereres til.

Se også
Åbning af et PDF-dokument i en webbrowser
Oprette en præsentation
Om PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder
3D-indstillinger
Multimedieindstillinger
Angive tilgængelighedsindstillinger
Skifte opdateringsindstillinger
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Navigation i PDF-sider

Til toppen

Bemærk:

Næste og forrige

Rullepaneler

Værktøjslinjen Vælg og zoom

Panel for sideminiaturebilleder

Til toppen

Åbne sider i en PDF-fil
Gennemse et dokument
Rul automatisk gennem et dokument
Gå samme vej tilbage
Navigere med hyperlinks
PDF-filer med filvedhæftninger
Artikeltråde

Åbne sider i en PDF-fil

Afhængigt af den PDF-fil du åbner, er du muligvis nødt til at flytte frem gennem flere sider, se forskellige dele
af siden eller ændre forstørrelsen. Der er mange måder at navigere på, men følgende elementer bruges
almindeligvis:

Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Nulstil værktøjslinjer, hvis du ikke kan se
disse elementer.

Knapperne Næste side  og Forrige side  vises på værktøjslinjen Sidenavigation.
Tekstboksen ved siden af dem er også interaktiv, så du kan indtaste et sidetal og trykke Enter for at gå
direkte til den side.

Lodrette og vandrette rullepaneler vises til højre og nederst i dokumentruden, når visningen
ikke viser hele dokumentet. Klik på pilene, eller træk for at vise andre sider eller forskellige områder på siden.

Denne værktøjslinje indeholder knapper og kontrolelementer til at ændre
sideforstørrelsen.

Knappen Sideminiaturebilleder  i venstre side af arbejdsområdet åbner
navigationsruden til panelet Sideminiaturebilleder, som viser miniaturebilleder af hver side. Klik på et
sideminiaturebillede for at åbne den side i dokumentruden.

Gennemse et dokument

Der er mange måder at bladre på i en PDF-fil. Mange gør brug af knapperne på værktøjslinjen
Sidenavigation, men du kan også bruge piletaster, rullepaneler og andre funktioner til at flytte frem og tilbage
i en PDF-fil med flere sider.

Værktøjslinjen Sidenavigation åbnes som standard. Standardværktøjslinjen indeholder ofte anvendte

værktøjer: Vis Næste side , Vis Forrige side  og Sidetal. Ligesom alle andre værktøjslinjer kan
værktøjslinjen Sidenavigation skjules eller genåbnes ved at vælge den i menuen Værktøjslinjer i menuen Vis.
Du kan få vist yderligere værktøjer på værktøjslinjen Sidenavigation ved at højreklikke på værktøjslinjen og
vælge et individuelt værktøj, Vis alle værktøjer eller Flere værktøjer og derefter markere og fjerne
markeringen fra værktøjer i dialogboksen.



Bemærk:

Flyt gennem en PDF-fil

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på knappen Forrige side  eller Næste side  på værktøjslinjen.

Vælg Vis > Sidenavigation > [placering].

Vælg Vis > Sidenavigation > Side, skriv derefter sidetallet i dialogboksen Gå til side,
og klik på OK. 

Tryk på tasten PageUp og PageDown på tastaturet.

Spring til en bestemt side

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Fra sidevisningen Enkelt side eller To sider skal du trække det lodrette rullepanel,
indtil siden vises i det lille pop op-vindue.

Indtast det sidetal, der skal erstatte det viste på værktøjslinjen Sidenavigering, og tryk
på Enter.

Hvis dokumentets sidetal er forskellige fra den faktiske sideplacering i PDF-
filen, vises sidens placering i filen i parentes efter det tildelte sidetal på værktøjslinjen
Sidenavigering. Hvis du f.eks. nummererer en fil, som er et kapitel på 18 sider, til at
begynde med side 223, er det viste sidetal 223 (1 af 18), når den første side er aktiv. Du
kan slå logiske sidetal fra i Indstillinger for sidevisning. Se Omnummerering af sider og
Indstillinger for visning af PDF-filer.

Spring til sider med bogmærke

Bogmærker er en indholdsfortegnelse og repræsenterer normalt kapitler og afsnit i et dokument. Bogmærker
vises i navigationsruden.

Panelet Bogmærker

A. Knappen Bogmærker B. Klik her for at åbne menuen Bogmærkeindstillinger C. Udvidet bogmærke 

1. Klik på knappen Bogmærker, eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Bogmærker.

2. Klik på bogmærket for at gå til et emne. Udvid eller skjul bogmærkers indhold efter
behov.



Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Bemærk:

Til toppen

Afhængigt af hvordan bogmærket er defineret, kommer du måske ikke til den
placering, men udfører en anden handling i stedet for.

Hvis listen over bogmærker forsvinder, når du klikker på et bogmærke, skal du klikke på
knappen Bogmærker for at få vist listen igen. Hvis du vil skjule knappen Bogmærker, når
du har klikket på et bogmærke, skal du vælge Skjul efter brug i indstillingsmenuen.

Brug sideminiaturebilleder til at springe til bestemte sider

Sideminiaturebilleder indeholder miniaturevisninger af dokumentsider. Du kan bruge miniaturebilleder under
panelet Sideminiaturebilleder til at ændre visningen af sider og til at gå til andre sider. Den røde
sidevisningsboks i sideminiaturebilledet angiver, hvilket område af siden der vises. Du kan tilpasse størrelsen
på denne boks for at ændre zoomprocenten.

1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder, eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder >
Sideminiaturebilleder, for at få vist panelet Sideminiaturebilleder.

2. Klik på dens sideminiaturebillede for at gå til den pågældende side.

Rul automatisk gennem et dokument

Automatisk rulning fremfører visningen af PDF-filen i en jævn hastighed lodret ned gennem dokumentet. Hvis
du afbryder processen ved at bruge rullepanelerne til at flytte tilbage eller frem til en anden side eller
placering, fortsætter automatisk rulning fra det punkt. Ved slutningen af PDF-filen stopper automatisk rulning
og begynder ikke, før du igen vælger automatisk rulning.

1. Vælg Vis > Sidevisning > Automatisk rul.

2. Tryk på Esc for at stoppe rulningen.

Gå samme vej tilbage

Du kan finde PDF-sider, som du fik vist tidligere ved at gå samme vej tilbage. Det er nyttigt at forstå
forskellen mellem forrige og næste sider og forrige og næste visninger. I tilfælde af sider refererer forrige og
næste til de to tilstødende sider før og efter den aktuelt aktive side. I tilfælde af visninger refererer forrige og
næste til visningsoversigten. Hvis du f.eks. springer frem og tilbage i et dokument, går visningsoversigten
tilbage og viser dig de sider, du fik vist, i den omvendte rækkefølge.

1. Vælg Vis > Sidenavigation > Forrige visning .

2. Hvis du fortsat vil se en anden del af vejen, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:

Gentag trin 1.

Vælg Vis > Sidenavigation > Næste visning .

Du kan gøre knapperne Forrige visning  og Næste visning  tilgængelige
i værktøjslinjeområdet ved at højreklikke på værktøjslinjen Sidenavigation og vælge dem
i genvejsmenuen eller vælge Vis alle værktøjer.

Navigere med hyperlinks
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Hyperlinks kan føre til et andet sted i det aktuelle dokument, til andre PDF-dokumenter eller til websteder. Du
kan også åbne vedhæftede filer og afspille 3D-indhold, film og lydklip ved at klikke på et hyperlink. Den
relevante hardware og software skal være installeret, for at disse medieklip kan afspilles.

Personen, som oprettede PDF-dokumentet, bestemmer udseendet på hyperlinks i PDF-filen.

Medmindre et link blev oprettet i Acrobat med hyperlinkværktøjet, skal indstillingen Opret links fra
URL-adresser være valgt i de generelle indstillinger, for at hyperlinket kan fungere korrekt.

1. Vælg markeringsværktøjet.

2. Anbring markøren over området med hyperlink på siden, indtil markøren skifter til en
hånd med en pegende finger Der vises et plustegn (+) eller et w i hånden, hvis
hyperlinket peger på internettet. Klik derefter på hyperlinket.

PDF-filer med filvedhæftninger

Hvis du åbner en PDF-fil, som har en eller flere vedhæftede filer, åbner panelet Vedhæftninger automatisk og
viser de vedhæftede filer. Du kan åbne disse filer til visning, redigere vedhæftningerne og gemme
ændringerne, hvilket der er givet tilladelse til af dokumentets forfattere.

Hvis du flytter PDF-filen til en ny placering, følger vedhæftningerne automatisk med.

Artikeltråde

I PDF-filer er artikler valgfrie elektroniske tråde, som PDF-filens forfatter muligvis definerer i den PDF-fil.
Artikler fører læsere gennem PDF-indholdet, springer over sider eller sideområder, der ikke er medtaget i
artiklen, på samme måde som du kan skimme en traditionel avis eller et tidsskrift for en bestemt historie og
ignorere resten. Når du læser en artikel, zoomes der muligvis ind eller ud, så den aktuelle del af artiklen
fylder skærmen ud.

Åbn og naviger en artikeltråd

1. Klik på håndværktøjet på værktøjslinjen med almindelige værktøjer.

2. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Artikler for at åbne panelet Artikler.

Du kan ikke åbne panelet Artikler, hvis PDF-filen vises i en webbrowser. Du
skal åbne PDF-filen i Acrobat.

3. Dobbeltklik på artikelikonet for at gå til begyndelsen af artiklen. Ikonet ændres til følg
artikel-markøren .

Hvis panelet Artikler er tomt, har forfatteren ikke defineret nogen artikeltråde
for denne PDF-fil.

4. Hvis artikeltråden er åben, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

Du kan rulle gennem artiklen rude for rude ved at trykke på Enter eller klikke i
artiklen.

Du kan rulle tilbage gennem artiklen rude for rude ved at holde Skift nede og klikke
på artiklen eller trykke på Skift+Enter.

Du går til begyndelsen af artiklen ved at holde Ctrl nede og klikke inde i artiklen.

5. Klik i artiklen igen ved slutningen af denne.

Den forrige sidevisning gendannes, og markøren skifter til Slutartikel-markør .
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Afslut en tråd inden artiklens slutning.

1. Sørg for, at håndværktøjet er valgt.

2. Hold Skift+Ctrl nede, mens du klikker på siden.

Den forrige sidevisning gendannes.

Se også
Juster sideforstørrelse
Om bogmærker
Om sideminiaturebilleder
Indstil sidelayout og -retning
Links og vedhæftede filer
Multimedieindstillinger
Åbn, gem og slet en vedhæftet fil
Vedhæftede filer
Artikler
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Justere PDF-visninger

Til toppen

Værktøjet Vælg og zoom

A. Markeringszoom B. Kontinuerlig eller dynamisk
zoom C. Faktisk størrelse D. Zoom til sideniveau E.
Tilpas bredde F. Panorering & zoom G.
Forstørrelsesglas 

Værktøjer til sidekontrol

A. Markering B. Håndholdt eller panorama C. Zoom
ud D. Zoom ind E. Zoomværdi F. Tilpas til vindue G.
Tilpas fuld side til vindue H. Vis i læsetilstand 

Juster sideforstørrelse
Indstil sidelayout og -retning
Brug visning med opdelt vindue
Vis et dokument i flere vinduer

Juster sideforstørrelse

Værktøjer på værktøjslinjen Vælg og zoom kan ændre forstørrelsesniveauet i PDF-dokumenter. Kun nogle af
disse værktøjer vises på standardvisningen af værktøjslinjen. Du kan se alle værktøjerne ved at højreklikke på
værktøjslinjen og enten vælge enkelte værktøjer eller Vis alle Vælg og zoom-værktøjer. Der er også nogle
værktøjer tilgængelige i værktøjslinjen Sidekontrol som f.eks. zoom ind/ud og zoom efter værdi.

Zoommarkeringsværktøjet har et par forskellige virkemåder. Du kan bruge til det at
trække et rektangel omkring en del af en side, som du ønsker skal fylde visningsområdet.
Eller blot ved at klikke på zoommarkeringsværktøjet øges forstørrelsen med et
forudindstillet niveau med centrum der, hvor du klikkede. Hvis du vil reducere
forstørrelsen med et forudindstillet niveau, skal du holde Ctrl nede og klikke på
zoommarkeringsværktøjet.
Det Kontinuerte zoomværktøj eller det dynamiske zoomer ind, når du trækker det opad på
siden, og zoomer ud, når du trækker nedad. Hvis du bruger et musehjul, zoomer dette
værktøj ind, når du ruller fremad, og zoomer ud, når du ruller bagud.
Knapperne Zoom ind og Zoom ud ændrer dokumentets forstørrelse ved hjælp af
forudindstillede niveauer.
Indstillingen Zoomværdi ændrer sidevisningen i henhold til en procentdel, du indtaster,
eller vælger fra en pop op-menu.
Faktisk størrelse viser siden i en 100 % forstørrelse.
Tilpas bredde justerer forstørrelsen, så PDF-filen fylder dokumentruden i vandret retning.
Zoom til sideniveau justerer forstørrelsen, så én side fylder dokumentruden i lodret
retning.
Værktøjet Panorering og zoom justerer forstørrelsen og placeringen af visningsområdet,
så det passer til området i et justerbart rektangel i miniaturevisningen af siden i vinduet
Panorering og zoom.



Vinduet Lupværktøj viser en forstørret del af PDF-filen, som passer til området i et
justerbart rektangel i dokumentruden.

Rediger størrelsen på en side, så den passer til vinduet

Du kan ændre sidens størrelse, så den passer perfekt til dokumentruden, ved at vælge
Vis > Zoom > Zoom for at passe til side.
Hvis du vil ændre størrelsen på siden, så den passer til bredden på vinduet, skal du
vælge Vis > Zoom > Tilpas bredde. En del af siden kan være uden for synsfeltet.
Hvis du vil ændre størrelsen på siden, så den passer til højden på vinduet, skal du vælge
Vis > Zoom > Tilpas højde. En del af siden kan være uden for synsfeltet.
Hvis du vil ændre størrelsen på siden, så teksten og billederne passer til bredden af
vinduet, skal du vælge Vis > Zoom >Tilpas synlig. En del af siden kan være uden for
synsfeltet.

Du kan få vist de tastaturgenveje, der bruges til at ændre dokumentets størrelse, ved at åbne menuen Vis
> Zoom.

Vis en side i faktisk størrelse

Vælg Vis > Zoom > Faktisk størrelse.

En PDF-sides faktiske størrelse er normalt 100 %, men dokumentet kan være indstillet til
et andet forstørrelsesniveau, da det blev oprettet.

Rediger forstørrelsen med zoomværktøjer

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på knappen Zoom ind  eller knappen Zoom ud  på værktøjslinjen.

Indtast en forstørrelsesprocent på værktøjslinjen med Almindelige værktøjer ved
enten at skrive eller vælge fra pop op-menuen.

Træk værktøjet Markeringszoom  for at definere det område på siden, som skal
fylde dokumentruden. (Vis > Zoom > Markeringszoom)

Træk værktøjet Kontinuerlig zoom (også kaldet Dynamisk zoom)  op for at øge
forstørrelsen eller ned for at reducere forstørrelsen. (Vis > Vis/skjul > Elementer på
værktøjslinjen > Vælg og zoom > Dynamisk zoom)

Hvis zoommarkeringsværktøjet er valgt, kan du zoome ud ved at holde Ctrl nede og
klikke eller holde Ctrl nede og trække. Hvis Skift holdes nede, skiftes der midlertidigt
fra værktøjet Marquee-zoom til Dynamisk zoom.

Rediger forstørrelsen med værktøjet Panorer og zoom vindue

1. Vælg Vis > Zoom > Panorering og zoom, eller klik på værktøjet Panorering og zoom 
på værktøjslinjen Vælg og zoom.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Træk håndtagene i boksen i vinduet Panorering og zoom for at ændre dokumentets
forstørrelse.

Træk midten af boksen for at panorere over det område, du vil se.

Klik på navigationsknapperne for at flytte til en anden side.



Angiv en værdi i zoomtekstfeltet, eller klik på knapperne plus  eller minus  for
at øge eller reducere forstørrelsen efter forudindstillede niveauer.

Rediger forstørrelsen med lupværktøjet

1. Vælg Vis > Zoom > Lupværktøj.

2. Klik på det område i dokumentet, der skal vises mere detaljeret. I dokumentet vises et
rektangel, som svarer til det område på siden, som vises i vinduet Lupværktøj. Du kan
trække eller ændre størrelsen på rektanglet for at ændre visningen af lupværktøjet.

3. Hvis du vil ændre størrelsen på lupværktøjet, skal du benytte en af følgende
fremgangsmåder:

Træk skydekontrollen.

Klik på plus- eller minusknappen.

Indtast en værdi i zoomtekstboksen.

Brug lupværktøjet til at få vist et forstørret område i dokumentet.

Du kan ændre farven på lupværktøjets rektangel. Klik på pop op-menuen Stregfarve i
det nedre højre hjørne af vinduet Lupværktøj, og vælg en ny farve.

Rediger forstørrelsen ved hjælp af et sideminiaturebillede

1. Klik på knappen Sideminiaturer  i navigationsruden i venstre side af vinduet.

2. Find miniaturebilledet for siden. Placer derefter markøren over nederste højre hjørne i
sidevisningsboksen, indtil markøren ændres til en dobbeltpil.

3. Træk i hjørnet af boksen for at formindske eller forstørre visningen af siden.

4. Flyt som nødvendigt markøren over zoomboksens ramme i miniaturebilledet, indtil den
ændres til et håndikon. Træk derefter rammen for at se et andet område på siden i
dokumentruden.



Til toppen

Enkeltsidet visning

Aktiver rulning

To-sidet visning

Rul med to sider

En sidevisningsboks i et miniaturebillede angiver det område på siden, der i øjeblikket
vises i dokumentruden.

Skift standardforstørrelsen.

1. (Vælg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.)

2. Åbn Zoom-pop op-menuen, og vælg et standardforstørrelsesniveau.

Vis områder, som ligger uden for en forstørret side

Når du zoomer ind til en høj forstørrelse, kan du muligvis kun se dele af en side. Du kan skifte visningen til at
vise andre områder på siden uden at ændre forstørrelsesniveauet.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Brug de lodrette rullepaneler for at flytte opad og nedad på siderne eller de vandrette
rullepaneler for at flytte på tværs af siden.

Vælg håndværktøjet på værktøjslinjen Almindelige værktøjer, og træk og slip for at
flytte siden, som hvis du flyttede et stykke papir på et bord.

Indstil sidelayout og -retning

Det er især praktisk at ændre sidelayoutet, når du vil zoome ud for at få et overblik over dokumentlayoutet.
Vælg Vis > Sidevisning, og vælge et af følgende sidelayout:

Enkelt side viser én side ad gangen uden synlige dele på andre sider.

Fortløbende viser sider i en fortløbende lodret kolonne, der er én side bred.

To sider viser hvert tosidet opslag uden synlige dele af andre sider.

Viser modstående sider side om side i en fortløbende lodret kolonne.
Hvis et dokument indeholder mere end to sider, kan du sikre, at den første side vises alene i højre side af
dokumentruden. Vælg enten To-sidet visning eller To-sidet rulning. Vælg også Vis > Sidevisning > Vis
forside i to-sidet visning.
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Layouterne Enkeltside-visning, Aktivér rulning, To-sidet visning, To-sidet rulning

Du kan også få vist knapper til hver af disse valgmuligheder på værktøjslinjen Hurtige værktøjer ved at vælge
Vis > > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Sidevisning og vælge dem i menuen.

Hvis du vælger Rediger > Vælg alt i Enkeltsidevisning, markeres al teksten på den aktuelle side. I
andre layouts markerer Markér alt al teksten i PDF-filen.

Roter sidevisningen

Du kan ændre visningen af en side i stigninger på 90 grader. Dette ændrer sidens visning, ikke dens faktiske
retning.

Hvis du midlertidigt vil rotere sidevisningen, skal du vælge Vis > Roter visning > Med uret
eller Mod uret. Du kan ikke gemme denne ændring.

Du kan gemme dokumentets rotation ved at vælge Værktøjer > Organiser sider >

knappen Roter med uret  eller knappen Roter mod uret  på værktøjslinjen.

Udskiftning af standardsidelayout (startvisning)

Du angiver standardindstillingerne for startvisning i dialogboksen Indstillinger. Se Angiv indstillinger.

1. Vælg Sidevisning i dialogboksen Indstillinger under Kategorier.

2. Åbn menuen Sidelayout, og vælg Automatisk, Enkelt side, Enkelt side uden stop, To
sider eller To sider uden stop.

PDF-filen åbnes med det sidelayout, der er angivet i Indstillinger, medmindre der er angivet et
andet sidelayout i Dokumentegenskaber (Filer > Egenskaber > Startvisning). Indstillingen
Dokumentegenskaber tilsidesætter værdien under Indstillinger. Hvis du bruger Dokumentegenskaber, skal du
sørge for at gemme og lukke dokumentet, før ændringen kan træde i kraft. Acrobat-brugere kan ændre
startvisningen, medmindre sikkerhedsindstillinger forhindrer ændringer. Reader-brugere kan ikke ændre
startvisningen.

Brug visning med opdelt vindue

Du kan få vist en PDF-fil med dokumentruden opdelt i to ruder (kommandoen Opdel) eller fire ruder
(kommandoen Opdel regneark).

Med kommandoen Opdelt visning kan du rulle, ændre forstørrelsesniveauet eller gå til en anden side i den
aktive rude uden at påvirke den anden rude.

Visningen Opdel regneark er nyttig, hvis kolonneoverskrifter og rækkeetiketter skal være synlige, mens du
ruller gennem et stort regneark eller en stor tabel. Hvis du ændrer forstørrelsen i én rude, når denne tilstand
er aktiveret, ændres forstørrelsen i alle ruder. Rulning koordineres også mellem ruderne. Hvis du ruller en
rude vandret, ruller du også ruden ovenfor og nedenfor. Hvis du ruller lodret, ruller du også ruden til venstre
eller højre for den rude.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#set_preferences
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1. Start med at oprette den opdelte visning, du ønsker:

Hvis du vil opdele visningen i to ruder, skal du vælge Vindue > Opdel eller trække
den grå boks over det lodrette rullepanel.

Du kan opdele visningen i fire ruder med synkroniseret rulning og zoomniveauer ved
at vælge Vindue > Opdel regneark.

2. Træk delelinjerne opad, nedad, til venstre eller til højre for ændre størrelsen på ruderne
efter behov.

3. Juster zoomniveauet efter behov.

Klik i en rude i Opdelt visning for at gøre den aktiv, og skift kun zoomniveauet for
denne rude.

I visningen Opdel regneark skal du justere zoomniveauet for at ændre visningerne i
alle fire ruder.

4. Rul efter behov:

Klik i en rude i Opdelt visning for at gøre den aktiv, og rul, så det kun er denne rude,
som ændres.

I visningen Opdel regneark skal du klikke på en rude og rulle lodret for at ændre
visningerne i den aktive rude og ruden ved siden af den. Rul vandret for at ændre
visningerne i den aktive rude og ruden oven over og neden under den.

5. Vælg Vindue > Fjern opdeling for at gendanne visningen med én rude.

Vis et dokument i flere vinduer

Du kan oprette flere vinduer til det samme dokument med kommandoen Nyt vindue. Nye vinduer har samme
størrelse, forstørrelse og layout som det oprindelige vindue og åbnes på den samme side og oven over det
oprindelige vindue. Når du åbner et nyt vindue, føjes suffikset 1 til det oprindelige filnavn og suffikset 2 til det
nye vindue. Du kan åbne flere vinduer, hvor suffikstallet stiger for hvert nyt vindue. Når du lukker et vindue,
ændres tallet i nedadgående retning i de resterende vinduer. Har du f.eks. fem åbne vinduer og lukker det
tredje vindue, du åbnede, nummereres vinduerne med suffikserne 1 til 4.

Denne funktion er ikke tilgængelig, når PDF-filer er åbnet i en browser.

Åbn et nyt vindue

Vælg Vindue > Nyt vindue.

Luk et vindue

Klik på boksen Luk i vinduet. Du bliver spurgt, om dine ændringer skal gemmes. Du
lukker ikke et dokument ved at lukke et vindue, hvis der er mere end ét vindue åbent.

Luk alle vinduer i et dokument

Vælg Filer > Luk. Du bliver spurgt, om du vil gemme dine ændringer, før et vindue lukkes.

Se også
Om PDF-lag
Visning af PDF-filer og indstillinger
Vis dokumentegenskaber
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Tastaturgenveje

Til toppen

Taster til valg af værktøjer
Taster til at arbejde med kommentarer
Taster til navigation i et PDF-dokument
Taster til PDF-porteføljer
Taster til navigation i opgaveruder
Taster til generel navigation
Taster til at arbejde med navigationspaneler
Taster til navigation i vinduet Hjælp
Taster for tilgængelighed

Se http://support.microsoft.com/da-dk/kb/126449 for oplysninger om almindelige tastaturgenveje, du kan
bruge i Windows.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Taster til valg af værktøjer

Hvis du vil aktivere genvejstaster med én tast, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug genvejstaster til at få
adgang til værktøjer under Generelt i dialogboksen Indstillinger.

Værktøj Windows-
/UNIX-
handling

Mac OS-handling

Håndværktøjet H H

Vælg Håndværktøjet midlertidigt Mellemrum Mellemrum

Markeringsværktøj V V

Værktøjet Markeringszoom Z Z

Vælg mellem zoomværktøjer:
Markeringszoom, Dynamisk zoom, Lup

Skift+Z Skift+Z

Vælg værktøjet Dynamisk zoom midlertidigt
(når værktøjet Markeringszoom er valgt)

Skift Skift

Zoom midlertidigt ud (når værktøjet
Markeringszoom valgt)

Ctrl Indstilling

Vælg værktøjet Zoom ind midlertidigt Ctrl+mellemrum Mellemrum+Kommando

Værktøjet Vælg Objekt R R

http://support.microsoft.com/da-dk/kb/126449


Til toppen

Værktøjet Rediger objekt O O

Start/afslut formularredigering A A

Beskæringsværktøj C C

Hyperlinkværktøj L L

Værktøjet Tekstfelt F F

Vælg mellem værktøjer i tilstanden
formularoprettelse: Tekstfelt, Afkrydsningsfelt,
Alternativknap, Liste, Rulleliste, Knap, Digital
signatur, Stregkode

Skift+F Skift+F

3D-værktøj M M

Vælg mellem multimedieværktøjer: 3D-objekt,
SWF, Lyd, Video

Skift+M Skift+M

Værktøjet Rediger Dokumenttekst T T

Redigering Skift+Y Skift+Y

Vælg mellem TouchUp-værktøjer: TouchUp-
tekst, TouchUp-læserækkefølge, TouchUp-
objekt

Skift+T Skift+T

JavaScript-fejlfinding Ctrl+J Kommando+J

Værktøjet Indsæt tomme sider Skift+Ctrl+T Skift+Kommando+T

Indsæt filer Ctrl+Skift+I  

Skift+Kommando+I

Slet sider Ctrl+Skift+D  

Skift+Kommando+D

Åbn Vis output ~ ~

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge (eller hvis
det allerede er valgt, flyt fokus tilbage til
dialogboksen)

Skift+Ctrl+U Skift+Kommando+U

Taster til at arbejde med kommentarer

Vælg indstillingen Brug genvejstaster til at få adgang til værktøjer under de generelle indstillinger for at
aktivere enkelttastgenveje.

Resultat Windows-
/UNIX-
handling

Mac
OS-
handling

Værktøjet Gul seddel S S

Værktøjet Tekstredigeringer E E



Til toppen

Stempelværktøj K K

Værktøjet Aktuel fremhævning U U

Vælg mellem fremhævningsværktøjer: Fremhævning,
Tekstunderstregning, Tekstudstregning

Skift+U (kun
Windows)

Skift+U

Aktuelt tegneopmærkningsværktøj D D

Vælg mellem tegneopmærkningsværktøjer: Sky, Pil, Streg,
Rektangel, Oval, Polygonstreg, Polygon, Blyantværktøj,
Viskelæder

Skift+D (kun
Windows)

Skift+D

Skyværktøj Q (kun
Windows)

Q

Værktøjet Tekstfelt X X

Værktøjet Aktuelt stempel eller vedhæft J J

Vælg mellem Stempel, Vedhæft fil, Optag lydkommentar Skift+J Skift+J

Flyt fokus til næste kommentar eller formularfelt Tab Tab

Flyt fokus til forrige kommentar eller formularfelt Skift+Tab Skift+Tab

Åbn pop op-noten (eller tekstfeltet i Kommentarlisten) for
kommentar med fokus

Enter Retur

Lukker pop op-vinduet (eller tekstfeltet i Kommentarlisten) for
kommentar med fokus

Esc Esc

Taster til navigation i et PDF-dokument

Resultat Windows-/UNIX-handling Mac OS-handling

Forrige skærmbillede Page Up eller Skift+Enter Page Up eller Skift+Enter

Næste skærmbillede Page Down eller Enter Page Down eller Retur

Første side Home eller Skift+Ctrl+Page Up eller
Skift+Ctrl+Pil op

Home eller
Skift+Kommando+Pil op

Sidste side End eller Skift+Ctrl+Page Down eller
Skift+Ctrl+Pil ned

End eller
Skift+Kommando+Pil ned

Forrige side Venstre pil eller Ctrl+Page Up Venstre pil eller
Kommando+Page Up

Næste side Højre pil eller Ctrl+Page Down Højre pil eller
Kommando+Page Down

Forrige åbne
dokument

Ctrl+F6 (UNIX) Kommando+F6

Næste åbne
dokument

Skift+Ctrl+F6 (UNIX) Skift+Kommando+F6



Til toppen

Til toppen

Rul op Pil op Pil op

Rul ned Pil ned Pil ned

Rul (når
Håndværktøjet er
valgt)

Mellemrum Mellemrum

Zoom ind Ctrl+lighedstegn Kommando+lighedstegn

Zoom ud Ctrl+bindestreg Kommando+bindestreg

Taster til PDF-porteføljer

Disse taster er tilgængelige i listen filer i ruden Detaljer.

Resultat Windows-
handling

Mac OS-handling

Flytter fokus til den næste eller forrige række,
når du er i fillistens brødtekst til venstre

Pil op eller Pil
ned

Pil op eller Pil ned

Hvis der trykkes på denne tast i fillistens
brødtekst, navigeres der ét niveau op i en
mappe

Tilbage Slet

Tryk på knappen Gå tilbage i en mappe, hvis
fokus er på knappen.

Enter eller
mellemrum

Enter eller mellemrum

Hvis der trykkes på denne tast, når fokus er på
en række i fillisten, der repræsenterer en
undermappe, navigeres der til en undermappe,
eller der åbnes en vedhæftet fil i
eksempeltilstand.

Enter Enter

Hvis du er i fillistens brødtekst, flyttes der til
den første eller sidste række

Home eller End Home eller End

Hvis du er i fillistens brødtekst, flyttes der til
det næste eller sidste sæt rækker for at passe
til skærmen

Page Down
eller Page Up

Page Down eller Page
Up

Vælg eller fravælg alle filer Ctrl+A eller
Skift+Ctrl+A

Kommando+A eller
Skift+Kommando+A

Hvis du er i fillistens brødtekst, udvides
markeringen ved at tilføje den næste række
over eller under den valgte række

Skift+Pil op
eller Skift+Pil
ned

Skift+Pil op eller
Skift+Pil ned

Vælger, om rækken i fokus er markeret Ctrl+mellemrum Kommando+mellemrum

Flytter fokus en række op eller ned uden at
ændre markeringen

Ctrl+Pil op eller
Ctrl+Pil ned

Kommando+Pil op eller
Kommando+Pil ned



Til toppen

Taster til navigation i opgaveruder

Resultat Windows-
handling

Mac OS-handling

Flytter fokus til det næste element mellem
dokumentrude, opgaveruder, meddelelseslinje og
navigationslinje

F6 F6

Flytter fokus til det forrige element mellem
dokumentrude, opgaveruder, meddelelseslinje og
navigationslinje

Skift+F6 Skift+F6

Flytter fokus til det næste panel i opgaveruden Ctrl+Tab Alternativ+Tab

Flytter fokus til det forrige panel i opgaveruden Ctrl+Skift+Tab Kommando+Skift+Tab

Navigerer til det næste panel og
panelkontrolelement i en åben opgaverude

Tab Tab

Navigerer til det forrige panel og
panelkontrolelement i en åben opgaverude

Skift+Tab Skift+Tab

Navigerer til den næste kommandoknap i et panel Pil ned Pil ned

Navigerer til den forrige kommandoknap i et panel Pil op Pil op

Udvider eller skjuler panelet i fokus (tryk på F6 for
at flytte fokus til panelet Værktøjer, og naviger
derefter til det ønskede panel)

Mellemrum
eller Enter

Mellemrum eller Enter

Åbn eller luk opgaveruden Skift+F4 Skift+F4

Luk den rude, der viser en handlings opgaver Ctrl+Skift+F4 Ctrl+Skift+F4

Åbner menuen og flytter fokus til det første
menupunkt, når fokus er på en kommando med
en undermenu eller et undermenuelement med en
udvidelsesmenu

Mellemrum
eller Enter

Mellemrum eller Enter

Flytter fokus tilbage til den overordnede
kommandoknap med en undermenu eller et
undermenuelement med en udvidelsesmenu

Esc Esc

Kører den kommando, der har fokus Mellemrum
eller Enter

Mellemrum eller Enter

Navigerer til næste element i det aktive panel i
dialogboksene Opret ny handling, Rediger
handling, Opret nyt værktøjssæt eller Rediger
værktøjssæt

Tab Tab

Navigerer til forrige element i det aktive panel i
dialogboksene Opret ny handling, Rediger
handling, Opret nyt værktøjssæt eller Rediger
værktøjssæt

Skift+Tab Skift+Tab

Taster til generel navigation



Resultat Windows-/UNIX-
handling

Mac OS-handling

Flytter fokus til menuer (Windows, UNIX).
Udvider første menupunkt (UNIX)

F10 Ctrl+F2

Flytter fokus til værktøjslinjen i browseren
og programmet

(I programmet skal du sætte fokus til den
første knap på den øverste linje К
Startside)

Skift + F8 Skift + F8

Navigerer gennem de andre knapper på
den øverste linje – Startside, Værktøjer,
Dokument

Højre/venstre pil
eller Tab/Skift Tab

Højre/venstre pil eller
Tab/Skift Tab

Vælger en fremhævet knap på den
øverste linje

Enter eller
mellemrumstast Retur eller mellemrum

Flytter til næste åbne dokumentfane (når
flere dokumenter er åbne i samme
vindue)

Ctrl+Tab Control+Tab

Flytter til forrige åbne dokumentfane (når
flere dokumenter er åbne i samme
vindue)

Ctrl+Skift+Tab Control+Skift+Tab

Flytter til næste åbne dokumentvindue
(når dokumentruden har fokus)

Ctrl+F6 Kommando+F6

Flytter til forrige åbne dokumentvindue
(når dokumentruden har fokus)

Ctrl+Skift+F6 Kommando+Skift+F6

Lukker det aktuelle dokument Ctrl+F4 Kommando+F4

Lukker alle åbne dokumenter Ikke tilgængelig Kommando+Alternativ+W

Flytter fokus til næste kommentar,
hyperlink eller formularfelt i
dokumentruden

Tab Tab

Flytter fokus til dokumentruden F5 F5

Flytter fokus til forrige kommentar,
hyperlink eller formularfelt i
dokumentruden

Skift+Tab Skift+Tab

Aktiverer markeret værktøj, element
(f.eks. en filmklip eller et bogmærke) eller
kommando

Mellemrum eller
Enter

Mellemrum eller Retur

Åbn genvejsmenu Skift+F10 Ctrl+klik

Luk genvejsmenu F10 Esc

Går tilbage til håndværktøj eller
markeringsværktøj

Esc Esc

Flytter fokus til næste fane i en
dialogboks med faner

Ctrl+Tab Ikke tilgængelig

Flytter til forrige søgeresultat og
fremhæver det i dokumentet

Skift+F3 eller

Ctrl+Skift+G

Skift+Kommando+G



Til toppen

Til toppen

Flytter til næste søgeresultat og
fremhæver det i dokumentet

F3 eller

Ctrl+G

Kommando+G

Søger i forrige dokument (med
søgeresultat, der viser flere filer)

Alt+Skift+Venstre
pil (kun Windows)

Kommando+Skift+Venstre
pil

Søger i næste dokument (med
søgeresultat, der viser flere filer)

Alt+Skift+Højre pil
(kun Windows)

Kommando+Skift+Højre
pil

Markerer tekst (med markeringsværktøjet
valgt)

Skift+piletaster Skift+piletaster

Markerer næste ord eller fjerner
markering fra forrige ord (med
markeringsværktøjet valgt)

Skift+Ctrl+Højre
pil eller Venstre
pil

Ikke tilgængelig

Taster til at arbejde med navigationspaneler

Resultat Windows-
/UNIX-
handling

Mac OS-handling

Åbner og flytter fokus til navigationspanel Ctrl+Skift+F5 Kommando+Skift+F5

Flytter fokus mellem dokument, meddelelseslinje
og navigationspaneler

F6 F6

Flytter fokus til forrige rude eller panel Skift+F6 Skift+F6

Flytter mellem elementerne i det aktive
navigationspanel

Tab Tab

Flytter til forrige eller næste navigationspanel og
gør det aktivt (når fokus er på panelknappen)

Pil op eller Pil
ned

Pil op eller Pil ned

Flytter til næste navigationspanel og gør det aktivt
(når fokus er et sted i navigationsruden)

Ctrl+Tab Ikke tilgængelig

Udvider det aktuelle bogmærke (fokus på panelet
Bogmærker)

Højre pil eller
Skift+plustegn

Højre pil eller
Skift+plustegn

Skjuler det aktuelle bogmærke (fokus på panelet
Bogmærker)

Venstre pil eller
minustegn

Venstre pil eller
minustegn

Udvider alle bogmærker Skift+* Skift+*

Skjuler markeret bogmærke Skråstreg (/) Skråstreg (/)

Flytter fokus til næste element i et
navigationspanel

Pil ned Pil ned

Flytter fokus til forrige element i et
navigationspanel

Pil op Pil op
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Til toppen

Taster til navigation i vinduet Hjælp

Resultat Windows-/UNIX-handling Mac OS-handling

Åbner vinduet Hjælp F1 F1 eller Kommando+?

Lukker vinduet Hjælp Ctrl+W (kun Windows)
eller Alt+F4

Kommando+W

Går tilbage til det tidligere åbne
emne

Alt+Venstre pil Kommando+Venstre pil

Går frem til det næste emne Alt+Højre pil Kommando+Højre pil

Flytter til den næste rude Ctrl+Tab Se Hjælp til din
standardbrowser

Flytter til den forrige rude Skift+Ctrl+Tab Se Hjælp til din
standardbrowser

Flytter fokus til det næste
hyperlink i en rude

Tab Ikke tilgængelig

Flytter fokus til det forrige
hyperlink i en rude

Skift+Tab Ikke tilgængelig

Aktiverer det fremhævede link Enter Ikke tilgængelig

Udskriver emne i Hjælp Ctrl+P Kommando+P

Taster for tilgængelighed

Resultat Windows-
handling

Mac OS-handling

Redigerer læseindstillinger for det aktuelle dokument Skift+Ctrl+5 Skift+Kommando+5

Tilpasser dynamisk en kodet PDF-fil og går tilbage til
visning uden dynamisk tilpasning

Ctrl+4 Kommando+4

Aktiverer og deaktiverer højtlæsning Skift+Ctrl+Y Skift+Kommando+Y

Læs kun den aktuelle side højt Skift+Ctrl+V Skift+Kommando+V

Læs højt fra den aktuelle side til slutningen af
dokumentet

Skift+Ctrl+B Skift+Kommando+B

Afbryd højtlæsning midlertidigt Skift+Ctrl+C Skift+Kommando+C

Stop højtlæsning Skift+Ctrl+E Skift+Kommando+E

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Arbejde med konti til onlinelagre i Acrobat DC

  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

 

Box-forbindelse
Arbejd med dine Box-filer direkte fra
Acrobat/Reader. Få mere at vide.

 

OneDrive-forbindelse
Arbejd med dine OneDrive-filer direkte fra
Acrobat/Reader. Få mere at vide.

 

Dropbox-forbindelse
Få adgang til dine Dropbox-filer direkte fra
Acrobat/Reader. Få mere at vide.

 

SharePoint-forbindelse
Få adgang til dine SharePoint-filer direkte fra
Acrobat/Reader. Få mere at vide.

I Acrobat DC og Acrobat Reader DC kan du åbne og gemme filer i tjenester til online filadministration som
f.eks. Dropbox, Microsoft SharePoint, OneDrive og Box. Du kan få adgang til PDF-filer på disse
onlinetjenester enten gennem deres webbrugergrænseflade eller direkte i Adobe Acrobat DC eller Adobe
Acrobat Reader DC.

Tilføj dine konti til onlinelager fra startsiden i Acrobat/Reader

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Gitre, hjælpelinjer og måleenheder i PDF-filer

Til toppen

Til toppen

Vis gitre
Opret linealhjælpelinjer
Måling af objekters højde, bredde eller areal
Få vist koordinaterne for markøren

Vis gitre

Brug gitre til nøjagtig justering af tekst og objekter i et dokument. Når gitteret er aktiveret, er det synligt over
dokumentet. Valgmuligheden Fastgør til gitter justerer et objekt efter den nærmeste gitterlinje, når du flytter
objektet.

Vis eller skjul gitteret

Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Gitter. Der vises en afkrydsning ud for
kommandonavnet, når gitteret vises.

Slå indstillingen Fastgør til gitter til eller fra

Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Fastgør til gitter. Der vises en afkrydsning
ud for kommandonavnet, når indstillingen er slået til.

Rediger gitterets udseende

1. Vælg Enheder & hjælpelinjer under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder for at ændre gitterindstillinger:

Du kan ændre mellemrummet mellem gitterlinjer ved at indtaste en værdi for Bredde
mellem linjer og Højde mellem linjer.

Du kan ændre gitterets origo ved at indtaste en værdi for Gitterets afsætning fra
venstre kant og Gitterets afsætning fra øvre kant.

Hvis du vil ændre antallet af underopdelinger i hvert gitterkvadrat, skal du indtaste en
værdi for Underopdelinger. Underopdelingslinjer er lysere end gitterlinjer.

Du kan ændre farven på gitterets linjer ved at klikke på firkanten Farve på gitterets
linjer og vælge en ny farve i pop op-menuen Farve.

Opret linealhjælpelinjer

Med vandrette og lodrette linealer kan du kontrollere størrelsen på objekter i dokumentet. Du kan også
oprette hjælpelinjer i dokumenter, hvilket især er praktisk i forbindelse med opstilling af objekter, f.eks.
formularfelter. Du kan ændre den måleenhed og farve, der bruges på linealen.



Til toppen

Opret nye linealhjælpelinjer

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Linealer.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Træk nedad fra den vandrette lineal for at oprette en vandret hjælpelinje, eller træk til
højre fra den lodrette lineal for at oprette en lodret hjælpelinje.

Dobbeltklik et sted på den vandrette lineal for at oprette en lodret hjælpelinje, eller
dobbeltklik et sted på den lodrette lineal for at oprette en vandret hjælpelinje.

Vis eller skjul hjælpelinjer

Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Hjælpelinjer.

Flyt eller slet linealhjælpelinjer

1. Hvis du vil flytte en hjælpelinje, skal du klikke på den for at vælge den og derefter trække
den til en ny placering.

2. Hvis du vil slette en hjælpelinje, skal du klikke på den for at vælge den og derefter trykke
på slettetasten.

3. Hvis du vil slette alle hjælpelinjer, skal du højreklikke på linealområdet og vælge Fjern
alle hjælpelinjer eller Fjern hjælpelinjer på siden.

Rediger hjælpelinjens farver

1. Vælg Enheder & hjælpelinjer under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Klik på firkanten Hjælpelinjefarve, og vælg en ny farve i pop op-menuen Farve.

Måling af objekters højde, bredde eller areal

Brug måleværktøjerne til at måle afstande og områder med objekter i PDF-dokumenter. Måleværktøjerne er
praktiske til at vise de afstande og områder, der er knyttet til objekter i en formular eller en CAD-tegning. Du
kan også bruge måleværktøjerne til at måle bestemte områder i et dokument, inden du sender det til et
trykkeri. Måleværktøjerne er kun tilgængelige for Acrobat Reader DC-brugere, hvis forfatteren til PDF-
dokumentet aktiverer målefunktionaliteten.

Når du bruger et måleværktøj, viser panelet Måleoplysninger oplysninger om målingen, herunder den aktuelle
måling, deltaværdier og skalaforhold. Acrobat DC indsætter kommentarer med de værdier, der er beregnet
for afstand, omkreds eller område.



Måleværktøjer

A. Måling, værktøjslinje B. Det objekt der måles C. Panelet Målingsoplysninger 

1. Vælg Værktøjer > Måling.

Værktøjssættet til måling vises i den anden værktøjslinje.

2. Klik på målingsværktøjet på den anden værktøjslinje.

Værktøjslinjen Måling og panelet Målingsoplysninger vises

3. Vælg en af følgende måletyper for at måle områder i PDF-dokumentet:

Vælg afstandsværktøjet  for at måle afstanden mellem to punkter. Klik på det
første punkt, flyt markøren til det andet punkt, og klik derefter igen.

Vælg perimeterværktøjet  for at måle et sæt afstande mellem flere punkter. Klik
på hvert punkt, som du vil måle. Dobbeltklik derefter på det sidste punkt. 

Vælg områdeværktøjet  for at måle området inden for de linjesegmenter, du
tegner. Klik på hvert punkt, som du vil måle. Når du har klikket på mindst to punkter,
skal du klikke på det første punkt for at afslutte områdemålingen. 

4. Vælg en af følgende fremgangsmåder under måling af objekter:

Du kan fastgøre målingen til slutningen af en linje ved at vælge Fastgør til stier .

Du kan fastgøre målingen til en linjes slutpunkt ved at vælge Fastgør til
slutpunkter .

Du kan fastgøre målingen til en linjes midtpunkt ved at vælge Fastgør til
midtpunkter .

Du kan fastgøre målingen til skæringspunktet for flere linjer ved at vælge Fastgør til
skæringspunkter .

Hvis du vil begrænse målelinjerne til intervaller på 45º, skal du holde Skift nede.

Du kan afbryde en måling ved at højreklikke og klikke for at vælge Annuller måling.

Du kan slette en målemarkering ved at klikke på den med Måleværktøj og trykke på
slettetasten.

Indstillinger for måleværktøj



Redigere skaleringsforhold

Rediger markeringsetiket

Deaktiver/aktiver målemarkering

Slå Ortho til/fra

Vis/Skjul linealer

Fastgør til sideindhold/Fastgør ikke til sideindhold

Eksporter målemarkering til Excel

Indstillinger

Bemærk:

Anvend skalering og enheder fra dokumentet (når de findes)

Brug ortografiske linjer

Målestregfarve

Aktiver målemarkering

Brug standardlængde for fyldtegn (kun afstandsværktøjet)

Standardslutpunkt for linje (kun afstandsværktøjet)

Typografi for billedtekster (kun afstandsværktøjet)

Standardlængde for fyldtegn (kun afstandsværktøjet)

Hvis du vil angive indstillinger for måleværktøj skal du vælge værktøjet og derefter højreklikke et sted i PDF-
filen for at se indstillingerne.

Rediger skaleringsforholdet, f.eks. 3:2, og måleenheden på tegneområder.

Tilføj eller rediger tekst, der vises med målingen.

Hvis aktiveret, bliver de målelinjer, du tegner, føjet til PDF-filen. Hvis
deaktiveret, forsvinder målelinjerne, når du måler et andet objekt eller vælger et andet værktøj.

Hvis aktiveret, er målelinjerne kun ortografiske.

Vis eller skjul lodrette og vandrette linealer på siden. (Har samme virkning som at vælge
Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Linealer.)

Slå alle fastgørelsesværktøjer til eller fra.

Gem oplysningerne for alle målingerne i PDF-filen i en CSV-fil.

Åbn indstillinger for Mål (2D).

Måleindstillinger

Skift indstillingerne for 2D-måling for at afgøre, hvordan 2D-data skal måles.

I Acrobat Reader DC gælder måleindstillingerne for PDF-filer, der kan kommenteres.

Hvis aktiveret, bruges de målinger, som er
baseret på de enheder, som blev oprettet i det oprindelige dokument, anvendt. Fravælg denne indstilling, hvis
du vil angive måleenhederne manuelt.

Hvis aktiveret, er målelinjerne kun ortografiske.

Angiver farven på den streg, der vises under tegning.

Hvis aktiveret, bliver de målelinjer, du tegner, føjet til PDF-filen. Hvis deaktiveret,
forsvinder målelinjerne, når du måler et andet objekt eller vælger et andet værktøj. Du kan bruge
standardmåleetiketter eller angive din egen etiket.

Hvis indstillingen ikke er markeret, skal du
flytte musen, hver gang du tegner en afstandsmåling, for at kunne se fyldtegnlængden.

Angiver udseendet på linjeslutpunkter i
afstandsmålinger.

Angiver, om billedteksten for afstandsmålingen er
placeret i eller oven på målelinjen.

Angiver længden på det linjefyldtegn, der vises på
den ene side af målepunkterne.
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Standardudvidelse af fyldtegn over linjen (kun afstandsværktøjet)

Standardforskydning af fyldtegn fra linjepunkter (kun afstandsværktøjet)

2D-fastgørelsesindstillinger

Til toppen

Angiver længden på den udvidelse af
fyldtegn, der vises over målelinjen.

Angiver mellemrummet
mellem målepunkterne og fyldtegnet.

Angiv fastgørelsesfunktion. Følsomhed viser, hvor tæt markøren skal være på
det element, der skal fastgøres. Tipfarven for fastgørelse angiver farven på fastgørelseslinjen, der vises, når
markøren holdes over objektet.

Få vist koordinaterne for markøren

Koordinaterne for markøren viser, hvor i dokumentruden markøren er placeret. Positionsnummereringen
begynder i øverste venstre hjørne af dokumentet. Koordinaterne for markøren viser også bredden og højden
på et markeret objekt, når du ændrer dets størrelse.

Visning af x- og y-koordinater

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Markørkoordinater.

2. Flyt markøren for at se x- og y-koordinaterne.

Ændre måleenheder for markørens koordinater

1. Vælg Enheder og hjælpelinjer under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg en anden måleenhed på rullelisten Side og linealenheder.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Flash Player kræves | Acrobat DC, Acrobat Reader DC

  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Til toppen

Til toppen
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Hvorfor får jeg en underretning om Flash Player?

Du skal bruge Flash Player for at kunne se Flash-indhold i PDF-filer, PDF-porteføljer og andre funktioner.
Adobe Reader og Acrobat indeholder ikke længere Flash Player, og funktioner, der kræver Flash, udnytter nu
maskinens lokale kopi af Flash. Denne nye strategi gør det muligt for brugere og administratorer at
administrere Flash Player-opdateringer uafhængigt af Acrobat-produktopdateringer.

Bemærk, at Flash Active X-komponenten ikke er stor nok til at afspille Flash-indhold. En fuld Flash Player
skal være installeret.

Installation af Flash Player for slutbrugere

1. Højreklik på og download Flash Player Installer til Windows (Active X og Plugin) eller
Flash Player Installer til Mac OS.

2. Vælg Gem link som eller Gem destination som for at hente installationsprogrammet til
din computer.

3. Angiv placeringen for installationsprogrammet (f.eks. dit skrivebord), og klik på Gem.
4. Gå til installationsprogrammet 
5. Dobbeltklik på det for at starte installationen.

BEMÆRK! På Windows skal du både downloade Active X og Plugin. 

Installation af Flash Player for IT-folk

Virksomheders IT-folk og administratorer skal downloade et installationsprogram, der er egnet til distribution i
hele deres organisation, ved at starte her: Flash Player Distribution.

Systemkrav for Flash Player

Se Tekniske specifikationer for Adobe Flash Player.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/latest/help/install_flash_player_ax.exe
http://fpdownload.macromedia.com/pub/flashplayer/latest/help/install_flash_player.exe
http://www.adobe.com/go/acrobat_flashdownload_installer_mac_dk


Vis PDF i browser | Acrobat DC, Acrobat Reader DC

Bemærk:

Til toppen

Bemærk:

Du kan åbne PDF-filer på en webside enten i din webbrowser eller i Acrobat eller Reader. Nedenfor kan du
finde browserspecifikke instruktioner.

Internet Explorer 8 og nyere
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Hver enkelt browser har sine egne indstillinger til at styre, hvordan PDF-filer åbnes på en webside.
Acrobat DC og Acrobat Reader DC omfatter ikke en præferenceindstilling til at åbne webbaserede PDF-filer.
Hvis du vil ændre visningsmåden, skal du følge instruktionerne under din browser eller se i
browserdokumentationen om, hvordan du kan kontrollere plug-ins eller tilføjelsesprogrammer.

Internet Explorer 8 og nyere

1. Åbn Internet Explorer, og vælg Funktioner > Administrer tilføjelsesprogrammer.

2. Vælg Værktøjslinjer og udvidelser under Typer af tilføjelsesprogrammer.

3. Vælg Alle tilføjelsesprogrammer i menuen Vis.

Vælg Alle tilføjelsesprogrammer i menuen Vis i dialogboksen Administrer
tilføjelsesprogrammer.

4. Vælg Adobe PDF Reader på listen over tilføjelsesprogrammer.

Hvis du ikke kan se tilføjelsesprogrammet Adobe PDF Reader, kan du prøve
de andre muligheder i menuen. I nogle systemer vises tilføjelsesprogrammet, når du
vælger Kør uden tilladelse.



Til toppen

Til toppen

5. Klik på knappen Aktivér eller Deaktiver (der skiftes afhængigt af statussen på det valgte
tilføjelsesprogram):

Aktivér indstiller Adobe PDF Reader-tilføjelsesprogrammet til at åbne PDF-filer i
browseren.

Deaktiver slår plug-in'et fra, så det ikke åbner PDF-filer i browseren.

Vælg Adobe PDF Reader, og klik på knappen Aktivér/Deaktiver.

Få flere oplysninger i Internet Explorer-hjælpeemnet Administrer tilføjelsesprogrammer i
Internet Explorer.

Microsoft Edge

Microsoft Windows 10 leveres med to browsere: Internet Explorer 11 og den nye Edge-browser.

Edge-browseren er standardbrowseren, og Internet Explorer 11 kan bruges til at understøtte ældre
arbejdsforløb. Den nye Edge understøtter ikke ActiveX-plug-ins. Derfor virker Acrobat-/Reader-plug-in'et ikke
i Edge. Få flere oplysninger under Ændring i understøttelse for Acrobat- og Reader-plug-ins i moderne
webbrowsere.

Brug Internet Explorer 11 til at åbne PDF-filer. Hvis du vil aktivere Acrobat-/Reader-plug-in'et i Internet
Explorer, skal du se trinnene i forrige sektion.

 

Mozilla Firefox

1. Vælg Indstillinger > Tilføjelsesprogrammer.

2. I vinduet til administration af tilføjelsesprogrammer skal du klikke på fanen Plugins og
derefter vælge plug-in'et Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

3. Vælg den ønskede indstilling på rullelisten ud for plug-in-navnet.

Aktivér altid indstiller plug-in'et til at åbne PDF-filer i browseren.

Spørg om aktivering spørger dig, om plug-in'et skal aktiveres ved åbning af PDF-filer i
browseren.

Deaktiver aldrig slår plug-in'et fra, så det ikke åbner PDF-filer i browseren.

http://windows.microsoft.com/da-DK/internet-explorer/manage-add-ons#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/da-DK/internet-explorer/manage-add-ons#ie=ie-11
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Vælg Acrobat- eller Reader-plug-in'et under administration af tilføjelsesprogrammer.

Få flere oplysninger i emnet i Mozilla Firefox Hjælp Brug af et PDF Reader-plug-in.

Google Chrome

Chrome og Acrobat er ikke længere kompatible. Acrobat/Reader-plug-in til Google Chrome er baseret på
Netscape Plug-In API (NPAPI)-teknologi. Google annoncerede i april 2015, at understøttelse af NPAPI-plug-
in'et som standard ville blive deaktiveret i Google Chrome-webbrowseren med mulighed for tilsidesættelse for
avancerede brugere. I september 2015 blev NPAPI-understøttelse i Google Chrome-webbrowseren fjernet
fuldstændigt.

Få flere oplysninger under Ændring i understøttelse for Acrobat- og Reader-plug-ins i moderne webbrowsere.

Apple Safari

Hvis du vil vise PDF-filer med Safari, skal du gøre et af følgende:

Angiv Safari-indstillingerne til at bruge Adobe Reader-plug-in'et
Deaktiver AdobePDFViewer-plug-in'et for at bruge Safaris PDF-standardfremviser

Angiv Safari-indstillingerne til at bruge Adobe Reader-plug-in'et til at vise
PDF-filer

1. Åbn Safari, og vælg derefter Indstillinger.

2. I vinduet Indstillinger skal du vælge Sikkerhed og derefter klikke på knappen
Webstedsindstillinger for Internet tilbehør.

http://support.mozilla.org/da-dk/kb/view-pdf-files-firefox-without-downloading-them?s=View+PDFs+in+browser&r=2&e=es&as=s#w_check-firefox-settings


Bemærk:

3. Vælg nu Adobe Reader på listen over plug-ins.

Under indstillingen Ved besøg på andre websteder på rullelisten skal du vælge Tillad
altid og derefter klikke på OK.

Dette indstiller browseren til at bruge Adobe Reader-plug-in'et til at vise PDF-
filer.

Deaktiver AdobePDFViewer-plug-in'et for at bruge Safaris PDF-
standardfremviser

Du skal have rodbrugerrettigheder for at ændre Safari-plug-ins. Du skal deaktivere Adobe PDF Viewer for at
få vist PDF-filer ved hjælp af Safari PDF-fremviseren.

1. Luk Safari.

2. Log ind som administrator. Administratorprivilegierne aktiveres ikke som standard, da
administratoren kan ændre systemfiler. Få kan få flere oplysninger om vejledning ved at
læse et af de følgende Apple-dokumenter: Aktivering og brug af "administrator" i Mac OS
X eller OS X Mountain Lion: Aktivér og deaktiver administratoren.

3. Vælg Gå > Gå til mappe.

http://support.apple.com/kb/ht1528?locale=da_DK
http://support.apple.com/kb/ht1528?locale=da_DK
http://support.apple.com/kb/PH11331?locale=da_DK


Bemærk:

4. Skriv /Bibliotek i feltet Gå til mappe, og klik på Gå.

5. Opret en ny mappe i mappen Bibliotek, og navngiv den Internet Plug-ins
Disabled.

6. Åbn mappen Internet-plugins, og flyt både AdobePDFViewer.plugin og
AdobePDFViewerNPAPI.plugin til den nye mappe Internet Plug-ins Disabled.

Hvis begge AdobePDFViewer-plug-ins stadig er i mappen Internet-plug-ins,
skal du trække dem til papirkurven. Du bliver muligvis bedt om at indtaste dit navn og din
adgangskode.

Få flere oplysninger om deaktivering eller fjernelse af plug-ins under Apple Safari-hjælp.

Se også
Vis PDF-fil i browser | Acrobat, Reader XI
Kan ikke få vist en PDF på internettet
Kan ikke åbne PDF
Aktivér Opret PDF-tilføjelsen til Mozilla Firefox



  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Aktivér Opret PDF-tilføjelsen til Google Chrome
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Opdatering af Acrobat DC og brug af Adobe Digital Editions

Til toppen

Installer automatisk opdateringer (anbefalet)

Hent automatisk opdateringer, men lad mig vælge, hvornår de skal installeres

Giv mig besked, men lad mig vælge, hvornår der skal hentes og installeres
opdateringer

Hent eller installer ikke opdateringer

Opdatering af Acrobat DC
Adobe Digitale udgivelser

Opdatering af Acrobat DC

Acrobat DC-programfiler og -komponenter kan opdateres på flere forskellige måder. Nogle opdateringer er
tilgængelige, når du åbner et PDF-dokument, hvilket automatisk sætter processen i gang. Hvis du f.eks.
åbner en formular, som bruger skrifttyper til asiatiske sprog, bliver du spurgt, om du vil hente skrifttyperne.
Andre opdateringer er kun tilgængelige i menuen Hjælp, og du skal installere dem manuelt. Nogle
opdateringer er tilgængelige både automatisk og manuelt.

Manuel opdatering af softwaren

Vælg Hjælp > Søg efter opdateringer, og følg vejledningen på skærmen.

Skifte opdateringsindstillinger

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader DC >
Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg Updater i kategorierne til venstre.

3. Vælg en af følgende instillinger for installering af opdateringer i sektionen Kontrollér, om
der er opdateringer:

(Windows) Acrobat kontrollerer jævnligt,
om der er vigtige opdateringer, henter dem og installerer dem automatisk. Når det er
gjort, får du besked ved hjælp af en lille besked i systembakken, om at din software er
opdateret. Denne metode er den bedste måde til at holde Acrobat opdatereret og mere
sikker.

Acrobat kontrollerer jævnligt, om der er vigtige opdateringer og henter dem. Acrobat
spørger, om du vil starte installationen.

Acrobat kontrollerer jævnligt, om der er vigtige opdateringer og giver dig besked. Du kan
vælge at hente og installere opdateringerne, når det passer dig.

Acrobat kontroller ikke, om der er opdateringer. I
stedet kontrollerer du selv om der er kommet opdateringer (Hjælp > Kontrollér, om der er
opdateringer). Denne indstilling er den mindst sikre og anbefales kun for organisationer,
der installerer opdateringer på andre måder.
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Bemærk:

Administration af sikkerhedsindstillinger

Hvis din organisation bruger serverbaserede sikkerhedspolitikker, kan du konfigurere Acrobat til jævnligt at
søge efter opdateringer til disse politikker. Serverbaseret sikkerhed konfigureres af en administrator, der også
kan give dig den URL-adresse, du kan hente sikkerhedsopdateringer fra.

1. Vælg Sikkerhed under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Indlæs sikkerhedsindstillinger fra en server under Sikkerhedsindstillinger.

3. Skriv serveradressen i feltet URL.

4. Vælg, hvor ofte der skal søges efter sikkerhedsopdateringer.

5. Vælg Spørg inden installation for at få besked, inden der søges efter politikopdateringer
på serveren.

Adobe Digitale udgivelser

Brug den gratis Adobe® Digitale Editions-software til at læse og organisere eBooks og andre
publikationer.Adobe Digital Editions er et separat webbaseret og indholdsrigt program (RIA), der erstatter
eBooks-funktionerne i tidligere versioner af Acrobat.

Når du installerer Adobe Digital Editions, importeres dine eksisterende elementer på bogreolen og gøres
tilgængelige automatisk i din nye bogreol i Adobe Digital Editions. Du kan også manuelt importere enkelte
PDF-filer til din bogreol i Adobe Digital Editions.

Når du åbner en eBook for første gang, installeres softwaren Adobe Digital Editions automatisk på
computeren.

Få flere oplysninger om Adobe Digital Editions, og hent softwaren ved at gå ind på
www.adobe.com/go/learn_acr_digital_dk.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_digital_dk


Åbne PDF-filer

Bemærk:
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Bemærk:

Til toppen

Åbn en PDF-fil i programmet
Åbn en PDF-fil fra skrivebordet eller fra et andet program
Åbning af et PDF-dokument i en webbrowser

Du kan åbne en PDF-fil på mange måder: fra Acrobat DC-programmet, fra e-mailprogrammet, fra filsystemet
eller på et netværk fra en webbrowser.

Organizer og Organizer-relaterede kommandoer er ikke tilgængelige i Acrobat X og nyere.

Åbn en PDF-fil i programmet

Start Acrobat DC, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Åbn en fil fra Startside > Seneste visning.

Vælg Filer > Åbn. Marker et eller flere filnavne i dialogboksen Åbn, og klik derefter på
Åbn. PDF-dokumenter har normalt filtypenavnet .pdf.

Hvis der er mere end ét åbent dokument, kan du skifte mellem dokumenter ved at
vælge dokumentnavnet i menuen Vindue.

Åbn en PDF-fil fra skrivebordet eller fra et andet program

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil åbne en PDF-fil, der er vedhæftet en e-mail, skal du åbne meddelelsen og
dobbeltklikke på PDF-ikonet.

Hvis du vil åbne en PDF-fil med hyperlink til en åben webside, skal du klikke på
hyperlinket til PDF-filen. PDF-filen åbner normalt i webbrowseren.

Dobbeltklik på ikonet for PDF-filen i filsystemet.

I Mac OS kan du nogle gange ikke åbne en PDF-fil, der er oprettet i Windows,
ved at dobbeltklikke på ikonet. Vælg i stedet Filer > Åbn med > Acrobat > DC.

Åbning af et PDF-dokument i en webbrowser

Når PDF-filer åbnes fra en webside, åbnes de i læsetilstand. Læsetilstand viser PDF-filen uden synlige
menuer, paneler eller værktøjslinjer. Nær bunden af vinduet vises en flydende værktøjslinje med
grundlæggende funktionalitet til visning af dokumenter.

Værktøjslinjen vises ved at bevæge markøren nær bunden af vinduet.
Brug navigationsknapperne på værktøjslinjen til at bladre gennem PDF-dokumentet.

Du lukker læsetilstand og åbner arbejdsområdet ved at klikke på Acrobat-ikonet  på
værktøjslinjen.
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Vis som standard i læsetilstand

Tillad hurtig webvisning

Tillad spekulativ indlæsning i baggrunden

Forbindelseshastighed

Internetindstillinger [eller netværksindstillinger]

Hvis du vil deaktivere læsetilstand i browseren, skal du åbne indstillingerne for Acrobat
eller Reader (i Windows skal du vælge Rediger > Indstillinger, i Mac OS skal du vælge
Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Indstillinger). Vælg Internet i den venstre rude. Fravælg
Vis som standard i læsetilstand.

Hvis du har mere end ét Adobe PDF-program på computeren, kan du angive, hvilket der bruges til
at åbne PDF-dokumenter. Se Vælg PDF-standardbehandler i afsnittet Generelle indstillinger.

Om visning af PDF-dokumenter i en webbrowser

Indstillinger i webbrowseren styrer, hvordan du ser en PDF-fil, enten i browseren eller direkte i Acrobat eller
Reader. Hvis du vil ændre den nuværende visningsfubktion, kan du få flere oplysninger i
browserdokumentation om administration af tilføjelsesprogrammer og plug-ins. Hvis du åbner PDF-filer i
Acrobat uden for browseren, kan du ikke bruge indstillingen Tillad hurtig webvisning i en browser.

Da tastaturkommandoer kan være knyttet til webbrowseren, er nogle Acrobat-genveje muligvis ikke
tilgængelige. Det kan desuden være nødvendigt at bruge værktøjerne og kommandoerne på Acrobat-
værktøjslinjen frem for på browserens værktøjslinje eller menulinje. Hvis du f.eks. vil udskrive et PDF-
dokument, skal du bruge knappen Udskriv på Acrobat-værktøjslinjen frem for kommandoen Udskriv i
browseren. (I Microsoft Internet Explorer kan du vælge Filer > Udskriv, Rediger > Kopier og Rediger > Søg
på denne side på værktøjslinjen i Internet Explorer).

Det anbefales ikke at have flere versioner af Acrobat eller Adobe Reader installeret på den samme
computer. Blandede versioner på dit system kan forhindre, at du kan se PDF-filer i en webbrowser.
Eksempler omfatter Acrobat XI med Adobe Reader X eller Acrobat 9 med Reader XI osv. Se denne
TechNote for yderligere oplysninger om sameksisterende installationer.

Internetindstillinger

Vælg for at vise PDF-filer i browseren uden synlige menuer, ruder eller
værktøjslinjer.

Vælg for at tillade overførsel af én side ad gangen for PDF-filer, der er blevet
gemt med hurtig webvisning aktiveret. Hvis hurtig webvisning er aktiveret, kan en webserver nøjes med at
sende den ønskede side i stedet for hele PDF-filen.

Vælg for at tillade, at browseren fortsat henter PDF-filer fra
internettet, også selvom den første side vises.

Vælg en forbindelseshastighed i menuen. Forbindelseshastigheden hjælper Acrobat
eller et andet medie med at give en jævn visning, når indhold læses på internettet.

Klik for at åbne dialogboksen eller panelet for internet-
eller netværksforbindelse på din computer. Du kan få yderligere oplysninger i operativsystemet Hjælp eller
ved at kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Asiatisk, kyrillisk og højre-til-venstre-tekst i PDF-filer
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Bemærk:

Til toppen

Asiatisk-sprogede PDF-dokumenter
PDF-filer på kyrilliske og central- og østeuropæiske sprog
PDF-filer på hebraisk, arabisk, thai og vietnamesisk
Aktivere sprog, der læses fra højre mod venstre

Asiatisk-sprogede PDF-dokumenter

Du kan bruge Acrobat til at vise, søge i og udskrive PDF-dokumenter, som indeholder asiatisk tekst
(traditionelt eller forenklet kinesisk, japansk og koreansk). Du kan også bruge disse sprog, når du udfylder
formularer, indsætter kommentarer og anvender digitale signaturer.

Næsten alle Acrobat-funktionerne understøttes for traditionel og forenklet kinesisk, japansk og koreansk tekst,
hvis du installerer de respektive asiatiske sprogpakker, der indeholder skrifttyper.

I Acrobat i Windows skal du installere filerne til understøttelse af asiatiske sprog ved at benytte den
tilpassede installation og vælge valgmulighederne for Understøttelse af asiatiske sprog under Opret Adobe
PDF og vis Adobe PDF.

PDFMaker og Adobe PDF-printeren integrerer automatisk de fleste asiatiske skrifttyper i din fil, når du
opretter PDF-filer. Du kan styre, om asiatiske skrifttyper skal integreres.

I Windows kan du se og udskrive filer, der indeholder asiatiske sprog, selv om du ikke har den nødvendige
understøttelse af asiatiske sprog installeret på computeren. Hvis du prøver at åbne en PDF-filer, som kræver
sprogunderstøttelse, bliver du bedt om at installere de aktuelle skrifttyper.

PDF-filer på kyrilliske og central- og østeuropæiske sprog

Du kan arbejde med Adobe PDF-filer, der indeholder kyrillisk tekst (f.eks. bulgarsk og russisk),
centraleuropæisk tekst og østeuropæisk tekst (f.eks. tjekkisk, ungarsk og polsk), hvis skrifttyperne er
integreret i PDF-filerne. Hvis skrifttyperne er integrerede, kan du få vist og udskrive dem på et hvilket som
helst system. Brug af søgefunktionen kræver ikke, at skrifttyper er integrerede.

Hvis du åbner en PDF-fil med formularfelter eller tekstbokse, som indeholder disse sprog, men
hvor skrifttyperne ikke er integrerede og ikke er installeret på dit system, vil du automatisk blive bedt om at
hente og installere nødvendige skrifttyper, når du vælger Hjælp > Kontrollér for opdateringer nu.

PDF-filer på hebraisk, arabisk, thai og vietnamesisk

Acrobat understøtter indtastning og visning af tekst på thai og vietnamesisk. Arabisk og hebraisk understøttes
kun i Windows. Indstillinger for sprog, der læses fra højre mod venstre, er som standard aktiveret, hvis der er
valgt arabisk eller hebraisk under Internationale indstillinger (i Windows).
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Aktivere sprog, der læses fra højre mod venstre

Efter aktivering af indstillinger for højre-mod-venstre-sprog vises brugegrænsefladeelementerne til kontrol af
afsnitsretning, talformat og ligatur. Når denne indstilling er markeret, kan du angive skriveretning (venstre-
mod-højre eller højre-mod-venstre) og de skrifttegn (vesteuropæiske, arabiske eller asiatiske), der skal
bruges til at oprette og udfylde visse formularfelter, tilføje digitale signaturer og markeringer af tekstbokse.

Indstillingen for højre-mod-venstre-sprog er som standard aktiveret, hvis der er valgt arabisk eller hebraisk
under Internationale indstillinger.

1. Vælg Sprog under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Aktivér indstillinger for sprog, der læses fra højre mod venstre.
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Acrobat i Mac OS | Acrobat Pro DC
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Generelt fungerer Acrobat på samme måde i Windows og Mac OS. Der er nogle få undtagelser, som er
angivet i Hjælp. Du skal desuden være opmærksom på følgende forskelle:

Almindelige tastaturfunktioner

Windows Mac OS

Højreklik Hold Ctrl nede, og klik

Alt Indstilling

Ctrl+[tegn] Kommando+[tegn]

Hold Ctrl nede, og klik Hold Alternativ nede, og klik

Hold Ctrl nede, og træk Hold Alternativ nede, og træk

Denne computer [disknavn]

Windows Explorer Finder

Åbn dialogboksen Indstillinger

Du kan åbne dialogboksen Indstillinger i Mac OS ved at vælge Acrobat Pro DC > Indstillinger.

Udvide en indlejret liste

Elementer, f.eks. bogmærker, vises nogle gange på indlejrede lister, som kan udvides eller skjules. Du kan
udvide listen i Mac OS ved at klikke på trekanten. der peger mod højre, til venstre for ikonet. Klik på den
trekant, der peger nedad, for at skjule listen. Hvis du vil udvide eller skjule alle elementer på en liste med
flere niveauer, skal du holde Alternativ nede, mens du klikker på trekanten.

Relaterede links
Tastaturgenveje
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Adgang til Box-filer i Acrobat DC, Acrobat Reader DC
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Tilføj din Box-konto, og få adgang til dine filer
Fjern din Box-konto

Nu kan du nemt gemme og åbne filer fra din private eller arbejdsrelaterede Box-konto, når du arbejder i
Acrobat DC eller Acrobat Reader DC på din computer.

Tilføj din Box-konto, og få adgang til dine filer

1. Vælg Start > Tilføj konto, og klik derefter på knappen Tilføj for Box. (Alternativt kan du
også tilføje en konto fra den tilpassede dialogboks gem/åbn.)

Dialogboksen Login vises.

2. Angiv mailadressen og adgangskoden til din Box-konto, og klik derefter på Godkend.

3. Klik på Giv adgang til Box i bekræftelsesdialogboksen.



Bemærk:

Kontoen tilføjes i den venstre rude under sektionen Lagerplads, og listen over
filer/mapper vises i den højre rude. Nu er alle de handlinger, der gælder for den valgte
filtype, tilgængelige for dig her. De er også tilgængelige fra en brugerdefineret dialogboks
til åbning/lagring.

Kommandoer til søgning, sortering og filtrering er ikke tilgængelige i startvisningen for Box-filer.
Desuden overføres Box-filer ikke automatisk med Mobile Link. Adobe gemmer ikke Box-aktiver på deres
egne servere.
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Fjern din Box-konto

1. I startvisningen skal du klikke på ikonet Rediger/blyant ud for Lager.

2. Klik på krydsikonet ud for den konto, du vil fjerne, og klik derefter på Udført ud for
Lager.
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Adgang til Dropbox-filer i Acrobat DC, Acrobat Reader DC
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Tilføj din Dropbox-konto, og få adgang til dine filer
Fjern din Dropbox-konto

Du kan gemme og åbne Dropbox-filer, når du arbejder i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC på din
computer.

Tilføj din Dropbox-konto, og få adgang til dine filer

1. Vælg Start > Tilføj konto, og klik derefter på knappen Tilføj for Dropbox.

Dialogboksen Logon vises.

2. Angiv mailadressen og adgangskoden til din Dropbox-konto, og klik derefter på Log på.

3. Klik på Tillad i bekræftelsesdialogboksen.

Kontoen tilføjes i den venstre rude under sektionen Lagerplads, og listen over
filer/mapper vises i den højre rude. Nu er alle de handlinger, der gælder for den valgte
filtype, tilgængelige for dig her. De er også tilgængelige fra en brugerdefineret dialogboks
til åbning/lagring.



Bemærk:
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Kommandoer til søgning, sortering og filtrering er ikke tilgængelige i startvisningen for Dropbox-
filer. Derudover overføres Dropbox-filer ikke automatisk med Mobile Link. Adobe gemmer ikke Dropbox-
aktiver på deres egne servere.

Fjern din Dropbox-konto

1. I startvisningen skal du klikke på ikonet Rediger/blyant ud for Lager.

2. Klik på krydsikonet ud for den konto, du vil fjerne, og klik derefter på Udført ud for
Lager.
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Adgang til OneDrive-filer i Acrobat DC, Acrobat Reader DC
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Tilføj din OneDrive-konto, og få adgang til dine filer
Fjern din OneDrive-konto

Nu kan du nemt gemme og åbne filer fra din OneDrive Consumer- eller Business-konto, når du arbejder i
Acrobat DC eller Acrobat Reader DC på din computer.

Tilføj din OneDrive-konto, og få adgang til dine filer

1. Vælg Start > Tilføj konto, og klik derefter på knappen Tilføj for OneDrive. (Alternativt kan
du også tilføje en konto fra den tilpassede dialogboks gem/åbn.)

Dialogboksen Logon vises.

2. Angiv mailadressen til din OneDrive-konto, og klik på Fortsæt.

3. Du bliver muligvis bedt om at vælge din kontotype – privat eller erhverv. Klik på den
relevante knap.

4. Angiv brugernavn/adgangskode, og klik derefter på Log på.



5. Klik på Acceptér i bekræftelsesdialogboksen.

Kontoen tilføjes i den venstre rude under sektionen Lagerplads, og listen over
filer/mapper vises i den højre rude. Nu er alle de handlinger, der gælder for den valgte
filtype, tilgængelige for dig her. De er også tilgængelige fra en brugerdefineret dialogboks
til åbning/lagring.



Bemærk:
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Kommandoer til søgning, sortering og filtrering er ikke tilgængelige i startvisningen for OneDrive-
filer. Desuden overføres OneDrive-filer ikke automatisk med Mobile Link. Adobe gemmer ikke OneDrive-
aktiver på deres egne servere.

Fjern din OneDrive-konto

1. I startvisningen skal du klikke på ikonet Rediger/blyant ud for Lager.

2. Klik på krydsikonet ud for den konto, du vil fjerne, og klik derefter på Udført ud for
Lager.
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Access SharePoint-filer i Acrobat DC, Acrobat Reader DC
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Tilføj din SharePoint-konto
Udtjekning af en fil fra SharePoint
Annullering af udcheckning
Forberedelse af dokumentegenskaber
Check ind
Fjern din SharePoint-konto

Du kan gemme og åbne SharePoint-filer, når du arbejder i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC på din
computer.

SharePoint-administratoren skal konfigurere SharePoint-serveren, så redigering af PDF-
dokumenter aktiveres. Se denne TechNote for at få oplysninger.

Du har følgende valgmuligheder for at få adgang til eller gemme i SharePoint-ressourcer:

Tilføj en SharePoint-konto, og få adgang til filerne ved hjælp af kontoen (forbindelser) i
visningen Start > <SharePoint_account_name>.
I dialogboksene til åbning og lukning af filer skal du bruge dokumentbibliotekets URL-
adresse, f.eks. http://mysharepointserver/mysite/mydoclibor
(Windows) Tilknyttede netværksdrev

Tilføj din SharePoint-konto

1. Vælg Start > Tilføj konto, og klik derefter på knappen Tilføj for Microsoft SharePoint.

Dialogboksen Tilføj Microsoft SharePoint-konto vises.

2. Giv kontoen et navn i boksen Angiv kontonavn.

Skriv webadressen på SharePoint-serveren i boksen Angiv URL. Det er som regel den
webadresse, du ser i browserens adresselinje, når du logger på, og din SharePoint-
startside er åben i browseren.

3. Klik på Fortsæt. Kontoen tilføjes i venstre rude under sektionen Lagerplads.

Udtjekning af en fil fra SharePoint

http://kb2.adobe.com/dk/cps/869/cpsid_86901.html
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Den sikreste måde at arbejde på en PDF-fil, der ligger på en SharePoint-servere, på er ved at tjekke filen ud.
Andre brugere kan ikke redigere filen, mens du arbejder på den.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at checke en PDF-fil ud:

(Windows) Brug Internet Explorer til at navigere til PDF-filen på SharePoint-portalen.
Klik på dokumentet, eller vælg Rediger dokument i pop op-menuen.

I Acrobat DC eller Acrobat Reader DC:

– Vælg en fil fra Start > [Forbindelseskomponent/kontonavn].

- Du kan angive URL-adressen til dokumentbiblioteket eller filens fulde sti i
dialogboksene Åbn og Gem, hvis du har deaktiveret følgende indstillinger:

Rediger > Indstillinger > Generelt > Vis onlinelager, når du åbner filer: deaktiveret
som standard.

Rediger > Indstillinger > Generelt > Vis onlinelager, når du åbner filer: aktiveret
som standard.

- Brug af forbindelser: Hvis du har aktiveret indstillingerne herover, kan du få
adgang til filplaceringerne ved hjælp af [Forbindelsesnavn] i venstre rude.

2. Der åbnes en dialogboks med filnavnet og placeringen. Klik på en af følgende:

Check ud og Åbn

Åbn, for at åbne filen uden at checke den ud

Hvis du skal logge på SharePoint-serveren, skal du angive brugernavn og adgangskode, når du
bliver bedt om det.

Annullering af udcheckning

Du kan kassere den udcheckede version af en PDF-fil, hvis du ikke vil gemme dine ændringer.

1. Vælg Filer > SharePoint Server > Kasser check ud.

2. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på OK.

Du kan ikke redigere et dokument offline.

Forberedelse af dokumentegenskaber

Du kan angive dokumentets SharePoint-egenskaber i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC.

1. Vælg Filer > SharePoint Server > Forbered dokumentegenskaber.

2. Dobbeltklik på egenskaben for at redigere den. Dialogboksen Rediger åbnes. Indtast en
værdi, og klik på OK.

Check ind

Når du er færdig med at redigere, kan du tjekke filen ind på SharePoint-serveren. Andre brugere kan se
ændringerne. Hvis versionshåndtering er aktiveret, håndterer SharePoint også filens versionshistorik.

1. Vælg Filer > SharePoint Server > Check ind. Dialogboksen Check ind åbnes.

2. Hvis versionsnummerering er aktiveret, vises versionsoplysningerne. Vælg overordnet
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version, underordnet version eller at overskrive aktuel version.

3. Indtast versionskommentarerne.

4. Du kan også aktivere Behold dokumentet checket ud, når denne version er checket
ind og klikke på OK.

Fjern din SharePoint-konto

1. I startvisningen skal du klikke på ikonet Rediger/blyant ud for Lager.

2. Klik på krydsikonet ud for den konto, du vil fjerne, og klik derefter på Udført ud for
Lager.
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Oprettelse af PDF-dokumenter



Opret PDF-filer med Acrobat DC

Til toppen

Bemærk:

Konvertér en fil til PDF med Acrobat DC-menukommandoer
Brug træk og slip for at oprette PDF-filer
Konvertering af data i Udklipsholder til PDF
Opret et tom PDF-fil
Opret flere PDF-filer fra flere filer (Acrobat Pro DC)

Der er forskellige måder at oprette en PDF-fil med Acrobat DC på. Generer hurtigt en PDF-fil ved at bruge
menukommandoer, trække og slippe filer til Acrobat DC-programikonet eller konvertere data i Udklipsholder.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Acrobat Reader DC. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se Acrobat XI
Hjælp.

Konvertér en fil til PDF med Acrobat DC-menukommandoer

1. Vælg Opret > PDF ud fra fil i menuen Filer i Acrobat DC.

2. Find filen, du vil konvertere, i dialogboksen Åbn. Du kan gennemse alle filtyper eller
vælge en bestemt type i rullemenuen Filtype.

Acrobat viser alle Microsoft Word-dokumenter i den valgte mappe.

3. Du kan også klikke på Indstillinger for at ændre konverteringsindstillingerne, hvis du
konverterer en billedfil til PDF. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af filtypen.

Knappen Indstillinger er ikke tilgængelig, hvis du vælger Alle filer som filtype,
eller hvis der ikke er nogen konverteringsindstillinger til den valgte filtype. Knappen
Indstillinger er f.eks. utilgængelig for Microsoft Word- og Microsoft Excel-filer.

4. Klik på Åbn for at konvertere filen til PDF.

Afhængigt af hvilken filtype der konverteres, åbnes oprettelsesprogrammet automatisk,
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eller også vises der en statusdialogboks. Hvis filen ikke er et understøttet format, vises
en meddelelse om, at filen ikke kan konverteres til PDF-format.

5. Når en ny PDF åbnes, skal du vælge Filer > Gem eller Filer > Gem som; vælg derefter
et navn og en placering til PDF'en.

Når du navngiver en PDF, som skal distribueres elektronisk, skal du begrænse filnavnet til otte tegn (uden
mellemrum) og medtage filtypenavnet .pdf. På den måde sikres det, at e-mail-programmer eller
netværksservere ikke afkorter filnavnet, og at PDF-filen åbnes som forventet.

Brug træk og slip for at oprette PDF-filer

Denne metode er som regel forbeholdt små, enkle filer som f.eks. billedfiler eller almindelige tekstfiler, hvis
afvejningen mellem filstørrelse og outputkvalitet ikke er vigtig. Du kan bruge denne teknik sammen med andre
filtyper, men du kan ikke justere nogen konverteringsindstillinger under processen.

1. Vælg ikonerne for en eller flere filer i Windows Stifinder eller Mac OS Finder.

2. Træk filikonerne over på Acrobat DC-programikonet. Eller (kun Windows) træk filerne til
det åbne Acrobat DC-vindue.

Hvis en meddelelse om, at filen ikke kunne åbnes i Acrobat DC, vises, betyder det, at
denne filtype ikke kan konverteres til PDF med træk og slip-metoden. Brug en af de
andre konverteringsmetoder til den pågældende fil.

Du kan også konvertere PostScript- og EPS-filer til PDF ved at trække og
slippe dem over på Acrobat DC-vinduet eller Acrobat DC-programikonet.

3. Gem PDF-dokumentet.

(Kun Windows) Du kan også højreklikke på en fil i Windows Explorer og vælge
Konverter til Adobe PDF.

Konvertering af data i Udklipsholder til PDF

Du kan oprette PDF-dokumenter ud fra tekst og billeder, som du kopierer fra programmer i Mac OS eller
Windows.

1. Tilføj indhold i Udklipsholder:

Brug kopieringskommandoen i programmerne.
Tryk på tasten PrintScreen (Windows).
Brug programmet Grab (Programmer > Hjælpeprogrammer > Grab), og vælg
Rediger > Kopiér for at placere indholdet i Udklipsholder. (Mac OS)
I PDF-filen kan du vælge objekter ved hjælp af værktøjet Rediger objekt (Værktøjer
> Produktion til udskrivning > Rediger objekt) og derefter kopiere de valgte
objekter.

 

2. I Acrobat DC skal du vælge Filer > Opret > PDF fra Udklipsholder. Eller vælg
Værktøjer > Opret PDF > Udklipsholder > Opret.

Kommandoen PDF ud fra Udklipsholder vises kun, når indhold er kopieret til
Udklipsholder. Hvis Udklipsholder er tom, er kommandoen nedtonet.

Opret et tom PDF-fil
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Du kan oprette et tomt PDF-dokument i stedet for at begynde med en fil, et billede i Udklipsholder eller en
scanning.

Denne proces kan være praktisk til oprettelse af PDF-dokumenter på én side. Til længere, mere komplekse
eller stærkt formaterede dokumenter er det bedre at oprette kildedokumentet i et program med flere layout-
og formateringsindstillinger, f.eks. Adobe InDesign eller Microsoft Word.

1. I Adobe Acrobat DC skal du lukke alle åbne dokumenter.

2. Vælg Værktøjer > Opret PDF > Tom side > Opret.

Der oprettes et tomt PDF-dokument på én side.

Hvis du vil føje en tom side til en eksisterende PDF, skal du åbne PDF'en og derefter vælge Værktøjer >
Organiser sider > Indsæt > Tom side.

Opret flere PDF-filer fra flere filer (Acrobat Pro DC)

Du kan oprette flere PDF-filer ud fra flere oprindelige filer, herunder filer af forskellige understøttede formater,
i samme handling. Denne metode er praktisk, når du skal konvertere et større antal filer til PDF-format.

Når du bruger denne metode, anvender Acrobat DC de senest anvendte konverteringsindstillinger
uden at give adgang til disse indstillinger. Hvis du vil justere konverteringsindstillingerne, skal du gøre det,
inden du bruger denne metode.

1. Vælg Filer > Opret > Opret flere PDF-filer.

2. Vælg Tilføj filer > Tilføj filer eller Tilføj mapper, og vælg derefter filerne eller mappen.

Klik på Tilføj filer i dialogboksen Opret flere filer, og vælg derefter de filer, du vil
konvertere til PDF.

3. Klik på OK. Dialogboksen Outputindstillinger åbnes.

4. Angiv indstillingerne for destinationsmappen og filnavnet i dialogboksen
Outputindstillinger, og klik på OK.

Se også
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
Scan dokumenter til PDF
Brug af Adobe PDF-printeren
Konvertering af websider til PDF
Oprettelse af PDF-dokumenter med PDFMaker
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Oprette PDF-dokumenter med PDFMaker (Windows)
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Om Acrobat PDFMaker
Konvertering af en fil til PDF med PDFMaker
Vis PDFMaker-konverteringsindstillinger
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Om Acrobat PDFMaker

PDFMaker er en Acrobat-funktion, som fungerer i mange forretningsprogrammer, f.eks. Microsoft Office-
programmer, AutoCAD og Lotus Notes. Når du skal installere Acrobat, vises PDFMaker-kontrolelementer i
oprettelsesprogrammets arbejdsområde.

Nogle PDFMaker-funktioner er ikke tilgængelige i visse versioner af oprettelsesprogrammerne. Se
oversigt på Kompatible webbrowsere og PDFMaker-programmer | Acrobat, Reader.

Anvendelse af PDFMaker i et oprettelsesprogram er en enkel procedure, der består af ét klik. Det indebærer,
at du klikker på knappen Acrobat PDFMaker på værktøjslinjen eller vælger en kommando i menuen Adobe
PDF. Det er ikke nødvendigt at åbne Acrobat.

Konvertering af en fil til PDF med PDFMaker

I Windows installerer Acrobat både værktøjslinjen Acrobat PDFMaker og menuen Adobe PDF i mange
populære oprettelsesprogrammer. Du kan vælge enten at bruge værktøjslinjeknapperne eller menuen Adobe
PDF (Menuen Action i Lotus Notes) til at oprette PDF-filer, men menuen giver også adgang til
konverteringsindstillinger. Selvom mange af konverteringsindstillinger er fælles for alle
oprettelsesprogrammer, er nogle få af dem programspecifikke.

For programmer i Microsoft Office 2007 og nyere, f.eks. Word, Excel og PowerPoint, er indstillingerne til
oprettelse af PDF-filer tilgængelige på Acrobat-båndet.

Hvis du ikke kan se PDF-værktøjslinjens knapper i et program, skal du vise eller aktivere PDF-
værktøjslinjen. Se andre fejlfindingsemner på Fejlfinding af problemer i Acrobat PDFMaker.

Visning eller aktivering af PDFMaker i Microsoft Office og Lotus Notes

Hvis PDF-værktøjslinjens knapper ikke vises i programmet Microsoft Office eller Lotus Notes, skal du benytte
en af følgende fremgangsmåder for at vise eller aktivere PDFMaker.
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I Lotus Notes 8 eller nyere skal du vælge Filer > Indstillinger. Vælg Værktøjslinje > Værktøjslinjer i den viste
dialogboks, og vælg indstillingen Synlig for Acrobat PDFMaker.

Følg denne fremgangsmåde for Office 2007 eller Office 2010:

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Outlook 2007) Vælg Værktøjer > Sikkerhedscenter.
(Andre Office 2007-programmer) Klik på Office-knappen, og klik derefter på knappen
[Program]-indstillinger, hvor [Program] er navnet på Office-programmet. F.eks. er
knappens navn Word-indstillinger i Word.
(Office 2010-programmer) Klik på fanen Filer, og klik derefter på Indstilling.

2. Klik på Tilføjelsesprogrammer i venstre side af dialogboksen.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis COM-tilføjelsesprogrammet PDFMOutlook eller Acrobat PDFMaker Office ikke
står på listen, skal du vælge COM-tilføjelsesprogrammer i pop op-menuen
Administrer og klikke på Udfør.
Hvis COM-tilføjelsesprogrammet PDFMOutlook eller Acrobat PDFMaker Office ikke
står på listen under Deaktiverede tilføjelsesprogrammer, skal du vælge Deaktiverede
elementer i pop op-menuen Administrer og klikke på Udfør.

4. Vælg COM-tilføjelsesprogrammet PDFMOutlook eller Acrobat PDFMaker Office, og klik
på OK.

5. Genstart Office-programmet.

Konvertere en fil til PDF-format

1. Åbn filen i det program, den blev oprettet i.

2. Klik på knappen Konverter til Adobe PDF-fil  på værktøjslinjen Acrobat PDFMaker.

I Microsoft Office 2007- eller 2010-programmer, f.eks. Word, Excel og PowerPoint, skal
du klikke på knappen Opret PDF  på Acrobat-båndet.

3. Indtast PDF-filens filnavn og placering, og klik på Gem.

4. (Valgfrit) Sæt flueben i Vis resultat for at åbne PDF-filen, eller aktivér Beskyt PDF-fil for
at angive Sikkerhedsindstillinger for PDF-filen.

Oprette en PDF-fil som en vedhæftet fil i en e-mail

1. Åbn filen i det program, den blev oprettet i.

2. Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil og e-mail.

I Microsoft Office 2007- eller 2010-programmer, f.eks. Word, Excel og PowerPoint, skal

du klikke på knappen Opret og vedhæft til e-mail  på Acrobat-båndet.

Når konverteringen er afsluttet, åbnes der automatisk en tom meddelelse med den nye
PDF-fil som vedhæftet fil i dit standardprogram til e-mail. Du kan herefter færdiggøre
meddelelsen og enten sende den med det samme eller gemme den som en kladde.

Vedhæfte en fil som PDF-fil (Outlook)

1. Klik på knappen Vedhæft som Adobe PDF-fil i vinduet til e-mails i Outlook.

Hvis knappen Vedhæft som Adobe PDF-fil ikke er synlig, skal du vælge
Adobe PDF > Rediger konverteringsindstillinger og derefter vælge knappen Vis
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vedhæftet fil som Adobe PDF-fil. Denne indstilling er ikke tilgængelig i Outlook 2007 eller
nyere.

2. Vælg en fil, der skal vedhæftes, og klik på Åbn.

Konverter filer til en sikker PDF-fil, og vedhæft den til en e-mail-meddelelse
(Outlook)

1. I vinduet til e-mails i Outlook skal du klikke på knappen Vedhæft som sikker Adobe PDF-

fil .

Knappen Vedhæft som sikker Adobe PDF-fil vises først, når du har
konfigureret en Adobe LiveCycle® Rights Management Server via dialogboksen
Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Sikkerhedsindstillinger.

2. Klik på Gennemse, vælg en fil til konvertering, og klik på Åbn.

3. Angiv, hvilke brugere der har adgang til at åbne PDF-filen, og klik derefter på OK:

Hvis du kun vil angive brugere, som modtager PDF-filen, skal du vælge Begræns
adgangen, så den kun omfatter personer på listerne Til:, Cc: og Bcc: i denne
meddelelse: Liste. Hvis du gør dette, er PDF-filen ikke sikret, før du sender e-mailen.
Hvis du kun vil angive brugere, som angives af en sikkerhedspolitik, skal du vælge
Begræns adgang ved at anvende følgende sikkerhedspolitik og derefter vælge en
sikkerhedspolitik på listen. I dette tilfælde er PDF-filen sikker, før den vedhæftes e-
mail-meddelelsen.

4. Hvis du bliver bedt om det, skal du indtaste brugernavn og adgangskode for at logge på
Adobe LiveCycleRights Management Server.

Oprette et PDF-dokument og sende det til korrektur

1. Åbn filen i det program, den blev oprettet i.

2. Klik på Konverter til Adobe PDF-fil, og Send til korrektur  på værktøjslinjen Acrobat
PDFMaker toolbar, eller vælg (om muligt) Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil, og
Send til korrektur.

I Microsoft Office 2007- eller 2010-programmer, f.eks. Word, Excel og PowerPoint, skal

du klikke på knappen Opret og send til korrektur  på Acrobat-båndet.

3. Når Indstilling af identitet vises, skal du indtaste relevante oplysninger om dig selv og
derefter klikke på Afslut.

4. Følg anvisningerne i den viste guide, sådan som det er beskrevet under Start en e-
mailbaseret korrektur.

Opret en PDF-fil, og kør en handling

1. Åbn filen i det program, den blev oprettet i.

2. Klik på knappen Konverter til Adobe PDF-fil, og kør handling på værktøjslinjen Acrobat
PDFMaker, eller vælg (om muligt) Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil, og kør
handling.

I Microsoft Office 2007- eller 2010-programmer, f.eks. Word, Excel og PowerPoint, skal
du klikke på knappen Opret PDF-fil, og kør handling på Acrobat-båndet.

3. Klik på en handling i den nederste menu, og følg vejledningen på skærmen, der beder
dig om at gemme filerne.

4. PDF-filen åbnes i Acrobat. Klik på Start i ruden til højre for at behandle filen.
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Konverteringsindstillinger

Vis Adobe PDF-resultat

Spørg om Adobe PDF-filnavnet

Konverter dokumentoplysninger

Bemærk:

PDF/A-overensstemmelse

Kræv adgangskode for at åbne dokumentet

Vis PDFMaker-konverteringsindstillinger

PDFMaker-konverteringsindstillinger kan variere afhængig af filtyper. De indstillinger, som er tilgængelige for
PowerPoint-filer, svarer f.eks. ikke til dem, som er tilgængelige for Outlook-filer. Når du har valgt
konverteringsindstillinger, anvendes disse valg på alle efterfølgende PDF-filer, som du opretter fra den
pågældende filtype. Det er en god ide at gennemse indstillingerne jævnligt.

1. Åbn et PDFMaker-aktiveret program (f.eks. Word eller Excel).

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Lotus Notes) Vælg Handlinger > Rediger konverteringsindstillinger for Adobe PDF.
(Office 2007- eller 2010-programmer) På Acrobat- eller Adobe PDF-båndet skal du
klikke på Indstillinger.
(Alle andre programmer) Vælg Adobe PDF > Rediger konverteringsindstillinger.

3. (Valgfrit) Klik på Gendan standarder på Gendan standarder under fanen Indstillinger.

Fanen Indstillinger under Adobe PDFMaker-indstillinger

De indstillinger, som er tilgængelige for PDFMaker, afhænger af det program, du bruger PDFMaker i.

Angiver den standard, som bruges til at optimere PDF-filen efter. Når du vælger
et element i menuen, vises der med det samme en beskrivelse af den pågældende forudindstilling
nedenunder.

Åbner det konverterede dokument direkte i Acrobat. (Undtagelse: Når du vælger
Konverter til Adobe PDF-fil og e-mail.)

Giver dig mulighed for at angive et brugerdefineret filnavn til den PDF-fil,
som oprettes. Fjern markeringen fra denne indstilling, hvis filen skal gemmes i samme mappe som kildefilen,
hvor filnavnet er det samme, men filtypenavnet bliver .pdf.

Tilføjer dokumentoplysninger fra kildefilens egenskabsdialogboks. Denne
indstilling tilsidesætter printerindstillingerne i panelet Avanceret i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Dialogboksen Adobe PDF-indstillinger åbnes via knappen Avancerede indstillinger og indeholder
flere konverteringsindstillinger. De konverteringsindstillinger gælder alle Acrobat-funktioner, som opretter
PDF-filer, såsom Acrobat Distiller, PDFMaker, og selve Acrobat-programmet.

Opretter PDF-filen, så den er i overensstemmelse med den valgte ISO-
standard, som gælder for langtidsopbevaring af elektroniske dokumenter.

Fanen Sikkerhed under Adobe PDFMaker-indstillinger

De indstillinger, som er tilgængelige for PDFMaker, afhænger af det program, du bruger PDFMaker i.

Når denne indstilling er valgt, bliver indstillingen Adgangskode
til åbning af dokument tilgængelig, når du indtaster en adgangskode, som brugerne skal anvende for at
kunne åbne dokumentet.



Begræns redigering og udskrivning af dokumentet

Skift adgangskode for tilladelser

Udskrivning er tilladt

Tilladte ændringer

Aktivér kopiering af tekst, billeder og andet indhold

Aktivér tekstadgang for skærmlæsere for synshandicappede

Aktivér metadata som almindelig tekst
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Når denne indstilling er valgt, bliver de andre
tilladelsesindstillinger tilgængelige.

Angiver en adgangskode, som du har indstillet, og som brugere skal
bruge for at udskrive eller redigere noget, som kræver tilladelse.

Angiver, om brugere, som anvender tilladelsesadgangskoden, kan udskrive
dokumentet og i hvilken opløsning.

Angiver, hvilke typer ændringer brugere, som anvender tilladelsesadgangskoden, kan
foretage.

Forhindrer eller tillader, at brugere kan kopiere fra
PDF-filen.

Forhindrer eller tillader skærmlæsere at
læse tekst. (Valgt som standard).

Angiver, om søgemaskinen kan læse dokumentmetadataene. Den
er kun tilgængelig, når PDF-kompatibilitet er indstillet til Acrobat 6.0 (PDF 1.5) eller nyere.

Konvertering af Microsoft Word-, PowerPoint- og Excel-filer til PDF

Når du opretter PDF-filer ud fra Microsoft Word-, PowerPoint- eller Excel-filer, kan du angive
konverteringsindstillinger for den aktuelle fil. Du kan også markere et indholdsområde i filen for at konvertere
det. De konverteringsindstillinger, du kan angive i nedenstående trin, er nogle af de mest anvendte i
dialogboksen Acrobat PDFMaker. Alle de ændringer, du foretager af konverteringsindstillingerne, gælder kun
for den aktuelle konvertering.

PDFMaker indeholder i Acrobat Pro en indstilling for integrering af mange typer multimediefiler i Microsoft
Word- og PowerPoint-filer. Filerne konverteres til FLV-formatfiler. Når du konverterer dokumentet til PDF-
format, indeholder PDF-filen en FLV-fil, der kan afspilles.

Konvertering af Excel-filer til PDF-format

1. Åbn en fil i Excel.

2. Marker evt. de celler, der skal konverteres.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Office 2007 eller 2010) Vælg en af indstillingerne for Opret på Acrobat-båndet.

4. Vælg et konverteringsområde i dialogboksen Acrobat PDFMaker, og klik derefter på
Konverter til PDF-fil.

5. Angiv en placering og et filnavn til PDF-filen i dialogboksen Gem Adobe PDF-fil som.

6. Du kan også klikke på knappen Indstillinger for at ændre konverteringsindstillingerne.

7. Klik på Gem for at oprette PDF-filen.

Konvertering af Word- og PowerPoint-filer til PDF-format

1. Åbn en fil i Word eller PowerPoint.
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2. Du kan også markere objekter og tekst (Word) eller dias (PowerPoint).

3. (Office 2007 eller 2010) På Acrobat-båndet skal du vælge Opret PDF, Opret og vedhæft
til e-mail eller Opret og send til korrektur.

4. Angiv en placering og et filnavn til PDF-filen i dialogboksen Gem Adobe PDF-fil som.

5. Du kan også klikke på knappen Indstillinger for at ændre konverteringsindstillingerne.

6. Vælg et Sideområde (Word) eller Diasområde (PowerPoint). Denne indstilling er kun
tilgængelig, hvis du har markeret indhold i filen.

7. Klik på OK, og klik derefter på Gem for at oprette PDF-filen.

Integrering af multimediefiler i Word- og PowerPoint-dokumenter (Acrobat
Pro)

1. (Office 2007 or 2010) På Acrobat-båndet skal du klikke på Integrer Flash.

2. Vælg en multimediefil i menuen i dialogboksen Indsæt Flash, eller klik på Gennemse for
at finde og vælge filen.

3. (Valgfrit) Du kan vælge et videobillede, der skal bruges som en plakat, ved at klikke på
Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

4. Vælg et medieafspillertema i menuen.

5. Klik på OK. Acrobat konverterer filen til FLV-format og indsætter den i dokumentet.

6. Når du er klar til at oprette en PDF-fil, skal du følge disse trin for at oprette en PDF-fil på
sædvanlig vis. (Kun PowerPoint) Klik på Indstillinger i dialogboksen Gem Adobe PDF-fil
som, og sørg for, at indstillingen Konverter multimedier er valgt.

Konvertering af e-mail til PDF-dokumenter

Du kan bruge PDFMaker til at konvertere en eller flere Microsoft Outlook- eller Lotus Notes-e-mail-
meddelelser eller hele meddelelsesmapper til en flettet PDF-fil eller PDF-portefølje. I en PDF-portefølje vises
hver e-mail som en separat PDF-fil.

Dialogboksen Konverteringsindstillinger i Acrobat PDFMaker indeholder indstillingen, som bestemmer, om e-
mails flettes til én sammenhængende PDF-fil eller samles i en PDF-portefølje.

Indstillingerne, som aktiverer en e-mail-konvertering til PDF, vises to steder i e-mail-programmet: på
værktøjslinjen Acrobat PDFMaker og i en menu. I Outlook kaldes menuen Adobe PDF og vises ude i højre
side af menuen Outlook Hjælp. I Lotus Notes vises PDF-kommandoer i menuen Handlinger.

Du kan konvertere en åben e-mail til en PDF-fil (ikke til en PDF-portefølje) ved at vælge Filer > Udskriv
og derefter vælge Adobe PDF som printeren i dialogboksen Udskriv. PDFMaker-
konverteringsindstillingerne påvirker ikke denne proces.

Angivelse af, om e-mails bliver til flettede PDF-filer eller PDF-porteføljer

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Outlook) Vælg Adobe PDF > Rediger konverteringsindstillinger.
(Lotus Notes) Vælg Handlinger > Rediger Adobe PDF-konverteringsindstillinger.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil konvertere og flette e-mails til en PDF-fil som sekventielle sider i ét
dokument, skal du fravælge Skriv Adobe PDF-portefølje, når du opretter en ny PDF-
fil.
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Hvis du vil samle konverterede e-mails som komponenter i en PDF-portefølje, skal
du vælge Skriv Adobe PDF-portefølje, når du opretter en ny PDF-fil.

Konverter en åben e-mail-meddelelse til PDF-format (Outlook)

Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil.

Du kan også konvertere en anden fil til PDF-format i en åben e-mail-meddelelse i Outlook, hvis
værktøjslinjen Vedhæft som Adobe PDF-fil vises. Hvis du klikker på denne knap, åbnes en række
dialogbokse til at vælge og gemme den nye PDF-fil. Desuden startes Acrobat, hvis det ikke allerede kører.
Den fremkomne PDF-fil vedhæftes den åbne e-mail-meddelelse.

Konverter e-mail-meddelelser til ny PDF

1. I Outlook eller Lotus Notes kan du markere de individuelle e-mails.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Outlook) Vælg Adobe PDF > Konverter valgte meddelelser > Opret ny PDF-fil.
(Lotus Notes) Vælg Handlinger > Konverter markerede meddelelser til Adobe PDF.

3. Vælg en placering i dialogboksen Gem Adobe PDF-fil som, skriv et filnavn, og klik på
Gem.

Tilføjelse af e-mail eller mapper i en eksisterende PDF-fil

1. Marker de individuelle e-mails eller mapper i Outlook eller Lotus Notes.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Outlook) Vælg Adobe PDF > Konverter valgte meddelelser > Føj til eksisterende
PDF-fil eller Adobe PDF > Konverter de valgte mapper > Føj til eksisterende PDF-fil.

Hvis du allerede har oprettet en eller flere PDF-porteføljer, kan du både
vælge mellem de senest oprettede PDF-porteføljer og vælge indstillingen Føj til
eksisterende PDF-fil.

(Lotus Notes) Vælg Handlinger > Føj de valgte meddelelser til en Adobe PDF-fil,
eller vælg Handlinger > Føj de valgte mapper til en eksisterende Adobe PDF-fil.

3. Find og vælg den PDF-fil eller PDF-portefølje, du vil føje til de konverterede e-mails, og
klik på Åbn.

Undlad at skrive et nyt navn på PDF-filen. Hvis du skriver et nyt navn, vises
der en advarsel, som fortæller dig, at PDF-filen ikke kunne findes. Klik på OK, og vælg
en PDF-fil uden at ændre dens navn.

4. (Kun Outlook) Hvis der vises en meddelelse om, at den eksisterende PDF-fil blev
oprettet ved hjælp af en tidligere version af PDFMaker, skal du vælge en af følgende
fremgangsmåder:

Hvis du vil oprette en PDF-portefølje ud fra det oprindelige PDF-arkiv, skal du klikke
på Ja og vælge et navn og en placering til det nye arkiv. Standardnavnet føjer
_Portfolio til det oprindelige PDF-filnavn. Når konverteringen er afsluttet, og
dialogboksen Opretter Adobe PDF-fil lukkes, åbnes det nye arkiv i Acrobat.
Klik på Nej for at annullere processen.

Til PDF-porteføljer med e-mail konverteret eller overflyttet til Acrobat 8 eller nyere tilføjes kun nye
meddelelser – dvs. meddelelser, der ikke allerede er en del af PDF-porteføljen.

Konvertering af e-mail-mapper til en ny PDF-fil
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Bevar log til arkiv

Vælg Filer

Integrer indeks for at få hurtigere søgning
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PDFMaker kan konvertere flere mapper til PDF-format på én gang. Det er ikke nødvendigt at markere disse
mapper i starten af processen, da du kan foretage udvælgelsen i en dialogboks, der vises automatisk.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Outlook) Vælg Adobe PDF > Konverter de valgte mapper > Opret ny PDF-fil.
(Lotus Notes) Vælg Handlinger > Konverter de valgte mapper til en Adobe PDF-fil.

2. Vælg mapperne i dialogboksen Konverter mappe(r) til PDF-fil. Vælg eller fravælg derefter
indstillingen Konverter denne mappe og alle undermapper.

3. Vælg en placering og et navn til PDF-portefølje i dialogboksen Gem Adobe PDF-fil som.

Når konverteringen er afsluttet, åbnes den nye PDF-fil i Acrobat.

Oprettelse af automatisk e-mail -arkivering

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Outlook) Vælg Adobe PDF > Opret automatisk arkivering.
(Lotus Notes) Vælg Handlinger > Opret automatisk arkivering.

2. Vælg Aktivér automatisk arkivering på fanen Automatisk arkivering i dialogboksen
Acrobat PDFMaker. Vælg derefter indstillinger for Frekvens og tidspunktet, hvor den
automatiske arkivering skal udføres.

3. Vælg eventuelt andre indstillinger efter behov:

Opretter en post for hver arkiveringssession.

Angiver navn og placering på arkivlogfilen.

Opretter et indeks, som du kan søge i
efter bestemte ord og tegn i stedet for at skulle søge i hvert enkelt dokument.

4. Klik på Tilføj, og markér e-mail-mapper og -undermapper. Vælg eller fravælg indstillingen
Konverter denne mappe og alle undermapper efter behov, og klik på OK.

5. Vælg et navn og en placering til den arkiverede e-mail-PDF-fil i dialogboksen Gem PDF-
arkivfil som. Klik derefter på Åbn.

6. Gennemse indstillingerne og navnene på arkivmapperne på listen i dialogboksen Acrobat
PDFMaker, og vælg en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil føje andre e-mail-mapper til listen, skal du klikke på Tilføj og markere
mappen.
Hvis du vil fjerne mapper fra listen, skal du markere mapperne og klikke på Slet.
Hvis du vil skifte arkivfil, skal du vælge mappenavnet på listen, klikke på Skift arkivfil
og angive et navn og en placering.
Hvis du vil begynde at arkivere e-mail-meddelelser med det samme, skal du klikke
på Kør arkiv nu.

Oprette PDF-filer ud fra Word-brevfletninger

Brevfletning fra Word danner dokumenter såsom formularbreve, der f.eks. er personliggjorte med oplysninger
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Emnelinje

Meddelelse

såsom navne og adresser på modtagere. Med Acrobat PDFMaker kan du springe nogle trin over ved at
bruge et Word-brevfletningsdokument og den tilsvarende datafil til at udskrive brevfletninger direkte til PDF-
filen. Du kan endda indstille PDFMaker til at vedhæfte de PDF-filer til e-mail-meddelelser, som oprettes under
PDF-oprettelsen.

Yderligere oplysninger om oprettelse af filer til Word-brevfletningsfunktionen finder du i hjælpen til
Microsoft Office Word.

1. I Microsoft Word skal du åbne den skabelon, du har oprettet som grundlag for
brevfletningen, eller oprette filen evt. ved hjælp af værktøjslinjen Brevfletning i Word og
guiden Brevfletning.

Fuldfør ikke brevfletningen i Word. Opret og vis i stedet brevfletningen som
sædvanligt, så du kan bekræfte, at fletningen vil fungere korrekt.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Adobe PDF > Brevfletning til Adobe PDF.
Klik på knappen Brevfletning til Adobe PDF på værktøjslinjen Brevfletning (Vis >
Værktøjslinjer > Brevfletning).
(Word 2007) Klik på Brevfletning på Acrobat-båndet.

3. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen Acrobat PDFMaker – Brevfletning:

Du kan angive, hvilke poster i datafilen der bliver importeret i de flettede filer, ved at
vælge Alle eller Aktuelle eller indtaste et antal sider ved at udfylde felterne Fra og Til.
Du kan indtaste navnet på PDF-filen, der oprettes, i feltet Angiv PDF-filnavn.

PDF-filen bliver navngivet vha. denne tekst samt en række tal. Hvis du f.eks.
skriver JuliBrev i feltet Angiv PDF-filnavn, kan de brevflettede PDF-filer blive vist som
JuliBrev_0000123, JuliBrev_0000124, JuliBrev_0000125 osv.

4. Hvis du vil bruge indstillingen Send automatisk Adobe PDF-filer via e-mail, skal du
benytte en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil oprette og gemme flettede PDF-filer til udskrivning eller senere afsendelse
via e-mail, skal du lade indstillingen være umarkeret og klikke på OK.
Hvis du vil oprette flettede PDF-filer og vedhæfte hver enkelt til en e-mail til den
korrekte modtager, skal du markere dette afkrydsningsfelt og udfylde de andre e-
mail-indstillinger.

5. Når dialogboksen Søg efter mappe vises, skal du navigere til den placering, du vil bruge,
og klikke på OK.

Statusindikatorer vises, mens PDFMaker skaber hver enkelt PDF-fil,

6. Hvis du markerede indstillingen Send automatisk Adobe PDF-filer via e-mail, vises en
dialogboks, hvor du bliver bedt om at oplyse din e-mail-profil. Indtast de relevante
oplysninger, og klik på OK.

Når jobbet er afsluttet, vises en meddelelse om, at processen er fuldført.

E-mail-indstillinger for PDF-brevfletninger

Brug pop op-menuen til at vælge det felt eller den kolonne i den tilknyttede datafil, der indeholder e-
mailadresserne i hver enkelt persons register.

Skriv den tekst, der skal vises i emnelinjen i hver e-mail.

Indtast for at tilføje eller redigere tekst, der skal vises i brødteksten til e-mail-meddelelserne.
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PDF-filer fra Microsoft Project (Acrobat Pro)

Der er nogle specifikke forskelle, du skal være opmærksom på, når du opretter PDF-filer fra filer, der er
oprettet i Microsoft Project.

Du kan kun oprette PDF-filer, der vises i den aktuelt valgte visning. Visninger, der er angivet som visninger,
der ikke kan udskrives i Project, kan ikke konverteres til PDF-filer.

Konvertering af Visio-filer til PDF-filer (Acrobat Pro)

PDF-filer, som er oprettet ud fra Visio-filer, bevarer sidestørrelser og støttelag, tekst, der kan søges i,
brugerdefinerede egenskaber, hyperlinks, bogmærker og kommentarer, afhængigt af
konverteringsindstillingerne. Sådan angives egenskaberne

(Visio 2007) Vælg Adobe PDF > Rediger konverteringsindstillinger for at gennemgå disse
indstillinger efter behov.

(Visio 2010) Vælg Acrobat > Indstillinger på båndet

Når du konverterer din Visio-fil, er det kun de former og hjælpelinjer, der er synlige i Visio-tegningen, og som
kan udskrives, der konverteres og vises i PDF-filen. Former konverteres, uanset deres beskyttelse eller
virkemåde. Formers brugerdefinerede egenskaber kan konverteres til PDF-objektdata.

Når du konverterer Visio-filen til en PDF-fil, kan du bevare alle eller blot nogle lag, eller du kan samkopiere
alle lag. Hvis du samkopierer lag, kommer PDF-dokumentet til at se ud som den originale tegning, blot uden
lagoplysninger. Når den er samkopieret, vises kun indholdet af synlige lag, der kan udskrives, i den
konverterede PDF-fil.

Konverter Visio-filer

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du vil ændre konverteringsindstillinger for
PDFMaker. Du kan få oplysninger om en indstilling ved at placere markøren på
indstillingen og læse et tilhørende værktøjstip nedenunder.

(Visio 2007) Vælg Adobe PDF > Rediger konverteringsindstillinger
(Visio 2010) Vælg Acrobat > Indstillinger

2. Hvis du vil konvertere hver enkelt side i Visio-filen til en side med bogmærker i PDF-
filen, skal du vælge Adobe PDF > Konverter alle sider i tegningen. Hvis indstillingen ikke
er markeret, er det kun den aktuelle side, der konverteres.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

(Visio 2007) Klik på knappen Konverter til Adobe PDF på værktøjslinjen Adobe PDF.
(Visio 2007) Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF.
(Visio 2007) Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og e-mail. PDF-filen
vedhæftes i en ny e-mail i dit standardmailprogram. 
(Visio 2007) Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og send til korrektur. Filen
konverteres til en Adobe PDF-fil, og derefter startes en e-mailbaseret korrektur. 
(Visio 2010) Vælg Acrobat > Opret PDF.
(Visio 2010) Vælg Acrobat > Konverter til Adobe PDF-fil. 
(Visio 2010) Vælg Acrobat > Opret og vedhæft i e-mail. PDF-filen vedhæftes i en ny
e-mail i dit standard-e-mail-program. 
(Visio 2010) Vælg Acrobat > Opret og send til korrektur. Filen konverteres til en
Adobe PDF-fil, og derefter startes en e-mail-baseret gennemsynsproces. 

4. Hvis du vil medtage de brugerdefinerede egenskaber for former, skal du vælge denne
indstilling.
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5. Klik på Fortsæt.

6. Vælg en lagindstilling for at bevare eller sammenkopiere lag i PDF-filen, og klik på
Fortsæt.

Hvis du vælger indstillingen Bevar nogle lag på den markerede side, bliver du
bedt om at vælge, hvilke Visio-lag der skal med.

7. Klik på Konverter til Adobe PDF-fil, angiv en placering og et filnavn, og klik på Gem.

Vælg, hvilke Visio-lag der skal konverteres (Acrobat Pro)

Du kan konvertere en Visio-tegning, som indeholder lag, til en PDF-fil og bevare nogle eller alle lag i det
PDF-dokument, der oprettes. Du kan også sammenkopiere lagene. Du kan også organisere Visio-lagene i
lagsæt, som er mapper i panelet Lag i Acrobat.

1. Hvis filen med flere lag er åben i Visio, skal du klikke på en knap på værktøjslinjen
Adobe PDF og vælge Bevar nogle lag på den valgte side.

Hvis indstillingen Bevar nogle lag på den markerede side ikke er tilgængelig,
skal du fravælge indstillingen Konverter alle sider i tegningen.

2. Vælg et eller flere lag på listen over Lag i Visio-tegningen.

3. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at tilføje de markerede Visio-lag på listen over
lag, der skal konverteres til PDF-filen:

Hvis du vil konvertere de markerede Visio-lag til individuelle PDF-lag i et PDF-
lagsæt, skal du klikke på Opret lagsæt og evt. skrive et lagnavn.
Hvis du vil konvertere de markerede Visio-lag til individuelle lag (men ikke grupperet
under et lagsæt), skal du klikke på knappen Tilføj lag.

Navnet på et lag på listen over lag i Visio-tegningen er ikke tilgængeligt, hvis
det pågældende lag findes på listen Lag i PDF-fil. Når du markerer det pågældende lag
på listen Lag i PDF-fil, vises der et punkttegn ud for navnet på listen over lag i Visio-
tegningen.

4. Vælg evt. en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil ændre rækkefølgen af lag på listen Lag i PDF-fil, skal du trække et
element op eller ned på listen.
Hvis du vil medtage en synlighedsegenskab, som kan slås til eller fra i Acrobat, skal
du fjerne markeringen fra Låst ud for PDF-laget. Hvis du vil låse synligheden for det
PDF-lag, der oprettes, skal du markere Låst.
Klik på Gem PDF-indstilling, og klik på OK, hvis du vil gemme de aktuelle indstillinger
for markerede Visio-lag. Disse indstillinger bruges, næste gang du konverterer den
aktuelle Visio-fil til en PDF-fil.

5. Klik på Konverter til PDF-fil, angiv en mappe i boksen Gem i, hvor PDF-filen skal
gemmes, skriv et filnavn, og klik derefter på Gem.

Visio-lag, som er markeret til konvertering, og som har Visio-indstillinger for
synlighed eller indstillinger, der angiver, at laget kan udskrives eller låses, konverteres til
PDF-lag. De pågældende Visio-egenskaber medtages i de PDF-lag, der oprettes. Hvis
Visio-filen indeholder en baggrundsside, et sidehoved eller en sidefod, har PDF-filen
automatisk navngivne PDF-lag for disse elementer.

Konverter AutoCAD-filer til PDF-filer (Acrobat Pro for Windows)

Brug PDFMaker til at konvertere AutoCAD-filer fra AutoCAD-programmet. Du kan også bruge funktionen
Batchkonvertering til at konvertere mange AutoCAD-filer samtidig. Selvom du ikke har AutoCAD, kan du



Konverter modelrum til 3D

Konfigurationsindstillinger:

Vis altid denne dialogboks under konvertering

alligevel konvertere AutoCAD-filer til PDF-format fra Acrobat.

Med Acrobat PDFMaker kan du bevare udvalgte lag og layout, når du konverterer AutoCAD-filer til PDF-
format.

Konvertering af AutoCAD-filer, når AutoCAD ikke er installeret

Hvis du har installeret Acrobat med standardinstallationen, er Autodesk-filtrene blevet installeret. Ved hjælp af
disse filtre kan du konvertere filer i DWG-, DWF-, DST-, DWT- og DXF-format til PDF-format, uden at det
oprindelige program skal installeres.

1. I Acrobat skal du vælge Filer > Opret > PDF-fil ud fra fil.

2. (Valgfrit) Vælg Autodesk AutoCAD i menuen Filtype, og klik derefter på knappen
Indstillinger for at ændre konverteringsindstillinger efter behov. Indstillingerne er de
samme som de AutoCAD-specifikke Acrobat PDFMaker-indstillinger, med følgende
tilføjelser:

Når denne indstilling er valgt, bliver modelrummets layout
konverteret til en 3D-anmærkning i PDF-filen. Klik på Vælg 3D-indstillinger for at angive
3D-konverteringsindstillinger.

Klik på denne knap for at angive ressourcemapper for
SHX-skrifttypefiler, plotkonfigurationsfiler og plottypetabeller for AutoCAD-tegninger. Hvis
der ikke er angivet nogen søgesti for SHX-skrifttypefiler, erstattes alle SHX-skrifttyper
med MyriadCAD i konverterede PDF-filer.

Når denne indstilling er valgt, vises
denne dialogboks under konverteringsprocessen.

3. Find og marker den nye AutoCAD-fil.

4. Hvis dialogboksen Adobe PDF-indstillinger for Autodesk AutoCAD-dokumenter vises,
skal du angive de relevante indstillinger og klikke på OK.

Konverter AutoCAD-filer, når AutoCAD installeres

Når du konverterer individuelle AutoCAD-filer, har du som regel ikke brug for at ændre sidestørrelsen og
indstillingerne for plotning. PDFMaker bruger den nødvendige sidestørrelse og de nødvendige
plotningsoplysninger til at oprette et PDF-dokument med den korrekte størrelse.

1. Hvis du vil ændre PDF-konverteringsindstillingerne, skal du vælge Adobe PDF > Rediger
konverteringsindstillinger i AutoCAD.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på en knap på Adobe PDF-værktøjslinjen: Konverter til Adobe PDF-fil  eller

Konverter til Adobe PDF-fil og Send til korrektur .
Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil.
Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil og e-mail.
Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF-fil, og send til korrektur. 

3. Tilføj eller fjern layout efter behov i dialogboksen Vælg layout. Hvis du vil ændre
rækkefølgen af layout, skal du markere et layout på listen over PDF-layout og klikke på
Flyt op eller Flyt ned.

4. Du kan bestemme, hvordan AutoCAD-lagene skal konverteres, ved at vælge en af
følgende indstillinger og derefter klikke på Fortsæt:
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Samkopier alle lag. Når alle lag er samkopieret, vises kun de enheder, der tilhører
lag, som ikke er frosne, og som kan udskrives, i den konverterede PDF-fil.
Bevar alle eller nogle lag. Angiv de lag, der skal medtages i den nye PDF-fil, i den
næste dialogboks.

5. Angiv filnavnet og placeringen i dialogboksen Gem som, og klik på Gem.

Valg af AutoCAD-lag, der skal konverteres

Hvis du vælger at bevare alle eller nogle AutoCAD-lag, når du konverterer til PDF-format, kan du angive de
lag, der skal bevares i PDF-filen.

1. Start med at konvertere en AutoCAD-fil i AutoCAD, og vælg indstillingen Bevar alle eller
nogle lag.

2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder for at få vist bestemte AutoCAD-lag i
dialogboksen Lag i tegning:

Vælg en indstilling i menuen Navngivne lagfiltre for at se alle lag, der opfylder det
pågældende kriterium.
Vælg indstillingen Inverter for at få vist alle lag undtagen dem, der er beskrevet af
den valgte indstilling i menuen Navngivne lagfiltre.
Klik på overskrifterne for at ændre lagenes sorteringsrækkefølge.

Hvis du vil ændre egenskaberne Til, Frosset eller Plot for et lag, skal du klikke
på Annuller, ændre egenskaberne i AutoCAD-tegningen og starte forfra på proceduren.

3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder for at vælge de AutoCAD-lag, der skal
konverteres:

Vælg et tidligere gemt lagsæt i menuen PDF-lagindstillinger.
Vælg et eller flere lag på listen Lag i tegning.
Hvis du vil konvertere alle lag i tegningen, skal du klikke på Tilføj alle lag og gå til trin
5.

4. Hvis du vil tilføje de valgte AutoCAD-lag på listen Lag i PDF, skal du benytte en af
følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil konvertere de valgte AutoCAD-lag til individuelle lag i et PDF-lagsæt, skal
du klikke på Opret grupper af lag. Denne handling opretter en mappe med lag i
navigationsruden Lag i Acrobat.
Hvis du vil konvertere de valgte AutoCAD-lag til individuelle lag, skal du klikke på
Tilføj lag.

5. Benyt evt. en eller flere af følgende fremgangsmåder på listen Lag i PDF-fil:

Træk et element op eller ned på listen for at ændre rækkefølgen af lag.
Hvis du vil medtage en synlighedsegenskab, som kan slås til eller fra i Acrobat, skal
du fjerne markeringen fra Låst ud for PDF-laget. Hvis du vil låse synligheden for det
PDF-lag, der oprettes, skal du markere Låst.
Hvis du vil gemme den aktuelle liste over valgte AutoCAD-lag, skal du klikke på Tilføj
PDF-indstilling. Du kan senere hente denne liste i menuen PDF-lagindstillinger.

6. Klik på Konverter, angiv et filnavn og en placering, og klik derefter på Gem.

Konvertering af AutoCAD-filer i batch

1. Vælg Adobe PDF > Batchkonvertering.

2. Angiv indstillingerne for lag, sidestørrelse, plottypografier og PDF-output. Klik på
Konverteringsindstillinger for at angive Acrobat PDFMaker-indstillingerne.
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Vedhæft kildefil

Opret bogmærker

Tilføj links

Bemærk:

Aktivér tilgængelighed og omløb for kodet Adobe PDF-fil

Konverter kommentarer

3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder på listen DWG:

Klik på Tilføj mappe eller Tilføj filer, og angiv derefter mappen eller filerne.
Hvis du vil indlæse en tidligere gemt liste over filer, skal du klikke på Tilføj liste og
derefter angive listen.
Udvid individuelle filer, og vælg eller fravælg de ønskede elementer som f.eks.
modelrum og layout. Hvis du vil udelade eller medtage alle modelrum, skal du klikke
på de tilhørende knapper.
Fjern markeringen i filboksen, hvis du vil udelade en fil i konverteringen. Marker eller
fjern markeringen fra alle filerne på listen, tilpas filernes rækkefølge, fjern filer, eller
ryd listen.
Hvis du vil se de fulde filstier, skal du vælge Udvid filnavne.
Hvis du vil gemme DWG-listen til senere brug, skal du klikke på Gem liste. Denne
handling gemmer listen i dens aktuelle tilstand, herunder filrækkefølge og filvalg. Du
kan hente listen når som helst ved at klikke på Tilføj liste.

4. Klik på Konverter.

5. Når konverteringen er fuldført, kan du klikke på Gem oplysninger for at gemme en logfil
over konverteringen.

Programspecifikke indstillinger for PDFMaker

Sommetider adskiller konverteringsindstillingerne i ét PDFMaker-program sig fra indstillingerne i et andet
program.

Nogle PDFMaker-indstillinger er almindeligt forekommende i mange eller de fleste programmer. Nogle
indstillinger er unikke for et specifikt program.

Indstillinger på fanen Indstillinger, der er tilgængelige i de fleste programmer

Følgende indstillinger vises på fanen Indstillinger, der er tilgængelig i de fleste PDFMaker-aktiverede
programmer.

Omfatter det dokument, der konverteres som en vedhæftning til PDF-filen.

Konverterer visse elementer i de originale Office-dokumenter til PDF-bogmærker: Word-
overskrifter, Excel-regnearksnavne eller PowerPoint-titler. Når denne indstilling vælges, tilsidesættes alle
indstillinger i fanen Bogmærker i dialogboksen Konverteringsindstillinger.

Omfatter aktive hyperlinks og hypertekst i PDF-filen.

Hvis indstillingen ikke er valgt, men modtageren af PDF-filen har indstillingen Opret links fra URL-
adresser valgt, er URL-adresserne i PDF-filen stadig aktive.

Integrerer koder i PDF-filen.

Excel-specifikke indstillinger i fanen Indstillinger

Konverterer brugeroprettede Excel-kommentarer til noter og viser dem i panelet
Kommentarer i Acrobat.



Faktisk størrelse

Tilpas regneark til en enkelt side

Tilpas til papirbredde

Spørg om valg af Excel-ark

Konverter multimedie

Bevar diasovergange

Konverter skjulte dias til PDF-sider

Konverter talerens noter

Kompatibilitet

Vedhæftede filer

Skriv Adobe PDF-portefølje, når du opretter en ny PDF-fil

Medtag ikke oplysninger om mappenavn

Integrer indeks for at få hurtigere søgning

Bloker hentning af eksternt indhold

Bruger den aktuelle størrelse, der er angivet i regnearket. Størrelsen på regnearket
tilpasses ikke.

Justerer størrelsen på hvert regneark, så alle poster i dette regneark
vises på den samme side som i PDF-filen.

Justerer bredden af hvert regneark, så alle kolonnerne i dette regneark vises på den
samme side i PDF-filen.

Åbner en dialogboks i begyndelsen af filkonverteringsprocessen. I denne
dialogboks kan du angive de regneark, der skal inkluderes i PDF-filen, og den rækkefølge, i hvilken arkene
skal vises i PDF-filen.

PowerPoint-specifikke indstillinger under fanen Indstillinger

Konverterer sammenkædede lyd-/videofiler til en FLV-fil og integrerer den i PDF-
dokumentet.

Konverterer PowerPoint-diassenes overgangseffekter til PDF-overgangseffekter.

Konverterer de PowerPoint-dias, der ikke ses under den normale
afspilning af præsentationen til PDF-sider.

Konverterer talerens noter for PowerPoint-præsentationen til tekstnoter i PDF-
filen.

E-mail-specifikke indstillinger under fanen Indstillinger

Følgende indstillinger vises, når du åbner PDFMaker-indstillingerne i Microsoft Outlook eller i Lotus Notes.

Indstiller kompatibilitetsniveauet for PDF-filen. Brug den nyeste version (i dette tilfælde
version 1.7 ADBE-3), så du er sikker på at medtage alle de nyeste funktioner og den nyeste funktionalitet.
Hvis du opretter PDF-dokumenter, som skal distribueres bredt, skal du vælge et tidligere niveau for at sikre,
at alle brugere kan se og udskrive dokumentet.

Angiver, om alle filer, der er vedhæftet e-mail, skal medtages i PDF-filen.

Når indstillingen er valgt, konverteres de
enkelte meddelelser altid som komponentfiler i en PDF-portefølje. Når indstillingen er fravalgt, flettes de
enkelte meddelelser som separate sider i en PDF-fil.

Når indstillingen er valgt, udelades e-mail-mappenavne i PDF-
filer.

Opretter et integreret indeks, som giver hurtigere søgninger,
specielt, når du konverterer et stort antal e-mail-meddelelser eller meddelelsesmapper.

Når indstillingen er valgt, forhindres hentning af eksternt
internetindhold som f.eks. billeder, CSS og JavaScript.



Indstillinger for Sidelayout

Vis dette antal seneste filer (kun Outlook)

Vis knapperne til "Vedhæft som Adobe PDF-fil"

Kompatibilitetsstandard

Åbn ruden Lag ved visning i Acrobat

Integrer skaleringsoplysninger

Konverter ikke modelrum til 3D

Vælg layoutindstilling

Udelad modelrum

Vælg lagindstilling

Medtag Visios brugerdefinerede egenskaber som objektdata i Adobe PDF-filen

Udelad Visio-objekter uden brugerdefinerede egenskaber

Konverter kommentarer til Adobe PDF-kommentarer

Samkopier altid lag i Adobe PDF

Angiver sideegenskaber som f.eks. de egenskaber, der findes i dialogboksen
Udskriv: sidestørrelse, papirretning og margener.

Når e-mail-meddelelser og -mapper konverteres, kan
menuerne Adobe PDF > [Konverter valgte meddelelser og Konverter de valgte mapper] indeholde en liste
over de senest oprettede PDF-filer, der kan tilføjes. Denne indstilling angiver det maksimale antal PDF-filer
på listen i menuerne.

Hvis denne er valgt, vises knappen Vedhæft som Adobe
PDF-fil i vinduet til e-mails i Outlook.

AutoCAD-specifikke indstillinger på fanen Indstillinger (Acrobat Pro)

Følgende indstillinger vises, når du åbner PDFMaker-indstillingerne i Autodesk AutoCAD.

Angiv kompatibilitetsstandarden PDF/A eller PDF/E eller ingen af dem.

Viser lagstrukturen, når en PDF-fil åbnes i Acrobat.

Bevarer tegningers skaleringsoplysninger, som kan bruges med
måleværktøjerne i Acrobat.

Når denne indstilling er valgt, bliver modelrummets layout ikke konverteret
til en 3D-anmærkning i PDF-filen.

Angiver, om det Aktuelle layout, Alle layout eller Udvalgte layout skal medtages i
PDF-filen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når Konverter alle layout uden at spørge er valgt i
Vælg layoutindstilling. Når denne indstilling er valgt, medtages alle layout, bortset fra modelrummet, i PDF-
filen.

Angiver om Alle lag, Markerede lag eller Ingen lag medtages som lag i PDF-filen.

Visio-specifikke indstillinger på fanen Indstillinger (Acrobat Pro)

Følgende indstillinger vises, når du åbner PDFMaker-indstillingerne i Microsoft Visio.

Angiver, om
brugerdefinerede egenskaber i Visio-billedet skal medtages som objektdata i den nye PDF-fil.

Angiver, om den nye PDF-fil skal udelade
Visio-objekter uden brugerdefinerede egenskaber.

Angiver, om kommentarerne i Visio-filen skal
konverteres til PDF-kommentarer i den nye PDF-fil.

Angiver, om lagene skal samkopieres. Hvis du samkopierer lag, kommer
PDF-dokumentet til at se ud som den originale tegning, blot uden lagoplysninger. Alle former i Visio-
tegningen konverteres, uanset deres beskyttelse eller virkemåde, og formers brugerdefinerede egenskaber
kan konverteres til PDF-objektdata.



Åbn ruden Lag ved visning i Acrobat

Konverter viste kommentarer til noter i Adobe PDF-filen

Korrekturlæser

Medtag

Noter åbne

Farve

antal kommentarer

Konverter fod- og slutnotelinks

Konverter signaturfelter, der er angivet af pdfmarks

Aktivér avancerede koder

Bemærk:

Konverter Word-overskrifter til bogmærker

Konverter Word-typografier til bogmærker

Konverter Word-bogmærker

Listen Elementer

Element

Viser lagstrukturen, når en PDF-fil åbnes i Acrobat.

Word-faneindstillinger (Microsoft Word)

Ændrer Word-kommentarer til PDF-
kommentarer. Hvis det aktuelt åbne Word-dokument indeholder kommentarer, vises der flere indstillinger på
listen Kommentarer under denne fane:

Angiver navnene på de korrekturlæsere, der har skrevet kommentarer i det aktuelle
Word-dokument.

Når indstillingen er fravalgt, medtages der ikke kommentarer i PDF-filen.

Angiver, om PDF-kommentarvinduerne automatisk åbnes eller er lukkede for denne
korrekturlæsers kommentarer.

Viser farven på denne korrekturlæsers kommentarikoner. Hvis du klikker flere gange på
farveikonet, cirkuleres gennem et begrænset antal tilgængelige farver.

Viser antallet af kommentarer foretaget af korrekturlæseren.

Integrerer disse i PDF-filen.

Signaturfelter, der er angivet af pdfmarks,
konverteres.

Integrerer dette i PDF-filen.

Indstillinger for fanen Bogmærker (Microsoft Word)

De indstillinger, du angiver under denne fane bestemmer, hvilke elementer der konverteres til PDF-
bogmærker i PDF-filen.

Medtag bogmærker i konverteringsprocessen ved at vælge indstillingen Føj bogmærker til Adobe
PDF-fil på fanen Indstillinger. Hvis du fravælger denne indstilling, tilsidesætter den de indstillinger, du vælger
på denne fane, og der oprettes ingen bogmærker.

Vælger alle overskrifterne på listen Elementer til konvertering
til PDF-bogmærker.

Vælger alle teksttypografierne på listen Elementer til
konvertering til PDF-bogmærker (er fravalgt som standard).

Konverterer alle brugeroprettede Word-bogmærker til PDF-bogmærker.

Angiver, hvilke Word-overskrifter og -typografier der vil blive konverteret til PDF-
bogmærker.

Angiver navnene på alle tilgængelige Word-overskrifter og -typografier. Ikonerne for
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Skriv

Bogmærke

Niveau

Bemærk:

Overskrifter  og Typografier   angiver elementtyperne.

Angiver også, om elementerne er en overskrift eller typografi i Word-dokumentet.

Viser X’er, der angiver, om individuelle elementer konverteres til PDF-bogmærker. Hvis
der klikkes på en enkelt indstilling for Bogmærker, ændres status for dette element.

Angiver, om elementet passer ind i den hierarkiske struktur i panelet PDF-bogmærker. Hvis
der klikkes på et niveautal, åbnes en menu, som du kan bruge til at ændre værdien.

Når nogle, men ikke alle, tilgængelige Word-overskrifter og -typografier vælges til konvertering til
PDF-bogmærker, ændres markeringen i de tilsvarende afkrydsningsfelter øverst på fanen. Hvis alle elementer
af denne type vælges, vises en markering. Hvis kun nogle af elementer af denne type vælges, vises en farvet
firkant. Ellers vil afkrydsningsfeltet være tomt.

Relaterede links
Oversigt over PDF-filer
Opret PDF-filer med Acrobat
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
Scan dokumenter til PDF
Brug af Adobe PDF-printeren
Konvertering af websider til PDF
Tilpasse Adobe PDF-indstillinger
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Udskriv til PDF
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Til toppen

Til toppen

Udskriv til PDF (Windows)
Udskriv til PDF (Mac OS)

I stedet for en fysisk printer kan du vælge Adobe PDF i stort set et hvilket som helst Windows- eller Mac OS -
program. Udskriv til PDF opretter en elektronisk kopi af filen, du kan gemme på disken.

Når du bruger Acrobat DC til at udskrive et dokument til PDF, ser folk det, ligesom du sendte det – uanset
om de ser det fra en computer, tablet eller smartphone.

Udskriv til PDF (Windows)

1. Åbn en fil i et Windows-program.

2. Vælg Filer > Udskriv.

3. Vælg Adobe PDF som printer i dialogboksen Udskriv.

4. Klik på Udskriv. Indtast et navn til filen, og klik på Gem.

Udskriv til PDF (Mac OS)

1. Åbn en fil i et Mac OS-program.

2. Klik på PDF-knappen, og vælg Gem som Adobe PDF.

3. Vælg indstillingerne for Adobe PDF, og klik på Fortsæt.

4. Indtast et navn til filen, og klik på Gem.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Scan dokumenter til PDF

Til toppen

Bemærk:

Scan et papirdokument til PDF-format
Tip til scanning
Genkend tekst i scannede dokumenter
Ret OCR-tekst i PDF-filer

Scan et papirdokument til PDF-format, og konverter det til en smart, søgbar PDF-fil med markerbar tekst.

Scan et papirdokument til PDF-format

Du kan oprette en PDF-fil direkte fra et papirdokument ved hjælp af din scanner og Acrobat DC. I Windows
understøtter Acrobat DC TWAIN-scannerdrivere og WIA-drivere (Windows Image Acquisition). På Mac OS
understøtter Acrobat DC TWAIN og Image Capture (ICA).

I Windows kan du enten bruge Automatisk genkendelse af farvetilstand og lade Acrobat bestemme
papirdokumentets indholdstype eller bruge andre forudindstillinger (Sort-hvidt dokument, Gråtonedokument,
Farvebillede og Farvedokument) med udgangspunkt i din egen vurdering. Du kan konfigurere
forudindstillingerne for scanning eller bruge indstillingen Brugerdefineret scanning til at scanne med de
indstillinger, du selv vælger.

Forudindstillet scanning er kun tilgængelig for scannerdrivere, der understøtter funktionen Skjul
scanners oprindelige grænseflade. Scanningsforudindstillingerne er ikke tilgængelige i Mac OS.

Hvis en WIA-driver er installeret til scanneren i Windows, kan du bruge knappen Scan på scanneren til at
oprette en PDF-fil. Tryk på knappen Scan, og vælg derefter Adobe Acrobat DC på listen over registrerede
programmer i Windows. Brug derefter scanningsgrænsefladen Acrobat DC Scan til at vælge en scanner og
en dokumentforindstilling eller Brugerdefineret scanning.

Du kan scanne et papirdokument til PDF med Acrobat DC ved at gå til Værktøjer > Opret PDF.
Grænsefladen Opret en PDF fra ethvert format vises. Vælg Scanner for at se de tilgængelige indstillinger.



Opret PDF-filer fra scannergrænsefladen. Klik på indstillingerne eller tandhjulet for at få vist alle indstillingerne
for den valgte mulighed.

Scan et papirdokument til PDF-format med Automatisk genkendelse af
farvetilstand (Windows)

1. Vælg Værktøjer > Opret PDF > Scanner > Automatisk genkendelse af farvetilstand.

Hvis du vil vedhæfte det dokument, som skal scannes, til en eksisterende fil, skal du
gøre følgende:

a. Markér afkrydsningsfeltet Føj til eksisterende fil.
b. Hvis du har filerne åbne i Acrobat, skal du vælge en fil fra rullelisten eller klikke

på Gennemse og derefter vælge den ønskede fil.

2. Klik på Scan.

3. Hvis du bliver spurgt, om du vil scanne flere sider, skal du vælge Scan flere sider, Scan
bagsider eller Scanning er fuldført og klikke på OK.

Scanning af et papirdokument til PDF-format med en forudindstilling
(Windows)

1. Vælg Værktøjer > Opret PDF > Scanner > [dokumentforindstilling].

Hvis du vil vedhæfte det dokument, som skal scannes, til en eksisterende fil, skal du
gøre følgende:

a. Markér afkrydsningsfeltet Føj til eksisterende fil.
b. Hvis du har filerne åbne i Acrobat, skal du vælge en fil fra rullelisten eller klikke

på Gennemse og derefter vælge den ønskede fil.



Bemærk:

2. Klik på Scan.

3. Hvis du bliver spurgt, om du vil scanne flere sider, skal du vælge Scan flere sider, Scan
bagsider eller Scanning er fuldført og klikke på OK.

Scanning af et papirdokument til PDF-format uden forudindstillinger

1. Vælg Værktøjer > Opret PDF > Scanner > Standardindstillinger eller Mine
brugerdefinerede indstillinger.

Hvis du vil vedhæfte det dokument, som skal scannes, til en eksisterende fil, skal du
gøre følgende:

a. Markér afkrydsningsfeltet Føj til eksisterende fil.
b. Hvis du har filerne åbne i Acrobat, skal du vælge en fil fra rullelisten eller klikke

på Gennemse og derefter vælge den ønskede fil.

2. Klik på Scan.

Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du klikke på ikonet Indstillinger .
Grænsefladen for Brugerdefineret scanning vises. Vælg de ønskede
scanningsindstillinger, og klik derefter på Scan.

Hvis du angiver, at du gerne vil bruge Vis scannerens grænseflade i stedet
for Acrobat-brugergrænsefladen, vises andre vinduer og dialogbokse. Se i
dokumentationen til scanneren for at få oplysninger om tilgængelige indstillinger.
Scannerens grænseflade vises altid i Mac OS.

3. Hvis du bliver spurgt, om du vil scanne flere sider, skal du vælge Scan flere sider, Scan
bagsider eller Scanning er fuldført og klikke på OK.

Optimer eller gør en scannet PDF-fil bedre

1. Åbn en PDF-fil, der er oprettet fra et scannet dokument.

2. Vælg Værktøjer > Gør scanninger bedre > Gør bedre > Scannet dokument.

3. Vælg indstillinger på den anden værktøjslinje – klik på ikonet Indstillinger , og vælg
de relevante indstillinger i dialogboksen Gør scannet PDF bedre, og klik på OK.

Få flere oplysninger om de indstillinger, der vises i dialogboksen, under dialogboksen
Gør scannet PDF bedre.

Konfiguration af scanningsforudindstillinger (Windows)

1. Vælg Værktøjer > Opret PDF > Scanner.

2. Vælg en forindstilling: Automatisk genkendelse af farvetilstand, Sort og hvidt dokument,
Farvedokument, Gråtonedokument eller Farvefotografi.

3. Klik på ikonet Indstillinger  ved siden af forindstillingen. Afhængigt af dit valg vises
grænsefladen Brugerdefineret scanning eller Konfigurer prædefinerede indstillinger for.

4. Juster indstillingerne efter behov.

5. Klik på Gem indstillinger for at gemme forindstillingen, og klik derefter på krydset (X) for
at lukke.

Indstillinger for scanning



Scanner

Vis scannerens brugergrænseflade

Sider

Bemærk:

Farvetilstand (kun Windows)

Opløsning (kun Windows)

Bemærk:

Papirstørrelse (kun Windows)

Kvalitet > Optimer billede

Kvalitet > Optimer billeder > Lille størrelse/høj kvalitet

Output > Føj til eksisterende fil

Output > Opret ny PDF-fil

Output > Gem flere filer

Genkend tekst (OCR)

Tilføj metadata

Vælg en installeret scanner. Du skal have producentens scannersoftware installeret på din
computer. Klik på knappen Indstillinger for at angive scannerindstillinger i Windows.

Vælg kun denne indstilling, hvis du ønsker at se de indstillinger, der
benytter vinduerne og dialogboksene, som leveres af scannerproducenten. Hvis indstillingen ikke er valgt,
starter scanningen direkte med de indstillinger, der er angivet i grænsefladen Brugerdefineret scanning eller
Konfigurer prædefinerede indstillinger.

Angiv, om scanningen skal være enkeltsidet eller dobbeltsidet. Hvis du vælger Begge sider, og
scannerens indstillinger kun er til én side, tilsidesætter scannerens indstilling de indstillinger, der er angivet i
Acrobat.

Du kan også scanne begge sider af et ark på scannere, der ikke selv understøtter tosidet
scanning. Når Begge sider er valgt, vises en dialogboks, når de første sider er scannet. Derefter kan du
vende de originale ark i bakken og vælge indstillingen Scan bagsider (anbring bagsiden af ark) i
dialogboksen. På den måde oprettes en PDF-fil, hvor alle sider kommer i den rigtige rækkefølge.

Vælg en grundlæggende farvetilstand (automatisk genkendelse, farve, sort-
hvid eller gråtone), som understøttes af din scanner. Denne indstilling er aktiveret, hvis dine
scannerindstillinger er angivet til at anvende scanningsdialogboksen i Acrobat i stedet for
scannerprogrammet.

Vælg en opløsning, der understøttes af din scanner. Denne indstilling er
aktiveret, hvis dine scannerindstillinger er angivet til at anvende scanningsdialogboksen i Acrobat i stedet for
scannerprogrammet.

Hvis du vælger en indstilling for Farvetilstand eller Opløsning, der ikke understøttes af scanneren,
vises en meddelelse, og scannerens programvindue åbnes. Vælg andre indstillinger i scannerens
programvindue.

Vælg en papirstørrelse, eller angiv en brugerdefineret højde og bredde.

Vælg denne indstilling for at køre optimeringsprocessen på PDF-dokumentet.
Denne indstilling bruges til at komprimere og filtrere billederne i det scannede PDF-dokument. Klik på ikonet

Indstillinger  for at tilpasse optimeringen med bestemte indstillinger for filkomprimering og filtrering.

Indstil balancen mellem filstørrelse og kvalitet ved
at trække i skyderen.

Føjer den konverterede scanning til en eksisterende PDF-fil. Vælg en
åbnet fil fra rullelisten, eller gennemse og vælg PDF-filen.

Opretter en PDF-fil.

Opretter flere filer fra flere papirdokumenter. Klik på ikonet Indstillinger , og
angiv, om der skal oprettes en PDF-portefølje af filerne, antallet af sider pr. fil og et præfiks til filnavnet.

Vælg denne indstilling for at konvertere tekstbilleder i PDF-dokumentet til tekst, der
kan søges i og markeres. Denne indstilling anvender optisk tegngenkendelse (OCR) samt skrifttype- og

sidegenkendelse på tekstbillederne. Klik på ikonet Indstillinger  for at angive indstillinger i dialogboksen
Genkend tekst – indstillinger. Se Genkend tekst i scannede dokumenter.

Når denne indstilling er markeret, vises dialogboksen Dokumentegenskaber efter
scanningen. I dialogboksen Dokumentegenskaber kan du føje metadata eller oplysninger om det scannede
dokument til PDF-filen. Hvis du skal oprette flere filer, kan du angive almindelige metadata for alle filerne.



Gør PDF/A-kompatibel

Anvend adaptiv komprimering

Scanninger i farve/gråtone

JPEG2000

ZIP

JPEG

Bemærk:

Monokrome scanninger

JBIG2 (uden tab) og JBIG2 (med tab)

Bemærk:

CCITT gruppe 4

Lille størrelse/Høj kvalitet

Ret op

Fjernelse af baggrund

Vælg denne indstilling for at få PDF til at overholde ISO-standarder for PDF/A-1b.

Dialogboksen Optimer scannet PDF

Dialogboksen Gør scannet PDF-fil styrer billedindstillingerne for den måde, hvorpå scannede billeder filtreres
og komprimeres for PDF-filen. Standardindstillinger egner sig til en lang række dokumentsider, men det kan
være en god idé at tilpasse indstillinger for billeder af høj kvalitet, mindre filstørrelser eller ved
scanningsproblemer.

Opdeler hver side i sort-hvide, gråtone- og farveregioner og vælger en
repræsentation, som bevarer udseendet, samtidig med at hver indholdstype komprimeres stærkt. Anbefalede
scanningsopløsninger er 300 dpi for gråtone- og RGB-input eller 600 dpi for sort-hvidt input.

Vælg en af følgende indstillinger ved scanning af farve- eller gråtonesider:

Anvender JPEG2000-komprimering på farvet billedindhold. (Denne indstilling anbefales
ikke, når man opretter PDF/A-filer. Brug JPEG i stedet.)

Anvender ZIP-komprimering på farvet billedindhold.

Anvender JPEG-komprimering på farvet billedindhold.

Scanneren bruger enten den valgte indstilling under Farve/gråtone eller under Monokrom. Hvilken
en, der anvendes, afhænger af dine indstillinger i dialogboksen Acrobat Scan eller i scannerens TWAIN-
grænseflade, som muligvis åbnes, når du klikker på Scan i dialogboksen Acrobat Scan. (Som standard åbnes
scannerprogrammets dialogboks ikke.)

Vælg en af følgende indstillinger ved scanning af sort-hvide eller monotone
billeder:

Anvender JBIG2-komprimeringsmetoden på sort-hvide
inputsider. De højeste kvalitetsniveauer anvender metoden uden tab. Med lavere indstillinger
komprimeres tekst kraftigt. Tekstsider er typisk 60 % mindre end CCITT gruppe 4-komprimerede
sider, men behandlingen er langsom. Kompatibel med Acrobat 5.0 (PDF 1.4) eller nyere versioner.

Hvis du ønsker kompatibilitet med Acrobat 4.0, skal du bruge en anden komprimeringsmetode end
JBIG2.

Anvender CCITT gruppe 4-komprimering på sort-hvide inputbilledsider. Denne
hurtige, tabsfrie komprimeringsmetode er kompatibel med Acrobat 3.0 (PDF 1.2) og nyere versioner.

Indstiller balancepunktet mellem filstørrelse og kvalitet.

Roterer en side, som er skæv i forhold til siderne på scannerpladen, så PDF-siden justeres lodret i
forhold til pladen. Vælg Til eller Fra.

Gør næsten hvide områder af gråtone- og farveinput hvide (gælder ikke for sort-
hvidt input).

Du opnår de bedste resultater ved at kalibrere scannerens indstillinger for kontrast og lysstyrke, så en
scanning af en normal sort-hvid side har mørkegrå eller sort tekst og en hvid baggrund. I disse tilfælde
kan du opnå gode resultater med indstillingerne Fra eller Lav. Hvis du scanner offwhite papir eller avistryk,
skal du bruge indstillingen Mellem eller Høj for at rense siden.



Derasterisering

Gør tekst skarpere

Dokumentsprog

Output

Til toppen

Fjerner struktur med halvtonepunkter, som kan reducere JPEG-komprimering, give
moirémønstre og gøre tekst vanskelig at genkende. Egner sig til gråtone- eller RGB-input fra 200 til 400 dpi
eller adaptiv komprimering, sort-hvidt input fra 400 til 600 dpi. Indstillingen Til (anbefalet) anvender filteret til
300 dpi eller højere gråtone- og RGB-input. Vælg Fra, når du scanner en side, som ikke indeholder billeder
eller udfyldte områder, eller når du scanner med en opløsning, som er højere end det område, hvor filteret er
aktivt.

Gør teksten i det scannede PDF-dokument skarpere. Standardværdien er lav og egner
sig til de fleste dokumenter. Forøg den, hvis kvaliteten af det udskrevne dokument er lav, og teksten er
utydelig.

Dialogboksen Genkend tekst – indstillinger

Som standard vælges OCR-sproget ud fra landestandarden. Skift sprog ved at klikke på
Rediger og vælge et andet sprog.

Enten søgbart billede eller redigerbar tekst og billeder.  

Tip til scanning

Acrobats scanningsfunktioner accepterer billeder mellem 10 og 3000 dpi. Hvis du vælger
søgbart billede eller ClearScan PDF-outputformat, kræves der en inputopløsning på 72
dpi eller derover. En inputopløsning, der er højere end 600 dpi, reduceres til 600 dpi eller
lavere.

Hvis du vil anvende komprimering uden tab på et scannet billede, skal du vælge en af
disse indstillinger under Optimeringsindstillinger i dialogboksen Optimer scannet PDF-fil:
CCITT-gruppe 4 til monokrome billeder eller Uden tab til farve- eller gråtonebilleder. Hvis
dette billede føjes til et PDF-dokument, og du gemmer filen ved hjælp af Gem, forbliver
det scannede dokument ukomprimeret. Hvis du gemmer PDF-filen ved hjælp af Gem
som, bliver det scannede billede muligvis komprimeret.

På de fleste sider giver sort-hvid scanning med 300 dpi tekst, som er bedst egnet til
konvertering. Ved 150 dpi er OCR-nøjagtigheden en smule lavere, og der opstår flere fejl
med genkendelse af skrifttyper. Ved en opløsning på 400 dpi og derover sker
behandlingen langsommere, og komprimerede sider er større. Hvis en side indeholder
mange ukendte ord eller meget lille tekst (9 punkter eller mindre), kan du prøve at scanne
med en højere opløsning. Scan i sort-hvid, når det er muligt.

Hvis Genkend tekst ved hjælp af OCR er deaktiveret, kan hele opløsningsintervallet fra
10 til 3000 dpi muligvis anvendes, men den anbefalede opløsning er 72 dpi eller derover.
Ved adaptiv komprimering anbefales 300 dpi til gråtone- eller RGB-input eller 600 dpi til
sort-hvidt input.

Sider, der er scannet i 24-bit farver, 300 dpi, ved 8,5 gange 11 tommer. (21,59 x 27,94
cm) medfører store billeder (25 MB) før komprimering. Systemet kræver muligvis 50 MB
virtuel hukommelse eller mere for at kunne scanne billedet. Ved 600 dpi er både
scanning og behandling typisk ca. fire gange så langsom som ved 300 dpi.

Undgå scannerindstillinger for rastersimulering eller halvtoner. Disse indstillinger kan
forbedre fotografiers udseende, men de gør det vanskeligt at genkende tekst.

Til tekst udskrevet på farvet papir kan du prøve at øge lysstyrken og kontrasten med ca.
10 %. Hvis din scanner har farvefiltreringsfunktioner, kan du overveje at bruge et filter
eller en lampe, som fjerner baggrundsfarven. Eller hvis teksten ikke står klart eller har
mange udfald, kan du prøve at justere scannerens kontrast og lysstyrke for at få et klart
scanningsresultat.

Hvis scannerens lysstyrke kan indstilles manuelt, kan du justere den, så tegn bliver
tydelige og velformede. Hvis tegn rører hinanden, skal du bruge en højere (lysere)
indstilling. Hvis tegn er adskilte, skal du bruge en lavere (mørkere) indstilling.



Til toppen

Bemærk:

Dokumentsprog

Output (PDF-outputformat)

Søgbart billede

Søgbart billede (nøjagtigt)

Genkend tekst i scannede dokumenter

Du kan bruge Acrobat DC til at genkende tekst i tidligere scannede dokumenter, der allerede er konverteret til
PDF. Med optisk tegngenkendelse (OCR) kan du søge i, tilrette og kopiere teksten i et scannet PDF-
dokument. Hvis du vil anvende OCR til en PDF-fil, skal den oprindelige scanneropløsning være angivet til 72
dpi eller højere.

Scanning ved 300 dpi giver tekst, som er bedst egnet til konvertering. Ved 150 dpi er OCR-
præcisionen lidt lavere.

Genkendelse af tekst i et enkelt dokument

1. Åbn det scannede PDF-dokument.

2. Vælg Værktøjer > Gør scanninger bedre > Genkend tekst > I denne fil.

Indstillingen Genkend tekst vises på den anden værktøjslinje.

3. Vælg et sideområde og sprog til tekstgenkendelse på den anden værktøjslinje.

4. Du kan også klikke på Indstillinger for at åbne dialogboksen Genkend tekst og angive
de ønskede indstillinger.

5. Klik på Genkend tekst. Acrobat opretter et tekstlag i din PDF-fil, som kan søges i – eller
kopieres og indsættes i et nyt dokument.

Genkendelse af tekst i flere dokumenter

1. Vælg Værktøjer > Gør scanninger bedre > Genkend tekst > I flere filer.

2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen Genkend tekst, og vælg Tilføj filer, Tilføj mapper eller
Tilføj åbne filer. Vælg derefter filerne eller mappen.

3. Angiv en destinationsmappe til outputfiler og indstillinger for filnavn i dialogboksen
Outputindstillinger.

4. I dialogboksen Genkend tekst – Generelle indstillinger skal du angive indstillingerne og
derefter klikke på OK.

Acrobat opretter et tekstlag i din PDF-fil, som kan søges i – eller kopieres og indsættes i
et nyt dokument.

Dialogboksen Genkend tekst – Generelle indstillinger

Angiver sproget for det OCR-program, der skal bruges til at identificere tegnene.

Angiver, hvilken type PDF-fil der oprettes. Alle indstillinger forudsætter en
inputopløsning på 72 dpi eller derover (anbefales). Alle formater anvender OCR samt skrifttype- og
sidegenkendelse på tekstbillederne og konverterer dem til normal tekst.

Sikrer, at der kan søges og markeres i teksten. Denne indstilling bevarer det
oprindelige billede, retter det evt. op og placerer et usynligt tekstlag over det. Valget af Reducer
billeder i den samme dialogboks bestemmer, om billedet reduceres og i hvor høj grad.

Sikrer, at der kan søges og markeres i teksten. Denne indstilling
bevarer det oprindelige billede og placerer et usynligt tekstlag over det. Anbefalelsesværdigt i tilfælde
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Nedsampl til
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som kræver maksimal nøjagtighed i forhold til det originale billede.

Syntetiserer en ny brugerdefineret skrifttype, der minder meget om
originalen, og bevarer sidebaggrunden ved at oprette en kopi med lav opløsning.

Mindsker antallet af pixel i farvebilleder, gråtonebilleder og sort-hvid billeder, når OCR er
afsluttet. Vælg graden af nedsampling, der skal anvendes. Jo højere nummeret på indstillingen er, jo mindre
er nedsamplingsgraden, og opløsningen på PDF-dokumentet er dermed højere.

Ret OCR-tekst i PDF-filer

Når du kører OCR på et scannet output, analyserer Acrobat DC bitmapbilleder med tekst og erstatter disse
bitmapområder med ord og tegn. Hvis den ideelle erstatning er usikker, markerer Acrobat DC ordet som
usikker genkendelse. Usikre genkendelser vises i PDF-dokumentet som ordets oprindelige bitmapbillede,
men teksten medtages på et usynligt lag bag bitmapbilledet af ordet. Med denne metode kan der søges efter
ordet, selvom det er vist som et bitmapbillede.

Bemærk! Hvis du prøver at markere tekst i en scannet PDF-fil, der ikke er anvendt OCR på, eller prøver at
udføre en højtlæsningshandling på en billedfil, spørger Acrobat DC, om du vil køre OCR. Hvis du klikker på
OK, åbnes dialogboksen Tekstgenkendelse, og du kan vælge indstillinger, som er beskrevet mere indgående
i det forrige emne.

1. Vælg Værktøjer > Gør scanninger bedre > Genkend tekst > Ret genkendt tekst.

Acrobat DC identificerer usikre tekstfejl og viser billedet og teksten side om side på den
anden værktøjslinje. (Alle usikre ord på siden sættes i bokse.)

2. Klik på det/den fremhævede objekt eller boks i dokumentet, og ret det/den derefter i
boksen Genkendt som på den anden værktøjslinje. Klik på Acceptér.

Den næste usikre genkendelse fremhæves. Ret fejl efter behov. Klik på Acceptér for
hver rettelse.

3. Klik på Luk på den anden værktøjslinje, når opgaven er fuldført.

Se også
Gør dokumentfotos, der er taget med et mobilkamera, bedre
Rediger tekst i PDF-filer
Rediger billeder eller objekter i en PDF-fil

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Filer > menuen Opret eller Værktøjer > Opret PDF

Hvad er den bedste metode til at oprette et PDF-dokument?
Metoder til oprettelse af PDF-filer efter type
Afstemning af PDF-filens størrelse og kvalitet

Hvad er den bedste metode til at oprette et PDF-dokument?

Du opretter en PDF-fil ved at konvertere andre dokumenter og ressourcer til PDF-format (Portable Document
Format). Normalt kan du vælge mellem flere metoder til oprettelse af PDF-filer, afhængigt af den type fil, du
startede med, og dine krav til PDF-filen.

Du kan oprette PDF-filer ud fra dokumenter, som er udskrevet på papir, Microsoft Word-dokumenter,
InDesign®-filer og digitale billeder for blot at nævne nogle få eksempler. De forskellige kildetyper har
forskellige tilgængelige værktøjer til PDF-konvertering. I mange programmer kan du oprette PDF-filer ved at
vælge printeren for Adobe PDF i dialogboksen Udskriv.

Hvis en fil er åben i det program, den blev oprettet i (f.eks. et regneark, der er åbent i Microsoft Excel), kan
du som regel konvertere filen til PDF-format uden at åbne Adobe Acrobat. Ligeledes er det sådan, at hvis
Acrobat allerede er åbnet, behøver du ikke åbne oprettelsesprogrammet for at konvertere en fil til PDF-
format.

Med hver enkelt PDF-fil er der en afvejning mellem effektivitet (lille filstørrelse) og kvalitet (f.eks. opløsning
og farve). I de tilfælde, hvor denne afvejning er kritisk, skal du bruge en metode, som giver adgang til
forskellige konverteringsindstillinger.

Du kan f.eks. trække og slippe filer på Acrobat-ikonet for at oprette PDF-filer. I så fald anvender Acrobat de
senest anvendte konverteringsindstillinger uden at give adgang til disse indstillinger. Hvis du ønsker større
kontrol over processen, skal du bruge en anden metode.

Ekstra ressource

Forummer for Acrobat-brugere: acrobatusers.com/forum/pdf-creation.

Metoder til oprettelse af PDF-filer efter type

På de efterfølgende lister kan du finde de tilgængelige metoder til de forskellige filtyper.

De fleste filer

Disse metoder kan bruges til dokumenter og billeder i næsten alle filformater.

I Acrobat ved at vælge PDF under Filer.

http://acrobatusers.com/forum/pdf-creation


Adobe PDF-printer

Træk og slip

Genvejsmenu

Menuen Opret eller Værktøjer > Opret PDF

PDFMaker (kun Windows)

Arkivér som Adobe PDF (Mac OS)

Adobe PDF-printer (kun Windows)

Træk og slip

Genvejsmenu (kun Windows)

PDFMaker (kun Windows)

Adobe PDF-printer (kun Windows)

Genvejsmenu (Outlook 2007 eller nyere)

Filer > menuen Opret eller Værktøjer > Opret PDF

PDFMaker (kun Windows)

Adobe PDF-printer (Windows 7)

I dialogboksen Udskriv i de fleste programmer.

På skrivebordet eller fra en mappe.

Ved at højreklikke på skrivebordet eller i en mappe.

Papirdokumenter:

Kræver en scanner og en udskrevet kopi af dokumentet.

I Acrobat ved at vælge PDF-fil ud fra scanner. Eller ved at
vælge PDF ud fra fil i forbindelse med tidligere scannede papirdokumenter.

Microsoft Office-dokumenter

I oprettelsesprogrammet i Acrobat PDFMaker-værktøjslinjen og i menuen Adobe
PDF. På Acrobat PDF-båndet i Microsoft Office 2007 eller nyere programmer.

Vælg Fil > Udskriv > PDF-fil > Adobe PDF i oprettelsesprogrammet.

I dialogboksen Udskriv i oprettelsesprogrammet

På skrivebordet eller fra en mappe.

Ved at højreklikke på skrivebordet eller i en mappe.

E-mail-meddelelser

I Microsoft Outlook eller Lotus Notes ved at klikke på knapperne på Acrobat
PDFMaker-værktøjslinjen. Eller ved at vælge kommandoer i menuen Adobe PDF (Outlook) eller menuen
Handlinger (Lotus Notes).

I dialogboksen Udskriv i e-mail-programmet. Opretter en PDF-fil (ikke
en PDF-portefølje).

Ved at højreklikke i en e-mail-mappe eller på markerede
meddelelser.

Websider

I Acrobat ved at vælge PDF-fil fra webside.

I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox eller ved redigering i et
weboprettelsesprogram, der understøtter PDFMaker, f.eks. Word. Også på Acrobat PDFMaker-værktøjslinjen
og i menuen Adobe PDF.

I en webbrowser eller ved redigering i et weboprettelsesprogram, f.eks.



Træk og slip

Genvejsmenu (HTML-filer)

Filer > menuen Opret

Filer > menuen Opret eller Værktøjer > Opret PDF

PDFMaker

Adobe PDF-printer

Træk og slip

Genvejsmenu

Filer > menuen Opret eller Værktøjer > Opret PDF (enkelt fil)

Træk og slip

Træk og slip

Dobbeltklik

Kommandoen Åbn

Menuen Opret

Genvejsmenu

Word, i dialogboksen Udskriv.

Ved at trække HTML-filen på skrivebordet eller fra en mappe.

På skrivebordet eller i en mappe ved at højreklikke på HTML-filen.

Indhold, der er kopieret til Udklipsholder

I Acrobat ved at vælge PDF fra Udklipsholder.

AutoCAD-filer (kun Acrobat Pro DC til Windows)

I Acrobat ved at vælge PDF under Filer.

På Acrobat PDFMaker-værktøjslinjen eller i menuen Adobe PDF i AutoCAD.

I dialogboksen Udskriv i AutoCad.

På skrivebordet eller fra en mappe.

Ved at højreklikke på skrivebordet eller i en mappe.

Adobe Photoshop (PSD)-, Adobe Illustrator (AI)- og Adobe InDesign (INDD)-
filer

I Acrobat ved at vælge PDF under Filer.

Fra skrivebordet eller en mappe til Acrobat DC-vinduet eller -ikonet.

PostScript- og EPS-filer

Ved at trække filer fra skrivebordet eller en mappe til ikonet Acrobat Distiller eller vinduet
Acrobat Distiller®.

(Kun PostScript®-filer) På skrivebordet eller i en mappe.

I menuen Filer i Acrobat Distiller.

I Acrobat ved at vælge PDF under Filer.

Ved at højreklikke på skrivebordet eller i en mappe.

3D-filer (Acrobat Pro)
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Filer > menuen Opret eller Værktøjer > Opret PDF

Træk og slip

Adobe PDF
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I Acrobat Pro ved at vælge PDF under Filer.

På skrivebordet eller fra en mappe.

Slideshows i Adobe Presenter

I Microsoft PowerPoint skal du vælge Adobe Presenter > Offentliggør.

Afstemning af PDF-filens størrelse og kvalitet

Der er forskellige indstillinger, du kan vælge, så PDF-filen får den bedste afvejning mellem filstørrelse,
opløsning, overholdelse af specifikke standarder og andre faktorer. De indstillinger, du vælger, vil afhænge af
formålet med den PDF, du er ved at oprette. En PDF-fil, der er beregnet til professionel trykning i høj kvalitet,
kræver f.eks. andre indstillinger end en PDF-fil, som kun skal bruges til visning på skærmen og hurtig
overførsel fra internettet.

Når indstillingerne først er angivet, gælder de for PDFMaker, Acrobat og Acrobat Distiller. Der er imidlertid
nogle indstillinger, som er begrænset til en bestemt kontekst eller filtype. PDFMaker-indstillingerne kan f.eks.
variere mellem de forskellige Microsoft Office-programtyper.

Som en praktisk hjælp kan du vælge en af de forudindstillinger for konvertering, som er tilgængelige i
Acrobat. Du kan også oprette, definere, gemme og genanvende brugerdefinerede forudindstillinger, som
passer lige præcis til dit formål.

Til scannede dokumenter kan du vælge mellem Automatisk genkendelse af farvetilstand eller forskellige
scanningsforudindstillinger, der er optimeret til scanning af dokumenter og billeder i farve eller sort-hvid. Du
kan bruge disse forudindstillinger eller dine egne brugerdefinerede scanningsindstillinger.

Relaterede links
Oprettelse af enkle PDF-dokumenter med Acrobat
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
Oprettelse af PDF-dokumenter med Acrobat Distiller
Scan dokumenter til PDF
Brug af Adobe PDF-printeren
Konvertering af websider til PDF
Oprettelse af PDF-dokumenter med PDFMaker (Windows)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Opret PDF-dokumenter ved at udskrive til fil
Indstillinger for Adobe PDF-udskrivning (Windows)
Angive egenskaber for Adobe PDF-printer (Windows)
Oprette og anvende en brugerdefineret sidestørrelse

Opret PDF-dokumenter ved at udskrive til fil

I mange oprettelsesprogrammer kan du bruge kommandoen Udskriv med Adobe PDF-printeren til at
konvertere din fil til PDF-format. Kildedokumentet konverteres til PostScript og fødes direkte til Distiller, hvor
det konverteres til PDF, uden at du behøver at starte Distiller manuelt. Ved konvertering af filen anvendes de
aktuelle Distiller-indstillinger og indstillingerne for Adobe PDF. Hvis den sidestørrelse, du anvender ikke er
standard, kan du oprette en brugerdefineret sidestørrelse.

(Windows) Til Microsoft Office-dokumenter mangler Adobe PDF-printeren visse funktioner, der er
tilgængelige i PDFMaker. Du kan f.eks. ikke oprette bogmærker og links med Adobe PDF-printeren. Hvis du
opretter en PDF-fil fra et Microsoft Office-dokument, og du vil bruge disse funktioner, skal du benytte
PDFMaker.

Adobe PDF-printeren opretter ukodede PDF-filer. Der kræves en kodet struktur for at kunne sammentrække
indhold til en håndholdt enhed og desuden også, hvis der skal opnås pålidelige resultater med en
skærmlæser.

Oprettelse af et PDF-dokument ved hjælp af kommandoen Udskriv
(Windows)

1. Åbn filen i oprettelsesprogrammet, og vælg Filer > Udskriv.

2. Vælg Adobe PDF i printermenuen.

3. Klik på knappen Egenskaber (eller Indstillinger) for at tilpasse indstillingerne for Adobe
PDF-printeren. I nogle programmer kan det være nødvendigt at klikke på Opsætning i
dialogboksen Udskriv for at få adgang til listen over printere og derefter klikke på
Egenskaber eller Indstillinger.

4. Klik på OK i dialogboksen Udskriv.

PDF-dokumentet gemmes i den mappe, der er angivet med indstillingen for
Adobe PDF-outputmappen i dialogboksen Indstillinger. Standardplaceringen er
Dokumenter. Hvis du vælger Spørg brugeren om Adobe PDF-filnavnet, åbnes en Gem
som-dialogboks, når du udskriver.

Oprettelse af et PDF-dokument ved hjælp af kommandoen Udskriv (Mac OS
X)

Metoden til oprettelse af PDF-dokumenter ved hjælp af kommandoen Udskriv blev ændret i Mac OS v10.6
Snow Leopard med Acrobat 9.1 og nyere. I følgende procedure beskrives metoden i både Snow Leopard og
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Adobe PDFConversion-indstillinger

Adobe PDF-sikkerhed.

Genbekræft sikkerhed for hvert job

Brug de sidst kendte sikkerhedsindstillinger

tidligere versioner af Mac OS X.

1. Åbn filen i oprettelsesprogrammet, og vælg Filer > Udskriv.

2. Vælg Gem som Adobe PDF i PDF-menuen nederst i dialogboksen.

3. Vælg en af standardindstillingerne i Adobe PDF-indstillinger, eller tilpas indstillingerne
med Distiller. Indstillinger, som du selv har defineret, vises på listen.

For de fleste brugere er standardindstillingerne for konvertering af Adobe PDF
tilstrækkelige.

4. Angiv om PDF-filen skal åbnes eller ej, i Efter PDF-oprettelse.

5. Klik på Fortsæt.

6. Vælg et navn og en placering til PDF-filen, og klik på Gem.

PDF-filen gemmes som standard med det samme filnavn, men med
filtypenavnet .pdf.

Indstillinger for Adobe PDF-udskrivning (Windows)

Udskriftsindstillinger gælder for alle programmer, som anvender Adobe PDF-printeren, medmindre du ændrer
indstillingerne i et oprettelsesprogram ved hjælp af menuerne Sideopsætning, Dokumentopsætning eller
Udskriv.

Dialogboksen til angivelse af udskriftsindstillinger hedder enten Adobe PDF Udskriftsindstillinger,
Adobe PDF Udskriftsstandarder eller Egenskaber for Adobe PDF-dokument, afhængigt af hvordan den
åbnes.

Sådan får du adgang til udskriftsindstillinger:

Åbn vinduet Printere fra menuen Start. Højreklik på Adobe PDF-printeren, og vælg
Udskriftsindstillinger.

Vælg Filer > Udskriv i et oprettelsesprogram som f.eks. Adobe InDesign. Vælg Adobe
PDF som printeren, og klik derefter på knappen Egenskaber (eller Indstillinger). (I nogle
programmer kan det være nødvendigt at klikke på Opsætning i dialogboksen Udskriv for
at få adgang til listen over printere og derefter klikke på Egenskaber eller Indstillinger for
at tilpasse indstillingerne for Adobe PDF).

PDF-specifikke indstillinger vises på fanen Adobe PDF-indstillinger. Fanen Papirkvalitet og layout indeholder
andre velkendte indstillinger for papirkilde, printerblæk, sideretning og antal sider pr. ark.

Udskriftsindstillinger er forskellige fra printeregenskaber. Indstillingerne indeholder specifikke
indstillinger for Adobe PDF i forbindelse med konvertering, mens dialogboksen Egenskaber indeholder faner
med indstillinger, der er tilgængelige for alle printertyper.

Vælg et foruddefineret sæt indstillinger i menuen Standardindstillinger,
eller klik på Rediger for at se eller ændre indstillingerne i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Hvis du vil føje sikkerhed til PDF-filen, skal du vælge en af følgende indstillinger
eller klikke på Rediger for at vise eller ændre sikkerhedsindstillinger:

Åbner dialogboksen Adobe PDF – Sikkerhed, hver gang du
opretter en PDF-fil ved hjælp af Adobe PDF-printeren. Angiv indstillinger i dialogboksen.

Anvender de samme sikkerhedsindstillinger, som



Adobe PDF-outputmappen

Menuen Adobe PDF-sidestørrelse

Vis Adobe PDF-resultater

Tilføj dokumentoplysninger

Anvend kun systemskrifttyper; anvend ikke dokumentskrifttyper

Slet logfiler til udførte jobs

Bed om, at den eksisterende PDF-fil bliver erstattet
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Bemærk:

blev anvendt sidste gang, en PDF-fil blev oprettet ved hjælp af Adobe PDF-printeren på din
computer.

Vælg en outputmappe til den konverterede PDF-fil, eller klik på Gennemse for
at tilføje eller ændre outputmappen. Vælg Spørg brugeren om Adobe PDF-filnavnet for at angive en placering
og et filnavn på tidspunktet for konverteringen.

Vælg en brugerdefineret sidestørrelse, som du har angivet.

Starter Acrobat DC automatisk og viser det konverterede dokument med det
samme.

Medtager oplysninger såsom filnavn samt dato og klokkeslæt for oprettelse.

For at hente skrifttyper, kan du
fravælge denne indstilling, når du opretter PDF-filen. Alle dine skrifttyper vil være tilgængelige i PDF-filen,
men det vil tage længere tid at oprette den. Hvis du arbejder med asiatisk-sprogede dokumenter, skal du
lade denne indstilling være markeret.

Sletter logfilerne automatisk, medmindre jobbet mislykkes.

Giver en advarsel, når du er ved at overskrive en
eksisterende PDF-fil med en fil af samme navn.

Angive egenskaber for Adobe PDF-printer (Windows)

I Windows kan du normalt lade printeregenskaberne for Adobe PDF være uændrede, medmindre du har
konfigureret printerdeling eller angivet sikkerhed.

Udskriftsegenskaber er forskellige fra printerindstillinger. Dialogboksen Egenskaber indeholder
faner med indstillinger, der gælder for alle typer printere. Indstillingerne omfatter konverteringsindstillinger, der
er specifikke for Adobe PDF-printeren.

Angive Adobe PDF-printeregenskaber

1. Åbn vinduet Enheder og printere fra menuen Start, og højreklik på Adobe PDF-printeren.

2. Vælg Egenskaber.

3. Klik på fanerne, og vælg de ønskede indstillinger.

Gentildel den port, Adobe PDF-printeren bruger

1. Afslut Distiller, hvis programmet kører, og vent til alle job i kø til Adobe PDF-printeren er
afsluttede.

2. Åbn Enheder og printere fra menuen Start.

3. Højreklik på Adobe PDF-printeren, og vælg Egenskaber for printeren.

4. Klik på fanen Porte, og klik derefter på Tilføj port.

5. Vælg Adobe PDF-port (Windows XP) eller Adobe PDF-portovervågning (Vista/Windows
7) i listen over tilgængelige porttyper, og klik derefter på Ny port.

6. Vælg en lokal mappe til PDF-outputfiler, og klik på OK. Klik derefter på Luk for at lukke
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dialogboksen Printerporte.

7. Klik på Anvend i dialogboksen Adobe PDF-egenskaber, og klik derefter på OK.

Du opnår de bedste resultater ved at vælge en mappe på det samme system, som
Distiller er installeret på. Selvom fjern- eller netværksmapper understøttes, har de
begrænset brugeradgang og begrænsede sikkerhedsindstillinger.

Slette en mappe og gentildele Adobe PDF-printeren til standardporten

1. Afslut Distiller, hvis programmet kører, og vent et par minutter, så alle job i kø til Adobe
PDF afsluttes.

2. Åbn Enheder og printere fra menuen Start.

3. Højreklik på Adobe PDF-printeren, og vælg Egenskaber for printeren.

4. Klik på fanen Porte.

5. Vælg standardporten, Dokumenter, og klik på Anvend.

6. Vælg den port, der skal slettes, klik på Slet port, og klik derefter på OK for at bekræfte
sletningen.

7. Vælg porten Dokumenter igen, og klik på Luk.

Oprette og anvende en brugerdefineret sidestørrelse

Det er vigtigt at skelne mellem sidestørrelse (se definitionen i dialogboksen med indstillinger for opsætning af
dokumentet i kildeprogrammet) og papirstørrelse (det papirark, filmstykke eller område af trykpladen, du vil
udskrive på). Sidestørrelsen kan være U.S. Letter (8,5 x 11 tommer eller 21,59 x 27,94 cm), men du har
måske brug for at udskrive på et større stykke papir eller film for at få plads til kontrolmærker eller
beskærings- og satslinjeområderne. Du kan sikre dig, at dokumentet udskrives korrekt, ved at angive
sidestørrelsen både i kildeprogrammet og på printeren.

Listen over papirstørrelser, som er tilgængelige i Acrobat DC, kommer fra PPD-filen (PostScript-printere) eller
fra printerdriveren (ikke-PostScript-printere). Hvis printeren og den PPD-fil, du har valgt til PostScript-
udskrivning, understøtter brugerdefinerede papirstørrelser, vises indstillingen Brugerdefineret i menuen
Papirstørrelse. Til printere, der kan producere meget store udskriftsområder, understøtter Acrobat DC sider
så store som 15.000.000 tommer (38.100.000 cm) gange 15.000.000 tommer (38.100.000 cm).

Oprette en brugerdefineret sidestørrelse (Windows)

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Åbn vinduet Enheder og printere eller Printer og faxenheder fra menuen Start.
Højreklik på Adobe PDF-printeren, og vælg Udskriftsindstillinger.

Vælg Filer > Udskriv i et oprettelsesprogram som f.eks. Adobe InDesign. Vælg
Adobe PDF som printeren, og klik derefter på knappen Egenskaber. (I nogle
programmer kan det være nødvendigt at klikke på Opsætning i dialogboksen Udskriv
for at få adgang til listen over printere og derefter klikke på Egenskaber eller
Indstillinger for at tilpasse indstillingerne for Adobe PDF).

2. Klik på knappen Tilføj ud for menuen Adobe PDF – Sidestørrelse på fanen Adobe PDF.

3. Angiv navn, bredde, højde og måleenhed. Klik på Tilføj/rediger for at føje navnet på den
brugerdefinerede sidestørrelse til menuen Adobe PDF – Sidestørrelse.

Oprette en brugerdefineret sidestørrelse (Mac OS)
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1. Vælg Filer > Sideopsætning i et oprettelsesprogram som f.eks. Adobe InDesign.

2. Vælg Administrer brugerdefinerede størrelser i pop op-menuen Papirstørrelse.

3. Klik på +-knappen.

4. Angiv navn, højde, bredde og margener. Måleenheden afhænger af systemsproget.

Brug den brugerdefinerede sidestørrelse

1. Vælg Filer > Udskriv.

2. Klik på knappen Sideopsætning.

3. Vælg den nye brugerdefinerede sidestørrelse i menuen Papirstørrelse.

Relaterede links
Oversigt over oprettelse af PDF-dokumenter
Oprettelse af enkle PDF-dokumenter med Acrobat DC
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
Oprettelse af PDF-dokumenter med Acrobat Distiller
Oprettelse af PDF-dokumenter med PDFMaker (Windows)
Scan dokumenter til PDF
Konvertering af websider til PDF
Oprette tilgængelige PDF-dokumenter

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Skrifttypeintegrering og -erstatning
Adgang til og integration af skrifttyper ved hjælp af Distiller
Eksempler på PDF-filer uden lokale skrifttyper
Find navne på PostScript-skrifttyper

Skrifttypeintegrering og -erstatning

En skrifttype kan kun integreres, hvis den indeholder en indstilling fra skrifttypeleverandøren, der tillader, at
den integreres. Integrering forhindrer skrifttypeerstatning, når læseren får vist eller udskriver filen, og sikrer, at
læseren ser teksten med den oprindelige skrifttype. Integration øger kun filstørrelsen lidt, medmindre
dokumentet bruger CID-skrifttyper, som er et skrifttypeformat, der ofte bruges til asiatiske sprog. Du kan
integrere eller erstatte skrifttyper i Acrobat, eller når du eksporterer et InDesign-dokument til PDF.

Du kan integrere hele skriften eller blot et delsæt af de tegn, der bruges i filen. Delsæt sikrer ved at oprette et
brugerdefineret skriftnavn, at skrifterne og skriftmetrikken bruges ved udskrift. På denne måde kan din version
af Adobe Garamond®, og ikke din tjenesteudbyders version, altid bruges af tjenesteudbyderen til visning og
udskrivning. Type 1- og TrueType-skrifttyper kan integreres, hvis de er medtaget i PostScript-filen eller er
tilgængelige på en af de skrifttypeplaceringer, der overvåges af Distiller, og ikke er begrænset angående
integration.

Når en skrifttype ikke kan integreres på grund af skrifttypeleverandørens indstillinger, og en bruger, som
åbner eller udskriver et PDF-dokument, ikke har adgang til den oprindelige skrifttype, erstattes den
midlertidigt med et Multiple Master-skriftsnit: AdobeSerifMM for en manglende serif-skrifttype og
AdobeSansMM for en manglende sans serif-skrifttype.

Multiple Master-skriften kan strækkes eller komprimeres, så den passer, for at sikre at linje- og sideskift i det
oprindelige dokument bevares. Erstatningen kan dog ikke altid bevare de oprindelige tegns form, især ikke
hvis tegnene er ukonventionelle, f.eks. skråskriftstyper.

Til asiatisk tekst bruger Acrobat DC skrifttyper fra det installerede asiatiske sprogsæt eller fra
tilsvarende skrifttyper på brugerens system. Skrifttyper fra nogle sprog eller med ukendte kodninger kan ikke
erstattes, og teksten vises i disse tilfælde som punktopstillinger i filen.

Hvis tegnene er ukonventionelle (venstre), svarer erstatningsskrifttypen ikke til dem (højre).

Hvis det er vanskeligt at kopiere og indsætte tekst fra et PDF-dokument, skal det først kontrolleres, om
den problematiske skrifttype er integreret (Filer > Egenskaber > fanen Skrifttyper). I forbindelse med en
integreret skrifttype kan du prøve at ændre det punkt, hvor skrifttypen er integreret, i stedet for at lægge
den ind i PostScript-filen. Generer PDF-dokumentet uden at integrere den pågældende skrifttype. Åbn
derefter PDF-dokumentet i Acrobat, og integrer skrifttypen med forhåndskontrolløsningen.

Adgang til og integration af skrifttyper ved hjælp af Distiller
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Når du konverterer en PostScript-fil til PDF-format, skal Distiller have adgang til filens skrifttyper for at kunne
indsætte de rette oplysninger i PDF-filen. Distiller undersøger først PostScript-filen for skrifttyperne Type 1,
TrueType og OpenType. Hvis disse skrifttyper ikke er integreret i PostScript-filen, fortsætter Distiller sin
søgning i andre skrifttypemapper i filen. Distiller søger i følgende skrifttypemapper i Windows:

/Ressource/Skrifttype i mappen Acrobat

/Programmer/Fælles filer/Adobe/Fonts

Distiller søger i følgende skrifttypemapper i Mac OS:

/Ressource/Skrifttype i mappen Acrobat

/Users/[brugernavn]/Library/Fonts

/Bibliotek/Skrifttyper

/System/Bibliotek/Skrifttyper

Acrobat-installationen omfatter versioner (kun med bredde) af mange almindelige
kinesiske, japanske og koreanske skrifttyper, og Distiller har derfor adgang til disse
skrifttyper i Acrobat. Sørg for, at skrifttyperne er tilgængelige på computeren. (I Windows
skal du vælge Komplet, når du installerer Acrobat, eller vælge Brugerdefineret og derefter
vælge indstillingen Understøttelse af asiatiske sprog under kategorien Vis Adobe PDF-fil.
I Mac OS installeres disse skrifttyper automatisk.

Oplysninger om, hvordan du medtager skrifttyper i en PostScript-fil, finder du i
dokumentationen til det program og den printerdriver, du bruger til at oprette PostScript-
filen med.

Distiller understøtter ikke Type 32-skrifttyper.

Hvis du vil angive andre skrifttypemapper, som Distiller skal søge i, skal du vælge Indstillinger >
Skrifttypeplaceringer i Acrobat Distiller. Klik derefter på Tilføj i dialogboksen for at tilføje en skrifttypemappe.
Vælg Ignorer TrueType-versioner af standard PostScript-skrifttyper for at udelade TrueType-skrifttyper, der
har det samme navn som en skrifttype i PostScript 3-skrifttypesamlingen.

Hvis Distiller skal have adgang til en skrifttypemappe, der er blevet flyttet, skal du bruge denne
dialogboks til at fjerne mappen fra den gamle placering og føje den til den nye placering.

Eksempler på PDF-filer uden lokale skrifttyper

Du kan oprette et udskriveligt eksempel på dokumentet, der indsætter standardskrifttyper for eventuel tekst,
der er formateret med skrifttyper, som ikke er tilgængelige på den lokale computer, uden at skrifttyperne
bliver integreret i PDF-dokumentet. Dermed får du mulighed for at vurdere, om du vil integrere disse lokale
skrifttyper i PDF-dokumentet for at få dokumentet til at se ud på den ønskede måde.

Vælg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Indstillinger, og fjern derefter
markeringen fra Brug lokale skrifttyper.

Hvis en skrifttype ikke kan erstattes, vises teksten som punkttegn, og en
fejlmeddelelse vises i Acrobat.

Find navne på PostScript-skrifttyper

Hvis du vil angive et skrifttypenavn manuelt i panelet Skrifttyper i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger, kan
du finde den præcise stavemåde for navnet ved hjælp af en PDF-fil.

1. Brug et program til at oprette et dokument med en side med skrifttypen.

2. Opret en PDF-fil ud fra dokumentet.
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3. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg Filer > Egenskaber > Skrifttyper.

4. Skriv navnet på skrifttypen ned med den samme stavemåde og den samme brug af store
og små bogstaver og orddeling, som navnet vises med i dialogboksen med
skrifttypeoplysninger.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Oversigt over Acrobat Distiller
Styr konverteringskøen
Indstillinger i Distiller
Retningslinjer for oprettelse af PostScript-filer
Om overvågede mapper (Acrobat Pro)
Konfigurer overvågede mapper (Acrobat Pro)

Oversigt over Acrobat Distiller

I Acrobat Distiller kan du vælge indstillinger, der skal bruges til konvertering af dokumenter til PDF-format,
sikkerhedsindstillinger og oplysninger om skrifttype. I Acrobat Distiller-vinduet kan du også overvåge job, du
har stillet i kø til PDF-konvertering.

Hovedvinduet i Acrobat Distiller (Windows)

A. Menuer B. Adobe PDF-indstillingsfiler C. Filer i jobkøen D. Mislykket job E. Genvejsmenu F. Statusvindue 

I Acrobat Pro kan du konvertere PostScript-filer automatisk ved at konfigurere en overvåget mappe i
Distiller.

Start Acrobat Distiller (Windows) ved at vælge Alle programmer > Adobe Acrobat Distiller DC.

Styr konverteringskøen

I Distiller er det muligt at sætte PostScript-filer, du har oprettet i oprettelsesprogrammer, i kø og derefter
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overvåge dem under PDF-konverteringsprocessen.

Sæt en PostScript-fil i kø

1. Vælg en Adobe PDF-indstillingsfil i pop op-menuen Standardindstillinger i Distiller.

2. (Valgfrit) Vælg Indstillinger > Sikkerhed, og vælg et krypteringsniveau.

3. Åbn PostScript-filen, og start konverteringsprocessen med en af følgende metoder:

Vælg Filer > Åbn, marker en PostScript-fil, og klik derefter på Åbn.

Træk en eller flere PostScript-filer fra skrivebordet til Acrobat Distiller-vinduet.

Klik på pause, før du udfører trin 3, hvis du vil gennemse køen, før Distiller påbegynder konvertering af
filerne.

Skift køen under behandling

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på Pause, hvis du vil stoppe behandlingen af det aktuelle job midlertidigt.
Klik på Fortsæt, hvis du vil genoptage behandlingen af det aktuelle job.
Du kan slette filer i køen ved at klikke på Annuller job. Annuller job sletter alle filer i køen,
som endnu ikke er færdigbehandlet. Du kan også (Kun i Windows) markere og højreklikke
på de enkelte filer i jobkøen, du vil slette, og derefter vælge Annuller job for kun at slette
disse filer.
(Kun Windows) Hvis du vil åbne mappen med de valgte filer, skal du højreklikke på
jobkøen og vælge Gennemse.
(kun Windows) Hvis du vil åbne den valgte PDF-fil i Acrobat, en browser eller Reader,
skal du højreklikke på jobkøen og vælge Vis. Eller du kan åbne PDF-filen i Acrobat ved at
dobbeltklikke på den.

Gem en oversigt over jobkøen (kun Windows)

Højreklik på jobkøen, og vælg Gem liste.

Distiller gemmer og åbner oversigten som en PDF-fil.

Ryd køen

Fjern alle midlertidigt afbrudte og konverterede filer fra listen:

(Windows) Højreklik på jobkøen, og vælg Ryd oversigten.
(Mac OS) Klik på knappen Ryd liste over køen.

Indstillinger i Distiller

Indstillingerne for Distiller styrer globale Distiller-indstillinger. Du kan konfigurere indstillinger i Distiller ved at
vælge Filer > Indstillinger (Windows) eller Distiller > Indstillinger (Mac OS).



Giv mig besked, når overvågede mapper ikke er tilgængelige (Acrobat Pro)

(Windows) Giv besked, når Windows-mappen TEMP er næsten fuld

Bed om at få oplyst destination for PDF-fil

Bed om, at den eksisterende PDF-fil bliver erstattet

Vis PDF-fil, når Distiller er i brug

Slet logfiler til udførte jobs
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Returnerer en meddelelse,
hvis en overvåget mappe er utilgængelig eller ikke kan findes.

Advarer dig, hvis den ledige plads
på harddisken er mindre en 1 MB. Den ledige plads på harddisken skal som udgangspunkt være dobbelt så
stor som den PostScript-fil, der behandles.

Gør det muligt for dig at angive navn og placering på filer, når
du bruger trække og slippe eller kommandoen Udskriv.

Advarer dig, hvis du er i færd med at overskrive en
eksisterende PDF-fil.

Åbner automatisk den konverterede PDF-fil.

Opretter kun en logfil (med navnet messages.log), hvis der er meddelelser fra
fortolkning af PostScript-filen, eller hvis der opstår en PostScript-fejl. (Der oprettes altid logfiler for mislykkede
jobs)

Retningslinjer for oprettelse af PostScript-filer

Hvis du vil finjustere oprettelsen af PDF-filen med Distiller-parametre eller pdfmark-operatorer, skal du først
oprette en PostScript-fil og derefter konvertere denne fil til PDF-format. Se Acrobat Developer Center på
http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dkwww.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dkAdobe Acrobat
DC SDK.

I programmer til oprettelse af dokumenter, f.eks. Adobe InDesign, konverteres en fil til PostScript-format ved
hjælp af kommandoen Udskriv sammen med Adobe PDF-printeren. Dialogboksene til udskrivning kan variere
fra et program til et andet. I dokumentationen til programmet finder du en beskrivelse af, hvordan du opretter
en PostScript-fil i det pågældende program.

Vær opmærksom på følgende retningslinjer, når du opretter PostScript-filer:

Brug PostScript Sprogniveau 3, når det er muligt, for at drage fordel af de mest
avancerede PostScript-funktioner.

Brug Adobe PDF-printeren som PostScript-printer.

(Windows) Send de skrifttyper, der er brugt i dokumentet.

Giv en PostScript-fil det samme navn som det oprindelige dokument, men med
filtypenavnet .ps. Nogle programmer bruger i stedet filtypenavnet .prn.

Brug farve og brugerdefinerede sidestørrelser, der er tilgængelige for Adobe Acrobat
Distiller PPD-filen. Andre PPD-filer kan forårsage uhensigtsmæssige farver, skrifttyper
eller sidestørrelser i PDF-dokumentet.

Når du bruger FTP til overførsel af filer mellem computere, skal du sende PostScript-
filerne som 8 bit binære data, især hvis platformene er forskellige. Det konvertering af
linjeafslutninger til vognretur eller omvendt.

Om overvågede mapper (Acrobat Pro)

Du kan konfigurere Distiller til at søge efter PostScript-filer i bestemte mapper kaldet overvågede mapper.
Der kan overvåges op til 100 mapper i Distiller. Når Distiller finder en PostScript-fil i den indgående mappe i
en overvåget mappe, konverteres filen til PDF, og PDF-dokumentet (og normalt PostScript-filen og evt.
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tilknyttede logfiler) flyttes til den udgående mappe. En overvåget mappe kan have sine egne Adobe PDF-
indstillinger og -sikkerhedsindstillinger, som gælder for alle de filer, der behandles fra den pågældende
mappe. Sikkerhedsindstillinger for en overvåget mappe har forrang for sikkerhedsindstillingerne for Distiller.
Distiller konverterer f.eks. ikke en PostScript-fil i en overvåget mappe, hvis filen er skrivebeskyttet.

(Windows) Indstillinger er entydige for hver bruger. På et ikke-NTFS-filsystem har alle brugere af systemet
læse- og skriveadgang til de brugerdefinerede indstillingsfiler i denne indstillingsmappe. På et NTFS-system
er det kun filer, som er oprettet af de respektive brugere, der er læse- og skriveadgang til. Indstillingsfiler,
som er oprettet af andre brugere, er skrivebeskyttede. (De standardindstillingsfiler, der installeres sammen
med Adobe Acrobat Distiller DC, er skrivebeskyttede og skjulte.)

(Mac OS) Hver brugers indstillinger for Distiller er normalt ikke tilgængelige for andre brugere. Hvis en
overvåget mappe skal deles med andre brugere, skal den person, der har oprettet mappen, angive de
relevante tilladelser til de ind- og udgående mapper. Deling gør det muligt for andre brugere at kopiere filer til
den indgående mappe og hente filer fra den udgående mappe. Personen, der opretter mappen, skal være
logget på systemet og have Distiller kørende. De andre brugere skal logge på eksternt for at få adgang til den
aktivt overvågede mappe og få filerne behandlet.

Du kan ikke angive overvågede mapper som en netværkstjeneste for andre brugere. Alle brugere,
som opretter PDF-filer, skal have licens til Acrobat Pro.

Konfigurer overvågede mapper (Acrobat Pro)

1. Vælg Indstillinger > Overvågede mapper i Acrobat Distiller DC.

2. Klik på Tilføj mappe, og vælg destinationsmappen. Distiller anbringer automatisk en
indgående og en udgående mappe i destinationsmappen. Du kan placere ind- og
udgående mapper på ethvert niveau af et diskdrev.

3. Hvis du vil definere sikkerhedsindstillinger for en mappe, skal du markere mappen og
klikke på Rediger sikkerhed. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Overvågede
mapper.

Der vises et sikkerhedsikon foran de mappenavne, der er angivet sikkerhed
for. Hvis en mappe skal indeholde de oprindelige indstillinger, du valgte i vinduet Distiller,
skal du markere mappen og klikke på Ryd sikkerhed.

4. Angiv indstillinger for Adobe PDF-konvertering for mapperne:

Hvis du vil redigere de Adobe PDF-indstillinger, der skal anvendes på en mappe, skal
du markere mappen, klikke på Rediger indstillinger og redigere Adobe PDF-
indstillingerne. Klik på OK for at gemme indstillingerne i den overvågede mappe som
en mappe med filbetegnelsen .joboptions.

Hvis du vil bruge et andet sæt Adobe PDF-indstillinger, skal du markere mappen og
klikke på Indlæs indstillinger. Brug en af de indstillinger, du har defineret, navngivet
og gemt, og klik derefter på OK.

5. Angiv indstillinger til at styre behandlingen af filer:

Skriv et antal sekunder, der angiver, hvor ofte mapperne skal kontrolleres. Du kan
skrive op til 9999 sekunder. (F.eks. er 120 lig med 2 minutter, og 9999 lig med 2
timer og 45 minutter)

Vælg, hvad du vil gøre med PostScript-filen, når den er behandlet. Filen kan flyttes til
den udgående mappe sammen med PDF-filen, eller den kan slettes. En eventuel
logfil kopieres automatisk til den udgående mappe.

Hvis du vil slette PDF-filer efter en bestemt periode, skal du indtaste et antal dage
mellem 1 og 999. Når det angivne antal dage er gået, slettes filerne automatisk.
Denne indstilling sletter også PostScript- og logfiler, hvis du har valgt, at de skal
slettes.

6. Hvis du vil fjerne en mappe, skal du markere den og klikke på Fjern mappe. Sørg for, at
Distiller er færdig med at behandle alle filerne i mappen, før du fjerner den.

Når du fjerner en overvåget mappe, slettes de ind- og udgående mapper,
indholdet eller filen Mappe.joboptions ikke. Du kan slette dem manuelt efter behov.
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Relaterede links
Oversigt over oprettelse af PDF-dokumenter
Oprettelse af enkle PDF-dokumenter med Acrobat
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
Scan dokumenter til PDF
Brug af Adobe PDF-printeren
Konvertering af websider til PDF
Oprettelse af PDF-dokumenter med PDFMaker (Windows)
Tilpasse Adobe PDF-indstillinger
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Websider og PDF-dokumenter
Konvertering af websider til PDF-format i Internet Explorer, Google Chrome og Firefox
(Windows)
Konverter websider til PDF-format i Acrobat
Ændring af indstillinger for websidekonvertering
Indstillinger for websidekonvertering

Websider og PDF-dokumenter

Kernen i en webside er en fil, der er skrevet i HTML (Hypertext Markup Language). Normalt indeholder
HTML-filen tilknytninger til andre filer, der enten vises på websiden eller styrer, hvordan den ser ud eller
fungerer.

Når du konverterer en webside til PDF, er HTML-filen og alle tilknyttede filer – som f.eks. JPEG-billeder,
Adobe FLA-filer, CSS (Cascading Style Sheets), tekstfiler, grafikobjekter og formularer – medtaget i
konverteringsprocessen.

Den nye PDF-fil fungerer stort set som den oprindelige webside. For eksempel vises og fungerer grafik,
hyperlinks, grafikobjekter og de fleste mediefiler normalt i PDF-filen. (Animerede GIF-filer vises som
stillbilleder, der viser den seneste ramme af animationen.)

PDF-filen fungerer også akkurat som enhver PDF-fil. For eksempel kan du navigere gennem filen ved at
bladre eller bruge bogmærker. Brugere kan tilføje kommentarer til den, og du kan tilføje sikkerhed,
formularfelter og andre funktioner, der forbedrer den.

Når du forbereder konvertering af websider til PDF-format, er der nogle faktorer, du skal overveje, som har
betydning for din tilgang til konverteringen:

Hvor meget vil du konvertere?

Hvis du kun vil konvertere udvalgte områder af den aktuelt åbne webside, skal du bruge
PDFMaker i Internet Explorer. Hvis du vil konvertere flere niveauer af eller et helt
websted med flere sider til PDF-format, skal du arbejde i Acrobat.

Vil du oprette en ny PDF-fil ud fra websiderne eller føje de konverterede sider til en
eksisterende PDF-fil?

Du kan gøre begge dele i Acrobat eller Internet Explorer, men du skal vælge forskellige
knapper eller kommandoer for at udføre disse handlinger.

For at konvertere sider på kinesisk, japansk og koreansk (CJK) til PDF i en vestligt system i
Windows, skal du have installeret CJK-sprogfilerne, da Acrobat blev installeret. Du bør også vælge en
hensigtsmæssig kodning i konverteringsindstillingerne for HTML.

Konvertering af websider til PDF-format i Internet Explorer, Google
Chrome og Firefox (Windows)

Acrobat installerer en Adobe PDF-værktøjslinje i Internet Explorer (8.0 eller nyere), Google Chrome og
Firefox. Ved hjælp af kommandoerne på denne værktøjslinje kan du på forskellig vis konvertere den aktuelt
viste webside til en PDF. Du kan for eksempel konvertere hele websiden eller udvalgte dele af den. Du kan
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også oprette en PDF-fil eller føje den konverterede webside til en eksisterende PDF-fil. Værktøjslinjen
indeholder også kommandoer, der starter yderligere handlinger efter konvertering, f.eks. vedhæftning af den
nye PDF-fil til en ny e-mail-meddelelse eller udskrivning af filen.

Se videoen Oprettelse af PDF-filer fra en webbrowser for at få yderligere oplysninger.

En menu på PDF-værktøjslinjen giver adgang til nemme konverterings- og udskrivningsfunktioner.

Konverter en webside til PDF-format

Hvis du vil konvertere en webside til en PDF-fil, skal du gøre følgende:

1. Gå til websiden.

Brug Internet Explorer, Firefox eller Chrome til Windows.

Brug Firefox til Mac.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder via menuen Konverter på værktøjslinjen Adobe
PDF:

Hvis du vil oprette et nyt PDF-dokument ud fra den aktuelt åbne webside, skal du
vælge Konverter webside til PDF. Vælg derefter en placering, indtast et filnavn, og
klik på Gem.

Hvis du vil føje en PDF-version af den webside, du har åbnet, til et andet PDF-
dokument, skal du vælge Føj webside til eksisterende PDF. Find og vælg derefter
den eksisterende PDF-fil, og klik på Gem.

(Kun Internet Explorer og Firefox) Hvis du vil oprette og udskrive en PDF-fil ud fra
den aktuelt åbne webside, skal du vælge Udskriv webside. Angiv indstillinger, når
konverteringen er gennemført, og dialogboksen Udskriv vises, og klik derefter på OK.

(Kun Internet Explorer og Firefox) Hvis du vil oprette en PDF-fil ud fra den aktuelt
åbne webside og vedhæfte den i en tom e-mail, skal du vælge Konvertér webside
og e-mail. Angiv derefter en placering og et filnavn til PDF-filen, og klik Gem. Indtast
relevante oplysninger i e-mail-meddelelsen, som åbnes, når konverteringen er
gennemført.

For alle disse indstillinger skal du vælge Vis Adobe PDF-resultater for at åbne PDF-
outputfilen efter konverteringen.

Adobe-ikonet Opret PDF-fil føjes til de understøttede browsere, når du installerer Acrobat. Hvis du
ikke ser ikonet Opret PDF-fil, skal du gøre følgende:

Vælg Vis > Værktøjslinjer > Adobe Acrobat Opret PDF Toolbar i Internet Explorer.

Vælg Funktioner > Tilføjelsesprogrammer > Tilføjelser, og aktivér derefter tilføjelsen
Adobe Acrobat – Opret PDF. Få flere oplysninger under Aktivér tilføjelsen Opret PDF til
Mozilla Firefox.

Vælg Tilpas menu > Indstillinger og derefter Udvidelser i venstre rude i Google
Chrome. Aktivér udvidelsen Adobe Acrobat – Opret PDF. Få flere oplysninger under
Aktivér udvidelsen Opret PDF til Google Chrome.

Konverter del af en webside til en PDF-fil (Internet Explorer og Firefox)

http://www.adobe.com/go/lrvid_003_acrx_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/enable-createpdf-extension-firefox.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/enable-createpdf-extension-firefox.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/enable-createpdf-extension-chrome.html


Bemærk:

Til toppen

1. Marker tekst og billeder på en webside ved at trække markøren.

2. Højreklik på det markerede indhold, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil oprette en ny PDF, skal du vælge Konverter til Adobe PDF eller
Konverter webside til Adobe PDF (Internet Explorer) eller Konverter markering til
Adobe PDF (Firefox). Vælg derefter et navn og en placering til PDF-dokumentet.

Hvis du vil føje det markerede indhold til en anden PDF-fil, skal du vælge Tilføj til
eksisterende PDF-fil (Internet Explorer) eller Tilføj markering til eksisterende
PDF-fil (Firefox). Find og marker derefter det PDF-dokument, som markeringen skal
føjes til.

Konvertere markerede områder på en webside til PDF-format (Kun Internet
Explorer)

Du kan bruge indstillingen Marker til at markere bestemte områder på en webside til konvertering. Du kan
bruge denne indstilling til at konvertere vigtigt indhold på en webside og udelade uønsket indhold som f.eks.
annoncer.

1. På værktøjslinjen Adobe PDF skal du klikke på Vælg (ved siden af Konverter).

2. Når du bevæger markøren rundt på websiden, angiver en rødprikket streg de områder,
der kan markeres på websiden. Klik på de områder, der skal konverteres. De markerede
områder vises i blå kasser. Klik igen for at fjerne markeringen af et område.

3. Fortsæt med konverteringen på normal vis.

4. Hvis du vil fravælge alle områder og afslutte markeringstilstanden, skal du klikke på
Vælg igen.

Konverter en sammenkædet webside til PDF

Højreklik på den sammenkædede tekst i den åbne webside, og vælg et af følgende:

Hvis du vil føje den sammenkædede webside til en eksisterende PDF-fil, skal du
vælge Føj linkdestinationen til en eksisterende PDF-fil. Find og vælg derefter den
eksisterende PDF-fil, og klik på Gem.

Hvis du vil konvertere den sammenkædede webside til en ny PDF-fil, skal du vælge
Konverter hyperlinkdestination til Adobe PDF.

Genvejsmenuen indeholder også indstillingerne Føj til en eksisterende PDF-fil og Konverter til
Adobe PDF. Hvis du vælger en af disse indstillinger, bliver den aktuelt åbne webside konverteret, og ikke det
markerede link.

Konverter websider til PDF-format i Acrobat

Du kan konvertere en åben webside til en PDF-fil fra Internet Explorer; Google Chrome eller Firefox, men
konvertering fra Acrobat tilbyder flere indstillinger. Du kan f.eks. medtage et helt websted i PDF-filen eller blot
nogle niveauer af webstedet.

Konverter en webside til PDF-format

1. Vælg Filer > Opret > PDF-fil ud fra webside.  Alternativt kan du vælge Værktøjer >
Opret PDF > Webside.

2. Angiv den fulde sti til websiden, eller klik på Gennemse for at finde en HTML-fil.
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Bliv på samme sti

Bliv på samme server
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3. Hvis du vil ændre antallet af niveauer på webstedet, der skal konverteres, skal du klikke
på Hent flere niveauer. Skriv det antal niveauer, du vil medtage, eller vælg Hent hele
webstedet for at medtage alle niveauerne fra webstedet.

Nogle websteder indeholder hundredvis eller tusindvis af sider. Konvertering
af et stort websted kan medføre, at systemet bliver langsomt eller holder op med at
svare. I værste fald kan handlingen opbruge al ledig plads og hukommelse på harddisken
og dermed forårsage systemnedbrud. Du kan med fordel begynde med kun at hente ét
niveau med sider og derefter gennemgå siderne for at finde bestemte links, der skal
hentes.

4. Hvis Hent kun N niveauer er valgt, skal du vælge den ene af eller begge disse
indstillinger:

Overfører kun websider, som er underordnet den URL-adresse, du
angiver.

Overfører kun websider, der er gemt på den samme server.

5. Klik på Indstillinger/Avancerede indstillinger, rediger indstillingerne i dialogboksen
Konverteringsindstillinger for webside, og klik på OK.

6. Klik på Opret.

Du kan få vist PDF-sider, mens de hentes. Men du kan ikke redigere en side,
før hentningen er afsluttet.

Du skal ikke vente på, at konverteringen er gennemført, før du tilføjer nye anmodninger. Mens en
konvertering er i gang, kan du konvertere en anden side til en PDF-fil, og denne føjes til køen. Antallet af
anmodninger i køen angives af feltet Afventende konverteringer i dialogboksen Status for overførsel.

Føje en webside, der ikke er sammenkædet, til et eksisterende PDF-
dokument

Benyt denne fremgangsmåde til at føje sider til en PDF-fil, der kan skrives til. Hvis den originale PDF-fil er
skrivebeskyttet, bliver resultatet en ny PDF-fil i stedet for nye sider i den eksisterende PDF-fil.

1. Åbn det eksisterende PDF-dokument i Acrobat (dvs. det PDF-dokument, som du vil føje
en webside til).

2. Vælg Værktøjer > Organiser sider > Indsæt > Indsæt fra webside.

3. Angiv websidens adresse, du til tilføje, og vælg indstillinger som beskrevet for
konvertering af websider til PDF, og klik derefter på Tilføj.

4. Når websiden er konverteret til PDF, vil du se dialogboksen Indsæt side. Vælg nøjagtigt,
hvor du vil tilføje denne side i den eksisterende PDF, og klik derefter på OK.

Føje en sammenkædet webside til et eksisterende PDF-dokument

1. Åbn dokumentet, som tidligere er blevet konverteret til PDF i Acrobat. Rul evt. til den
side, som indeholder links til de sider, du vil tilføje.

2. Højreklik på linket, og vælg Føj til dokument.

Når sider er blevet konverteret, ændres links til disse sider til interne links, og
hvis du klikker på et link, kommer du til PDF-siden i stedet for til den oprindelige HTML-
side på internettet.
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Konverteringsindstillinger

Opret bogmærker

Konvertere en sammenkædet webside til et nyt PDF-dokument

1. Åbn dokumentet, som tidligere er blevet konverteret til PDF i Acrobat. Rul evt. til den
side, som indeholder et weblink, du vil konvertere.

2. Højreklik på webhyperlinket, og vælg Åbn webhyperlink som nyt dokument.

I Windows kan du også konvertere et sidelink fra en webside, der er vist i Internet Explorer,
Google Chrome eller Firefox, ved hjælp af en tilsvarende genvejskommando.

Kopier et webhyperlinks URL-adresse

Brug denne fremgangsmåde til at kopiere stien til et webhyperlink til udklipsholderen, så det kan bruges til
andre formål.

1. Åbn dokumentet, som tidligere er blevet konverteret til PDF i Acrobat. Rul evt. til den
side, som indeholder links til de sider, du vil kopiere.

2. Højreklik på linket, og vælg Kopiér hyperlinkplacering.

Ændring af indstillinger for websidekonvertering

Indstillingerne for konvertering af websider til PDF kan anvendes på konverteringsprocessen. Ændringerne af
indstillingerne berører ikke de eksisterende PDF-filer.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox skal du på værktøjslinjen Adobe PDF
vælge Konverter > Indstillinger.
I Acrobat skal du vælge Filer > Opret > PDF ud fra webside og derefter klikke på
Indstillinger.
I Acrobat skal du vælge Værktøjer > Opret PDF > Webside og derefter klikke på
Avancerede indstillinger.

2. Vælg de ønskede indstillinger under Konverteringsindstillinger og PDF-indstillinger på
fanen Generelt. Klik på Indstillinger for at få vist flere indstillinger for den valgte filtype.

3. Vælg de ønskede indstillinger for sidestørrelse, retning og skalering på fanen Sidelayout.

Indstillinger for websidekonvertering

Dialogboksen Konverteringsindstillinger for webside er tilgængelig i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
og Acrobat.

Fanen Generelt

Angiver konverteringsindstillingerne for HTML og tekst. Vælg en filtype, og klik
på Indstillinger for at angive egenskaber for skrifttype og andre egenskaber.

Opretter et kodet bogmærke for hver konverteret webside og bruger sidens titel
(elementet HTML Titel) som bogmærkenavn. Hvis siden ikke har en titel, anvendes URL-adressen som
bogmærkenavn.



Oprette PDF-koder

Anbring sidehoved og sidefod på nye sider

Skaler bredt indhold, så det passer til siden

Skift til liggende, hvis der skaleres til mindre end

Standard Kodning

Standard Kodning

Altid

Når siden ikke angiver kodning

Sprogspecifikke skrifttypeindstillinger

Standardfarver

Multimedieindhold

Bevar sidebaggrund

Gemmer en struktur i den PDF-fil, der svarer til HTML-strukturen på websiderne. Med
denne struktur kan du oprette kodede bogmærker for afsnit, listeelementer og andre elementer, der anvender
HTML-elementer.

Anbringer et sidehoved og en sidefod på hver side.
Sidehoveder viser websidens titel eller, hvis ingen titel er tilgængelig, websidens URL-adresse eller filsti.
Sidefødder viser websidens URL-adresse eller filsti samt dato og klokkeslæt for hentningen.

Fanen Sidelayout

Med indstillingerne for sidelayout kan du angive sidestørrelser og indstillinger for bredde, højde,
margenmålinger og sideretning.

Indstillingerne for Skalering er følgende:

Skalerer en sides indhold igen, hvis dette er nødvendigt for
at få indholdet til at passe til bredden på siden. Hvis denne indstilling ikke er valgt, justeres papirstørrelsen,
så den passer til sidens indhold, hvis det er nødvendigt.

Ændrer sideretningen til liggende, hvis størrelsen på
den nye udgave af siden er mindre end den angivne procentdel af den oprindelige størrelse. Denne indstilling
er kun tilgængelig, når der er valgt stående sideretning.

Konverteringsindstillinger for HTML

Denne dialogboks åbnes, når du vælger HTML under fanen Generelt i dialogboksen Konverteringsindstillinger
for webside og derefter klikker på knappen Indstillinger.

Gør det muligt at vælge følgende indstillinger:

Indstiller inputkodningen af en fils tekst fra en menu med operativsystemer og
alfabeter.

Ignorerer alle kodninger, der er angivet i HTML-kildefilen, og bruger valget, der er vist i
indstillingen Standardkodning.

Bruger kun valget, der er vist i indstillingen Standardkodning, hvis
HTML-kildefilen ikke angiver en kodningstype.

Med disse indstillinger kan du ændre sprogscriptet, brødtekstens
skriftsnit og den grundlæggende skriftsnitstørrelse.

Angiver standardfarver for tekst, sidebaggrunde og weblinks. Åbn en palet ved at klikke på
farveknappen, og vælg farven. Hvis du vil bruge disse i PDF-filen, skal du vælge Gennemtving disse
indstillinger for alle sider. Når denne indstilling ikke er valgt, anvendes standardfarverne kun på de sider, der
ikke har et angivet farveskema.

Angiver, om hentning af multimedier skal deaktiveres, om multimediefiler skal integreres,
når det er muligt, eller om der skal oprettes links til multimedier (f.eks. SWF-filer) via en URL-adresse.

Angiver, hvorvidt der skal vises farver og fliselagte billeder i sidebaggrunde samt
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Konverter billeder

Understreg links

Udvid blokke, der kan rulles i

Inputkodning

Sprogspecifikke skrifttypeindstillinger

Standardfarver

Ombryd linjer ved margen

farver i tabelceller. Hvis disse indstillinger ikke er valgt, kan konverterede websider se anderledes ud, end de
gør i en webbrowser, men de kan være nemmere at læse, når de udskrives.

Medtager billeder i konverteringen til PDF-format.

Understreger tekstweblinks på siderne.

Udvider blokke, der kan rulles i, for at omfatte alle oplysninger om den
konverterede PDF-fil.

Tekstindstillinger

Angiver inputkodningen af tekst for en fil.

Med disse indstillinger kan du ændre sprogscriptet, brødtekstens
skriftsnit og den grundlæggende skriftsnitstørrelse.

Indstiller standardfarverne for tekst og sidebaggrunde. Åbn en palet ved at klikke på
farveknappen, og vælg farven.

Indsætter et blødt linjeskift, når teksten når kanten af tekstområdet på siden.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Vælg en Adobe PDF-forudindstilling for konvertering af filer
Adobe PDF-forudindstillinger
Om PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder
Tilpasse Adobe PDF-indstillinger
Adobe PDF-indstillinger
PDF-kompatibilitetsniveauer
Deling af brugerdefinerede PDF-indstillinger
Komprimering og nedsampling af billeder
Komprimeringsmetoder

Vælg en Adobe PDF-forudindstilling for konvertering af filer

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Start Acrobat Distiller.

I et Adobe Creative Cloud-program skal du vælge Filer > Udskriv, derefter Adobe
PDF som målprinteren og klikke på Udskriftsindstillinger (Photoshop) eller Opsætning
> Indstillinger (InDesign).

(Windows) I Office 2007 eller nyere programmer skal du vælge Acrobat >
Indstillinger.

(Windows) Hvis du bruger et andet oprettelsesprogram eller -hjælpeprogram, skal du
vælge Adobe PDF > Rediger konverteringsindstillinger.

2. Vælg en forudindstilling i menuen Standardindstillinger (eller Konverteringsindstillinger).

Adobe PDF-forudindstillinger

En PDF-forudindstilling er en gruppe indstillinger, som påvirker processen med at oprette et PDF-dokument.
Disse indstillinger har til hensigt at afbalancere filstørrelse i forhold til kvalitet, afhængigt af hvordan PDF-
dokumentet bruges. De fleste forudindstillinger deles på tværs af Adobe Creative Cloud-programmer,
inklusive InDesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC og Acrobat DC. Du kan også oprette og dele
brugerdefinerede forudindstillinger til dine egne outputkrav. En gemt fil med PDF-forudindstillinger har
suffikset .joboptions.

Nogle få af de følgende forudindstillinger er ikke tilgængelige, før de flyttes fra mappen Extras (hvor de blev
installeret som standard) til mappen Settings til brugerdefinerede indstillinger.

Acrobat Standard CC indeholder ikke Extras-mappen. De forudindstillinger, der er installeret i
Extras-mappen, er kun tilgængelige i Acrobat Pro DC.

Mapperne Extras og Settings til standardindstillinger findes normalt på følgende placeringer.

(Windows XP) Documents and Settings/Alle brugere/Application Data/Adobe/Adobe PDF

(Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8) ProgramData/Adobe/Adobe PDF

(Acrobat Pro DC til Mac OS) Bibliotek/Programsupport/Adobe PDF



Udskrift i høj kvalitet

Store sider (Acrobat Pro)

PDF/A-1b: 2005 (CMYK og RGB)

PDF/X-1a (2001 og 2003) (Acrobat Pro)
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PDF/X-4 (2007) (Acrobat Pro)

Trykkvalitet

De standardindstillingsfiler, der installeres sammen med Distiller, er skrivebeskyttede og skjulte.

 

De brugerdefinerede indstillinger findes på følgende placeringer:

(Windows XP) Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe
PDF/Settings

(Windows Vista, Windows 7 eller Windows 8)
Brugere/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Acrobat Pro DC til Mac OS)
Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe PDF/Indstillinger

 

Nogle forudindstillinger er ikke tilgængelige i nogle Adobe Creative Cloud-programmer.

Gennemgå regelmæssigt dine PDF-indstillinger. Indstillingerne vender ikke automatisk tilbage til
standardindstillingerne. Programmer og værktøjer, som opretter PDF-dokumenter, bruger det sidste sæt
definerede eller valgte indstillinger.

Opretter PDF-dokumenter til kvalitetsudskrivning på desktopprintere og
korrekturenheder. Denne forudindstilling bruger PDF 1.4, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og
monokrome billeder til 1200 ppi. Den integrerer endvidere erstatningsskrifttyper for alle skrifttyper, bevarer
farver uændret og samkopierer ikke gennemsigtighed (for filtyper, der kan bruges gennemsigtighed i). Disse
PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere.

Opretter PDF-dokumenter, der egner sig til visning og udskrivning af tekniske
tegninger, som er større end 200 x 200" (508 x 508 cm). Disse PDF-dokumenter kan åbnes i Acrobat og
Reader 7.0 og nyere versioner.

Bruges til langtidsopbevaring (arkivering) af elektroniske dokumenter.
PDF/A-1b bruger PDF 1.4 og konverterer alle farver til enten CMYK eller RGB, afhængigt af den valgte
standard. Disse PDF-dokumenter kan åbnes i Acrobat- og Reader-versioner 5.0 og nyere.

PDF/X-1a kræver, at alle skrifttyper integreres, de relevante PDF-
afgrænsningsrammer angives, og farver vises som CMYK, staffagefarver eller begge. Kompatible filer skal
indeholde oplysninger, som beskriver den udskriftsbetingelse, de er forberedte til. PDF-filer, der er oprettet
med PDF/X-1a-overenstemmelse, kan åbnes i Acrobat 4.0 og Acrobat Reader 4.0 og nyere.
PDF/X-1a bruger PDF 1.3, nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder til 1200
ppi. Den integrerer erstatningsskrifttyper for alle skrifttyper, opretter ukodede PDF-filer og samkopierer
gennemsigtighed med indstillingen Høj opløsning.

Forudindstillingerne PDF/X-1a:2003 og PDF/X-3 (2003) placeres på computeren under
installationen. De er imidlertid ikke tilgængelige, før de flyttes fra mappen Extras til mappen Settings.  

Denne forudindstilling er baseret på PDF 1.4, som indeholder understøttelse
til dynamisk gennemsigtighed. PDF/X-4 har samme farvestyring og ICC-farvespecifikationer (International
Color Consortium) som PDF/X-3. Du kan oprette PDF/X-4-kompatible filer direkte med Creative Suite 3-
programmer (Illustrator, InDesign og Photoshop). Brug funktionen Forhåndskontrol i Acrobat 9 til at
konvertere PDF-dokumenter til PDF/X-4-KLADDE.
PDF-filer, der er oprettet med PDF/X-4-kompatibilitet, kan åbnes i Acrobat 7.0 og Reader 7.0 samt nyere
versioner.

Opretter PDF-filer til tryk i høj kvalitet (for eksempel til digitalt tryk eller farveseparationer på en
fotosætter eller pladesætter). Den opretter derimod ikke filer, der er PDF/X-kompatible. I sådanne tilfælde er
kvaliteten af indholdet af størst betydning. Målet er at bevare alle de oplysninger i en PDF-fil, som et trykkeri
eller en tjenesteudbyder kræver for at kunne trykke dokumentet korrekt. Dette sæt indstillinger bruger PDF
1.4, konverterer farver til CMYK samt nedsampler farve- og gråtonebilleder til 300 ppi og monokrome billeder
til 1200 ppi. Den integrerer erstatningsskrifttyper for alle skrifttyper og bevarer gennemsigtighed (for filtyper,
der kan bruges gennemsigtighed i).
Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat 5.0 og Acrobat Reader 5.0 og nyere.



Rich Content PDF (Acrobat Pro DC)
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Mindste filstørrelse

Standard
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Bemærk: Inden du opretter en PDF-fil, der skal sendes til et trykkeri eller en printtjenesteudbyder, skal du
finde ud af, hvilken outputopløsning og andre indstillinger der er påkrævet. Eller bed om at få en .joboptions-
fil med de anbefalede indstillinger. Det er undertiden nødvendigt at tilpasse Adobe PDF-indstillingerne for en
bestemt udbyder og derefter levere din egen .joboptions-fil.

Opretter tilgængelige PDF-filer, som indeholder mærker, hyperlinks,
bogmærker, interaktive elementer og lag. Dette sæt indstillinger bruger PDF 1.6 og integrerer
erstatningsskrifttyper for alle skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving. Disse PDF-dokumenter kan
åbnes i Acrobat og Reader 7.0 samt nyere. (Forudindstillingen Rich Content PDF finder du i mappen Extras).

Denne forudindstilling blev kaldt eBook i tidligere versioner af nogle programmer.

Opretter PDF-filer til visning på internettet eller et intranet eller til distribution via et e-
mail-system. Dette sæt indstillinger bruger komprimering, nedsampling og en relativt lav billedopløsning. Det
konverterer alle farver til sRGB og (for Adobe Acrobat Distiller-baserede konverteringer) integrerer ikke
skrifttyper. Desuden optimeres filer til byte-serving.
Disse PDF-filer kan åbnes i Acrobat og Reader 6.0 samt nyere.

Opretter PDF-filer, der skal udskrives på desktopprintere eller digitale kopimaskiner, udgives på en
cd eller sendes til en klient som en udgivelseskorrektur. Dette sæt indstillinger bruger komprimering og
nedsampling for at holde filstørrelsen nede. Det integrerer imidlertid også erstatningsskrifttyper for alle
(tilladte) skrifttyper, der bruges i filen, konverterer alle farver til sRGB og udskriver med en mellemhøj
opløsning. Windows-erstatningsskrifttyper integreres som standard ikke. PDF-filer oprettet med denne
indstillingsfil kan åbnes i Acrobat og Reader 6.0 samt nyere.

Om PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder

PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder er defineret af International Organization for Standardization (ISO).
PDF/X-standarder anvendes til udveksling af grafisk indhold, PDF/E-standarder anvendes til interaktiv
udveksling af tekniske dokumenter, og PDF/A-standarder anvendes til langsigtet arkivering af elektroniske
dokumenter. Under konvertering til PDF kontrolleres den fil, der behandles, i forhold til den angivne standard.
Hvis PDF-dokumentet ikke opfylder den valgte ISO-standard, bliver du anmodet om enten at annullere
konverteringen eller oprette en fil, der ikke overholder standarden.

De mest anvendte standarder til en udgivelsesproces er flere forskellige PDF/X-formater: PDF/X-1a, PDF/X-3
og (i 2008) PDF/X-4. De mest anvendte standarder til PDF-arkivering er PDF/A-1a og PDF/A-1b (til mindre
stringente krav). Den eneste version af PDF/E er i øjeblikket PDF/E-1.

Se ISO- og AIIM-websteder for at få flere oplysninger om PDF/X, PDF/E og PDF/A.

Se www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_dk for at få flere oplysninger om oprettelse af og arbejde med PDF/A-
filer.

Tilpasse Adobe PDF-indstillinger

Du kan få brug for at oprette brugerdefinerede konverteringsindstillinger til bestemte job eller outputenheder.
De valg, du foretager, angiver, om dokumentskrifttyper integreres og erstattes ved 100 %, hvordan
vektorobjekter og billeder komprimeres og/eller samples, og om den PDF-fil, der oprettes, indeholder
professionelle udskrivningsdata som f.eks. OPI-kommentarer. Standardindstillingsfiler kan ikke ændres, men
kan dubleres og indgå i oprettelsen af nye indstillingsfiler.

Hvis PDF-filen er beregnet til professionel udskrivning, skal du bede din serviceudbyder om deres
brugerdefinerede .joboptions-fil med den anbefalede outputopløsning og andre indstillinger. På denne måde
vil den PDF-fil, du giver dem, have egenskaber, som sikrer et optimalt udskrivningsforløb.

Opret en brugerdefineret Adobe PDF-indstillingsfil

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_dk


Til toppen

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I Acrobat Distiller skal du vælge et af de foruddefinerede sæt indstillinger fra menuen
Standardindstillinger som udgangspunkt og derefter vælge Indstillinger > Rediger
Adobe PDF-indstillinger.

I oprettelsesprogrammer eller hjælpeprogrammer skal du vælge Adobe PDF som
printer – typisk i dialogboksene Sideopsætning eller Udskriv – og derefter klikke på
Egenskaber.

(Windows) I dialogboksen Acrobat PDFMaker skal du klikke på Avancerede
indstillinger på fanen Indstillinger.

Bemærk: I Windows kan du skifte til en anden forudindstilling i dialogboksen Adobe
PDF-indstillinger. Det kan du gøre ved at vælge Vis alle indstillinger nederst til
venstre og derefter markere en forudindstilling på listen til venstre.

Dialogboksen Adobe PDF-indstillinger (Windows)

2. Marker paneler et ad gangen, og foretag de nødvendige ændringer.

3. Du kan gemme din brugerdefinerede forudindstilling på en af følgende måder:

Klik på OK for at gemme en dubleret version af filen med den brugerdefinerede
indstilling. Filen omdøbes automatisk. Hvis du f.eks. redigerer forudindstillingen
Trykkvalitet, vises din første tilpassede version som Trykkvalitet (1).

Klik på Gem som, skriv et nyt beskrivende navn til filen, og klik på Gem.

Den brugerdefinerede fil gemmes i (Windows) /Documents and
Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings, (Vista/7/8)
User/[brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings eller (Mac OS)
Users/[brugernavn]/Library/Application Support/Adobe PDF/Settings.

Slet brugerdefinerede Adobe PDF-indstillingsfiler

1. I Acrobat Distiller skal du vælge Indstillinger > Fjern Adobe PDF-indstillinger.

2. Markér den brugerdefinerede fil, og klik på Fjern.

3. Gentag trin 2 efter behov, og klik derefter på Annuller for at lukke dialogboksen Fjern
Adobe PDF-indstillinger.

Adobe PDF-indstillinger



Kompatibilitet

Komprimering på objektniveau

Roter automatisk sider

Bemærk:

Samlet efter fil

Individuelt

Deaktiveret

Binding

Opløsning

Bemærk:

Sider

Integrer miniaturer

Optimer til hurtig webvisning

Indstillinger for Acrobat Distiller Adobe PDFMaker > Avancerede indstillinger indeholder et panel med
indstillinger, hvor du kan vælge at tilpasse dit PDF-output.

Indstillinger for panelet Generelt

I dette panel kan du vælge den version af Acrobat, som filerne er kompatible med, samt øvrige indstillinger
for filer og enheder.

Indstiller kompatibilitetsniveauet for PDF-filen. Hvis du bruger den seneste version (i dette
tilfælde version 1.7), får du glæde af alle de nyeste funktioner. Hvis du opretter PDF-dokumenter, som skal
distribueres bredt, skal du vælge et tidligere niveau for at sikre, at alle brugere kan se og udskrive
dokumentet.

Komprimerer strukturoplysninger (f.eks. bogmærker, tilgængelighed og
ikke-komprimerbare objekter), så disse oplysninger hverken kan ses eller bruges i Acrobat 5.0 eller Reader
5.0. Kun koder komprimerer strukturoplysninger. Fra anvender ingen komprimering.

Roterer automatisk sider i henhold til tekstens læseretning.

Hvis Behandl DSC-kommentarer er valgt på panelet Avanceret, og hvis kommentarer om
Visningsretning er medtaget, bestemmer disse kommentarer sideretningen.

Roterer alle sider, så de passer til udskriftsretningen på hovedparten af teksten i
dokumentet.

Roterer hver side for sig baseret på udskriftsretningen for teksten på den enkelte side.

Forhindrer, at sider roteres.

Angiver, om en PDF-fil skal vises med binding i venstre eller højre side. Indstillingen Binding
påvirker udseendet af sider i visningen Modstående - fortløbende og udseendet af miniaturebilleder side om
side.

Bruges i forbindelse med PostScript-filer til at emulere opløsninger baseret på den printer, de
skal udskrives på. Tilladte værdier kan ligge på mellem 72 og 4000. Brug standardindstillingen, medmindre
du vil udskrive PDF-filen på en bestemt printer, hvor opløsningen, der er defineret i den oprindelige
PostScript-fil, skal emuleres.

Hvis du øger opløsningsindstillingen, øges filstørrelsen, og den tid, der kræves til at behandle
nogle af filerne, kan blive forøget en smule.

Angiver, hvilke sider der skal konverteres til PDF.

Integrerer et miniaturebillede for hver enkelt side i PDF-filen, så filstørrelsen øges. Fjern
markeringen fra denne indstilling, hvis PDF-dokumentet skal kunne vises og udskrives af brugere, som
anvender Acrobat 5.0 og nyere versioner. Disse versioner genererer dynamisk miniaturebilleder, hver gang
du klikker på panelet Sider i en PDF-fil.

Omstrukturerer filen, så der opnås hurtigere adgang (indlæsning af én side
ad gangen eller byte-serving) fra webservere. Denne indstilling komprimerer tekst og streggrafik og
tilsidesætter komprimeringsvalg i panelet Billeder.



Standardsidestørrelse

Bemærk:

Nedsample (fra)

Gennemsnitlig nedsampling til

Undersampling til

Bi-kubisk nedsampling til

Komprimering/billedkvalitet

Udjævn kant til grå

Angiver den sidestørrelse, der skal bruges, når der ikke er angivet en i den
oprindelige fil. EPS-filer angiver en størrelse for afgrænsningsområdet, men ikke en sidestørrelse.

Indstillinger for panelet Billeder

Indstillingerne i panelet Billeder angiver komprimering og gensampling af farvebilleder, gråtonebilleder og
sort-hvid billeder. Du kan prøve dig frem med disse indstillinger, indtil du finder en passende balance mellem
filstørrelse og billedkvalitet.

Opløsningsindstillingen for farvebilleder og gråtonebilleder skal være 1,5-2 gange stregrasterfinheden, som
filen udskrives med. Monokrome billeders opløsning bør være den samme som outputenhedens, men vær
opmærksom på, at hvis et monokromt billede gemmes med en opløsning, der er højere end 1500 dpi, øges
filstørrelsen, uden at billedkvaliteten forbedres betydeligt. Billeder, som skal forstørres, f.eks. landkort, kræver
muligvis højere opløsninger.

Hvis du ændrer billeddataene i monokrome billeder, kan det få uventede visningsresultater, f.eks.
ingen billedvisning. Hvis dette sker, skal du slå ændring af billeddata fra og konvertere filen igen. Der er
størst sandsynlighed for, at dette problem opstår i forbindelse med undersampling, og der er mindst
sandsynlighed for, at det opstår i forbindelse med bi-kubisk nedsampling.

I følgende tabel vises almindelige printertyper og den anvendte opløsning målt i dpi, standardrasterfinheden
målt i lpi og en opløsning for ændring af billeddata målt i ppi. Hvis du f.eks. skal udskrive på en laserprinter
med 600 dpi, skal du angive 170 som den opløsning, der skal bruges ved ændring af billeddata.

Printeropløsning Standardrasterfinhed Billedopløsning

300 dpi (laserprinter) 60 lpi 120 ppi

600 dpi (laserprinter) 85 lpi 170 ppi

1200 dpi (imagesetter) 120 lpi 240 ppi

2400 dpi (imagesetter) 150 lpi 300 ppi

Reducerer billedopløsninger, som overstiger den værdi, der er angivet i For billeder
ovenfor, til opløsningen på outputenheden ved at kombinere pixel i et eksempelområde på billedet til én
større pixel.

Tager gennemsnittet af pixel i et prøveområde og erstatter hele området
med den gennemsnitlige pixelfarve ved den angivne opløsning.

Erstatter et helt område med en pixel, der vælges i dette eksempelområde, i den angivne
opløsning. Giver en hurtigere konverteringstid end nedsampling, men de nye billeder er mindre jævne og
mere kornede.

Bestemmer pixelfarve på baggrund af et vægtet gennemsnit og ikke en enkel
gennemsnitsmetode (som ved nedsampling). Denne metode er den langsomste, men den giver de mest
jævne toneovergange.

Anvender komprimering på farve- og gråtonebilleder samt sort-hvid billeder.
Indstiller også billedkvaliteten for farve- og gråtonebilleder.

Udjævner ujævne kanter i monokrome billeder. Vælg 2 bit, 4 bit eller 8 bit for at angive
4, 16 eller 256 niveauer af grå. (Med kantudjævning kan lille skrift eller tynde streger komme til at se
utydelige ud).



Bemærk:

Politik

Bemærk:

Integrer alle skrifttyper

Integrere OpenType-skrifttyper

Erstat integrerede skrifttyper, når procentdelen af brugte tegn er mindre end

Når integration mislykkes

Integrer altid

Integrer aldrig

Bemærk:

Tilføj navn

Bemærk:

Fjern

Bemærk:

Komprimering af tekst og streggrafik er altid slået til. Du kan slå indstillingen fra ved at indstille den
relevante Distiller-parameter. Få oplysninger om SDK på Acrobat Developer Center på
www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk (PDF, kun engelsk).

Åbner dialogboksen Billedpolitik, hvor du kan definere behandlingsindstillinger for Farvebilleder,
Gråtonebilleder og Sort-hvid billeder, som er lavere end de opløsninger, du angiver. Indtast en
opløsningsværdi for hver billedtype, og vælg derefter Ignorer, Vis advarsel og fortsæt eller Annuller job.

Indstillinger for panelet Skrifttyper

Med skrifttypeindstillingerne kan du angive, hvilke skrifttyper der skal integreres i en PDF-fil, og om der skal
integreres et undersæt af tegn i PDF-filen. Du kan integrere skrifttyperne OpenType®, TrueType og

PostScript. Skrifttyper med licensrestriktioner vises med et låseikon . Hvis du vælger en skrifttype med en
licensrestriktion, beskrives restriktionen i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Når du kombinerer PDF-filer, der har den samme erstatningsskrifttype, forsøger Acrobat at
kombinere erstatningsskrifttyperne.

Integrerer alle de skrifttyper, der bruges i filen. Skrifttypeintegration er nødvendig til
PDF/X-kompatibilitet.

Integrerer alle OpenType-skrifttyper, der bruges i filen, og bevarer
OpenType-skrifttypedata til avanceret streglayout. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Acrobat 7.0 (PDF
1.6) eller Acrobat 8 (PDF 1.7) er valgt i menuen Kompatibilitet i panelet Generelt.

Angiver en tærskel i
procent, hvis du kun vil integrere et undersæt af skrifttyperne. Hvis tærsklen f.eks. er 35, og mindre end 35 %
af tegnene bruges, integreres kun de pågældende tegn i Distiller.

Angiver, hvordan Distiller skal reagere, hvis programmet ikke kan finde en
skrifttype, der skal integreres under behandlingen af en fil.

Hvis kun bestemte skrifttyper skal integreres, skal du flytte dem til listen Integrer altid. Sørg
for, at Integrer alle skrifttyper er fravalgt.

Flyt skrifttyper, der ikke skal integreres, til denne liste. Vælg evt. en anden skrifttypemappe i
pop op-menuen, så du kan få vist skrifttypen på skrifttypelisten.

Skrifttyper med licensrestriktioner vises med et låseikon. Hvis du vælger en skrifttype med en
licensrestriktion, beskrives restriktionen i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Hvis den ønskede skrifttype ikke ligger i en skrifttypemappe, skal du klikke på Tilføj navn. Angiv
navnet på skrifttypen, vælg Integrer altid liste (eller Integrer aldrig liste), og klik på Tilføj.

En TrueType-skrifttype kan indeholde en indstilling, der er tilføjet af skrifttypedesigneren, som
forhindrer skrifttypen i at blive integreret i PDF-filer.

Fjerner en skrifttype fra listen Integrer altid eller Integrer aldrig. Denne handling fjerner ikke skrifttypen
fra systemet, men referencen til den fjernes på listen.

Acrobat indeholder ikke skrifttyperne Times, Helvetica og ZapfDingbats. Hvis modtagerne af PDF-
filen skal kunne se og udskrive disse skrifttyper i de PDF-filer, du opretter, skal du integrere skrifttyperne.

Indstillinger for panelet Farve



Indstillingsfil

Regler for farvestyring

Bemærk:

Undlad at ændre farve

Mærk (eller konverter) alt til farvestyring

Mærk (eller konverter) kun billeder til farvestyring

Konverter alle farver til sRGB (eller konverter alt til CalRGB)

Konverter alle farver til CMYK

Dokumentgengivelsesmetode

Bemærk:

Arbejdsrum

Grå

Uanset om du bruger farvestyringsoplysningerne i PostScript-filen, CSF'er i Distiller eller angiver
brugerdefinerede indstillinger, skal du angive alle farvestyringsoplysningerne for Distiller i panelet Farve i
dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Angiver farveindstillinger, herunder de, der bruges i grafikprogrammer. Med indstillingen Ingen
kan du redigere indstillingerne Farvestyringspolitik og Arbejdsrum.

Angiver, hvordan Distiller konverterer ikke-styrede farver i en PostScript-fil, når du
ikke bruger en Distiller-farveindstillingsfil. Denne menu er tilgængelig, når Ingen er valgt i menuen
Indstillingsfil.

Værdierne for farvestyringspolitikker påvirker muligvis en PDF-fil på en anden måde, afhængigt af
hvilken kompatibilitetsindstilling du vælger i panelet Generelt.

Med denne indstilling bevares enhedsafhængige farver uændret, og de
enhedsuafhængige farver bevares som den nærmeste mulige ækvivalent. Dette er en nyttig indstilling
i forbindelse med trykkerier, som har kalibreret alle deres enheder, har brugt de pågældende
oplysninger til at angive farve i filen og kun udskriver på de pågældende enheder.

Mærker farveobjekter med en ICC-profil og kalibrerer
farver, så de er enhedsuafhængige i PDF-dokumenter, der er kompatible med Acrobat 4.0 (PDF 1.3)
og nyere versioner. Konverterer enhedsafhængige farverum i billeder (af typen RGB, Gråtone og
CMYK) til enhedsuafhængige farverum (af typen CalRGB, CalGray og Cie L*a*b) i PDF-dokumenter,
der er kompatible med Acrobat 3.0 (PDF 1.2).

Koder ICC-profiler i billeder (og ikke i tekst-
eller vektorobjekter), som forhindrer, at sort tekst ændrer farve, når der genereres PDF-filer, der er
kompatible med Acrobat 4.0 (PDF 1.3). Konverterer enhedsafhængige farverum i billeder (af typen
RGB, Gråtone og CMYK) til enhedsuafhængige farverum (af typen CalRGB, CalGray og LAB) i PDF-
dokumenter, der er kompatible med Acrobat 3.0 (PDF 1.2).

Kalibrerer farve, så den bliver
enhedsuafhængig. Konverterer CMYK- og RGB-billeder til sRGB i PDF-dokumenter, der er
kompatible med Acrobat 4.0 (PDF 1.3) eller nyere versioner. Konverterer CMYK- og RGB-billeder til
kalibreret RGB (CalRGB) i PDF-dokumenter, der er kompatible med Acrobat 3.0 (PDF 1.2).
Anbefales til PDF-filer, som skal bruges på skærmen eller på printere med lav opløsning.

Konverterer farverum til DeviceGray eller DeviceCMYK, afhængigt
af hvilke indstillinger der er angivet i menuen Arbejdsrum. Alle arbejdsrum skal angives.

Vælg en metode til at overføre farver mellem farverum. Resultatet af en
metode afhænger af farverummenes profiler. Nogle profiler giver f.eks. det samme resultat med forskellige
metoder.
Acrobat har fire gengivelsesmetoder (sanselig, farvemætning, relativ farvemåling og absolut farvemåling) til
fælles med andre Creative Suite-programmer.
Acrobat indeholder ligeledes gengivelsesmetoden Bevar, som viser, at gengivelsesmetoden er angivet i
outputenheden og ikke i PDF-filen. I mange outputenheder er Relativ farvemåling standardmetoden.

I alle tilfælde kan metoder ignoreres eller tilsidesættes af farvestyringshandlinger, der udføres efter
oprettelsen af PDF-filen.

Til alle andre værdier for farvestyringspolitik end Undlad at ændre farve skal du vælge et
arbejdsrum for at angive, hvilke ICC-profiler der bruges til at definere og kalibrere gråtone-, RGB- og CMYK-
farverummene i genererede PDF-filer.

Vælg en profil for at definere farverummet for alle gråtonebilleder i filer. ICC-standardprofilen for



RGB

CMYK

Bemærk:

Bevar CMYK-værdier for kalibrerede CMYK-farverum

Bevar indstillinger for reduktion af baggrundsfarve og generering af sort

Når der er registreret overførselsfunktioner

Fjern

Bevar

Anvend

Bevar halvtoneoplysninger

gråtonebilleder er Adobe Grå - 20% punktbredning. Vælg Ingen, hvis du vil forhindre, at
gråtonebilleder konverteres.

Vælg en profil for at definere farverummet for alle RGB-billeder i filer. Mange outputenheder er
i stand til at genkende standarden sRGB IEC61966-2.1. Vælg Ingen, hvis du vil forhindre, at RGB-
billeder konverteres.

Vælg en profil for at definere farverummet for alle CMYK-billeder i filer. Standarden er U.S.
Web Coated (SWOP) v2. Vælg Ingen, hvis du vil forhindre, at CMYK-billeder konverteres.

Hvis du vælger Ingen for alle tre arbejdsrum, svarer det til at vælge indstillingen Undlad at ændre
farve.

Du kan tilføje ICC-profiler (f.eks. de profiler, der leveres af dit trykkeri) ved at placere dem i mappen
ICCProfiles i mappen Fælles filer, i mappen Windows\System\Color (Windows) eller i mappen
Systemmappe/ColorSync (Mac OS).

Når denne indstilling er markeret, behandles
enhedsuafhængige CMYK-værdier som enhedsafhængige (DeviceCMYK) værdier. Enhedsuafhængige
farverum tilsidesættes, og PDF/X-1a-filer bruger værdien Konverter alle farver til CMYK. Når indstillingen ikke
er markeret, konverteres enhedsuafhængige farverum til CMYK, hvis Farverstyringspolitik er indstillet til
Konverter alle farver til CMYK.

Bevarer disse indstillinger,
hvis de findes i PostScript-filen. Med generering af sort beregnes den mængde sort, der skal bruges ved
gengivelse af en farve. Med fjernelse af baggrundsfarve (UCR) reduceres mængden af cyan, magenta og gul
for at kompensere for genereringen af den sorte farve. Eftersom UCR bruger mindre trykfarve, er metoden
velegnet til bestrøget papir.

Angiver, hvordan overførselsfunktioner skal behandles i PDF-
filer. Overførselsfunktioner bruges til kunstneriske effekter og til at korrigere for kendetegnene ved en bestemt
outputenhed.

Sletter eventuelle anvendte overførselsfunktioner. Anvendte overførselsfunktioner bør fjernes,
medmindre PDF-filen skal udskrives på den samme enhed, som PostScript-kildefilen blev oprettet til.

Bevarer de overførselsfunktioner, som traditionelt bruges til at kompensere for den
punktbredning eller det tab af punkter, der kan forekomme, når et billede overføres til film.
Punktbredning elle tab af punkter forekommer, når de trykfarvepunkter, der udgør et udskrevet
billede, er større eller mindre end i halvtoneraster.

Anvender overførselsfunktionen til at ændre farverne i filen, men bevarer ikke funktionen.
Dette er nyttigt ved oprettelse af farveeffekter i en fil.

Bevarer eventuelle halvtoneoplysninger i filer. Halvtoneoplysninger er beregnet
til brug med en bestemt outputenhed.

Indstillinger for panelet Avanceret

De avancerede indstillinger angiver, hvilke DSC-kommentarer (Document Structuring Conventions) der
bevares i en PDF-fil, samt andre indstillinger, der påvirker konverteringen fra PostScript. I en PostScript-fil
indeholder DSC-kommentarer oplysninger om filen (f.eks. det program, filen blev oprettet i, oprettelsesdato og
sideretning) og indeholder struktur til sidebeskrivelser i filen (f.eks. indledende og afsluttende sætninger i et
prologafsnit). DSC-kommentarer kan være nyttige, når et dokument skal udskrives eller trykkes.

Yderligere oplysninger finder du i dokumenterne i Adobe PDF Technology Center på
www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_dk (PDF, kun på engelsk).

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_dk


Bemærk:

Tillad en PostScript-fil at overskrive Adobe PDF-indstillinger

Tillad PostScript XObjects

Konverter farveforløb til udjævnede nuancer

Konverter udjævnede linjer til kurver

Bevar niveau 2-regler for kopiering af sider

Bevar indstillinger for overprint

Standard for overprint er et antal forskelligt fra nul

Gem Adobe PDF-indstillinger i PDF-filen

Gem så vidt muligt de oprindelige JPEG-billeder i PDF-format

Gem transportable jobindstillinger i PDF-fil

Brug Prolog.ps og Epilog.ps

Bemærk:

Indstillingen ASCII-format er blevet fjernet fra Distiller, men er stadig tilgængelig som en Distiller-
parameter.

Bruger indstillinger, der er gemt i en
PostScript-fil, i stedet for den aktuelle PDF-indstillingsfil. Yderligere oplysninger om tilpasning af PDF-
indstillinger finder du i SDK-oplysningerne i Acrobat Developer Center på adressen
www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk (PDF, kun på engelsk).

PostScript XObjects gemmer fragmenter af PostScript-kode, som skal bruges,
når en PDF-fil udskrives på en PostScript-printer. Brug kun denne indstilling i kontrollerede arbejdsgange,
hvor det ikke er muligt at bruge en anden indstilling. Indstillingen er tilgængelig, når Standard eller Mindste
filstørrelse er valgt i menuen Standardindstillinger.

Konverterer blandinger til udjævnede nuancer i forbindelse
med Acrobat 4.0, så kvaliteten af PDF-filen bliver bedre, samtidig med at filstørrelsen bliver mindre. Med
Distiller konverteres farveforløb fra Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand®, CorelDraw,
QuarkXPress og Microsoft PowerPoint.

Nedbringer det antal kontrolpunkter, der bruges til at bygge kurver i
CAD-tegninger, hvilket giver mindre PDF-filer og hurtigere skærmgengivelse.

Bruger den operator for kopiering af sider, der er defineret i
PostScript-niveau 2 i stedet for i PostScript-sprogniveau 3. Hvis du har en PostScript-fil og vælger denne
indstilling, kopieres siden ved hjælp af en kopieringsoperator. Hvis du ikke vælger denne indstilling, udføres
en handling, der svarer til visning af sider, med den undtagelse, at grafiktilstanden ikke initialiseres igen.

Bevarer overprintindstillinger i filer, der konverteres til PDF. Med
indstillinger for overprint oprettes farve ved, at en trykfarve udskrives oven på en anden trykfarve.

Forhindrer overprintede objekter med nul CMYK-
værdier i at skære CMYK-objekter ud nedenunder.

Integrerer den indstillingsfil (.joboptions), der blev brugt til at
oprette PDF-filen som en vedhæftet fil. (Hvis du vil se indstillingsfilen, skal du vælge Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Vedhæftede filer i Acrobat.)

Behandler komprimerede JPEG-billeder
(billeder, der allerede er komprimeret med DCT-kodning) uden at komprimere dem igen. Når denne indstilling
er valgt, forbedres ydeevnen, fordi kun dekomprimering, og ikke genkomprimering, finder sted.

Bevarer en PostScript-jobindstilling i en PDF-fil.
Jobindstillinger beskriver PostScript-filen og kan bruges senere i en arbejdsgang eller til udskrivning af PDF-
filen.

Sender en prolog- og epilogfil med hvert job. Disse filer kan bruges til at
indsætte brugerdefineret PostScript-kode, som skal udføres i begyndelsen eller slutningen af hvert PostScript-
job, der konverteres.
Eksempelfilerne Prologue.ps og Epilogue.ps er placeret i (Windows) /Documents and Settings/Alle
brugere/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Vista) /Users/Alle brugere/Adobe/Adobe
PDF/Distiller/Data, (Windows 7/8/Vista) /Users/[Brugernavn]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe
PDF/Distiller/Data eller (Mac OS) /Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data.
Mappen Application Data er typisk skjult i Windows Explorer. Hvis du vil gøre den synlig, skal du vælge
Værktøjer > Mappeindstillinger, klikke på fanen Vis og markere Vis skjulte filer og mapper. For Windows 7,
Start > Kontrolpanel > Indstillinger for mapper > Vis > Vis skjulte filer, Mapper og Drev. Eller du kan skrive
stien i tekstboksen Adresse.

I Acrobat Standard behandler Distiller kun prolog- og epilogfiler, hvis begge filer er til stede og

http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk
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Behandl DSC-kommentarer

Logfør advarsler om DSC

Bevar EPS-oplysninger fra DSC

Bevar OPI-kommentarer

Bevar dokumentoplysninger fra DSC

Tilpas størrelsen på siden, og centrer illustrationer til EPS-filer

PDF/X-kompatibel

Bemærk:

PDF/A-kompatibel

Bemærk:

Kompatibilitetsstandard

Bemærk:

Hvis der ikke er kompatibilitet

korrekt placeret. De to filer skal bruges sammen.

I Acrobat Pro behandler Distiller kun prolog- og epilogfiler, hvis begge filer er til stede og korrekt
placeret. De to filer skal bruges sammen. Hvis prolog- og epilogfilerne findes på samme niveau som de ind-
og udgående mapper i en overvåget mappe, bruges de i stedet for filerne i Distiller-mappen.

Bevarer DSC-oplysningerne fra en PostScript-fil.

Viser advarselsmeddelelser om problematiske DSC-kommentarer under
behandlingen og indsætter dem i en logfil.

Bevarer oplysninger for en EPS-fil, f.eks. det program, filen blev
oprettet i, og oprettelsesdato.

Bevarer de oplysninger, der skal bruges for at erstatte et FPO-billede (For
Placement Only) eller en kommentar med det billede i høj opløsning, der er placeret på de servere,
der understøtter OPI-versionerne 1.3 og 2.0 (Open Prepress Interface). Yderligere oplysninger finder
du i OPI 2.0-specifikationen på www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_dk (PDF, kun på engelsk).

Bevarer dokumentegenskaber, f.eks. titel, oprettelsesdato og
klokkeslæt, i PDF-filen.

Centrerer et EPS-billede og
ændrer størrelsen på siden, så den tilpasses korrekt omkring billedet. Hvis denne indstilling ikke er
markeret, tilpasses sidens størrelse, og den centreres med udgangspunkt i øverste venstre hjørne på
objektet øverst til venstre og nederste højre hjørne på objektet nederst til højre på siden. Denne
indstilling gælder kun for job, der indeholder en enkelt EPS-fil.

Indstillinger for panelet Standarder

Med indstillingerne i panelet Standard kan du kontrollere, at dokumentindholdet i PostScript-filen overholder
standardkriterierne for PDF/X-1a, PDF/X-3 eller PDF/A, inden PDF-filen oprettes. For PDF/X-kompatible filer
kan du også kræve, at PostScript-filen opfylder yderligere kriterier ved at vælge indstillinger i panelet
Standarder. Indstillingers tilgængelighed afhænger af, hvilken standard du vælger. Du kan også oprette en
PDF/X-fil fra en kompatibel PDF-fil ved hjælp af funktionen Forhåndskontrol i Acrobat.

Overholder PDF/X-standarden for trykning i høj opløsning.

PDFMaker, som er den konverteringsmetode, der bruges til at konvertere Microsoft Word- og
andre programfiler til PDF, opretter ikke PDF/X-kompatible filer.  

Overholder PDF/A-standarden for langtidsopbevaring af dokumenter.

Hvis du angiver, at en overvåget mappe skal oprette PDF/A-kompatible filer i Acrobat Pro, skal du
ikke føje sikkerhed til mappen. PDF/A-standarden tillader ikke kryptering.

Producerer en rapport, der angiver, om filen overholder den standard, du vælger,
og angiver problemerne, hvis det ikke er tilfældet. Filen .log vises nederst i dialogboksen.

PDF-filer, som var kompatible med både PDF/X-1a- og PDF/X-3-standarder i Acrobat 6.0, bruger
standarden PDF/X-1a i Acrobat XI.

Angiver, om PDF-filen skal oprettes, hvis PostScript-filen ikke overholder
kravene til standarden.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_dk


Fortsæt

Annuller job

Rapportér som fejl (Acrobat Pro DC)

Indstil TrimBox til MediaBox med forskydninger (Acrobat Pro DC)

Indstil BleedBox til MediaBox (Acrobat Pro DC)

Angiv BleedBox til TrimBox med forskydninger (Acrobat Pro DC)

Outputmåde Profilnavn (Acrobat Pro DC)

Outputtilstand-id (Acrobat Pro DC)

Outputtilstand-id (Acrobat Pro DC)

Registernavn (URL) (Acrobat Pro DC)

Diffuseret (Acrobat Pro DC)

Til toppen

Opretter en PDF-fil, selv hvis PostScript-filen ikke overholder kravene for standarden, og
noterer disse problemer i rapporten.

Opretter kun en PDF-fil, hvis PostScript-filen overholder kravene til standarden og i
øvrigt er gyldig.

Markerer PostScript-filen som ikke-kompatibel, hvis en af
rapportindstillingerne er valgt, og et renskæringsområde eller illustrationsområde mangler på en side.

Beregner værdier for
renskæringsområdet baseret på forskydningerne for medieområdet på de respektive sider, hvis hverken
renskæringsområdet eller illustrationsområdet er angivet. Renskæringsområdet er altid ligeså lille eller mindre
end det omsluttende medieområde.

Bruger værdierne for medieområde til kantområdet, hvis
kantområdet ikke er angivet.

Beregner værdier for satslinjeområde
baseret på forskydningerne for de respektive siders renskæringsområde, hvis satslinjeområdet ikke er
angivet. Satslinjeområdet er altid så stor som eller større end det omsluttede renskæringsområde. Denne
indstilling bruger de enheder, der er angivet på panelet Generelt i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger.

Angiver den karakteriserede udskriftsbetingelse, som
dokumentet er blevet forberedt til, og som kræves til PDF/X-kompatibilitet. Hvis et dokument ikke angiver et
profilnavn på en outputmåde, bruger Distiller den valgte værdi fra denne menu. Hvis arbejdsprocessen
kræver, at dokumentet angiver outputmåde, skal du vælge Ingen.

Angiver det referencenavn, der er angivet af registreringsdatabasen for
profilnavnets outputmåde. Yderligere oplysninger får du ved at klikke på spørgsmålstegnet ud for indstillingen.

Beskriver den tiltænkte udskriftsbetingelse. Denne beskrivelse kan
være nyttig for modtageren af PDF-dokumentet. Yderligere oplysninger får du ved at klikke på
spørgsmålstegnet ud for indstillingen.

Angiver den webadresse, hvor du kan finde yderligere oplysninger
om profilen for outputmåden. URL-adressen indsættes automatisk for ICC-registreringsdatabasenavne. Der
er valgfrit at angive registeringsdatabasens navn, men det anbefales. Yderligere oplysninger får du ved at
klikke på spørgsmålstegnet ud for indstillingen.

Angiver diffuseringstilstanden i dokumentet. PDF/X-kompatibilitet kræver
værdien Sand eller Falsk. Hvis dokumentet ikke angiver den diffuserede tilstand, anvendes værdien angivet
her. Hvis arbejdsprocessen kræver, at dokumentet angiver den diffuserede tilstand, skal du vælge Lad
forblive udefineret.

PDF-kompatibilitetsniveauer

Når du opretter PDF-filer, skal du bestemme, hvilken PDF-version der skal bruges. Du kan ændre PDF-
versionen ved at skifte til en anden forudindstilling eller vælge en kompatibilitetsindstilling, når du gemmer
som PDF eller redigerer en PDF-forudindstilling.

Medmindre der er et specifikt behov for bagudkompatibilitet, bør du generelt bruge den nyeste version (i dette
tilfælde version 1.7). Den seneste version indeholder alle de nyeste funktioner og den nyeste funktionalitet.
Hvis du opretter et dokument, som skal distribueres bredt, skal du dog overveje at bruge Acrobat 5.0 (PDF
1.4) eller Acrobat 6.0 (PDF 1.5) for at sikre, at alle brugere kan se og udskrive dokumentet.

I følgende tabel sammenlignes funktionalitet i PDF-filer, der er oprettet med forskellige
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kompatibilitetsindstillinger.

Acrobat 8.0 og 9.0 bruger også PDF 1.7.

Acrobat 4.0 (PDF 1.3) Acrobat 5.0 (PDF
1.4)

Acrobat 6.0 (PDF
1.5)

Acrobat 7.0 (PDF
1.6) og Acrobat X
(PDF 1.7)

PDF-filer kan åbnes med
Acrobat 3.0, Acrobat
Reader 3.0 og nyere
versioner.

PDF-filer kan
åbnes med
Acrobat 3.0,
Acrobat Reader
3.0 og nyere
versioner. Det er
dog muligt, at
funktioner, der er
specifikke for
senere versioner,
ikke kan ses.

De fleste PDF-filer
kan åbnes med
Acrobat 4.0,
Acrobat Reader
4.0 og nyere
versioner. Det er
dog muligt, at
funktioner, der er
specifikke for
senere versioner,
ikke kan ses.

De fleste PDF-filer
kan åbnes med
Acrobat 4.0,
Acrobat Reader
4.0 og nyere
versioner. Det er
dog muligt, at
funktioner, der er
specifikke for
senere versioner,
ikke kan ses.

Kan ikke indeholde
illustrationer, som bruger
levende
gennemsigtighedseffekter.
Al gennemsigtighed skal
samkopieres før
konvertering til PDF 1.3.

Understøtter
brugen af levende
gennemsigtighed i
illustrationer.
(Acrobat Distiller-
funktionen
samkopierer
gennemsigtighed).

Understøtter
brugen af levende
gennemsigtighed i
illustrationer.
(Acrobat Distiller-
funktionen
samkopierer
gennemsigtighed).

Understøtter
brugen af levende
gennemsigtighed i
illustrationer.
(Acrobat Distiller-
funktionen
samkopierer
gennemsigtighed).

Lag understøttes ikke. Lag understøttes
ikke.

Bevarer lag, når
PDF-filer oprettes
i programmer, der
understøtter
generering af
lagdelte PDF-
dokumenter, f.eks.
Illustrator CS og
nyere eller
InDesign CS og
nyere.

Bevarer lag, når
PDF-filer oprettes
i programmer, der
understøtter
generering af
lagdelte PDF-
dokumenter, f.eks.
Illustrator CS og
nyere eller
InDesign CS og
nyere.

DeviceN-farverum med 8
farvestoffer understøttes.

DeviceN-farverum
med 8 farvestoffer
understøttes.

DeviceN-farverum
med op til 31
farvestoffer
understøttes.

DeviceN-farverum
med op til 31
farvestoffer
understøttes.

Multibyteskrifter kan
integreres. (Distiller
konverterer skrifttyperne
ved integrering).

Multibyteskrifter
kan integreres.

Multibyteskrifter
kan integreres.

Multibyteskrifter
kan integreres.

40-bit RC4-sikkerhed
understøttes.

128-bit RC4-
sikkerhed
understøttes.

128-bit RC4-
sikkerhed
understøttes.

128-bit RC4- og
128-bit AES-
sikkerhed
(Advanced
Encryption
Standard)
understøttes.
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Deling af brugerdefinerede PDF-indstillinger

Du kan gemme og genbruge dine egne definitioner af Adobe PDF-forudindstillinger. Du kan også dele en
brugerdefineret forudindstilling ved at sende en kopi af den oprettede fil til andre brugere. Disse brugere kan
så føje den til de Distiller-programmer, der er installeret på deres egne computere.

Filer med PDF-indstillinger har filtypenavnet .joboptions. Filer med brugerdefinerede forudindstillinger er gemt
på følgende placeringer.

(Windows XP) Documents and Settings/[brugernavn]/Application Data/Adobe/Adobe
PDF/Settings

(Vista/Windows 7/Windows 8) Brugere/Bruger/AppData/Roaming/Adobe/Adobe
PDF/Indstillinger

(Acrobat Pro DC til Mac OS) Bruger/[brugernavn]/Bibliotek/Programsupport/Adobe/Adobe
PDF/Indstillinger

 

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at tilføje en fil med brugerdefinerede PDF-
indstillinger:

Træk .joboptions-filen til Distiller-vinduet.

I Acrobat Distiller skal du vælge Indstillinger > Tilføj Adobe PDF-indstillinger, gå til
den kopierede .joboptions-fil, markere den og klikke på Åbn.

Indstillingsfilen vises som den valgte indstilling i menuen Standardindstillinger.

Komprimering og nedsampling af billeder

Når du konverterer PostScript-filer til PDF-format, kan du komprimere vektorobjekter (f.eks. tekst og
streggrafik) og komprimere og nedsample billeder. Streggrafik beskrives med en matematisk ligning og
oprettes normalt med et tegneprogram, f.eks. Adobe Illustrator. Billeder, uanset om der er tale om
farvebilleder, sort-hvid billeder eller gråtonebilleder, beskrives som pixel og oprettes i programmer som
Adobe Photoshop eller ved indscanning. Monokrome billeder medtager de fleste sort-hvide illustrationer, der
er oprettet med maleprogrammer, og billeder, der er scannet med en billeddybde på 1 bit.

Når du ændrer billeddataene nedefter (eller formindsker antallet af pixel), slettes der oplysninger i billedet. Du
kan i Distiller angive en interpolationsmetode – gennemsnitlig nedsampling, bi-kubisk nedsampling eller
undersampling – for at bestemme, hvordan pixel slettes. Afhængigt af de valgte indstillinger kan komprimering
og nedsampling reducere en PDF-fils størrelse betydeligt med kun lidt eller ingen tab af detaljer og
nøjagtighed.

Når en fil behandles i Distiller, anvendes de komprimeringsindstillinger, du har angivet, normalt på billeder i
hele filen. Du kan dog knytte forskellige metoder til komprimering og nedsampling til individuelle billeder.

Variation af metoder til komprimering og nedsampling i en PDF-fil

Før du opretter en PDF-fil, kan du anvende forskellige indstillinger for komprimering og nedsampling af de
individuelle billeder, der skal bruges i PDF-filen:

Du kan bruge Adobe Photoshop CC til at ændre billeddata og komprimere billeder, inden
de behandles i Distiller. Når du er klar til at oprette PDF-filen i Distiller, skal du huske at
fravælge indstillingerne for komprimering og nedsampling eller undersampling.

Opret separate PostScript-filer for hver enkelt del af dokumentet, der skal behandles på
en særskilt måde, og brug forskellige komprimeringsindstillinger til generering af de
enkelte dele. Flet derefter filerne til ét samlet PDF-dokument ved hjælp af Distiller.

Når du opretter farvebilleder, gråtonebilleder og sort-hvid billeder i et grafikprogram, f.eks.
Adobe Photoshop CC, skal du vælge de indstillinger, du skal bruge for komprimering og
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ZIP

Bemærk:

JPEG

nedsampling af de enkelte billeder, efterhånden som du gemmer dem i det pågældende
program.

Indsæt Distiller-parametre før billeder i en PostScript-fil. Du kan bruge denne metode til at
behandle hvert enkelt billede i et dokument på en særskilt måde. Denne metoden er den
vanskeligste, fordi den kræver viden om PostScript-programmering. Yderligere
oplysninger om brug af parametre finder du i SDK-dokumentationen i Acrobat Developer
Center på www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk (kun på engelsk).

Du kan anvende de indsatte Distiller-parametre ved at vælge Tillad en PostScript-fil at overskrive
Adobe PDF-indstillinger i panelet Avanceret i dialogboksen Adobe PDF-indstillinger i Distiller. Denne
indstilling overskriver de indstillinger, du har valgt i Adobe PDF-dialogboksen.

Komprimeringsmetoder

Med Distiller anvendes ZIP-komprimering på tekst og streggrafik, ZIP- eller JPEG-komprimering på farve- og
gråtonebilleder og ZIP-komprimering, komprimering af typen CCITT-gruppe 3 eller 4 eller RLE-komprimering
på monokrome billeder.

Egnede komprimeringsmetoder for forskellige grafiktyper

A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. RLE 

Du kan vælge mellem følgende komprimeringsmetoder:

Fungerer godt sammen med billeder med store områder med enkelte farver eller gentagne mønstre
samt til sort-hvide billeder, der indeholder gentagne mønstre. Acrobat understøtter kun 8 bit ZIP-
komprimering, som er uden tab, hvilket vil sige, at der ikke fjernes data for at reducere filstørrelsen, og
billedkvaliteten påvirkes dermed ikke.

Adobe-implementering af ZIP-filteret kommer fra zlib-pakken fra Jean-loup Gailly og Mark Adler,
hvis hjælp vi er meget taknemmelige for.

Velegnet til gråtone- eller farvebilleder, f.eks. halvtonefotografier. JPEG er med tab, hvilket betyder, at

http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk
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RLE

der fjernes billeddata, og billedkvaliteten forringes muligvis, men filstørrelsen reduceres dog med mindst
mulige datatab. Eftersom data fjernes med JPEG-komprimering, kan der opnås meget mindre filer end med
ZIP-komprimering.

Kun tilgængelig for sort-hvid bitmapbilleder. CCITT-komprimering (Consultative Committee on
International Telegraphy and Telephony) er velegnet til sort-hvide billeder og billeder, der er scannet med en
billeddybde på 1 bit. Gruppe 4 er en metode til generelle formål, der giver god komprimering i forbindelse
med de fleste typer monokrome billeder. Gruppe 3, som bruges af de fleste faxmaskiner, komprimerer
monokrome billeder én række ad gangen.

Giver de bedste resultater i forbindelse med billeder, der indeholder store områder med ren sort eller
hvid.

Relaterede links
PDF/X- og PDF/A-kompatible filer (Acrobat Pro)
Find navne på PostScript-skrifttyper

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Redigering af PDF-filer



Rediger tekst i PDF-filer
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Rediger tekst i en PDF-fil
Tilføj eller rediger en tal- eller punktliste
Føj ny tekst til en PDF
Flyt, roter eller skift størrelse på en tekstboks
Tilføj, rediger eller flyt tekst på ikke-interaktive formularer eller ved underskrivelse

Ret, opdater eller føj nemt tekst til PDF-filer. Ombryd afsnit, og ret slåfejl – uden at vende tilbage til det
oprindelige kildedokument. Brug værktøjet Tilføj tekst til at udfylde ikke-interaktive PDF-formularer.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Rediger tekst i en PDF-fil

Med værktøjet Rediger tekst og billeder kan du erstatte, redigere eller tilføje tekst i en PDF-fil. Du kan rette
slåfejl, ændre skrifttype og størrelse på skrifttypesnit, regulere justering, tilføje hævet skrift og sænket skrift og
ændre størrelsen af tekst eller afsnit.

Åbn en PDF-fil, og vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger.

Du redigerer én PDF-fil ad gangen. Hvis du skal foretage mere omfattende redigering eller lave globale
formateringsrettelser i hele dokumentet, skal du redigere det oprindelige dokument. Hvis det oprindelige
dokument ikke er tilgængeligt, kan du gemme PDF-filen som Microsoft Word-dokument eller PowerPoint-
præsentation. Rediger derefter, og gendan PDF-filen.

Videoselvstudie: Rediger en PDF-fil i Acrobat DC  

Se, hvordan du redigerer tekst og billeder i dine PDF-filer med Acrobat DC på stationære pc'er, og hvordan
du redigerer PDF-filer på mobilenheder med et Acrobat Pro DC-abonnement.
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Video (05:07) | Af Matthew Pizzi (train simple)

Rediger eller formatér tekst i en PDF-fil

Når du redigerer tekst, ombrydes teksten i afsnittene i dens tekstboks for at tilpasse sig ændringerne. Hver
tekstboks er uafhængig, så hvis der indsættes tekst i en tekstblok, skubbes en tilstødende tekstboks ikke ned
eller ombrydes til næste side.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

Konturer identificerer den tekst og de billeder, du kan redigere.

2. Markér den tekst, du vil ændre.

3. Rediger teksten ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

Skriv ny tekst for at erstatte den valgte tekst, eller tryk på Slet for at fjerne den.
Administrer listepunkter ved hjælp af listefunktioner (punkt- og talopstilling) under
Format i højre rude. Du kan oprette nye listepunkter, konvertere et eksisterende
afsnit til et listepunkt, konvertere et eksisterende listepunkt til et afsnit og konvertere
fra én listetype til en anden.
Vælg skrifttype, skriftstørrelse eller andre formateringsindstillinger under Format i
højre rude. Du kan også bruge de avancerede formateringsindstillinger som f.eks.
linjeafstand, tegnafstand, vandret skalering, stregbredde og farve.

Formateringsindstillinger i højre rude

Af juridiske årsager skal du have købt en skrifttype og installeret den på dit

http://www.trainsimple.com/
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system for at kunne redigere tekst med den pågældende skrifttype.

Du kan kun redigere tekst, hvis den skrifttype, der er anvendt til teksten, er installeret på
dit system. Hvis skrifttypen ikke er installeret på dit system, men er integreret i PDF-filen,
kan du kun ændre skriftfarve og -størrelse. Hvis skrifttypen hverken er installeret eller
integreret, kan intet af teksten redigeres.

4. Klik uden for markeringen for at fjerne markeringen og begynde forfra.

Tilføj eller rediger en tal- eller punktliste

Du kan føje punkter til en tal- eller punktliste, oprette nye listepunkter, konvertere et eksisterende afsnit til et
listepunkt, konvertere et eksisterende listepunkt til et afsnit og konvertere fra én listetype til en anden.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

Acrobat registrerer afsnit og lister hver for sig. Derfor vises både afsnit og liste
muligvis i den samme afgrænsningsramme under redigering. Når den ændrede fil
gemmes eller gemmes som, og du åbner den, vises afsnittet og listepunkterne i separate
afgrænsningsrammer.

2. Gør følgende:

Sådan tilføjer eller fjerner du punkter fra en tal- eller punktliste:

Du kan fjerne eller føje elementer til listen på alle indlejrede niveauer ved hjælp af de
samme velkendte taster, som du bruger i MS Office. Tryk f.eks. på Enter i slutningen
af et listeelement for at indsætte en ny række. Tryk på Tilbage for at fjerne den nye
række og placere markøren tilbage til slutningen af det forrige listeelement.

Sådan opretter du en tal- eller punktliste:

a. Placer markøren det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en ny liste.
b. Vælg den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.

Sådan konverterer du et eksisterende afsnit til et listepunkt:

Placer markøren i afsnittet, og vælg derefter den ønskede listetype (med tal eller
punkter) under Format i højre rude.

Sådan konverterer du et eksisterende listepunkt til et afsnit:

a. Vælg alle punkter på listen. Den ønskede listetype fremhæves under Format i højre
rude.

b. Klik på den fremhævede listetype.

Sådan konverterer du fra én listetype til en anden:

a. Placer markøren på listepunktet, eller vælg alle punkter på listen.
b. Vælg den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.

Du kan også bruge tastaturet til at tilføje et listeelement. Før et afsnit kan du f.eks.
skrive tallet "a" efterfulgt af lukkeparentesen ")" og derefter tilføje et mellemrum. Det
tilføjer en talliste, der starter med "a)".

Føj ny tekst til en PDF

Du kan tilføje eller indsætte ny tekst i et PDF-dokument ved hjælp af en hvilken som helst af de skrifttyper,
der er installeret på systemet.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj tekst .
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Åbn en PDF-fil, og vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj tekst.

2. Træk for at definere bredden på den tekstblok, du vil tilføje.

3. Hvis teksten skal være lodret, skal du højreklikke på tekstboksen og vælge Gør
tekstretning lodret.

4. Værktøjet Tilføj tekst registrerer på intelligent vis følgende tekstegenskaber for tekst, der
er tæt på klikpunktet:

Navn, størrelse og farve for skrifttype
Tegn, afsnit og linjeafstand
Vandret skalering

Disse tekstegenskaber anvendes automatisk på den tekst, du tilføjer på det sted, du
klikker.

Du kan ændre tekstegenskaberne ved hjælp af indstillingerne under Format i den højre
rude.

5. Skriv teksten.

6. Træk i markeringshåndtaget for at tilpasse tekstboksens størrelse.

7. For at flytte tekstboksen skal du placere markøren over afgrænsningsrammens linje
(undgå markeringshåndtagene). Træk boksen til den nye placering, når markøren
ændres til flyttemarkøren . Tryk på Skift, mens du trækker, for at vedligeholde
justeringen.

Flyt, roter eller skift størrelse på en tekstboks

Du kan flytte eller rotere tekstblokke på en side. Værktøjet Rediger tekst og billeder viser hver enkelt
tekstboks, så det er tydeligt, hvilken tekst der ændres. Redigering begrænses til siden. Du kan ikke trække en
tekstblok til en anden side eller flytte eller roterer individuelle tegn eller ord i tekstboksen. Du kan dog kopiere
tekstbokse og sætte dem ind på en anden side.

Ændringer af en tekstboks' størrelse fører til en ombrydning af teksten inden for de nye rammer for
tekstboksen. Det ændrer ikke på tekstens størrelse. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du se under
Rediger eller formatér tekst i en PDF-fil. Som ved anden tekstredigering er ændring af størrelse begrænset til
den aktuelle side. Tekst ombrydes ikke til den næste side.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

2. Klik på den tekstboks, du vil flytte, rotere eller ændre størrelsen på.

En afgrænsningsramme med markeringshåndtag omgrænser den tekstboks, du klikkede
på.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
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Placer markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene).
Når markøren ændres til flyttemarkøren , skal du trække boksen til den ønskede
placering. Hold Skift-tasten nede, mens du trækker, for at begrænse bevægelsen lodret
eller vandret.

Placer markøren lige uden for et markeringshåndtag. Træk markøren i den

retning, du vil rotere, når markøren ændres til rotationsmarkøren .

Placer markøren over et markeringshåndtag. Træk i håndtaget for at ændre
størrelsen på en tekstbloks, når markøren ændres til markøren for ændring af størrelse 

.

Tilføj, rediger eller flyt tekst på ikke-interaktive formularer eller ved
underskrivelse

Organisationer anvender nogle gange PDF-versioner af deres papirformularer uden interaktive formularfelter
(kaldet "flade formularer"). Brug værktøjet Tilføj tekst på værktøjslinjen Kommentar for at udfylde ikke-
interaktive formularer eller for at føje tekst til dokumenter, der skal underskrives. Tekst, der er tilføjet med
dette værktøj, er faktisk en kommentar og ændrer ikke den oprindelige PDF-fil.

Føj tekst til en ikke-interaktiv PDF-fil (flad formular)

1. Vælg Værktøjer > Kommentar > Tilføj tekstkommentar .

Tilføj værktøjslinje til tekstkommentar
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2. Klik der, hvor du vil tilføje tekst.

3. Vælg farve, skrifttype og skriftstørrelse for den tekst, du vil tilføje, på værktøjslinjen Tilføj
tekstkommentar.

4. Skriv teksten. Tryk på Enter for at tilføje en ny linje.

Rediger tekst i en ikke-interaktiv PDF-fil (flad formular)

Vælg den tekst, du vil redigere i, for at ændre tekstens egenskaber. Brug et af de følgende værktøjer fra
værktøjslinjen Tilføj tekstkommentar:

Brug de forskellige indstillinger på værktøjslinjen til at redigere tekstegenskaber

Hvis du vil ændre tekststørrelsen, skal du klikke på knappen Formindsk skriftstørrelse
eller knappen Forøg skriftstørrelse. Du kan også vælge en skriftstørrelse i pop op-
menuen.
Hvis du vil ændre linjeafstand (foranstillet), skal du klikke på knappen Formindsk
linjeafstand eller knappen Forøg linjeafstand.
Vælg en farve i menuen Tekstfarve.
Vælg en skrifttype i menuen Skrifttype.

Flyt eller skift størrelse på teksten i en ikke-interaktiv PDF-fil (flad formular)

Hvis du vil flytte eller ændre størrelsen på en tekstblok, skal du vælge Værktøjer > Kommentar >
Kommentarliste (i højre rude). Klik på den kommentar på kommentarlisten, der indeholder den tekst du vil
flytte eller ændre størrelsen på. Når afgrænsningsrammen vises, skal du trække tekstblokken eller ét af
blokkens hjørner.

Se også
Rediger billeder eller objekter i en PDF-fil
Rediger scannede PDF-filer
Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-filer
Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF-filer
Rediger dokumentstruktur med panelerne Indhold og Koder (Acrobat Pro DC)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Indsæt et billede eller et objekt i en PDF-fil
Flyt et billede eller et objekt, eller foretag ændringer i størrelse
Roter, spejlvend, beskær (klip) eller erstat et billede.
Flyt et billede eller objekt foran eller bag andre elementer
Juster billeder eller objekter
Rediger et billede uden for Acrobat

Ret, opdater og optimer nemt PDF-filer Skift størrelse, flyt eller erstat billeder – uden at vende tilbage til dit
oprindelige kildedokument.

Indsæt et billede eller et objekt i en PDF-fil

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj billede .

2. Find filen, du vil indsætte, i dialogboksen Åbn.

3. Vælg billedfilen, og klik på Åbn.

4. Klik der, hvor du vil placere billedet, eller klik og træk for at tilpasse størrelsen på
billedet, mens du placerer det.

En kopi af billedfilen vises på siden i samme opløsning som den oprindelige fil.

5. Brug afgrænsningsrammens håndtag til at ændre billedets størrelse eller værktøjerne i
det højre panel under Objekter for at spejlvende, rotere eller beskære billedet.

Flyt et billede eller et objekt, eller foretag ændringer i størrelse

1. Vælg det rigtige værktøj alt efter, hvad du vil flytte:

Billede: Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger . Når du holder markøren over et
billede, du kan redigere, vises billedikonet øverst i venstre hjørne.

Interaktive objekter: Rediger formularfelter, knapper eller andre interaktive objekter ved

at vælge Værktøjer > Rich media > Vælg objekt .

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Flyt et billede eller objekt ved at trække det til den ønskede placering. Billeder og
objekter kan ikke trækkes til en anden side (du kan klippe dem ud og indsætte dem
på en ny side i stedet). Hold Skift nede, når du trækker objektet, for at begrænse
bevægelsen til op eller ned, højre eller venstre.
Vælg et billede eller objekt, og træk i et håndtag for at ændre på dets størrelse. Hold
Skift nede, når du trækker håndtaget, for at bevare det oprindelige størrelsesforhold.

Hvis du vælger flere objekter, kan du flytte dem eller ændre deres størrelse
samlet.
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Roter, spejlvend, beskær (klip) eller erstat et billede.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

2. Vælg billedet (eller billederne).

3. Under Objekter i højre panel skal du klikke på et af følgende værktøjer:

Vend lodret  Vender billedet lodret om den vandrette akse.

Vend vandret  Vender billedet vandret om den lodrette akse.

Roter mod uret  Roterer det valgte billede 90 grader mod uret.

Roter med uret  Roterer det valgte billede 90 grader med uret.

Beskær billede  Beskærer eller klipper det valgte billede. Træk i et
markeringshåndtag for at beskære billedet.

Erstat billede  Erstatter det valgte billede med et billede, du vælger. Find det nye
billede i dialogboksen Åbn, og klik på Åbn.

Roter det valgte billede manuelt ved at placere markøren lige uden for et markeringshåndtag. Træk

markøren i den retning, du vil rotere, når markøren ændres til rotationsmarkøren .

Flyt et billede eller objekt foran eller bag andre elementer

Med indstillingen Arranger kan du flytte et billede eller objekt foran eller bag andre elementer. Du kan skubbe
et element ét niveau frem eller tilbage eller sende det frem eller tilbage i elementernes rækkefølge på siden.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

2. Vælg objektet (eller objekterne).

3. Under Objekter i højre side skal du klikke på Arranger  og vælge den relevante
indstilling.

Alternativt kan du klikke på objektet (eller objekterne), pege på Arranger og derefter
vælge den relevante indstilling.

I forbindelse med komplekse sider hvor det er svært at vælge et objekt, kan det være
nemmere at ændre rækkefølgen ved at bruge fanen Indhold. (Vælg Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Indhold.)

Juster billeder eller objekter

Indstillingerne Juster objekter gør det muligt at justere flere objekter præcist – venstre, lodret midt, højre,
top, vandret midt og bund.

Når du justerer objekter i forhold til hinanden efter deres kanter, forbliver et af objekterne stationær.
Indstillingen Venstre justerer f.eks. de valgte objekters venstre kanter i forhold til den venstre kant på objektet
længst til venstre. Objektet længst til venstre forbliver stationært, og de andre objekter justeres i forhold til
det.

Indstillingen Vandret midt justerer de valgte objekter vandret gennem via objekternes midte, og indstillingen
Lodret midt justerer de valgte objekter lodret via objekternes midte. Objekterne justeres langs en vandret eller
lodret linje, der repræsenterer gennemsnittet af de originale positioner. Et objekt kan forblive stationært, hvis
det allerede er justeret i forhold til den vandrette eller lodrette linje.



Til toppen

Bemærk:

Bemærk:

Afhængigt af den valgte justeringsindstilling flytter objekter sig lige op, ned, til venstre, til højre og kan
overlappe et objekt, der allerede findes her. Hvis du ser et overlap, kan du fortryde justeringen.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

2. Vælg objektet (eller objekterne).

3. Under Objekter i højre panel skal du klikke på Juster objekter  og vælge den
relevante justeringsindstilling.

Alternativt kan du højreklikke på objektet (eller objekterne) og pege på indstillingen
Juster objekter i genvejsmenuen og derefter vælge den ønskede justeringsindstilling i
undermenuen.

Rediger et billede uden for Acrobat

Du kan redigere et billede eller en grafik ved hjælp af et andet program som f.eks. Photoshop, Illustrator eller
Microsoft Paint. Når du gemmer billedet eller grafikken, opdaterer Acrobat automatisk PDF-filen med
ændringerne. De programmer, der vises i menuen Rediger brug, afhænger af, hvilke er installeret, og typen
af det billede eller den grafik, du har valgt. Som et alternativ kan du angive, hvilket program du vil bruge.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

2. Vælg et billede eller objekt.

Vælg flere elementer, hvis du vil redigere dem samlet i den samme fil. Du kan
redigere alle billeder eller objekter på siden ved at højreklikke på siden og vælge
Rediger alle.

3. Under Objekter i højre panel skal du klikke på Rediger med og derefter vælge et
redigeringsprogram.

Vælg et andet redigeringsprogram, der ikke vises i menuen, ved at vælge Åbn med,
finde programmet og klikke på Åbn.

Hvis du i en meddelelse bliver spurgt, om ICC-profilerne skal konverteres,
skal du vælge Konverter ikke. Hvis der vises et skakbrætmønster i billedvinduet, når det
åbnes, kunne billeddataene ikke læses.

4. Foretag de ønskede ændringer i det eksterne redigeringsprogram. Husk de følgende
begrænsninger:

Hvis du ændrer størrelsen på billedet, justeres billedet muligvis ikke korrekt i PDF-
filen.
Gennemsigtighedsoplysninger bevares kun for masker, der er angivet som
indeksværdier i et indekseret farverum.
Hvis du arbejder i Photoshop, skal du sammenkopiere billedet.
Billedmasker understøttes ikke.
Hvis du skifter billedtilstand, mens du redigerer billedet, kan der gå vigtige
oplysninger tabt, der kun kan anvendes i den oprindelige tilstand.

5. Vælg Filer > Gem i redigeringsprogrammet. Objektet opdateres automatisk og vises i
PDF-dokumentet, når du placerer Acrobat DC forrest.

Hvis billedet er i et format, der understøttes af Photoshop 6.0 eller nyere
versioner, gemmes det redigerede billede i PDF-dokumentet. Hvis grafikbilledet er i et
ikke-understøttet format, håndteres billedet som et generisk PDF-billede i Photoshop, og
det redigerede billede gemmes på disken i stedet for i PDF-dokumentet.

Relaterede links
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Rediger tekst i PDF-filer
Rediger scannede PDF-filer
Rediger dokumentstrukturen med panelerne Indhold og Koder (Acrobat Pro)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/edit-text-pdfs.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/edit-scanned-pdfs.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/editing-document-structure-content-tags.html
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Roter sider
Udtræk sider
Opdel PDF-filer i flere dokumenter
Flyt eller kopiér sider
Slet eller erstat sider
Omnummerere sider

Hvis du vil manipulere sider i en PDF, skal du sørge for at have tilladelse til at redigere PDF'en. Det kan du
kontrollerer ved at vælge Filer > Egenskaber og derefter klikke på fanen Sikkerhed. Tilladelser vises i
Oversigt over dokumentbegrænsninger.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Adobe Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader DC. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp. Og hvis du bruger Acrobat 7, 8, 9 eller X, kan du se under tidligere versioner af Acrobat Hjælp.

Roter sider

Du kan rotere alle sider eller markerede sider i et dokument. Rotation er baseret på intervaller på 90 grader.
Du kan rotere sider ved at bruge roteringsværktøjerne i ruden Sideminiaturebilleder eller ved at bruge
indstillingen Roter (beskrevet nedenfor).

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

Værktøjssættet til Organiser sider i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du angive det sideområde, hvorpå du vil anvende
roteringen.

Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider,
eller du kan angive det sidetal, du vil udføre handlingen på.

3. Når du har angivet sideområdet, skal du for Retning enten vælge 90 grader mod uret 

eller 90 grader med uret .

4. Du kan også anvende siderotationen på en bestemt side ved at klikke på knapperne mod
eller med uret i visningen med sideminiaturebilleder. 

http://helpx.adobe.com/dk/reader/using/do-reader.html
http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/archive.html
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Siderotation i visningen med sideminiaturebilleder.

Hvis du vil ændre sidevisningen midlertidigt, skal du vælge Vis > Roter visning > Med
uret eller Mod uret. Den oprindelige sideretning gendannes næste gang, du åbner
PDF-filen.

Udtræk sider

Udtræk er en proces til genbrug af valgte sider fra et PDF-dokument i et andet PDF-dokument. Udtrukne
sider indeholder ikke kun indholdet, men også alle formularfelter, kommentarer og hyperlink i forbindelse med
det oprindelige sideindhold.

Du kan efterlade de udtrukne sider i det oprindelige dokument eller fjerne dem under udtræksprocessen –
svarende til de kendte processer med at klippe og indsætte eller kopiere og indsætte, men på sideniveau.

Eventuelle bogmærker eller artikeltråde, der er knyttet til sider, bliver ikke udtrukket.

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

2. Klik på Udtræk i den anden værktøjslinje.

Der vises en ny værktøjslinje under den anden værktøjslinje med specifikke kommandoer
til at udtrække.

Vælg Udtræk fra den nye værktøjslinjen for at trække en eller flere sider fra PDF-filen.

3. Angiv det sideområde, der skal udtrækkes.

Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider,
eller du kan angive det sidetal, du vil udføre handlingen på.

4. I den nye værktøjslinjen skal du gøre et eller flere af følgende, før du klikker på Udtræk:

Hvis du vil fjerne de udtrukne sider fra det oprindelige dokument, skal du vælge Slet
sider efter udtrækning.
Vælg Udtræk sider som separate filer for at oprette et PDF-dokument på en enkelt
side til hver enkelt udtrukket side.
Fravælg begge afkrydsningsfelter for at efterlade de oprindelige sider i dokumentet
og oprette et enkelt PDF-dokument, som indeholder alle de udtrukne sider.

De sider, der udtrækkes, indsættes i et nyt dokument.

Forfatteren af et PDF-dokument kan angive sikkerhedsindstillinger for at forhindre udtrækning af
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Filstørrelse

Bogmærker på øverste niveau
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sider. Du kan se sikkerhedsindstillingerne for et dokument ved at vælge Filer > Egenskaber og vælge fanen
Sikkerhed.

Opdel PDF-filer i flere dokumenter

Du kan opdele et eller flere dokumenter til flere mindre dokumenter. Når du opdeler et dokument, kan du
angive opdelingen efter det maksimale antal sider, den maksimale filstørrelse eller efter bogmærker på
øverste niveau.

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

2. Klik på Opdel i den anden værktøjslinje.

Der vises en ny værktøjslinje under den anden værktøjslinje med specifikke kommandoer
til at opdele.

Vælg Opdel i den anden værktøjslinje for at se dokumentets opdelingsmuligheder.

3. På rullelisten Opdel efter skal du vælge kriterierne for dokumentopdeling:

Angiv det maksimale antal sider for hvert dokument i opdelingen.

Angiv den maksimale filstørrelse for hvert dokument i opdelingen.

Hvis dokumentet indeholder bogmærker, skal du
oprette ét dokument for hvert bogmærke på øverste niveau.

4. Hvis du vil angive en destinationsmappe til de opdelte filer og indstillinger for filnavne,
skal du klikke på Outputindstillinger. Angiv indstillinger efter behov, og klik derefter på
OK.

5. (Valgfrit) Du kan anvende den samme opdeling på flere dokumenter ved at klikke på
Opdel flere filer. I dialogboksen Opdel dokumenter skal du klikke på Tilføj filer og
vælge Tilføj filer, Tilføj mapper eller Tilføj åbne filer. Vælg filerne eller mappen, og klik
derefter på OK.

Flyt eller kopiér sider

Du kan bruge sideminiaturebilleder i navigationsruden eller dokumentområdet til at kopiere eller flytte sider i
et dokument og til at kopiere sider mellem dokumenter.

Flyt eller kopiér en side i et PDF-dokument ved hjælp af sideminiaturebilleder

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinjen, og



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

Dokumentområdet skifter for at vise sideminiaturebilleder.

2. Vælg et eller flere sideminiaturebilleder.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil flytte en side, skal du trække sidetalsboksen for det tilsvarende
sideminiaturebillede eller selve sideminiaturebilledet til en ny placering. En bjælke
vises for at angive sideminiaturebilledets nye placering. Siderne omnummereres.
Du kan kopiere en side ved at holde Ctrl nede og trække sideminiaturebilledet til en
anden placering.

Du kan også udføre ovenstående handlinger i venstre navigationsrude ved at

klikke på knappen Sideminiaturebilleder .

Kopiering af en side mellem to PDF-filer ved hjælp af sideminiaturebilleder

1. Åbn begge PDF-filerne, og få dem vist ved siden af hinanden.

Vælg Vindue > Flise > Lodret for at få vist PDF-filerne side om side.  

2. Åbn panelet Sideminiaturebilleder for begge PDF-filer.

Klik på knappen Sideminiaturebilleder i venstre navigationsrude for at åbne
panelet Sideminiaturebillede.  

3. Træk sideminiaturebilledet til panelet Sideminiaturebilleder for destinations-PDF-filen.
Siden kopieres ind i dokumentet, og siderne omnummereres.

Slet eller erstat sider

Du kan erstattet en hel PDF-side med en anden PDF-side. Det er kun teksten og billederne på den
oprindelige side, der bliver erstattet. Eventuelle interaktive elementer, der er knyttet til den oprindelige side,
f.eks. hyperlinks og bogmærker, påvirkes ikke. På samme måde bliver bogmærker og hyperlinks, der tidligere
kan have været knyttet til erstatningssiden, heller ikke overført. Kommentarer overføres imidlertid og



Bemærk:

kombineres med eventuelle eksisterende kommentarer i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, er det en god ide at bruge kommandoen Reducer filstørrelse til at
omdøbe og gemme det omstrukturerede dokument til den mindst mulige filstørrelse.

En side før og efter, at den erstattes. Sidens bogmærker og hyperlinks bevares på de samme placeringer.

Slet sider med kommandoen Slet

Du kan ikke fortryde kommandoen Slet.

1. Vælg Værktøjer > Organiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises på den anden værktøjslinje, og
sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

2. Angiv det sideområde, der skal slettes.

Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider, eller
du kan angive den eller de sider, du vil slette.

3. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Slet sider  og klikke på OK for at
bekræfte.

Du kan ikke slette alle sider. Der skal mindst bevares én side i dokumentet.

Hvis du vælger Brug logiske sidenumre i panelet Sidevisning i dialogboksen
Indstillinger, kan du indsætte et sidetal i parentes for at slette sidetallets logiske
ækvivalent. Hvis den første side i dokumentet f.eks. er nummereret med i, kan du
skrive (1) på rullelisten Angiv sideområdet, og siden slettes.

Slette sider ved hjælp af sideminiaturebilleder

1. Vælg Værktøjer > Organiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises på den anden værktøjslinjen, og
sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

2. Vælg et sideminiaturebillede, du vil slette, og klik på ikonet  for at slette siden.

3. Alternativt kan du klikke på knappen Sideminiaturebilleder i venstre navigationsrude for
at åbne panelet Sideminiaturebillede og derefter vælge den side eller gruppe af sider,
du vil slette.

4. Klik på Slet sider  øverst i panelet Sideminiaturebilleder.
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Erstat indholdet af en side

1. Åbn det PDF-dokument, der indeholder de sider, du vil erstatte.

2. Vælg Værktøjer > Organiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

3. Klik på Erstat i den anden værktøjslinje.

Dialogboksen Vælg filer med nye sider vises.

4. Markér det dokument, der indeholder erstatningssiderne, og klik på Åbn.

5. Angiv de sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument, under Oprindelig.

6. Angiv den første side i erstatningssideområdet under Erstatning. Den sidste side
beregnes ud fra det antal sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument.

7. Klik på OK.

Erstat sider ved hjælp af et sideminiaturebillede

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder de sider, du vil erstatte, og åbn derefter PDF-
dokumentet med erstatningssiderne.

2. Vælg en side eller en gruppe sider på panelet Sideminiaturebilleder i den PDF-fil, som
indeholder erstatningssiderne.

Marker sidetalsfelterne til det eller de sideminiaturebilleder, der skal bruges som
erstatningssider.
Hold Skift nede, og klik for at markere flere sideminiaturebilleder. Hold Ctrl nede, og
klik for at føje til markeringen.
Træk et rektangel rundt om en gruppe sideminiaturebilleder.

3. Tryk på Ctrl+Alt, og træk det valgte sideminiaturebillede hen på panelet Sider for
destinationsdokumentet. Slip museknappen, når markøren befinder sig lige over
sidetalsboksen til det første sideminiaturebillede, der skal erstattes, så disse sider
fremhæves.

De sider, du har markeret i det første dokument, erstatter det samme antal sider i det
andet dokument. Der begyndes ved det sidetal, hvor du valgte at slippe de nye sider.

Omnummerere sider

Sidetallene på dokumentsiderne passer ikke altid med de sidetal, der vises under sideminiaturebillederne og
på værktøjslinjen Sidenavigation. Sider nummereres med heltal, og der begyndes med side 1 for den første
side i dokumentet. Eftersom nogle PDF-filer kan indeholde indledende sider, f.eks. en side med
copyrightoplysninger og en indholdsfortegnelse, følger siderne med brødtekst ikke nødvendigvis den
nummerering, der vises på værktøjslinjen Sidenavigation.

Nummerering på trykte sider (øverst) sammenlignet med logisk sidenummerering (nederst)
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Begynd nyt afsnit

Udvid nummerering brugt i foregående afsnit til valgte sider

Du kan nummerere siderne i dokumentet på forskellige måder. Du kan angive forskellig nummerering for
grupper af sider, f.eks. 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved at
tilføje et præfiks. Nummereringen for kapitel 1 kan f.eks. være 1-1, 1-2, 1-3 osv., og for kapitel 2 kan den
være 2-1, 2-2, 2-3 osv.

Brug af kommandoen Nummerer sider påvirker kun sideminiaturebilleder på panelet Sider. Du kan fysisk
føje nye sidetal til et PDF-dokument ved hjælp af funktionen til sidehoveder og sidefødder.

1. I venstre navigationsrude skal du klikke på knappen Sideminiaturebilleder for at åbne
panelet Sideminiaturebilleder.

2. Vælg Sideetiketter i menuen Indstillinger.

Kommandoen Taletiketter findes i menuen Indstillinger i panelet Sideminiaturebilleder.

3. Angiv et sideområde. (Valgte henviser til sider, der er markeret på panelet
Sideminiaturebilleder).

4. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

Starter en ny nummereringssekvens. Vælg en typografi i pop op-
menuen, og skriv det første sidetal for afsnittet. Angiv et Præfiks, hvis du vil.

Fortsætter
nummereringssekvensen fra de forrige sider uden afbrydelse.

Se også
Selvstudium: Indsæt og organiser sider i en PDF-fil
Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF-filer
Indsæt en PDF-fil i en anden
Beskær PDF-sider
Om koder, hjælp til handicappede, læserækkefølge og omløb

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/how-to/organize-insert-pages-pdf.html


Rediger scannede PDF-filer

Til toppen

Rediger tekst i scannede PDF-filer
Videoselvstudie: Rediger scannede dokumenter
Trin til tekstredigering i en scannet PDF-fil

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter
Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter og alle sider redigerbare
Aktivér eller deaktiver automatisk OCR for scannede dokumenter

Scan ethvert papirdokument til PDF, og konverter dem nemt til redigerbare PDF-filer.

Rediger tekst i scannede PDF-filer

Når du åbner et scannet dokument til redigering, kører Acrobat DC automatisk OCR (optisk
tegngenkendelse) i baggrunden og konverterer dokumentet til redigerbart billede og tekst med skrifttyper, der
er korrekt genkendt i dokumentet. Der vises også en besked i øverste højre hjørne om det genkendte OCR-
sprog. Det fører dig også mod indstillingsknappen, hvis du vil skifte OCR-sproget.

Det er som standard kun den aktuelle side, der konverteres til redigerbar tekst, i stedet for hele dokumentet
på én gang. Når du skifter side, gøres siden i fokus redigerbar.

Videoselvstudie: Rediger scannede dokumenter

Se, hvordan du konverterer et scannet dokument til en redigerbar PDF-fil i ét enkelt trin med Acrobat DC.

Video (02:32) | Af Matthew Pizzi (train simple)

Trin til tekstredigering i en scannet PDF-fil

1. Åbn den scannede PDF-fil i Acrobat DC.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF. Acrobat anvender automatisk OCR på dit dokument og

http://www.trainsimple.com/
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 Indstillinger: Det viser dig muligheder for at vælge OCR-sprog,
bruge systemskrifter og gøre alle sider redigerbare på én gang. Få
flere oplysninger under Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter
og alle sider redigerbare.
Gendan til billede (eller konverter til tekst): giver mulighed for at
skifte fra redigeringstilstand tekst-til-billede eller billede-til-tekst.
Få flere oplysninger under Aktivér og deaktiver automatisk OCR
for scannede dokumenter.

Registrer tekst på (OCR-sprog): OCR-sproget bestemmes som
standard af systemsproget.
Anvend tilgængelig systemskrifttype: Hvis denne indstilling er
til, vises den konverterede tekst under konverteringen fra scannet
til redigerbar tekst med en skrifttype, der er installeret på systemet
og svarer bedst til den oprindelige skrifttype på den scannede
side.
Gør alle sider redigerbare: Hvis denne indstilling er markeret,
konverteres alle sider i det aktuelle dokument til redigerbar tekst
på én gang. Denne indstilling er relativt langsom. Benyt kun denne
indstilling, hvis du vil redigere alle sider eller konvertere alle sider
til redigerbar tekst.

konverterer det til en fuldt redigerbar kopi af din PDF-fil.

Der vises en besked i øverste højre hjørne om det genkendte OCR-sprog. Hvis du vil
skifte sprog, skal du klikke på Indstillinger i beskeden eller i højre rude. Få flere
oplysninger om de forskellige indstillinger under Indstillinger for redigering af
scannede dokumenter nedenfor.

3. Klik på det tekstelement, du vil redigere, og start med at skrive. Den nye tekst matcher
udseendet af de oprindelige skrifttyper i dit scannede billede.

4. Vælg Filer > Gem som, og giv dit redigerbare dokument et nyt navn.

Indstillinger for redigering af scannede dokumenter

Når du åbner et scannet dokument til redigering, vises de to scanningsspecifikke indstillinger i højre rude
under Scannede dokumenter:

Indstillinger – OCR-sprog, systemskrifter og alle sider redigerbare

Brug indstillingerne til at skifte OCR-sprog, vælge, om du vil bruger systemskrifter, og gøre alle sider
redigerbare på én gang. Klik på Indstillinger i højre rude under Scannede dokumenter. Dialogboksen viser
dig følgende tre indstillinger:

I startten er sproget indstillet til landestandarden, og de andre indstillinger er slået fra. Enhver ændring af
disse indstillinger forbliver vedvarende og anvendes, når du aktiverer redigeringstilstanden (Værktøjer >
Rediger PDF).

Aktivér eller deaktiver automatisk OCR for scannede dokumenter
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OCR er som standard aktiveret. Når du åbner et scannet dokument til redigering, konverteres den aktuelle
side derfor til redigerbare tekst. Afhængigt af, om du vil konvertere dine scannede dokumenter til redigerbar
tekst eller ej, kan du slå automatisk OCR til/fra.

Sådan slår du automatisk OCR fra:

Klik på Gendan til billede i højre rude. Fra og med næste gang kører Acrobat ikke OCR
og konverterer et scannet dokument til redigerbar tekst automatisk.

Sådan slår du automatisk OCR fra:

Klik på Konverter til tekst i højre rude. Fra og med næste gang kører Acrobat ikke
automatisk OCR eller konverterer et scannet dokument til redigerbar tekst automatisk.

Se også
Gør dokumentfotos, der er taget med et mobilkamera, bedre
Rediger tekst i PDF-filer
Rediger billeder eller objekter i en PDF-fil
Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-filer
Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF-filer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Gør dokumentfotos, der er taget med et mobilkamera, bedre

  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Til toppen

Rens billeder, der er taget med et mobilkamera

Rens dokumentfotos for at fjerne baggrunde og justere perspektivet.

Rens billeder, der er taget med et mobilkamera

Funktionen Gør kamerabilleder bedre er med til at rense billeder, der er taget med et smartphone-kamera.
Med denne funktion kan du klikke på fotos af et dokument på dine mobilenheder og derefter få en flot, tydelig
og lille PDF-fil. Den løser dit behov for ad-hoc-scanning uden at bruge en standardscanner.

Billeder, der tages med en mobilenhed, har ofte følgende problemer:

Forkerte perspektiver
Område uden for grænserne
Skygger
Inkonsekvent belysning

Funktionen løser alle disse problemer til nogen grad og giver dig en PDF med flot udseende.

Sådan forbedres et kamerabillede

1. Åbn dokumentets foto eller billede i Acrobat DC.

2. Vælg Værktøjer > Gør scanninger bedre.

3. I værktøjslinjen skal du klikke på Gør bedre og derefter vælge Kamerabillede.

4. Der er flere indstillinger og instruktioner i den anden værktøjslinje. Om nødvendigt kan
du justere sidegrænserne ved at bruge den blå cirkel i fotoets hjørner. Klik på Gør side
bedre.

5. Billedet forbedres, og der vises en PDF af billeder. Du kan justere standardniveauet for
forbedring ved at bruge skydeknappen i den anden værktøjslinje.

6. Gem PDF-filen.

Relaterede links

Scan dokumenter til PDF-filer
Rediger scannede dokumenter
Rediger tekst i PDF-filer
Rediger billeder eller objekter i en PDF-fil

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/scan-documents-pdf.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/edit-scanned-pdfs.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/edit-text-pdfs.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/edit-images-or-objects-pdf.html
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Gem ved hjælp af PDF-optimering (Acrobat Pro DC)
Analysér en PDF-fils pladsforbrug (Acrobat Pro DC)
Optimer en PDF-fil (Acrobat Pro DC)
PDF-optimering-indstillinger (Acrobat Pro DC)
Aktiver hurtig webvisning i et PDF-dokument

Gem ved hjælp af PDF-optimering (Acrobat Pro DC)

PDF-optimering giver mange muligheder for at mindske størrelsen på PDF-filer. Nogle af indstillingerne for
PDF-optimering svarer til de indstillinger, der er tilgængelige, når du opretter en PDF-fil med Distiller. Om du
vil bruge alle indstillingerne eller kun nogle af dem, afhænger af den måde, du vil bruge filerne på, og af de
egenskaber, en fil nødvendigvis må have. I de fleste tilfælde sikrer standardindstillingerne maksimal
udnyttelse. De sørger for, at der spares plads ved at fjerne integrerede skrifttyper, komprimere billeder og
fjerne elementer, der ikke længere er brug for i filen.

Før du optimerer en fil, er det en god idé at analysere filens pladsforbrug. Analysen af pladsforbruget kan give
dig en ide om, hvordan du bedst kan formindske filstørrelsen. Du kan også reducere størrelsen på PDF-filen
ved hjælp af kommandoen Reducer filstørrelse.

Nogle komprimeringsmetoder kan gøre billeder uanvendelige i forbindelse med trykning. Du bør
eksperimentere med forskellige indstillinger, før du foretager ændringer, som ikke kan fortrydes.

Åbn PDF-optimering

Vælg Filer > Gem som andet > Optimeret PDF i et enkelt PDF-dokument.

PDF-optimering er ikke tilgængelig, hvis Omløb er valgt i menuen Vis.

Analysér en PDF-fils pladsforbrug (Acrobat Pro DC)

Ved at analyse pladsforbruget får du en rapport over det samlede antal byte, der anvendes til bestemte
dokumentelementer, herunder skrifttyper, billeder, bogmærker, formularer, navngivne destinationer samt
kommentarer og samlet filstørrelse. Resultatet vises både i antal byte og som en procentdel af den samlede
filstørrelse.

1. Vælg Fil > Gem som andet > Optimeret PDF. Dialogboksen PDF-optimering åbnes.

2. Klik på knappen Rediger pladsforbrug i toppen af dialogboksen.

Du kan også redigere pladsforbruger for en PDF-fil i ruden Indhold. Vælg Vis > Vis/skjul >

Navigationsruder > Indhold. Vælg Rediger pladsforbrug i indstillingsmenuen  for indholdsruden.

Optimer en PDF-fil (Acrobat Pro DC)
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1. Åbn dialogboksen PDF-optimering (Filer > Gem som andet > Optimeret PDF).

2. Hvis du vil bruge standardindstillingerne, skal du vælge Standard i menuen Indstillinger
og derefter gå videre til trin 6. Hvis du ændrer indstillinger i dialogboksen PDF-
optimering, skifter menuen Indstillinger automatisk til Brugerdefineret.

3. Vælg Bevar eksisterende i menuen Gør kompatibel med for at bevare denne aktuelle
PDF-version, eller vælg en Acrobat-version. Dit valg er afgørende for, hvilke indstillinger
der er tilgængelige i paneler.

4. Marker afkrydsningsfeltet ud for et panel (f.eks. Billeder, Skrifttyper, Gennemsigtighed),
og marker derefter indstillinger i det pågældende panel. Hvis du vil forhindre alle
indstillingerne i et panel i at blive afviklet under optimering, skal du fjerne markeringen i
afkrydsningsfeltet for dette panel.

5. (Valgfrit) Du kan gemme dine brugerdefinerede indstillinger ved at klikke på knappen
Gem og navngive indstillingerne. (Hvis du vil slette en gemt indstilling, skal du markere
den i menuen Indstillinger og klikke på Slet).

6. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

7. Overskriv den oprindelige PDF-fil med den optimerede PDF-fil ved at klikke på Gem i
dialogboksen Gem optimeret som, eller vælg et nyt navn eller en ny placering.

Hvis du vil optimere flere dokumenter samtidig, skal du bruge outputindstillingerne for
handlingsguiden.

PDF-optimering-indstillinger (Acrobat Pro DC)

Brug indstillingerne fra panelerne i dialogboksen PDF-optimering til at reducere en PDF-fils størrelse.

Panelet Billeder

Med panelet Billeder i PDF-optimering kan du angive indstillinger for farve, gråtone, ensfarvet
billedkomprimering og nedsampling af billeder.

Skift PDF-kompatibilitet i panelet Billeder i dialogboksen PDF-optimering i Acrobat Pro DC.



Nedsampl

Komprimering

Kvalitet

Flisestørrelse

Optimer kun billeder, hvis der er en størrelsesmæssig reduktion

Angiv følgende indstillinger efter behov:

Formindsker filstørrelsen ved at sænke et billedes opløsning, hvilket medfører, at farverne fra de
oprindelige pixel flettes sammen i færre pixel
Bemærk: Maskerede billeder og billeder, der er mindre end 16 x 16 pixel, nedsamples ikke.

Formindsker filstørrelsen ved at fjerne unødvendige pixeldata. Normalt giver JPEG- og
JPEG2000-komprimering bedre resultater for billeder med glidende overgange mellem forskellige farver,
f.eks. fotografier. ZIP er det bedste valg til illustrationer med store ensfarvede områder eller områder med
mønstre i blege farver. Til ensfarvede billeder kan bruges JBIG2-komprimering, som kan benyttes i PDF-
optimering, men ikke i Distiller, og er bedre end CCITT.

Kun tilgængelig for JPEG- og JPEG2000-formater. JPEG- og JPEG2000-komprimering medfører
tab af data, dvs. der mistes uigenkaldeligt nogle data. Du kan anvende JPEG- eller JPEG 2000-komprimering
med tab af data på farvebilleder på forskellige niveauer (minimum, lav, mellem, høj, maksimum). For
JPEG2000-komprimering kan du også angive Uden tab, så der ikke går nogen data tabt. Komprimeringen af
ensfarvede billeder er uden tab, undtagen ved JBIG2-komprimering, som både kan give komprimering med
og uden tab.

Kun tilgængelig for JPEG2000-formatet. Opdeler det billede, der komprimeres, i fliser af en
given størrelse. Hvis billedets højde eller bredde ikke er et lige multiplum af flisestørrelsen, bruges dele af
fliser på kanterne. Billeddata for hver flise komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt.
Standardværdien på 256 anbefales.

Når funktionen er valgt, springes
optimering af det pågældende billede over, hvis billedindstillingen medfører en forøgelse af filstørrelsen.

Panelet Skrifttyper

Hvis du vil sikre en nøjagtig match med kildedokumentet, er det en god ide at integrere alle skrifttyper, der
bruges i dokumentet. Hvis du ikke skal bruge en nøjagtig match, og du foretrækker en mindre fil, kan du
vælge ikke at integrere skrifttyper for romersk skrift og østasiatisk tekst (traditionel kinesisk, forenklet kinesisk,
koreansk og japansk). Tekst skrevet på disse sprog udskiftes med en erstatningsskrifttype, når teksten vises
på et system, som ikke understøtter de oprindelige skrifttyper. Panelet Skrifttyper i PDF-optimering indeholder
to lister til skrifttyper: Skrifttyper, som ikke kan udelukkes, og skrifttyper, som kan udelukkes. Nogle skrifttyper
kan ikke udelukkes og vises derfor ikke i panelet Skrifttyper. Vælg en eller flere skrifttyper på listen over
Integrerede skrifttyper for at ophæve integrering af skrifttyper i et dokument, og klik på knappen Ophæv
integrering. Hvis du ikke vil integrere erstatningsskrifttyper for integrerede skrifttyper, skal du fravælge Gør
alle integrerede skrifttyper til erstatningsskrifttyper. For at forhindre ophævelse af integreringen for alle
skrifttyper i dokumentet skal du vælge Fjern ikke integreringen af skrifttyper.

Panelet Gennemsigtighed

Hvis et PDF-dokument indeholder gennemsigtige illustrationer eller grafik, kan du samkopiere
gennemsigtigheden og nedsætte filstørrelsen ved at bruge indstillingerne i panelet Gennemsigtighed i PDF-
optimering. Samkopiering af gennemsigtighed omfatter tilpasning til tilsvarende grafik ved at inddele den i
vektorbaserede områder og rasterinddelte områder. Med PDF-optimering aktiveres Indstillingerne for
gennemsigtighed på siderne i dokumentet, før alle andre optimeringsindstillinger.

Hvis du vælger kompatibilitetsindstillingen Acrobat 4.0 og nyere, aktiveres panelet Gennemsigtighed, og
gennemsigtighed i filen samkopieres under optimering. Det sikrer kompatibilitet med Acrobat 4.0 og tidligere
versioner, som ellers ikke understøtter gennemsigtighed.

Når du opretter forudindstillinger for samkopiering, vises disse indstillinger sammen med
standardindstillingerne i panelet Gennemsigtighed.



Bemærk:

Frasorter alle formularoverførsler, importer og nulstil handlinger

Samkopier formularfelter

Frasorter alle JavaScript-handlinger

Frasorter alle alternative billeder

Frasorter integrerede miniaturebilleder

Frasorter dokumentkoder

Konverter udjævnede linjer til kurver

Find og sammenflet billedfragmenter

Tilsidesæt integrerede udskriftsindstillinger

Tilsidesæt integreret søgeindeks

Tilsidesæt bogmærker

Sammenkopiering af gennemsigtighed kan ikke fortrydes, efter filen er blevet gemt.

Panelet Frasorter objekter

På panelet Frasorter objekter kan du angive objekter, der skal fjernes fra PDF-filen, og du kan optimere
kurver i CAD-illustrationer. Du kan frasortere objekter, der er oprettet i Acrobat DC og i andre programmer.
Hvis du vælger et objekt, fjernes alle forekomster af objektet i PDF-dokumentet.

I området Frasorter objekter kan du vælge mellem disse og andre indstillinger:

Deaktiverer alle handlinger med
relation til afsendelse og import af formulardata og nulstiller formularfelter. Denne indstilling bevarer
formularobjekter med tilknyttede handlinger.

Gør formularfelter uanvendelige uden at ændre på deres udseende.
Formulardata flettes sammen med siden for at blive til sideindhold.

Fjerner alle handlinger i PDF-dokumentet, som bruger JavaScript.

Fjerner alle versioner af et billede, undtagen det billede der er beregnet
til visning på skærmen. Nogle PDF-dokumenter kan indeholde flere forskellige versioner af det samme billede
til forskellige formål, f.eks. visning på skærme med lav opløsning og udskrivning med høj opløsning.

Fjerner integrerede miniaturebilleder. Dette er nyttigt i forbindelse
med store dokumenter, der kan bruge lang tid på at tegne miniaturebilleder, efter at du har klikket på
knappen Sideminiaturebilleder.

Fjerner koder fra dokumentet, hvilket omfatter de særlige tekstegenskaber for
handicappede og omløbsegenskaber.

Nedsætter antallet af kontrolpunkter, som bruges til at opbygge
kurver i CAD-illustrationer, hvilket giver mindre PDF-filer og hurtigere skærmvisning.

Søger efter billeder eller masker, der er fragmenteret til tynde lag og
forsøger at samle dem til et enkelt billede eller en enkelt maske.

Fjerner integrerede udskriftsindstillinger, f.eks. sideskalering
og dobbeltsidet tilstand, fra dokumentet.

Fjerner integrerede søgeindekser, hvilket reducerer filstørrelsen.

Fjerner alle bogmærker fra dokumentet.

Frasorter panelet Brugerdata

Du kan fjerne personlige oplysninger, som du ikke ønsker at videregive eller dele med andre, ved hjælp af
panelet Frasorter brugerdata. Hvis du ikke umiddelbart kan finde personlige oplysninger, kan det betyde, at
oplysningerne er skjulte. Du kan finde skjult tekst og brugerrelaterede oplysninger ved hjælp af kommandoen
Undersøg dokument (Værktøjer > Rediger > Fjern skjulte oplysninger).

Frasorter Alle kommentarer, Formularer og multimedier

Fjerner alle kommentarer, formularer, formularfelter og multimedieelementer fra PDF-filen.



Indstillinger for objektkomprimering

Brug Flate til at kode strømme, der ikke er kodede

Brug Flate i strømme, der anvender LZW-kodning

Frasorter ugyldige bogmærker

Frasorter ugyldige hyperlinks

Frasorter navngivne destinationer uden reference

Optimer sideindhold

 

Frasorter dokumentoplysninger og metadata

Fjerner oplysninger i dokumentoplysningsordbogen og alle metadatastrømme. (Du kan gendanne
metadatastrømme i en kopi af PDF-dokumentet ved hjælp af kommandoen Gem som.)

 

Frasorter Alle objektdata

Fjerner alle objekter fra PDF-dokumentet.

 

Frasorter vedhæftede filer

Fjerner alle vedhæftede filer, herunder filer, der er vedhæftet PDF-dokumentet som kommentarer. (PDF-
optimering optimerer ikke vedhæftede filer.)

 

Frasorter eksterne krydsreferencer

Fjerner hyperlinks til andre dokumenter. Hyperlinks, som springer til andre placeringer i selve PDF-
dokumentet, fjernes ikke.

 

Frasorter private data fra andre programmer

Fjerner data fra et PDF-dokument, der kun kan bruges i det program, hvori dokumentet er oprettet. Dette
påvirker ikke funktionerne i PDF-dokumentet, men det formindsker filstørrelsen.

 

Fjern indhold i skjult lag, og sammenkopier synlige lag

Nedsætter filstørrelsen. Det optimerede dokument ser ud som det originale PDF-dokument, men indeholder
ingen lagoplysninger.

Panelet Rens

Indstillingerne under panelet Rens i dialogboksen PDF-optimering gør det muligt at fjerne unødvendige
elementer fra dokumentet. Det kan være elementer, der er forældede eller unødvendige til dokumentets
tiltænkte brug. Hvis bestemte elementer fjernes, kan det påvirke PDF-dokumentets funktionalitet alvorligt.
Som standard er det kun elementer, der ikke påvirker funktionalitet, som er markeret. Hvis du ikke er sikker
på konsekvenserne ved at fjerne andre indstillinger, skal du bruge standardvalgene.

Angiver, hvordan Flate-komprimering anvendes i filen.

Anvender Flate-komprimering i alle strømme, der ikke
er kodede.

Anvender Flate-komprimering på alle indholdsstrømme
og billeder, som bruger LZW-kodning.

Fjerner bogmærker, der peger på sider i dokumentet, der er blevet slettet.

Fjerner hyperlinks der peger på ugyldige destinationer.

Fjerner navngivne destinationer, som der ikke henvises
til internt i selve PDF-dokumentet. Eftersom denne indstilling ikke kontrollerer for kæder fra andre PDF-filer
eller websteder, passer den ikke ind i nogle processer.

Konverterer alle tegn i slutningen af linjer til mellemrumstegn, hvilket forbedrer Flate-
komprimering.



Optimer PDF til hurtig webvisning

Til toppen

Omstrukturerer et PDF-dokument til at hente én side ad gangen (byte-
serving) fra webservere.

Aktiver hurtig webvisning i et PDF-dokument

Hurtig webvisning omstrukturerer et PDF-dokument for at gøre det klar til side for side-indlæsning (byte-
serving) fra webservere. Med Hurtig webvisning sender webserveren kun den anmodede side i stedet for
hele PDF-dokumentet. Det er især nyttigt ved store dokumenter, der kan være lang tid om at blive overført fra
en server.

Kontakt din webmaster for at kontrollere, at den anvendte webserversoftware understøtter hentning side-for-
side. Hvis du vil sikre dig, at PDF-dokumenterne på dit websted kan vises i ældre browsere, kan du også
oprette HTML-hyperlinks (i modsætning til ASP-scripts eller POST-metode) til PDF-dokumenterne og bruge
relativt korte stinavne på maks. 256 tegn.

Kontroller, om Hurtig webvisning er aktiveret i et eksisterende PDF-
dokument

Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg Filer > Egenskaber. Kig nederst i højre område af
panelet Beskrivelse i dialogboksen efter indstillingen Hurtig webvisning (Ja eller Nej).

Kontrollér indstillingen Hurtig webvisning

Du kan kontrollere, om Acrobat DC er konfigureret til Hurtig webvisning i forbindelse med oprettelse af
PDF-dokumenter, ved at følge denne fremgangsmåde.

1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Kontrollér, at indstillingen Gem som optimerer til hurtig webvisning er markeret under
Gem indstillinger i højre side af dialogboksen, og klik på OK.

Aktivér Hurtig webvisning for et eksisterende PDF-dokument

Følg denne fremgangsmåde, når du har kontrolleret indstillingerne for Hurtig webvisning og undersøgt PDF-
egenskaberne for at sikre, at filen ikke allerede er aktiveret for Hurtig webvisning.

1. Åbn PDF-dokumentet.

2. Vælg Filer > Gem som. Vælg det samme filnavn og den samme placering.

3. Klik på OK, når der vises en meddelelse, om du vil overskrive den eksisterende fil.

I Acrobat Pro kan du også hurtigt aktivere Hurtig webvisning i hele mapper med Adobe PDF-filer ved
hjælp af handlingen Klargør til offentliggørelse på nettet. Se Kørsel af en handling.

Adobe anbefaler derudover
Reducer filstørrelsen ved lagring
Guiden Handling
Samkopiering af gennemsigtighed
Rediger en forudindstilling for samkopiering i PDF-optimering
Undersøg en PDF-fil for skjult indhold
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Forbered PDF-filer til en præsentation

Til toppen

Til toppen

Definere den første visning som fuldskærmstilstand
Definer en startvisning
Tilføj sideovergange

Definere den første visning som fuldskærmstilstand
Fuldskærmsvisning er en indstilling, som du kan bruge i forbindelse med PDF-dokumenter, der bruges i præsentationer. I fuldskærmsvisning fylder
PDF-sider hele skærmen. Menulinjen, værktøjslinjen og kontrolelementerne i vinduet er skjulte. Du kan også indstille andre startvisninger, så
dokumenterne eller samlinger af dokumenter åbnes i en ensartet visning. Du kan i begge tilfælde tilføje sideovergange for at øge den visuelle
effekt, når en bruger bladrer gennem dokumentet.

Du kan styre, hvordan du navigerer i et PDF-dokument (f.eks. automatisk skift af sider), ved at bruge indstillingerne i dialogboksen Indstillinger i
panelet Fuldskærm. Disse indstillinger gælder for hele systemet – ikke blot for det enkelte PDF-dokument – og påvirker derfor alle de PDF-
dokumenter, du åbner på systemet. Det betyder, at du kan styre disse indstillinger, hvis du konfigurerer præsentationen på et system, du kan styre.

Normal visning og fuldskærmsvisning.

Definer en startvisning
Når en bruger åbner PDF-dokumentet eller PDF-porteføljen, vises startvisningen af PDF-dokumentet. Du kan indstille startvisningen til det
forstørrelsesniveau, den side og det sidelayout, du ønsker. Hvis PDF-dokumentet er en præsentation, kan du indstille startvisningen til
fuldskærmsvisning. I Acrobat Pro kan du oprette handlingsguider for at ændre standardindstillinger for flere dokumenter.

Når du har defineret startvisningen for PDF-dokumentet, kan du føje sideovergange til valgte sider eller hele dokumentet.

Acrobat understøtter sideovergange og indglidende punkter fra PowerPoint.

Definer startvisningen
1. Vælg Filer > Egenskaber.
2. Klik på startvisning i dialogboksen Dokumentegenskaber.
3. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK. Du skal gemme og åbne filen igen for at se virkningen.



Til toppen

Definer startvisningen som fuldskæmstilstand
Når startvisningen af et PDF-dokument angives tilFuld skærm, skal du angive, hvordan dokumentet åbnes.

1. Vælg Filer > Egenskaber.
2. Vælg Startvisning i dialogboksen Dokumentegenskaber.
3. Du opnår det bedste resultat ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Kun side i menuen Navigationsfaner.

Vælg Enkelt side i menuen Sidelayout.

Indstil Sidenummer til den side, hvor du ønsker, præsentationen skal starte.

4. Vælg Åbn i Fuld skærm for at åbne dokumentet uden menulinjen, værktøjslinjen eller kontrolelementer i vinduet. Klik på OK.
(Du skal gemme og åbne filen igen for at se virkningen).
Bemærk! Brugere kan afslutte fuldskærmsvisningen ved at trykke på Esc, hvis deres indstillinger er angivet til det. Men i
fuldskærmsvisningen kan brugerne ikke anvende kommandoer og vælge værktøjer, medmindre de kender tastaturgenvejene.
Du kan f.eks. oprette sidehandlinger i et dokument, så brugerne får disse funktioner

Indstillinger for Startvisning under Dokumentegenskaber
Indstillingerne for Startvisning i dialogboksen Dokumentegenskaber er inddelt i tre områder: Layout og forstørrelse, Vinduesindstillinger og
Grænsefladeindstillinger.

Layout og forstørrelse Angiver, dokumentets udseende.
Bemærk! Der er to betingelser, der kan påvirke sidelayout og -forstørrelse. 1) Hvis PDF-filen allerede er indstillet til en anden startvisning i Filer >
Egenskaber. 2) Hvis indstillingen Gendan sidste visningsindstilling, når et dokument genåbnes aktiveret i Rediger > Indstillinger >
Dokumentkategori.
Fanen Navigation  Angiver, hvilke paneler der vises i navigationsruden.
Sidelayout  Afgør, hvordan dokumentsiderne vises.
Forstørrelse Indstiller zoomniveauet for dokumentet, når det åbnes. Standard bruger forstørrelsen indstillet af brugeren.
Sidenummer  Angiver den side, der vises, når dokumentet åbnes.
Bemærk! Hvis du angiver Standard for indstillingerne for Forstørrelse og Sidelayout, bruges den enkelte brugers indstillinger for Sidevisning.
Vinduesindstillinger Bestem, hvordan vinduet tilpasses i skærmområdet, når en bruger åbner dokumentet. Disse indstillingerne gælder for selve
dokumentvinduet i forhold til skærmområdet på brugerens skærm.
Tilpas vinduets størrelse til den første side Tilpasser dokumentvinduet, så det slutter tæt omkring åbningssiden i henhold til de indstillinger, du
har valgt under Dokumentindstillinger.
Centrer vinduet på skærmen Anbringer vinduet i centrum af skærmområdet.
Åbn i fuldskærmstilstand  Maksimerer dokumentvinduet og viser dokumentet uden menulinje, værktøjslinje eller kontrolelementer.
Vis filnavn  Viser filnavnet i vinduets titellinje.
Vis dokumenttitel Viser dokumenttitlen i vinduets titellinje. Dokumenttitlen hentes fra panelet Beskrivelse i dialogboksen Dokumentegenskaber.
Grænsefladeindstillinger Angiv, hvilke dele af grænsefladen – menulinje, værktøjslinjer og kontrolelementer i vinduet - der er skjulte.
Bemærk! Hvis du skjuler menu- og værktøjslinjerne, kan brugerne ikke anvende kommandoer og vælge værktøjer, medmindre de kender
tastaturgenvejene. Du kan konfigurere sidehandlinger, som midlertidigt gemmer kontrolelementer i grænsefladen i forbindelse med visning af
siden. Se Føj handlinger til sideminiaturebilleder.

Tilføj sideovergange
Du kan oprette en interessant effekt, der iværksættes hver gang en side fremføres ved hjælp af sideovergange.

Du kan også angive sideovergange for en gruppe dokumenter med handlingsguiden i Acrobat Pro.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling > Sideovergange.

Vælg sideminiaturebilleder, du vil anvende overgange på, i panelet Sideminiaturebilleder, og vælg Sideovergange i
menuen Indstillinger .

2. Vælg en overgangseffekt i menuen Overgang i dialogboksen Angiv overgange. Disse overgangseffekter er de samme som
dem, der er angivet under indstillingerne for Fuldskærm.

3. Vælg, hvilken retning overgangseffekten skal anvendes for. De tilgængelige indstillinger afhænger af overgangen.
4. Vælg overgangseffektens hastighed.
5. Vælg Vend automatisk til næste side, og angiv antallet af sekunder mellem automatisk sidevending. Hvis du ikke vælger

denne indstilling, bladrer brugeren ved hjælp af tastaturkommandoer eller musen.
6. Vælg det sideområde, du vil anvende overgange på.

Bemærk! Hvis brugerne vælger Ignorer alle overgange i indstillingerne for Fuldskærm, kan de ikke se sideovergange.

Flere hjælpeemner
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PDF-filer, der er konverteret til websider
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Til toppen

Bemærk:

Hyperlinks og bogmærker på websider

Hyperlinks og bogmærker på websider

Du kan arbejde med en PDF-fil, der er oprettet ud fra websider, på samme måde, som du arbejder med
andre PDF-filer. Hvis du klikker på et hyperlink på en konverteret webside, du har åbnet, føjes siden for det
pågældende hyperlink til slutningen af PDF-dokumentet, hvis den ikke allerede findes der.

Husk, at én webside kan blive til flere PDF-sider. En webside er et enkelt emne (eller en URL-
adresse) fra et websted og er ofte en fortløbende HTML-side. Når du konverterer en webside til PDF, kan
den opdeles i flere PDF-sider i standardformat.

Når du første gang opretter et PDF-dokument ud fra websider, genereres der bogmærker, hvis Opret
bogmærker er valgt i dialogboksen Konverteringsindstillinger for webside. Et (ukodet) standardbogmærke, der
repræsenterer webserveren, vises øverst på fanen Bogmærker. Under bogmærket er der et kodet bogmærke
for hver indlæst webside. Navnet på det kodede bogmærke hentes fra sidens HTML-titel eller URL-adressen,
hvis der ikke er nogen titel. Kodede webbogmærker er alle til at begynde med på samme niveau, men du kan
omarrangere kodede bogmærker og indlejre dem i familiegrupper som hjælp til at holde styr på materialets
hierarki på websiderne.

Hvis indstillingen Opret PDF-koder er valgt, når du opretter et PDF-dokument ud fra en webside, gemmes
strukturoplysninger svarende til HTML-strukturen på de oprindelige websider i PDF-dokumentet. Du kan
bruge disse oplysninger til at føje kodede bogmærker til filen for afsnit og andre elementer, der indeholder
HTML-elementer.

Adobe anbefaler derudover
Om bogmærker
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PDF-egenskaber og metadata

Til toppen

Beskrivelse

Sikkerhed

Skrifttyper

Startvisning (kun Acrobat)

Vis dokumentegenskaber
Føj en beskrivelse til Dokumentegenskaber
Opret dokumentegenskaber
Rediger dokumentmetadata
Vis objektdata og -metadata

Vis dokumentegenskaber

Når du får vist et PDF-dokument, kan du få vist oplysninger om det, f.eks. titlen på dokumentet, anvendte
skrifttyper og sikkerhedsindstillinger. Nogle af disse oplysninger er angivet af den person, der har oprettet
dokumentet, og nogle er genereret automatisk.

I Acrobat DC kan du ændre alle de oplysninger, der kan angives af dokumentopretteren, medmindre filen er
blevet gemt med sikkerhedsindstillinger, der forhindrer ændringer.

1. Vælg Filer > Egenskaber.

2. Klik på en fane i dialogboksen Dokumentegenskaber.

Dokumentegenskaber

Viser de grundlæggende oplysninger om dokumentet. Dokumentets titel, forfatter, emne og
nøgleord kan være angivet af den person, der har oprettet dokumentet, i det oprindelige program, f.eks.
Word eller InDesign, eller af den person, der har oprettet PDF-dokumentet. Du kan søge efter disse
beskrivende elementer for at finde bestemte dokumenter. Sektionen Nøgleord kan være en særlig hjælp til at
indsnævre søgninger.
Bemærk, at mange søgemaskiner anvender titlen til at beskrive dokumentet i deres søgeresultatliste. Hvis en
PDF-fil ikke har en titel, vises filnavnet i stedet i listen med søgeresultater. En fils titel er ikke nødvendigvis
det samme som dens filnavn.
Området Avanceret viser PDF-dokumentets versionsnummer, sidestørrelse og antal sider og angiver, om
dokumentet indeholder koder, og om indstillingen Hurtig webvisning er aktiveret. (Størrelsen på den første
side rapporteres i PDF-dokumenter eller PDF-porteføljer, der indeholder flere sider.) Disse oplysninger
oprettes automatisk og kan ikke ændres.

Beskriver, hvilke ændringer eller funktioner der kan udføres i PDF-dokumentet. Hvis der er
anvendt adgangskode, certifikat eller sikkerhedspolitik i forbindelse med PDF-dokumentet, er den anvendte
metode angivet her.

Viser de skrifttyper, der anvendes i det originale dokument, samt de skrifttyper og den kodning,
der anvendes til at vise de oprindelige skrifttyper.
Hvis der anvendes erstatningsskrifttyper, og du ikke er tilfreds med deres udseende, kan det være en god ide
at installere de originale skrifttyper på systemet eller bede dokumentets forfatter om at oprette dokumentet
igen med de originale skrifttyper integreret.

Beskriver, hvordan PDF-dokumentet vises, når det åbnes. Disse oplysninger
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omfatter vinduesstørrelsen ved start, startsidenummeret og forstørrelsesniveauet, samt om bogmærker,
miniaturebilleder, værktøjslinjen samt menulinjen skal vises. Du kan ændre alle disse indstillinger, så du kan
styre, hvordan dokumentet vises, næste gang det åbnes Du kan også oprette JavaScript, som afvikles, når
en side vises, et dokument åbnes m.m.

Giver dig mulighed for at føje dokumentegenskaber til dit dokument.

Angiver dokumentets PDF-indstillinger, konfigurerede dialogbokse for udskrivning og
læseindstillinger.
Under PDF-indstillingerne for Acrobat kan du angive en URL-basisadresse (Uniform Resource Locator) for
weblinks i dokumentet. Hvis du angiver en grund-URL-adresse, har du nemmere ved at administrere
hyperlinks til andre websteder. Hvis URL-adressen til det andet websted ændres, kan du blot redigere grund-
URL-adressen uden at behøve at redigere hvert enkelt hyperlink, der henviser til det pågældende websted.
Grund-URL-adressen bruges ikke, hvis et hyperlink indeholder en fuldstændig URL-adresse.
Du kan også knytte en katalogindeksfil (PDX) sammen med PDF-filen. Hvis du søger i PDF-filen fra vinduet
Søg i PDF, omfatter søgningen også alle de PDF-filer, der er indekseret af den angivne PDX-fil.
Du kan inkludere prepress-oplysninger, f.eks. diffusering, for dokumentet. Du kan definere
printerforudindstillinger for et dokument, som udfylder dialogboksen Udskriv med dokumentspecifikke værdier.
Du kan også konfigurere læseindstillinger, som angiver, hvordan PDF-dokumentet læses af en skærmlæser
eller anden hjælpeenhed.

Føj en beskrivelse til Dokumentegenskaber

Du kan føje nøgleord til en PDF-fils dokumentegenskaber, som kan være nyttige for andre brugere, når de
skal finde PDF-dokumentet ved hjælp af en søgemaskine.

1. Vælg Filer > Egenskaber.

2. Klik på fanen Beskrivelse, og skriv forfatternavn, emne og nøgleord.

3. (Valgfrit) Tilføj yderligere beskrivende oplysninger, f.eks. oplysninger om copyright, ved at
klikke på Ekstra metadata.

Opret dokumentegenskaber

Du kan tilføje brugerdefinerede dokumentegenskaber, som indeholder bestemte typer metadata, i et PDF-
dokument, f.eks. versionsnummeret eller firmanavnet. De egenskaber, du opretter, vises i dialogboksen
Dokumentegenskaber. De egenskaber, du opretter, skal have entydige navne, der ikke vises på andre faner i
dialogboksen Dokumentegenskaber.

1. Vælg Filer > Egenskaber, og vælg derefter Brugerdefineret.

2. Hvis du vil tilføje en egenskab, skal du skrive egenskabens navn og værdi og derefter
klikke på Tilføj.

3. Hvis du vil ændre egenskaberne, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder og
derefter klikke på OK:

Hvis du vil redigere en egenskab, skal du markere den, ændre Værdi og derefter
klikke på Ret.

Hvis du vil slette en egenskab, skal du markere den og klikke på Slet.

Hvis du vil ændre navnet på en brugerdefineret egenskab, skal du slette egenskaben og
oprette en ny brugerdefineret egenskab med det ønskede navn.
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Rediger dokumentmetadata

PDF-dokumenter, der er oprettet i Acrobat 5.0 eller en nyere version, indeholder dokumentmetadata i XML-
format. Metadata omfatter oplysninger om dokumentet og dets indhold, f.eks. forfatterens navn, nøgleord og
copyrightoplysninger, der kan bruges af søgeprogrammer. Dokumentets metadata omfatter bl.a. oplysninger,
der også vises under fanen Beskrivelse i dialogboksen Dokumentegenskaber. Dokumentets metadata kan
udvides og redigeres ved hjælp af tredjepartsprogrammer.

XMP (Extensible Metadata Platform) giver Adobe-programmer en fælles XML-ramme for standardiseret
oprettelse, behandling og udveksling af dokumentmetadata i udgivelsesforløb. Du kan gemme og importere
XML-kildekoden til dokumentets metadata i XMP-format, så det er let at dele metadata mellem forskellige
dokumenter. Du kan også gemme dokumentmetadata i en metadataskabelon, som du kan genbruge i
Acrobat.

Visning af dokumentmetadata

1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på knappen Ekstra metadata under fanen Beskrivelse.

2. Klik på Avanceret for at se alle de metadata, der er integreret i dokumentet (Metadata
vises som skema - dvs. i foruddefinerede grupper med relaterede oplysninger). Vis eller
skjul oplysningerne i skemaer efter skemanavn. Hvis et skema ikke har et godkendt
navn, anføres det som Ukendt. XML-navnet vises i en parentes efter selve skemanavnet.

Rediger eller vedhæft dokumentmetadata

1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata.

2. Vælg Avanceret i listen til venstre.

3. Hvis du redigere metadata, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder og derefter
klikke på OK:

Hvis du vil indsætte data, der tidligere er gemt, skal du klikke på Tilføj, markere en
XMP- eller FFO-fil og klikke på Åbn.

Hvis du vil tilføje nye oplysninger og erstatte de eksisterende metadata med
oplysninger, der er gemt i en XMP-fil, skal du klikke på Erstat, vælge en gemt XMP-
eller FFO-fil og derefter klikke på Åbn. Der tilføjes nye egenskaber, de eksisterende
egenskaber, der også er angivet i den nye fil, erstattes, og eksisterende egenskaber,
der ikke er med i erstatningsfilen, forbliver i metadataene.

Hvis du vil slette et XML-skema, skal du markere det og klikke på Slet.

Hvis du vil knytte de aktuelle metadata sammen med metadata fra en skabelon, skal
du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og vælge et skabelonnavn
fra menuen i dialogboksen i øverste højre hjørne.

Du skal gemme en metadataskabelon, før du kan importere metadata fra en
skabelon.

Du kan erstatte de nuværende metadata med en metadataskabelon ved at vælge en
skabelonfil (XMP) i menuen i dialogboksen.

Gem metadata som en skabelon eller fil

1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata.

2. Vælg Avanceret i listen til venstre.

3. Gem dokumentets metadata, og klik derefter på OK:

Hvis du vil gemme metadata i en ekstern fil, skal du klikke på Gem og navngive filen.
Metadataene gemmes som en fil XMP-format. Hvis du vil bruge de gemte metadata i
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et andet PDF-dokument, skal du åbne dokumentet og følge den samme
fremgangsmåde som for udskiftning eller vedhæftning af metadata i dokumentet.

Hvis du vil gemme metadataene som en skabelon, skal du vælge Gem
metadataskabelon i dialogboksmenuen i øverste højre hjørne og navngive filen.

Vis objektdata og -metadata

Du kan få vist metadataene for visse objekter, koder og billeder i et PDF-dokument. Du kan kun redigere og
eksportere metadata for Visio-objekter.

Brug værktøjet Objektdata til at se oplysninger om objektgruppering og objektdata.

Vis objektmetadata (Acrobat Pro)

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger tekst og billeder.

2. Marker et objekt, højreklik på objektet, og vælg derefter Vis metadata. (hvis Vis metadata
ikke er tilgængelig, er der ingen metadata knyttet til billedet).

Vis og rediger metadata for Visio-objekter

1. Vælg Værktøjer > Mål > Værktøjet objektdata.

2. Dobbeltklik på et objekt på siden for at få vist objektets metadata.

Modeltræet åbnes og viser en hierarkisk liste over alle strukturelementer. De valgte
objekters metadata vises som egenskaber og værdier, der kan redigeres, i bunden af
modeltræet.

Det valgte objekt er markeret på siden. Du kan vælge en anden farve ved hjælp af
menuen Fremhævningsfarve i toppen af modeltræet.

3. Du kan redigere metadataene ved at skrive i felterne i bunden af modeltræet.

4. Hvis du vil eksportere objektmetadata, skal du vælge Eksportér som XML > Helt træ i
indstillingsmenuen for at eksportere alle objekter i modeltræet eller vælge Eksportér som
XML > Aktuel node for kun at eksportere det valgte objekt og dets underobjekter.
Navngiv og gem filen.

Eksporter metadata for Visio-objekter

1. Vælg Værktøjer > Mål > Værktøjet objektdata.

2. Dobbeltklik på et objekt på siden for at få vist objektets metadata.
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3. Vælg en af følgende i indstillingsmenuen:

Vælg Eksportér som XML > Helt træ for at eksportere alle objekter.

Vælg Eksportér som XML > Aktuel node for kun at eksportere det valgte objekt og
dets underordnede objekter.

4. Navngiv og gem filen.

Relaterede links
Vælge en sikkerhedsmetode

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Om PDF-lag
Vis eller skjul lag
Rediger lagegenskaber (Acrobat Pro DC)
Ændring af lagrækkefølge
Tilføj navigation i lag
Importere lag (Acrobat Pro DC)
Sammenflet eller samkopier lag (Acrobat Pro DC)
Redigere laginddelt indhold

Om PDF-lag

Du kan få vist, navigere og udskrive lagdelt indhold i PDF-filer oprettet i programmer som f.eks. InDesign,
AutoCAD og Visio.

Du kan styre visningen af lag med indstillinger for standard- og starttilstand. Du kan f.eks. skjule et lag, der
indeholder en copyrightmeddelelse, når der vises et dokument på skærmen, og samtidig sikre, at laget altid
udskrives.

I Acrobat Pro DC kan du omdøbe, samkopiere og flette lag, ændre lags egenskaber og føje handlinger til lag.
Du kan også omarrangere lag, importere lag fra billedfiler og andre PDF-filer og låse lag, så de ikke skjules.

I Acrobat Pro DC er det ikke muligt at oprette lag, der ændrer synligheden i henhold til zoomniveauet. Du kan
fremhæve en del af et lag, der er særligt vigtig, ved at oprette et bogmærke, som forstørrer eller gemmer
laget ved hjælp af sidehandlinger. Du kan tilføje hyperlinks, så brugerne kan klikke på et synligt eller usynligt
hyperlink for at navigere til eller zoome ind på et lag.

Hvis du vil bevare lag, når du konverterer InDesign CS-dokumenter til PDF i Acrobat Pro DC, skal du
kontrollere, at Kompatibilitet er indstillet til Acrobat 6.0 (PDF 1.5) eller nyere. Kontrollér endvidere, at Opret
Acrobat-lag er valgt i dialogboksen Eksportér Adobe PDF.

Vis eller skjul lag

Oplysninger kan gemmes på forskellige lag i et PDF-dokument. De lag, der vises i PDF-dokumentet, er
baseret på lag, som er oprettet i det oprindelige program. Brug panelet Lag til at undersøge lag og vise eller
skjule det indhold, der er knyttet til hvert lag. Elementer på låste lag kan ikke skjules.

Nogle lag kan være organiseret i indlejrede grupper med et overordnet lag. Andre lag kan være i grupper
uden et overordnet lag.

Et låseikon i panelet Lag angiver, at et lag ikke kan redigeres og kun er til orientering. Du kan
oprette låste lag fra AutoCAD- og Visio-filer. I Acrobat Standard DC kan synligheden af et låst lag ikke
ændres. Brug dialogboksen Lagegenskaber i Acrobat Pro DC til at ændre synlighed for et låst lag.
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Vis lag for alle synlige sider

Nulstil til oprindelig synlighed

Anvend tilsidesættelser af udskrivning
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Panelet Lag

A. Øjeikon angiver et vist lag B. Låst lag C. Skjult lag 

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Lag.

2. Klik på øjeikonet for at skjule et lag. Klik på den tomme boks for at vise et skjult lag. Et
lag er synligt, når øjeikonet er til stede, og skjult, når øjeikonet ikke er til stede. Denne
indstilling tilsidesætter midlertidigt indstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber.)

Hvis det overordnede lag er skjult i en indlejret gruppe, er de indlejrede lag
også automatisk skjulte. Hvis det overordnede lag er synligt, kan indlejrede lag gøres
synlige eller skjules.

3. Vælg et af følgende i indstillingsmenuen :

Viser alle lag på alle sider i dokumentet.

Viser kun lag for de sider, der er synlige i øjeblikket.

Nulstiller lagene til deres standardtilstand.

Viser lag i henhold til udskriftsindstillingerne i
dialogboksen Lagegenskaber (Udskriver, når synlig, Udskriver aldrig, Udskriver altid).

Viser lag i henhold til eksportindstillingerne i
dialogboksen Lagegenskaber (Eksporterer, når synlig, Eksporterer aldrig, Eksporterer
altid).

Viser alle lag. Denne indstilling påvirker alt valgfrit
indhold i PDF-dokumentet, herunder lag, der ikke vises i panelet Lag. Alle lag er synlige,
uanset indstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber. Du kan ikke ændre lagsynligheden
med øjeikonet, før du slår denne kommando fra. Når du redigerer lagegenskaber i
dialogboksen Lagegenskaber, træder ændringer ikke i kraft, før du vælger Nulstil til
oprindelig synlighed i indstillingsmenuen. (Ændringer af lagnavnet er undtagelsen og
træder i kraft med det samme).

Du kan ikke gemme visningen af en laginddelt PDF-fil ved hjælp af øjeikonet,
som bruges til at vise eller skjule lag, i panelet Lag. Når du gemmer filen, vender lagenes
synlighed automatisk tilbage til den oprindelige synlighedstilstand.

For at gemme en anden visning af lagene i en PDF-fil i Acrobat Pro skal du ændre
standardtilstanden af lagene i dialogboksen Lagegenskaber.

Rediger lagegenskaber (Acrobat Pro DC)

Du kan kombinere indstillingen for standardtilstanden, indstillingen for synlighed og udskriftsindstillingen for at
styre, hvornår et lag er synligt, og hvornår det udskrives. Hvis et lag f.eks. indeholder et vandmærke, kan det
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være, at du ikke ønsker laget vist på skærmen, men at det stadig altid skal udskrives og eksporteres til andre
programmer. I det tilfælde kan du aktivere standardtilstanden, sætte den oprindelige synlighed til Aldrig synlig
(billedet vises i så fald aldrig på skærmen), og tilstandene for oprindelig udskrivning og eksport Udskriver altid
og Eksporterer altid. Laget vises ikke nødvendigvis i panelet Lag, eftersom alle tilstandsændringerne
håndteres automatisk.

Indstillingerne i dialogboksen Lagegenskaber træder kun i kraft, hvis Tillad, at lagtilstand indstilles
af brugeroplysninger er valgt i dokumentindstillingerne. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, ignoreres alle
indstillinger i dialogboksen Lagegenskaber, bortset fra Navn på lag og Standardtilstand.

1. Klik på knappen Lag i navigationsruden.

2. Vælg et lag, og vælg derefter Lagegenskaber i menuen Indstillinger .

3. Rediger lagets navn eller en af de følgende egenskaber i dialogboksen Lagegenskaber,
og klik derefter på OK:

Vælg Vis, hvis du vil tillade, at laget kan slås til eller fra, eller vælg Reference,
hvis laget altid skal vises, og der skal være adgang til at redigere egenskaberne. Hvis du
vælger indstillingen Reference, vises laget i kursiv.

Bruges til at definere lagets oprindelige synlighedstilstand, når et
dokument åbnes første gang, eller når den oprindelige synlighed nulstilles. Øjeikonerne
for lagene vises til at begynde med og skjules ud fra denne værdi. Hvis denne værdi
f.eks. er slået fra, er øjeikonet for et lag skjult, når dokumentet åbnes første gang, eller
når Nulstil til oprindelig synlighed er valgt i menuen Indstillinger.

Definerer PDF-lagets synlighed på skærmen. Du kan få vist et lag, når
dokumentet åbnes, du kan skjule et lag, når dokumentet åbnes, eller du kan lade
standardtilstanden bestemme, om et laget vises eller skjules, når dokumentet åbnes.

Angiver, om et lag udskrives eller ej.

Angiver, om laget skal vises i det resulterende dokument, når PDF-filen
eksporteres til et program eller et filformat, der understøtter lag.
Yderligere egenskaber, som forfatteren af det laginddelte PDF-dokument har knyttet til et
bestemt lag, vises i boksen nederst i dialogboksen Lagegenskaber.

Ændring af lagrækkefølge

Du kan omarrangere enkelte lag i ruden Lag. Denne handling er praktisk, hvis du vil ændre lagenes
rækkefølge på listen eller flytte et lag fra én laggruppe til en anden.

Du kan ikke omarrangere låste lag og lag i indlejrede laggrupper.

1. Marker et lag i lagnavigationspanelet.

2. Placer markøren til venstre for navnet på laget, hold derefter Alt-tasten nede, mens du
trækker laget til den nye placering.

Tilføj navigation i lag

Du kan føje hyperlinks og destinationer til lag, så du kan ændre visningen af et dokument, når brugeren
klikker på et bogmærke eller et hyperlink.

Generelt registreres ændringer af lags synlighed foretaget med øjeikonet i panelet Lag ikke på
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værktøjslinjen Navigation.

Knyt lagsynlighed til bogmærker

1. Angiv de ønskede lagegenskaber, synlighed og forstørrelsesniveau for destinationens
PDF-lag i dokumentruden.

2. Klik på knappen Bogmærker, og vælg Nyt bogmærke i menuen Indstillinger .

3. Marker det nye bogmærke, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger .

4. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Egenskaber for bogmærke.

5. Vælg Indstil lagsynlighed i menuen Vælg handling, klik på Tilføj, og klik på OK.

6. Vælg bogmærkeetiketten på panelet Bogmærker, og navngiv bogmærket.

Knyt lagsynlighed til en hyperlinkdestination

1. Angiv de ønskede lagegenskaber for destinationen i dokumentruden.

2. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Destinationer.

Destinationsruden vises som et flydende panel. Du kan føje det til de øvrige paneler ved
at trække det til navigationsruden. Hvis panelet er skjult, skal du klikke på knappen
Destinationer for at få det vist.

3. Vælg Ny destination i indstillingsmenuen , og navngiv destinationen.

4. Vælg linkværktøjet , og træk i dokumentruden for at oprette et link. Eftersom indhold
føjes til alle lag, gør det ikke noget, at du tilsyneladende opretter hyperlinket på
destinationslaget. Hyperlinket fungerer fra alle lag.

5. Vælg Brugerdefineret link i dialogboksen Opret link, og klik på Næste.

6. Klik på fanen Udseende i dialogboksen Linkegenskaber, og angiv linkets udseende.

7. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Linkegenskaber, vælg Indstil lagsynlighed, og
klik derefter på Tilføj.

8. Luk dialogboksene.

Du kan afprøve hyperlinket ved at ændre lagindstillingerne, vælge håndværktøjet og
derefter klikke på hyperlinket.

Importere lag (Acrobat Pro DC)

Du kan importere lag fra en PDF- eller billedfil til en PDF-målfil. Understøttede billedfilformater er BMP, GIF,
JPEG, JPEG2000, PCX, PNG og TIFF.

1. Klik på knappen Lag i navigationsruden.

2. Vælg Importer som lag i indstillingsmenuen .

3. Klik på Gennemse i dialogboksen Importer som lag, og find den fil, der skal importeres.
Hvis kildefilen er et flersidet dokument, skal du i Sidetal angive det sidetal, der skal
importeres. Hvis målfilen er et flersidet dokument, skal du angive Målsidetallet i
sektionen Eksempel i dialogboksen.

4. Vælg en af følgende importindstillinger:
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Opretter et enkelt, separat lag fra kildedokumentet. Giv det nye lag et
navn.

Angiver den eksisterende laggruppe, som det importerede lag skal
indsættes i. Denne indstilling er kun tilgængelig, når PDF-målfilen indeholder en eller
flere eksisterende laggrupper, og når Opret nyt lag vælges.

Føjer indholdet fra kildedokumentet til et eksisterende lag i
måldokumentet. Marker et lag i måldokumentet. Det importerede indhold vil få de samme
lagegenskaber som det eksisterende lag i måldokumentet. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når måldokumentet indeholder lag.

Importerer lagene fra kildedokumentet. Denne indstilling er kun
tilgængelig, når kildedokumentet indeholder lag.

5. Juster indstillingerne Position og Udseende efter behov, og klik derefter på OK.

Sammenflet eller samkopier lag (Acrobat Pro DC)

Flettede lag antager egenskaberne for det lag, de flettes til (destinationslaget). Når PDF-lag samkopieres,
skjules indhold, der ikke er synligt, når samkopieringen er afsluttet, og alle lag konsolideres.

Du har ikke mulighed for at fortryde en sammenfletning eller samkopiering.

Sammenflet lag

1. Klik på knappen Lag, og vælg Sammenflet lag i menuen Indstillinger .

2. Marker et eller flere lag i ruden Lag, der skal flettes, og klik på Tilføj.

3. Et lag fjernes fra midterpanelet ved at markere et eller flere lag og klikke på Fjern.

4. Marker det lag i ruden Flet til destinationslaget, som de markerede lag skal flettes til.

Samkopier lag

Klik på knappen Lag, og vælg Sammenkopierede lag i menuen Indstillinger .

Redigere laginddelt indhold

Du kan vælge eller kopiere indhold i et laginddelt PDF-dokument ved at bruge markeringsværktøjet eller
snapshotværktøjet. (I Acrobat Reader DC skal PDF-filen indeholde brugsrettigheder.) I Acrobat DC kan du
redigere indhold ved hjælp af værktøjet Rediger tekst og billeder. Disse værktøjer genkender og markerer
indhold, der er synligt, uanset om indholdet findes på et markeret lag

Hvis det indhold, du redigerer eller sletter i Acrobat DC, er knyttet til ét lag, afspejles ændringen i lagets
indhold. Hvis det indhold, du redigerer eller sletter, er knyttet til mere end ét lag, afspejles ændringen i
indholdet på alle lagene. Hvis du f.eks. vil ændre en titel og navnet på forfatteren, der vises på samme linje
på den første side i et dokument, og titlen og navnet findes på to forskellige synlige lag, ændres indholdet på
begge lag, hvis du redigerer indholdet på det ene lag.

Du kan føje indhold, f.eks. korrekturkommentarer, stempler eller formularfelter, til laginddelte dokumenter på
samme måde som til andre PDF-dokumenter. Indholdet føjes dog ikke til et bestemt lag, selvom det
pågældende lag er markeret, når indholdet tilføjes. Indholdet føjes i stedet til hele dokumentet.
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I Acrobat DC kan du bruge kommandoen Flet filer i én PDF-fil til at kombinere de PDF-dokumenter, der
indeholder lag. Hvert dokuments lag grupperes under sin egen overskrift i panelet Lag i navigationsruden. Du
kan udvide og skjule gruppen ved at klikke på ikonet i gruppens titellinje.

Relaterede links
Rediger billeder eller objekter i en PDF-fil

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


PDF-artikler

Til toppen

Til toppen

Om artikler
Definer artikler
Vis og rediger en artikel

Om artikler

Mange traditionelle udskrevne dokumenter, f.eks. tidsskrifter og aviser, arrangerer teksten i flere kolonner.
Artiklerne fortsætter fra kolonne til kolonne og ofte over flere sider. Mens formatet er effektivt til udskrevet
materiale, kan denne strukturtype være svær at læse på skærmen, fordi der skal rulles og zoomes meget.

Med artikelfunktionen kan du føre læseren gennem det materiale, der præsenteres i flere kolonner og over
flere sider.

En artikeltråds forløb. Brugeren læser tekst A, springer tekst B og C over og fortsætter med tekst A igen.

Definer artikler

Du opretter en artikel ved at definere en serie af bokse omkring indholdet i den rækkefølge, indholdet skal
læses i. Den navigationssti, du angiver til en artikel, kaldes en artikeltråd. Du opretter en tråd, som forbinder
de forskellige bokse, så de samles til et kontinuerligt tekstforløb.

I de fleste DTP-programmer er det muligt at generere artikeltråde automatisk, når du konverterer filerne til
Adobe PDF. Hvis den fil, der er åben, indeholder artikler, kan du få vist navnene på artiklerne på en fane
og således let navigere gennem artiklerne.  

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF  > Mere > Tilføj artikelboks. Markøren vises som en
trådkorsmarkør i dokumentvinduet.

2. Træk et rektangel for at definere den første artikelboks. En artikelboks vises omkring den
omgivne tekst, og markøren ændres til artikelmarkøren.

Hver artikelboks, du opretter, har en etiket, som består af artikelnummeret og dens
sekvens i artiklen. Den første boks til den første artikel kan f.eks. få etiketten 1-1, den
anden 1-2 og så videre. Boksene til den anden artikel i det samme dokument ville så få
etiketten 2-1, 2-2, 2-3 og så videre.
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3. Gå videre til det næste afsnit i dokumentet, som du vil medtage i artiklen, og træk et
rektangel omkring teksten. Gentag dette, indtil du har defineret hele artiklen.

Hvis du vil tilpasse eller flytte en artikelboks, skal du først afslutte artiklen.

4. Tryk på Enter for at afslutte artiklen.

5. Indtast titel, emne, forfatter og eventuelle nøgleord for at beskrive artiklen i dialogboksen
Artikelegenskaber, og klik på OK.

Vis og rediger en artikel

Du kan bruge artikelværktøjet til at oprette, vise og udføre ændringer i en artikelboks i PDF-dokumentet.

Vis artikler på siden

Vælg Værktøjer > Rediger PDF  > Mere > Tilføj artikelboks.

Vis artikler i PDF-dokumentet

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Artikler.

2. Hvis du vil læse en artikel, skal du dobbeltklikke på den eller markere artiklen og vælge
Læs artikel i indstillingsmenuen i panelet Artikler.

Den første linje af artiklen vises i øverste venstre hjørne.

3. Hvis du vil skjule panelet Artikler, efter at artiklen er åbnet, skal du vælge Skjul efter brug
i indstillingsmenuen  i panelet Artikler.

Slet en artikel eller artikelboks

Benyt en af følgende fremgangsmåder i panelet Artikler:

Hvis du vil slette hele artiklen, skal du markere artiklen i panelet Artikler og trykke på
Slet.

Hvis du vil slette tekstboksen, skal du højreklikke på boksen og derefter vælge Slet.
Vælg Boks i advarselsmeddelelsen. Hvis du vælger Artikel, slettes hele artiklen.

De resterende artikler eller artikelbokse tildeles automatisk nye numre.

Indsæt en artikelboks i en artikeltråd

1. Marker den artikelboks, som den nye artikelboks skal indsættes efter, i vinduet
Dokument.

2. Klik på plustegnet (+) nederst i den markerede boks, og klik på OK, når du bliver bedt
om at trække og oprette en ny artikelboks.

Et eksempel på markering af en artikel med artikelværktøjet
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3. Tegn en ny artikelboks. Den nye boks indsættes i artikelforløbet, og alle efterfølgende
bokse får nye numre.

Flyt eller tilpas størrelsen på en artikelboks

Marker artikelboksen ved hjælp af artikelværktøjet, og følg en af følgende
fremgangsmåder:

Træk boksen til den nye placering, hvis den skal flyttes.

Du kan tilpasse størrelsen på boksen ved at trække i håndtaget i midten for at justere
højden eller bredden eller ved at trække i et af håndtagene i hjørnerne for at justere
både højde og bredde på én gang.

Et eksempel på tilpasning af størrelsen på en artikelboks

Rediger artikelegenskaber

1. Marker den artikelboks, du vil redigere, ved hjælp af artikelværktøjet.

2. Højreklik på boksen, og vælg Egenskaber.

3. Rediger oplysningerne i dialogboksen Artikelegenskaber, og klik på OK.

Kombiner to artikler

1. Marker i dokumentruden en artikelboks i den artikel, der skal læses først.

2. Marker plustegnet (+) nederst i artikelboksen, og klik på OK for at afvise handlingen, når
du bliver bedt om at oprette en ny artikelboks.

3. Hold Ctrl nede, og klik på en artikelboks, der skal læses som den næste. Den anden
artikel vedhæftes afslutningen af den første artikel. Alle artikelboksene tildeles automatisk
nye numre.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
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Om sideminiaturebilleder

Sideminiaturebilleder er forhåndsvisninger i miniatureformat af siderne i et dokument. Du kan bruge
sideminiaturebilleder, hvis du hurtigt skal gå til en bestemt side eller skal justere visningen af siden. Når du
flytter, kopierer eller sletter et sideminiaturebillede, kopierer eller sletter du den tilsvarende side.

Hvis du ikke kan se sideminiaturebilleder i navigationsruden, kan du prøve at bruge F4 for at åbne
navigationsruden. Eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Sideminiaturebilleder.

Oprette sideminiaturebilleder

Sideminiaturebilleder forøger filstørrelsen, og Acrobat opretter dem derfor ikke automatisk.

Acrobat understøtter ikke længere integration og fjernelse af sideminiaturebilleder. Men Acrobat
Distiller® giver en alternativ metode til integration af sideminiaturebilleder.

Oprette sideminiaturebilleder
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Brug rækkefølge for række

Brug rækkefølge for kolonne

Brug dokumentstruktur
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Klik på knappen Sideminiaturebilleder til venstre.

Sideminiaturebilleder vises i navigationsruden. Denne proces kan tage adskillige
sekunder, især i forbindelse med store dokumenter. Opdateringen af sideminiaturebilleder
kan standse midlertidigt, hvis du bruger programmet under denne proces.

Tilpas størrelsen på sideminiaturebilleder

I panelet Sideminiaturebilleder skal du vælge Formindsk sideminiaturebilleder eller Forstør
sideminiaturebilleder fra indstillingsmenuen . Sideminiaturebilleder vender tilbage til
deres standardstørrelse, hvis du lukker og derefter genåbner PDF-filen.

Definer tabuleringsrækkefølgen

I panelet Sideminiaturebilleder kan du angive den tabuleringsrækkefølge, som brugeren anvender til at flytte
gennem formularfelter, links og kommentarer for hver side.

1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder til venstre.

2. Markér et sideminiaturebillede, og vælg Sideegenskaber i menuen Indstillinger .

3. Klik på Tabuleringsrækkefølge i dialogboksen Sideegenskaber, og vælg
tabuleringsrækkefølgen:

Flytter gennem rækkerne fra venstre mod højre eller højre
mod venstre for sider med binding fra højre mod venstre.

Flytter gennem kolonnerne fra venstre mod højre og fra
top til bund eller fra højre mod venstre for sider med binding fra højre mod venstre.

Bevæger sig i den rækkefølge, der er angivet af
oprettelsesprogrammet.

I forbindelse med strukturerede dokumenter, dvs. PDF-dokumenter, der er
oprettet af DTP-programmer, eller som indeholder koder, er det bedst at vælge
indstillingen Brug dokumentstruktur, så det passer med PDF-oprettelsesprogrammets
hensigt.

Hvis dokumentet blev oprettet i en tidligere version af Acrobat, vil rækkefølgen som
standard være Ikke angivet. Med denne indstilling flyttes der først gennem formularfelter
efterfulgt af hyperlinks og derefter kommentarer, der er inddelt efter række.

Om bogmærker
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Et bogmærke er en type hyperlink med repræsentativ tekst i panelet Bogmærker i navigationsruden. Hvert
bogmærke springer til en anden visning eller side i dokumentet. Bogmærker genereres automatisk i
forbindelse med oprettelse af PDF-dokumenter på baggrund af en indholdsfortegnelse i dokumenterne, som
oprettes af de fleste DTP-programmer. Disse bogmærker er ofte kodede og kan bruges til at redigere i PDF-
dokumentet.

Til at begynde med viser et bogmærke siden, der blev vist, da bogmærket blev oprettet, og som er
bogmærkets destination. I Acrobat kan du angive bogmærkedestinationer, når du opretter bogmærker. Det er
nogle gange lettere at oprette en gruppe bogmærker og angive deres destinationer på et senere tidspunkt.

I Acrobat kan du bruge bogmærker til at markere et sted i et PDF-dokument, som du ønsker at vende tilbage
til, eller til at springe til en destination i PDF-dokumentet, et andet dokument eller en webside. Bogmærker
kan også udføre funktioner, f.eks. afvikle et menupunkt eller sende en formular.

En Acrobat-bruger kan kun indsætte bogmærker i et dokument, hvis sikkerhedsindstillingerne
tillader det.

I nogle PDF-dokumenter fungerer bogmærker som en indholdsfortegnelse.

Opret et bogmærke

1. Klik på knappen bogmærker til venstre for at åbne panelet Bogmærker.

2. Åbn siden, som bogmærket skal være sammenkædet med, og juster
visningsindstillingerne.

3. Vælg det område af siden, hvor der skal indsættes et bogmærke ved hjælp af værktøjet
Vælg :

Hvis du vil oprette et bogmærke for et enkelt billede, skal du klikke på billedet for at
tegne et rektangel om det.

Hvis du vil indsætte et bogmærke til en del af et billede, skal du trække et rektangel
omkring det pågældende område.

Hvis du vil indsætte et bogmærke til teksten, skal du trække for at vælge den. Den
markerede tekst bliver til det nye bogmærkes etiket. Du kan redigere etiketten.

4. Klik på det bogmærke, som du vil indsætte det nye bogmærke under. Hvis du ikke
markerer et bogmærke, tilføjes det nye bogmærke automatisk i slutningen af listen.

5. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Mere > Tilføj bogmærke.

6. Indtast eller rediger navnet på det nye bogmærke på panelet Bogmærker.
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Rediger et bogmærke

I Reader kan du gøre bogmærker lettere at læse ved at ændre, hvordan bogmærkernes tekst vises.

I Acrobat kan du når som helst ændre et bogmærkes attributter.

Omdøb et bogmærke

Markér bogmærket i panelet Bogmærker, vælg Omdøb bogmærke i indstillingsmenuen 
, og skriv det nye bogmærkenavn.

Ombrydning af tekst i et langt bogmærke

Klik på knappen Bogmærker, og vælg Ombryd lange bogmærker i menuen Indstillinger 
.

Hele teksten i lange bogmærker vises uanset bredden i navigationsruden. (Denne
indstilling er slået til, når den er afkrydset, og fra når den ikke er afkrydset).

Tilpas visning af tekst i et bogmærke

Du kan ændre et bogmærkes udseende for at henlede opmærksomheden på det.

1. Vælg et eller flere bogmærker i panelet Bogmærker.

2. (Kun Acrobat) Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Egenskabslinje for at
ændre tekstens farve og typografi.

Når du har defineret et bogmærkes udseende, kan du senere genbruge indstillingerne
for udseendet. Det gør du ved at markere bogmærket og i indstillingsmenuen 
vælge Brug aktuelt udseende som ny standard.

3. Hvis du vil ændre skriftstørrelsen, skal du i indstillingsmenuen  vælge Tekststørrelse
> [størrelse].

Ændring af et bogmærkes destination

1. Vælg bogmærket i panelet Bogmærker.

2. Flyt i dokumentruden til den placering, der skal angives som den nye destination.

3. Juster om nødvendigt visningsforstørrelsen.

4. Vælg Angiv bogmærkedestination i menuen Indstillinger .

Indstillingen Angiv bogmærkedestination er kontekstfølsom. Den vises kun,
når du har valgt et allerede eksisterende bogmærke.

Tilføjelse af en handling i et bogmærke

1. Vælg bogmærket i panelet Bogmærker.

2. Vælg Egenskaber i indstillingsmenuen .

3. Klik på Handlinger i dialogboksen Egenskaber for bogmærke.
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4. Vælg en handling i menuen Vælg handling, og klik på Tilføj.

Slet et bogmærke

Marker et bogmærke eller en række bogmærker i panelet Bogmærker, og tryk derefter på
Delete.

Når du sletter et bogmærke, slettes alle underordnede bogmærker.
Dokumenttekst slettes ikke, når du sletter et bogmærke.

Opret et bogmærkehierarki

Du kan indlejre en liste over bogmærker for at få vist et forhold mellem emner. Indlejring skaber et
overordnet/underordnet forhold. Du kan udvide og minimere denne hierarkiliste efter behov.

Indlejr et eller flere bogmærker

1. Vælg det bogmærke eller det udsnit af bogmærker, du vil indlejre.

2. Træk ikonet eller ikonerne direkte ned under det overordnede bogmærkeikon. Linjeikonet
 viser placeringen af ikonet eller ikonerne.

Bogmærket indlejres, men den faktiske side forbliver på sin oprindelige placering i
dokumentet.

Indlejring af et bogmærke (venstre) og resultatet (højre)

Flyt bogmærker ud af den indlejrede placering

1. Marker det bogmærke eller det udsnit af bogmærker, du vil flytte.

2. Flyt de markerede bogmærker ved at vælge en af følgende fremgangsmåder:

Træk ikonet eller ikonerne, og placer pilen direkte under det overordnede bogmærkes
etiket.

Vælg Klip i indstillingsmenuen , markér det overordnede bogmærke, og vælg
derefter Indsæt under markeret bogmærke i indstillingsmenuen.
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Flytning af et bogmærke fra dets indlejrede placering (venstre) og resultatet (højre)

Udvidelse eller skjulning af alle bogmærker på øverste niveau

Vælg Udvid bogmærker på øverste niveau eller Skjul bogmærker på øverste niveau i
indstillingsmenuen .

Tilføj kodede bogmærker

Med kodede bogmærker får du større kontrol over sidernes indhold end med almindelige bogmærker.
Eftersom kodede bogmærker anvender oplysninger fra den underliggende struktur for dokumentelementerne
(f.eks. overskriftsniveauer, afsnit og tabeltitler), kan du bruge dem til at redigere dokumentet, hvis du f.eks. vil
omarrangere deres tilsvarende sider i PDF-dokumentet eller slette sider. Hvis du flytter eller sletter et
overordnet kodet bogmærke, flyttes eller slettes dets underordnede kodede bogmærker sammen med det.

Mange DTP-programmer, f.eks. Adobe InDesign® og Microsoft Word, opretter strukturerede dokumenter. Når
du konverterer disse dokumenter til PDF-format, konverteres strukturen til koder, som understøtter tilføjelse af
kodede bogmærker. Konverterede websider indeholder typisk kodede bogmærker.

Hvis dokumentet ikke indeholder koder, kan du altid tilføje koder i Acrobat.

1. Vælg Nye bogmærker fra struktur i indstillingsmenuen  i panelet Bogmærker. Hvis
denne indstilling ikke er tilgængelig, er dokumentet ikke struktureret.

2. Vælg de strukturelementer, du vil have angivet som kodede bogmærker. Hold Ctrl nede,
og klik for at føje til markeringen.

De kodede bogmærker  indlejres under et nyt, unavngivet bogmærke.

Relaterede links
PostScript-indstillinger
Om koder, hjælp til handicappede, læserækkefølge og omløb
Handlingstyper
Redigere koder med kodepanelet (Acrobat Pro DC)
Hyperlinks og bogmærker på websider
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Brugerdefineret hyperlink

Oprette et hyperlink
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Tilføj en vedhæftet fil
Åbn, gem og slet en vedhæftet fil
Søg i vedhæftede filer

Oprette et hyperlink

Ved hjælp af hyperlinks kan du hurtigt flytte til andre placeringer i samme dokument, til andre elektroniske
dokumenter eller til websteder. Du kan bruge hyperlinks til at starte handlinger eller til at sikre, at din læser
får umiddelbar adgang til de relaterede oplysninger. Du kan også tilføje handlinger for at afspille filer med lyd
eller film.

Opret et hyperlink ved hjælp af hyperlinkværktøjet

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj eller rediger.

Markøren ændres til et trådkors, og alle eksisterende hyperlinks i dokumentet, herunder
usynlige hyperlinks, vises midlertidigt.

2. Træk et rektangel der, hvor du vil oprette et hyperlink. Det er området, som hyperlinket er
aktivt i.

3. Vælg indstillinger for linket i dialogboksen Opret link.

4. Vælg en af følgende hyperlinkhandlinger:

Klik på Næste for at angive sidetal og den ønskede forstørrelse i
det aktuelle dokument eller i et andet dokument (som f.eks. en vedhæftet fil), og klik
derefter på Angiv link.

Marker destinationsfilen, og klik på Vælg. Hvis det er et PDF-dokument, skal
du angive, hvordan dokumentet skal åbne (f.eks. i et nyt vindue eller i et eksisterende
vindue), og derefter klikke på OK.

Hvis filnavnet er for langt til at passe i tekstboksen, afkortes navnet i midten.

Angiv URL-adressen på destinationswebsiden.

Åbn dialogboksen Linkegenskaber ved at klikke på Næste. I
denne dialogboks kan du angive, hvilke handlinger der skal knyttes til hyperlinket, f.eks.
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Ingen

Inverter

Kontur

Indsat
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læsning af en artikel eller afvikling af en menukommando.

Rediger et hyperlink

Du kan altid redigere et hyperlink. Du kan ændre dets hotspot-område eller tilknyttede hyperlinkhandling,
slette eller ændre størrelse på hyperlinkrektanglet eller ændre hyperlinkets destination. En ændring af
egenskaberne for et eksisterende hyperlink har kun indflydelse på det valgte hyperlink. Hvis der ikke er valgt
noget hyperlink, kommer indstillingerne til at gælde for det næste hyperlink, du opretter.

Du kan ændre egenskaberne for flere links samtidigt ved at trække et rektangel, som markerer de links,
du vil ændre egenskaberne for, ved hjælp af linkværktøjet eller objektværktøjet.

Flytte eller tilpasse størrelsen på et hyperlinkrektangel

1. Vælg værktøjet Tilføj eller rediger link  (Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj
eller rediger).

2. Hold markøren over rektanglet med linket, så håndtagene vises.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Du kan flytte hyperlinkrektanglet ved at trække i det.

Du kan tilpasse størrelsen på hyperlinkrektanglet ved at trække i et af hjørnerne.

Tilpas et hyperlinks udseende

1. Vælg værktøjet Tilføj eller rediger link  (Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj
eller rediger).

2. Dobbeltklik på rektanglet med linket.

3. Vælg en farve, en stregtykkelse og et stregformat til linket under fanen Udseende i
dialogboksen Linkegenskaber.

4. Vælg et fremhævningsformat, der vises, når hyperlinket er markeret:

Ændrer ikke hyperlinkets udseende.

Ændrer hyperlinkets farve til det modsatte.

Ændrer hyperlinkets konturfarve til det modsatte.

Opretter visning af et præget rektangel.

Indstillingerne Linktype, Farve og Stregformat er ikke tilgængelige, hvis
Usynlig er valgt som Udseende.

5. Vælg Usynligt rektangel som Hyperlinktype, hvis brugerne ikke skal se hyperlinket i PDF-
dokumentet. Et usynligt hyperlink er praktisk, hvis hyperlinket er placeret over et billede.

6. Vælg indstillingen Låst for at forhindre brugerne i at ændre dine indstillinger utilsigtet.

7. Vælg håndværktøjet for at teste hyperlinket.

Linkegenskaber i dialogboksen Opret link gælder for alle nye links, som du
opretter, indtil du ændrer egenskaberne. Hvis du vil genbruge et hyperlinks indstillinger
for udseende, skal du højreklikke på det hyperlink, hvis egenskaber du vil bruge som
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standard, og vælge Brug aktuelt udseende som ny standard.

Rediger en hyperlinkhandling

1. Vælg værktøjet Tilføj eller rediger link  (Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj
eller rediger).

2. Dobbeltklik på rektanglet med linket.

3. Vælg den handling, du ønsker at ændre, på fanen Handlinger i dialogboksen
Linkegenskaber, og klik derefter på Rediger.

Slet et hyperlink

1. Vælg værktøjet Tilføj eller rediger link  (Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj
eller rediger).

2. Markér det linkrektangel, du vil slette.

3. Vælg Rediger > Slet, eller tryk på tasten Slet.

Hyperlink til en vedhæftet fil

Du kan henlede brugernes opmærksomhed på vedhæftede PDF-filer ved at oprette et hyperlink i det
overordnede PDF-dokument, som automatisk springer til den vedhæftede fil.

Du må ikke forveksle vedhæftede filer med filer, der kan åbnes fra et hyperlink. Dokumenter, der
åbnes fra hyperlinks, er muligvis gemt et andet sted end PDF-dokumentet, mens vedhæftede filer altid er
gemt samme sted som PDF-dokumentet.

1. Åbn et PDF-dokument, der indeholder en vedhæftet PDF-fil.

2. Gå til det sted, du vil oprette et hyperlink. Hvis denne placering er i den vedhæftede fil,
skal du klikke på knappen Vedhæftede filer i navigationsruden, vælge den vedhæftede fil
og klikke på Åbn.

3. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj eller rediger, og vælg området til linket.

4. I dialogboksen Opret link, skal du angive linkets udseende, vælge Gå til en sidevisning
og derefter klikke på Næste.

5. Angiv sidetallet, og vis den ønskede forstørrelse i det overordnede PDF-dokument eller
den vedhæftede fil, og klik derefter på Angiv link.

Destinationer

En destination er slutpunktet for et hyperlink og repræsenteres af tekst i panelet Destinationer. Med
destinationer kan du indstille navigationsstier på tværs af en samling PDF-dokumenter. Det anbefales at
oprette en kæde til en destination, når der skal oprettes hyperlinks på tværs af dokumenter, fordi et hyperlink
til en destination – til forskel fra et hyperlink til en side – ikke påvirkes, hvis du tilføjer eller sletter sider i
måldokumentet.

Vis og administrer kommentarer
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Du kan administrere destinationer fra panelet Destinationer i navigationsruden.

Vis destinationer

Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Destinationer. Alle destinationer scannes
automatisk.

Sorter listen over destinationer

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Du kan sortere destinationsnavnene alfabetisk ved at klikke på etiketten Navn øverst i
panelet Destinationer.

Du kan sortere destinationsnavnene efter sidetal ved at klikke på etiketten Side øverst
i panelet Destinationer.

Rediger eller slet en destination

Højreklik på destinationen i panelet Destinationer, og vælg derefter en kommando:

Vælg Gå til destination for at flytte til måldestinationen.

Vælg Slet for at slette destinationen.

Vælg Indstil destination for at nulstille destinationens mål til den viste side.

Vælg Omdøb for at give destinationen et andet navn.

Opret destination med hyperlink

Du kan oprette et hyperlink til en destination i det samme PDF-dokument eller et andet PDF-dokument.

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Destinationer i måldokumentet (destinationen).
Hvis dokumentet allerede indeholder en destination, som du vil oprette et hyperlink til,
skal du gå videre til trin 5.

2. Naviger til den placering, hvor du vil oprette en destination, og indstil den ønskede
visning

3. Vælg Ny destination i indstillingsmenuen i panelet Destinationer, og navngiv
destinationen.

4. Gem måldokumentet.

5. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj eller rediger i kildedokumentet (hvor du
vil oprette linket), og træk et rektangel for at angive en placering til linket.

6. I dialogboksen Opret link, skal du angive linkets udseende, vælge Gå til en sidevisning
og derefter klikke på Næste.

7. Dobbeltklik på destinationen i panelet Destinationer i måldokumentet.

8. Gem kildedokumentet.

Tilføj en vedhæftet fil
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Du kan føje PDF-filer og andre typer filer til et PDF-dokument. Hvis du flytter PDF-dokumentet til en ny
placering, følger de vedhæftede filer automatisk med. Vedhæftede filer kan indeholde hyperlinks til eller fra
det overordnede dokument eller til andre vedhæftede filer.

Vedhæftede kommentarer må ikke forveksles med vedhæftede filer. En fil vedhæftet som en kommentar
vises på siden med et filvedhæftningsikon eller lydvedhæftningsikon, og på kommentarlisten med andre
kommentarer. (Se Tilføj kommentarer i en vedhæftet fil.)

Brug panelet Vedhæftede filer til at tilføje, slette eller se vedhæftede filer.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Mere > Vedhæft fil.

2. Markér den fil, som skal vedhæftes, i dialogboksen Tilføj filer, og klik på Åbn.

Hvis du forsøger at vedhæfte filformaterne EXE, VBS eller ZIP, vises en
advarsel i Acrobat om, at den vedhæftede fil ikke vil kunne åbnes, fordi formatet er
forbundet med skadelige programmer, makroer og virus, som kan ødelægge
computeren.

3. Du kan få en vedhæftet fil vist i Acrobat 5.0 eller en ældre version ved at benytte en af
følgende fremgangsmåder:

Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Vedhæftede filer, og vælg Vis som
standard vedhæftede filer i indstillingsmenuen  (valgt som standard).

Vælg Filer > Egenskaber, klik på fanen Startvisning, vælg Panel til vedhæftninger og
sider i menuen Navigationsfaner, og klik på OK.

4. Gem PDF-dokumentet.

5. (Valgfrit) Hvis du vil føje en beskrivelse til den vedhæftede fil som hjælp til at skelne
mellem lignende filer i panelet Vedhæftede filer, skal du markere den vedhæftede fil og
vælge Rediger beskrivelse i indstillingsmenuen. Rediger teksten i beskrivelsen, og gem
derefter filen.

Åbn, gem og slet en vedhæftet fil

Du kan åbne en vedhæftet PDF-fil og ændre den, hvis du har de rette tilladelser. Ændringerne afspejles i den
vedhæftede PDF-fil.

I forbindelse med andre typer vedhæftede filer kan du enten åbne eller gemme filen. Hvis du åbner filen,
startes det program, som håndterer filformatet for den vedhæftede fil. Du skal have dette program installeret
for at kunne åbne den vedhæftede fil.

Acrobat forhindrer dig i at åbne filformaterne EXE, VBS og ZIP, da disse formater er forbundet
med skadelige programmer, makroer og virus, som kan ødelægge computeren.

1. Åbn panelet vedhæftninger ved at vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder >
Vedhæftninger.

2. Vælg vedhæftningen i panelet vedhæftninger.

3. Klik på ikonet for at åbne vedhæftningen i det program, den stammer fra, og gem eller
slet derefter vedhæftningen:

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/commenting-pdfs.html#add_comments_in_a_file_attachment
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Panelet vedhæftninger med mulighed for at åbne, gemme, tilføje, slette eller søge i
vedhæftninger. Hold musemarkøren over et værktøj for at se værktøjets navn.

Søg i vedhæftede filer

Når du søger efter bestemte ord eller vendinger, kan du medtage vedhæftede PDF-filer samt flere andre
filtyper i søgningen. Brugere af Windows kan søge i Microsoft Office-dokumenter (f.eks. .doc, .xls og .ppt),
AutoCAD-tegningsfiler (.dwg og .dwf), HTML-filer og RTF-filer (.rtf). Brugere af Mac OS kan søge i Microsoft
Word- (.doc), HTML- og .rtf-filer. Søgeresultatet vises på listen Resultater under filnavnet eller ikonet for den
vedhæftede fil. Søgemaskinen behandler ikke vedhæftede filer i andre formater.

Hvis du vil aktivere søgninger i Microsoft- og AutoCAD-filer, skal IFilters for de relevante filtyper
være installeret. IFilters installeres typisk sammen med deres programmer, men de kan også overføres fra
produktwebsteder.

Søg i vedhæftede filer i panelet Vedhæftede filer

1. Åbn panelet vedhæftninger ved at vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder >
Vedhæftninger.

2. Klik på søg i vedhæftninger i panelet Vedhæftninger.

3. Indtast det ord eller den vending, der skal søges efter, i vinduet Søg, vælg de ønskede
resultatindstillinger, og klik derefter på Søg i vedhæftede filer.

Søg i vedhæftede filer fra vinduet Søg

1. Vælg Rediger > Avanceret søgning.

2. Indtast det ord eller den streng, som der skal søges efter, og vælg de ønskede
resultatindstillinger.

3. Klik på Vis flere indstillinger nederst i vinduet, og vælg derefter Medtag vedhæftninger.

Relaterede links
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer (Acrobat Pro DC)
Vedhæftede filer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Om georumlige PDF-filer
Oprette geospatiale PDF-filer
Interagere med geospatiale PDF-filer
Ændre indstillinger for georumlige mål
Eksportere opmærkninger af steder og målinger

Om georumlige PDF-filer

En geospatial PDF-fil indeholder oplysninger, som kræves til geospatiale placeringsdata. Når geospatiale
data importeres til en PDF-fil, bevarer Acrobat DC de geospatiale koordinater. Med koordinaterne kan du se
og interagere med PDF-filen for at søge efter og markere placeringsdata.

Geospatiale data kan enten være vektor- eller rasterbaserede eller en kombination af begge. Når du har
importeret geospatiale data til Acrobat DC, kan du bruge dataene på flere forskellige måder:

Find og marker placeringskoordinater.

Mål afstand, perimeter og område.

Skift koordinatsystem og måleenheder.

Kopier placeringskoordinater til Udklipsholder, og brug dem derefter til at se placeringer i
forskellige webkorttjenester.

Oprette geospatiale PDF-filer

Du kan oprette en geospatial PDF-fil på en af følgende måder:

Åbne en geospatialt aktiveret TIFF- (GeoTIFF) eller JPEG 2000-fil

Georegistrere et PDF-kort eller scanne geospatiale data

Når du åbner en importeret fil, vises mål, punktposition og længde i geografiske koordinater, som du kan
ændre, måle og markere. Du kan også sammensætte et PDF-kort på grundlag af forskellige kilder.

Åbne GeoTIFF- og JPEG 2000-filer

GeoTIFF-filer og JPEG 2000-filer er rasterbilleder, som du kan importere som nye dokumenter eller som nye
lag til et eksisterende dokument. Acrobat DC bevarer de geospatiale koordinater integreret i filen. Disse filer
beholder deres geospatiale data, når de importeres. Hvis du importerer disse filer til eksisterende
dokumenter, konverteres deres koordinatsystem til koordinatsystemet i dokumentet.

1. Vælg Filer > Opret > PDF fra fil.
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2. Vælg den geospatialt aktiverede fil, der skal importeres.

3. Vælg indstillinger, og klik derefter på OK.

Importere figurfiler

Du kan importere en figurfil som et nyt lag til en eksisterende PDF-fil. Figurfilen skal overlappe med det
aktuelle PDF-kort. Ellers importeres den ikke. Hvis den kun overlapper delvist, er det kun den del, der
overlapper den aktuelle PDF-fil, der importeres.

En figurfil består af flere filer med forskellige filtypenavne. Acrobat kræver både SHP-filen og DBF-filen ved
import.

1. Åbn et PDF-kort, og vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Lag.

2. Vælg Indstilling i margenteksten Lag, og klik på Importer som lag.

3. Gå til SHP-filen, og markér den.

4. Klik på Indstillinger, og skift stregegenskaber ved at vælge en massiv streg og
stregfarven blå.

Interagere med geospatiale PDF-filer

Når du åbner en geospatialt aktiveret PDF-fil, kan du søge efter placeringer, måle afstande og tilføje
placeringsmarkører. Du kan også kopiere koordinater til Udklipsholder, så de kan bruges i en webkorttjeneste.

Vis værktøjerne til geospatiale målinger ved at vælge Værktøjer > Mål.

Brug det geospatiale placeringsværktøj til at udføre følgende opgaver:

Se bredde- og længdegrad, når markøren er placeret på et område, som indeholder
geospatiale oplysninger.

Markér en placering med en geospatial anmærkning.

Søg efter et sted i et dokument.

Finde steder på kort

1. Åbn en geospatial PDF-fil, og vælg værktøjet Værktøjer > Mål > Geospatial placering.

2. Højreklik i kortet, og klik derefter på Find en placering.

3. Skriv værdierne for breddegrad og længdegrad (grader, minutter, sekunder eller decimal)
i de to tekstbokse, og klik på Find.

Hvis mindst én placering ikke er tilgængelig, fremhæves placeringen med en blå firkant,
og siden centreres på den fremhævede placering.

4. Hvis PDF-filen indeholder mere end ét kort, skal du klikke på knappen Næste eller
Forrige for at se flere resultater, hvis der findes flere. Der er i mange tilfælde flere
tilgængelige placeringer:

Når et dokument indeholder flere kort (f.eks. hvis en PDF-fil indeholder et mindre kort
inden i et større kort, f.eks. en by på et landkort). Når du søger efter et sted i en by,
finder Acrobat DC det både på det store kort og på bykortet.

Når et dokument indeholder flere sider fra et kort (f.eks. hvis side et er et landkort, og
side to er et kort over en by i landet).



5. (Valgfrit) Hvis du vil tilføje en kommentar (f.eks. et stednavn eller en adresse), skal du
klikke på placeringsmarkøren og derefter tilføje oplysningerne i kommentarboksen.

6. Du afslutter søgningen ved at højreklikke på kortet. Vælg derefter Skjul
placeringssøgning for at fjerne søgeboksene.

Markere geospatiale steder

1. Åbn en geospatial PDF-fil, og vælg værktøjet Værktøjer > Mål > Geospatial placering.

2. Bevæg musemarkøren hen over dokumentet for at se bredde- og længedegradsværdier
for områder, som indeholder geospatiale oplysninger. Højreklik på kortet, og benyt
derefter en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil finde en placering, skal du klikke på Find en placering. Skriv værdier for
breddegrad og længdegrad, og klik på Find.

Hvis du vil markere et sted med geospatiale oplysninger, skal du klikke på Angiv
placering.

3. (Valgfrit) Hvis du vil tilføje en kommentar (f.eks. et stednavn eller en adresse), skal du
klikke på placeringsmarkøren og derefter tilføje oplysningerne i kommentarboksen.

Måle afstand, perimeter og område på kort

Når du åbner en geospatial PDF-fil, læser måleværktøjerne i Acrobat de geospatiale data og måler afstand
og område i stedet for side- eller objektdimensioner. Brug måleværktøjerne til at beregne afstand, perimeter
og område i geospatialt aktiverede PDF-filer. Når du bevæger musemarkøren hen over indhold i dokumentet,
vises fastgørelsesmarkører, som angiver, at du er på en sti (kurve) eller et endepunkt for en sti (kurve). Du
kan også se bredde- og længdegrad for markørens placering, når musemarkøren er placeret på geospatialt
indhold.

1. Vælg Værktøjer > Mål > Måleværktøj.

2. Vælg en måletype i visningen Måleværktøj: Afstand , Område  eller Perimeter 
.

3. Vælg en indstilling for fastgørelse:

Fastgør til stier 

Fastgør til endepunkter 

Fastgør til midtpunkter 

Fastgør til gennemskæringer 

4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du bruger afstandsværktøjet, skal du klikke på det ønskede sted for at starte
målingen og derefter trække til endepunktet og klikke igen. Afstanden vises i det
nederste højre hjørne.

Hvis du bruger perimeterværktøjet, skal du klikke på kortet i et hjørne af perimeteren
og derefter trække til hvert hjørne. Klik på hvert hjørne, og dobbeltklik derefter på
endepunktet. Vinduet med oplysninger viser perimeterstørrelsen.

Hvis du bruger områdeværktøjet, skal du klikke på kortet i et hjørne af området og
derefter trække til et andet hjørne. Klik, før du skifter retning. Dobbeltklik i slutningen
for at få vist hele området.

5. Du afslutter målingen ved at højreklikke og vælge Fuldfør måling. Du kan også vælge
Annuller måling.
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Aktiver målemarkering

Fastgørelsesindstillinger

Vis værdi som

Vis retning som

Vis altid bredde- og længdegrad som WGS 1984

Brug standardafstandsenhed

Brug standardarealenhed

Vis ikke gennemsigtighedslag på GeoTIFF- og JPEG 2000-billeder

Til toppen

Kopiere placeringskoordinater i Udklipsholder til brug for en webkorttjeneste

Når du har fundet en placering på et geospatialt PDF-kort, kan du kopiere koordinaterne til Udklipsholder. Fra
Udklipsholder kan du indsætte dataene i en webkorttjeneste, som læser koordinater for breddegrad og
længdegrad.

1. Vælg værktøjet Værktøjer > Mål > Geospatial placering, og højreklik derefter på
placeringen på kortet, og vælg Angiv placering.

2. Åbn placeringsanmærkningen, og kopier placeringsoplysningerne.

Acrobat kopierer dataene i følgende format: breddegrad og derefter længdegrad adskilt
af et mellemrum. Indsæt dataene på adresselinjen i en webkorttjeneste, som kan fortolke
placeringsdataene.

Ændre måleenheder i et dokument

Du kan ændre måleenhedstypen ved at højreklikke på kortet med måleværktøjet og vælge Afstandsenhed
eller Områdeenhed. Vælg derefter en måletype.

Ændre indstillinger for georumlige mål

Du kan ændre måleenhederne for alle geospatiale PDF-kort i dialogboksen Indstillinger. Klik på Måler
(geografisk) fra afsnittet Kategorier.

Føjer et mærke til en geospatial måling. Når Aktivér målemarkering er valgt, skal du
vælge Brug mærke og derefter skrive en tekst for målinger.

Marker de dele af en sti (kurve), som du vil have, at målinger skal fastgøres til.

Bestemmer, hvordan værdier for breddegrad og længdegrad beregnes. Vælg Decimal for at
vise breddegrad og længdegrad som en decimalbrøk. Vælg Grader, Minutter, Sekunder for at inddele hver
længdegrad i 60 minutter, som hver især igen inddeles i 60 sekunder.

Vælg mellem Signeret og Navngivet. Navngivet retning viser et N (nord) eller S (syd) ud for
Breddegrad og et Ø (øst) eller V (vest) for Længdegrad.

Vælg denne indstilling for at sikre, at breddegrad og
længdegrad bruger den aktuelle standardreferenceramme for jorden (World Geodetic System 1984). Har du
ældre kort, som er tegnet i et tidligere gitter (f.eks. NAD 1927), kan du fravælge denne indstilling for at se de
oprindelige værdier. Når et ældre kort er registreret med sine oprindelige koordinater, kan koordinatpositioner
afvige fra de aktuelle standarder, som bruges i GPS-enheder og webkorttjenester.

Vælg den måleenhed, der skal bruges.

Areal kan måles ved hjælp af en anden enhed end den, afstanden måles med.

Rasterbilledformater indeholder et
gennemsigtighedslag, som du kan vælge at fjerne.
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Eksportere opmærkninger af steder og målinger

Du kan eksportere geospatiale placerings- og måledata til en FDF-fil. Hver geospatiale anmærkning har en
GPTS-post. Posten svarer til breddegraden og længdegraden for hvert af anmærkningspunkterne. Følgende
typer af oplysninger kan eksporteres:

Markerede placeringer, som er angivet ved hjælp af det geospatiale placeringsværktøj

Afstands-, perimeter- (samlet afstand) og områdemålinger, som er angivet med
måleværktøjet over geospatialt indhold

Geospatiale data kan eksporteres ved hjælp af panelet Kommentarliste.

1. Hvis du vil eksportere alle kommentarer, skal du åbne panelet Kommentarliste
(Værktøjer > Kommentar) og vælge Indstillinger > Eksportér alle til datafil.

2. Hvis du vil eksportere et undersæt af kommentarer, skal du vælge kommentarerne og
derefter vælge Indstillinger > Eksportér markerede til datafil. Skriv filnavnet, og klik
på Gem. FDF-filen gemmes.

Relaterede links
Oversigt over Kommenterings- og markeringsværktøjer
Måling af objekters højde, bredde eller areal

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Om handlinger
Føj en handling til bogmærker, formularfelter, knapper eller klip.
Føj handlinger til sideminiaturebilleder
Handlingstyper
Udløsertyper
Om JavaScript i Acrobat

Om handlinger

Du kan få en handling til at finde sted, når der klikkes på et bogmærke eller hyperlink, eller når en side
åbnes. Du kan f.eks. bruge hyperlinks og bogmærker til at springe til forskellige placeringer i et dokument,
afvikle kommandoer fra en menu og foretage andre handlinger. Handlinger angives i dialogboksen
Egenskaber.

Til bogmærker eller hyperlink kan du angive en handling, der skal finde sted, når du klikker på et bogmærke
eller hyperlink. Til andre elementer, f.eks. sider, medieklip og formularfelter, kan du definere en udløser, som
får handlingen til at ske, og derefter definere selve handlingen. Du kan føje flere handlinger til én udløser.

Indstillingen Låst forhindrer, at udseende og handlinger knyttet til et objekt bliver ændret utilsigtet.

Føj en handling til bogmærker, formularfelter, knapper eller klip.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg håndværktøjet, og højreklik på bogmærket eller sideminiaturebilledet, og vælg
Egenskaber.

Dobbeltklik på linket, medieklippet eller formularfeltet ved hjælp af værktøjet
Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt, og vælg Egenskaber.

2. Klik på fanen Handlinger.

3. Angiv i menuen Vælg handling den handlingstype, der skal finde sted, og klik derefter
på Tilføj. Du kan tilføje flere handlinger. Handlinger udføres i den rækkefølge, de vises i
på listen Handlinger.

4. (Valgfrit) Vælg en handling på fanen Handlinger, og brug knapperne til at omarrangere,
redigere eller slette handlingen.

5. Accepter handlingerne ved at lukke vinduet.

Føj handlinger til sideminiaturebilleder

Hvis du vil forbedre dokumentets interaktive kvalitet, kan du angive handlinger, f.eks. ændring af
zoomværdien, når en side åbnes eller lukkes.

1. Klik på knappen Sideminiaturebilleder til venstre.
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Udfør et menupunkt

Gå til en 3D-/multimedievisning

Gå til en sidevisning

Importer formulardata

Multimediehandling (Acrobat 9 og nyere)

Åbn en fil

Åbn et hyperlink

Afspil et lyd

Afspil medie (Acrobat 5-kompatibelt)

Afspil medie (kompatibelt med Acrobat 6 og nyere)

Læs en artikel

2. Marker det sideminiaturebillede, der svarer til siden, og vælg Sideegenskaber i menuen
Indstillinger .

3. Klik på fanen Handlinger.

4. I menuen Vælg udløser skal du vælge Åbn side for at indstille en handling, hvor siden
åbnes. Du kan også vælge Luk side for at angive en handling, hvor siden lukker.

5. Vælg en handling i menuen Vælg handling, og klik på Tilføj.

6. Angiv indstillingerne for handlingen, og klik på OK. De tilgængelige indstillinger afhænger
af den valgte handling.

7. Hvis du vil oprette en række handlinger, skal du vælge en anden handling i menuen og
klikke på Tilføj igen. Brug knapperne Op og Ned til at arrangere handlingerne i den
rækkefølge, de skal forekomme i.

Hvis du indstiller en handling, der skifter til fuldskærmsvisning under Åbn side
eller Luk side, aktiveres fuldskærmsvisning, næste gang den samme side åbnes eller
lukkes.

Handlingstyper

Du kan tildele følgende handlinger til hyperlinks, bogmærker, sider, medieklip og formularfelter:

Afvikler en bestemt menukommando som handling.

Skifter til den angivne 3D-visning.

Springer til den angivne destination i det aktuelle dokument eller i et andet dokument.

Henter formulardata fra en anden fil og placerer dem i den aktive formular.

Afvikler en angiven handling for et multimedieobjekt i filen (f.eks.
afspilning af en lydfil). Multimedieobjektet skal tilføjes filen, inden du kan angive en handling for det.

Starter og åbner en fil. Hvis du sender en PDF-fil, som indeholder et hyperlink til en anden fil, har
læseren brug for det oprindelige program, som den vedhæftede fil blev oprettet i, for at kunne åbne filen. (det
kan være nødvendigt at tilføje åbningsindstillinger for målfilen).

Springer til den angivne destination på internettet. Du kan bruge http-, ftp- og mailto-
protokoller til definition af hyperlinket.

Afspiller den angivne lydfil. Lyden integreres i PDF-dokumentet i et platformsuafhængigt
format.

Afspiller den angivne QuickTime- eller AVI-film, der blev oprettet
som Acrobat 5-kompatibel. Den angivne film skal være integreret i et PDF-dokument.

Afspiller en angivet film, der blev oprettet som
Acrobat 6-kompatibel. Den angivne film skal være integreret i et PDF-dokument.

Følger en artikeltråd i det aktive dokument eller i et andet PDF-dokument.



Nulstil en formular

Kør et JavaScript

Indstil lagsynlighed

Vis/skjul et felt

Send en formular
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Mus op (Acrobat Pro DC)

Side synlig (kun medieklip)

Side usynlig (kun medieklip)

Åbn side (kun medieklip)

Luk side (kun medieklip)

Mus ned

Mus Enter

Mus afslut

Ved fokus på (kun medieklip)

Ved tab af fokus (kun medieklip)
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Fjerner tidligere indtastede data i en formular. Du kan kontrollere de felter, der er
nulstillet i dialogboksen Markér felter.

Kører det angivne JavaScript.

Bestemmer, hvilke lagindstillinger der er aktive. Angiv de relevante lagindstillinger,
inden du tilføjer denne handling

Skifter mellem at vise og skjule et felt i et PDF-dokument. Denne indstilling er især praktisk i
formularfelter. Hvis et objekt f.eks. skal vises, når musemarkøren ruller over en knap, kan du angive en
handling, der viser et felt ved udløseren Mus Enter og skjuler et felt ved Mus afslut.

Sender formulardata til den angivne URL-adresse.

Udløsertyper

Udløsere bestemmer, hvordan handlinger aktiveres i medieklip, på sider og i formularfelter. Du kan f.eks.
angive, at et film- eller lydklip skal afspilles, når en side åbnes eller lukkes. De tilgængelige indstillinger
afhænger af det angivne sideelement.

Du kan bruge følgende udløsere til medieklip og formularfelter (ikke hyperlinks eller bogmærker):

Når museknappen slippes, efter at der er blevet klikket. Det er den mest
almindelige knaphandling, fordi det giver brugeren en sidste chance for at trække markøren væk fra knappen,
uden at handlingen aktiveres.

Når den side, der indeholder medieklippet, er synlig, uanset om det er den
aktuelle side. En side kan være synlig uden at være den aktuelle side, f.eks. når et fortløbende layout viser
siderne side om side.

Når den side, der indeholder medieklippet, flyttes ud af visningen.

Når den side, der indeholder medieklippet, bliver til den aktuelle side.

Når en bruger forlader den side, der indeholder medieklippet.

Når der klikkes med museknappen (uden at den slippes). I de fleste tilfælde er Mus op den
foretrukne udløser.

Når markøren placeres i felt- eller afspilningsområdet.

Når markøren fjernes fra felt- eller afspilningsområdet.

Når der fokuseres på området med hyperlinket, enten via en musehandling
eller med tabulatortasten.

Når fokus flyttes til et andet område med hyperlinks.
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Om JavaScript i Acrobat

JavaScript-sproget er udviklet af Netscape Communications for at gøre det lettere at oprette interaktive
websider. Adobe har udvidet JavaScript, så du nu også kan integrere denne interaktivitet til dine PDF-
dokumenter.

Du kan kalde JavaScript-kode ved hjælp af handlinger, der er knyttet til bogmærker, hyperlinks og sider. Du
kan oprette JavaScript-handlinger på dokumentniveau, der gælder for hele dokumentet, ved at bruge
kommandoen Indstil dokumenthandlinger. F.eks. kan valg af handlingen Dokumentet er arkiveret få
JavaScript til at køre, når dokumentet er gemt.

Acrobat Pro DC kræves for at kunne bruge JavaScript sammen med formularer og handlingsguider.

I Acrobat Pro DC kan du også bruge JavaScript med PDF-formularer og handlingsguider. JavaScript
anvendes oftest i formularer til formatering af data, beregning af data, validering af data og tildeling af en
handling. Scripts på feltniveau er tilknyttet et eller flere bestemte formularfelter eller felter, f.eks. en knap.
Denne scripttype udføres, når en hændelse opstår, f.eks. en Mus op-handling.

Du kan lære, hvordan JavaScript-scripts oprettes, ved at hente JavaScript-manualerne fra Adobes websted.
Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ indeholder baggrundsmateriale og selvstudier, og
JavaScript™ for Acrobat®API Reference indeholder detaljerede referenceoplysninger. Disse og andre
JavaScript-ressourcer er tilgængelige på Adobes websted.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Guiden Handling (Acrobat Pro DC)
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Bemærk:

Til toppen

Bemærk:

Om handlinger
Kørsel af en handling
Oprettelse af en brugerdefineret handling
Styring af brugerdefinerede handlinger
Automatisering af adgangskodeangivelse for handlinger
Opret og administrer brugerdefinerede kommandoer

Om handlinger

Når du skal anvende en eller flere grupper af kommandoer på filerne, kan du spare tid og tastetryk ved at
bruge en handling, som består af en række kommandoer med bestemte indstillinger og i en bestemt
rækkefølge, der udføres i ét enkelt trin. Du kan anvende en handling på et enkelt dokument, på flere
dokumenter eller på en hel samling af dokumenter. Du kan endda scanne dokumenter og kombinere flere
dokumenter til et enkelt PDF-dokument, inden en handling køres.

Acrobat DC giver nogle prædefinerede handlinger. Du kan også oprette dine egne handlinger. Du kan få
adgang til og styre handlingerne ved at klikke på Værktøjer > Guiden Handling.

Med Adobe Acrobat DC kan du også eksportere og importere handlinger, så du kan dele dem med andre.

Handlingsgrænsefladen og -arkitekturen erstatter batchscripttilstanden, der er tilgængelig i de
tidligere versioner af Acrobat. De fleste af dine Acrobat XI-batchscripts kan importeres som handlinger, men
nogle scripts kræver mindre ændringer.

Kørsel af en handling

Acrobat DC indeholder en række enkle, foruddefinerede handlinger, du kan bruge til at lette dit arbejde. Disse
handlinger repræsenterer nogle almindelige opgaver, som du ofte skal udføre med henblik på at forberede
filer til distribution. Det er ikke nødvendigt at åbne en PDF-fil, før du begynder at køre disse handlinger.

Du kan undgå at skulle angive adgangskode, når du kører en sekvens på PDF-filer, der kræver
adgangskoder. Automatiser indtastning af adgangskoder, eller angiv en sikkerhedsmetode for disse filer i
panelet Guiden Handling i dialogboksen Indstillinger. Hvis du markerer Spørg ikke om adgangskode, vil de
PDF-filer, der er beskyttet med adgangskode, ikke blive behandlet.

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling. Der vises en liste over tilgængelige handlinger
under handlingslisten i højre rude.

2. Vælg en handling på listen. Ruden i højre side ændres og viser alle opgaver, der er
medtaget i handlingen, såvel som eventuelle instrukser, som handlingens forfatter har
tilføjet.

3. Klik på Tilføj filer under Filer der skal behandles for at vælge de filer, som handlingen
skal udføres for. Du kan køre handlingen på den fil, der åbnet i øjeblikket, eller tilføje
flere filer, mapper eller vedhæftede filer i mails.

4. Når alle filer, der skal behandles, findes på listen, skal du klikke på Start.
5. Hvis Acrobat beder dig om det, skal du angive yderligere oplysninger som f.eks.
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outputplacering og indstillinger.

Status for den aktuelle behandling eller opgave vises i statusindikatoren. Et flueben markerer fuldførte
handlinger eller opgaver. Når alle opgaver er udført, vises statussen "Fuldført" i panelet.

Du kan klikke på Stop i panelet for at stoppe behandlingen af en handling. Acrobat gemmer filer,
der allerede er behandlet som defineret i handlingen. Du kan klikke på Fortsæt for at fortsætte handlingen
eller klikke på krydsikonet før handlingsnavnet i RHP for at afslutte yderligere behandling af handlingen. 

Oprettelse af en brugerdefineret handling

Hvis du grupperer trin i paneler, tilføjer delelinjer og medtager instrukser, kan du gøre din handling nemmere
at følge. Du kan begrænse handlingen til bestemte filer, anvende den på alle filer i en mappe eller lade
brugeren vælge en fil fra forskellige kilder som f.eks. en scanner, webside eller Udklipsholder.

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

Værktøjssættet til guiden Handling vises på den anden værktøjslinje.

Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre
rude.

2. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Ny handling.

Dialogboksen Opret ny handling vises.

3. Hvis handlingen for en bestemt fil eller for alle filer i en mappe skal aktiveres, skal du

klikke på Filer  eller Mappe  under Filer der skal behandles (til højre). Gå til filen
eller mappen, og klik på Åbn.

4. Udvid panelerne i Vælg værktøjer til at tilføje ruder, og dobbeltklik på en opgave for at
tilføje den. Du kan tilføje flere opgaver. Opgaverne udføres i den rækkefølge, som de
vises i på listen over Viste handlingstrin til højre.

5. Klik på Angiv indstillinger  for at angive indstillingerne for opgaven på forhånd.

6. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Spørg brugeren, bliver brugeren i forbindelse med
handlingen bedt om at vælge indstillinger.

7. Tilføj andre opgaver efter behov.

8. Finjuster handlingen ved hjælp af knapperne til højre. Tilføj en ny panelgruppering,
instrukser eller en delelinje, eller flyt eller slet elementer på listen.

Opretter en nye panelgruppering under det aktuelle sæt opgaver. Indtast panelnavn, og
klik på Gem, når du bliver bedt om det.

Tilføj instrukser under den valgte opgave. Indtast instrukser, og klik på Gem, når du
bliver bedt om det.

Tilføjer en delelinje under den valgte opgave.

Flytter det valgte element op på listen. Du kan flytte en opgave, instrukser, en delelinje
eller en hel panelgruppering.

Flytter det valgte element ned på listen. Du kan flytte en opgave, instrukser, en delelinje
eller en hel panelgruppering.

Sletter det valgte element. Vær forsigtig, når du vælger. Du kan slette en hel
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panelgruppering.

9. Klik på Gem.

10. Angiv et navn på og en beskrivelse af handlingen i dialogboksen Gem handling, og klik
på Gem.

Styring af brugerdefinerede handlinger

Brug dialogboksen Administrer handlinger til at redigere, omdøbe, kopiere, slette, omarrangere, importere
eller eksportere handlinger.

Redigering af en handling

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

Værktøjssættet til guiden Handling vises på den anden værktøjslinje.

Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre
rude.

2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

Dialogboksen Administrer handlinger vises.

3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Rediger for at
ændre opgaverne eller indstillingerne. Du kan også bruge dialogboksen Rediger
handlinger til at gennemgå en handling og afslutte uden at gemme ændringerne.

Du kan ikke redigere de handlinger, der er tilgængelige fra start.

4. Hvis du vil tilføje opgaver, skal du udvide panelerne i ruden Vælg værktøjer for at
tilføje, og klik på en opgave.

5. Klik på Gem.

6. Rediger om nødvendigt beskrivelsen i dialogboksen Gem handling, og klik på Gem.

Omdøbning af en handling

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Omdøb.

Du kan ikke omdøbe de handlinger, der er tilgængelige fra start.

4. Angiv om nødvendigt et navn og en beskrivelse i dialogboksen Gem handling, og klik på
Gem.  

Kopiering af en handling

Du kan dublere en handling, og du kan ændre opgaverne i handlingen, inden du gemmer kopien.

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.
2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.
3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Kopiér.

Dialogboksen Gem handling vises.
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4. Angiv navnet på handlingen og en beskrivelse af den i dialogboksen Gem handling, og
klik på Gem.

Der oprettes en ny kopi af den valgte handling, og den føjes til listen Vælg en handling.

Sletning af en handling

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Fjern.

Du kan ikke slette de handlinger, der er tilgængelige fra start.

4. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Eksport af en handling

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

3. Markér en handling i dialogboksen Administrer handlinger, og klik på Eksportér.

4. Angiv navnet på filen og den placering, hvor handlingen skal gemmes, i dialogboksen
Gem som. Handlingsfiler har filtypenavnet .sequ.

5. Klik på Gem.

Import af en handling

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

2. Klik på Administrer handlinger på den anden værktøjslinje.

3. Klik på Importér i dialogboksen Administrer handlinger.

Du kan også dobbeltklikke på en .sequ-fil for at importere en handling.

4. Vælg den handlingsfil, der skal importeres, i dialogboksen Åben, og klik på Åbn.
Handlingsfiler har filtypenavnet .sequ.

5. Klik på OK i bekræftelsesdialogboksen.

Hvis en handling indeholder JavaScript, vises der en alarmmeddelelse, der
angiver, at den valgte handling indeholder JavaScript. Klik på Importér for at fortsætte
eller Annuller for at afbryde importprocessen.

Automatisering af adgangskodeangivelse for handlinger

Inden du kører handlinger på PDF-filer, der er krypteret eller adgangskodebeskyttet, kan du angive, at dit
digitale id skal angive adgangskoden automatisk.

 Angiv en sikkerhedsmetode for disse filer i panelet Action Wizard i dialogboksen Indstillinger. Hvis
du markerer Spørg ikke om adgangskode, vil de PDF-filer, der er beskyttet med adgangskode, ikke blive
behandlet.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.
2. Vælg Signaturer under Kategorier til venstre.
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3. Klik på Flere for at gå til Identiteter og pålidelige certifikater.
4. Åbn Digitale id'er til højre, og vælg Digitale id-filer.
5. Vælg et id på listen til højre, og vælg derefter følgende kommandoer på den øverste linje:

Logon

Logger på med det angivne digitale id. Indtast adgangskoden, og klik på OK.

Log af

Logger af ved hjælp af det angivne digitale id, når du er færdig med at køre en handling.

Opret og administrer brugerdefinerede kommandoer

Brugerdefinerede kommandoer giver dig mulighed for at forhåndskonfigurere kommandoer som Vandmærke
og Sidehoved og sidefod for at reducere den tid, det tager at konfigurere hver kommando. Dette sparer tid
ved monotone opgaver.

Brugerdefinerede kommandoer udføres i ét trin og gælder for det aktuelle dokument, hvorimod handlinger
udføres i flere trin og gælder for flere filer.

Opret en brugerdefineret kommando

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling > Ny brugerdefineret kommando.

2. Dialogboksen Ny brugerdefineret kommando viser en liste over brugerdefinerbare
kommandoer i venstre rude. Vælg en kommando, som du vil brugerdefinere.

3. Rediger kommandoetiketten og værktøjstippet, hvis du vil. Vælg også, om du vil se
kommandospecifikke indstillinger, når kommandoen køres.

4. Klik på Kommandoindstillinger. Vælg eller angiv passende værdier eller indstillinger i
dialogboksen, og klik derefter på OK.

5. Klik på OK for at gemme den nye brugerdefinerede kommando.

Kommandoen vises under sektionen Brugdefinerede kommandoer i højre rude.

Kør en brugerdefineret kommando

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

2. I højre rude under sektionen Brugerdefinerede kommandoer skal du klikke på
kommandoens navn.

Administrer brugerdefinerede kommandoer

Brug dialogboksen Administrer brugerdefinerede kommandoer til at redigere, kopiere, omdøbe, fjerne,
omarrangere, importere eller eksportere kommandoer.

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

2. I dialogboksen Administrer brugerdefinerede kommandoer skal du vælge kommandoen
på listen og derefter klikke på den relevante knap. Følg instruktionerne eller pop op-
vinduerne på skærmen for at udføre handlingen.

3. Klik på Luk, når du er færdig.
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Formularer



Grundlæggende om PDF-formularer
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Bemærk:

Beregn automatisk feltværdier

Bemærk:

Juster automatisk tabuleringsrækkefølgen, når du redigerer felter

Om formularer
Formularindstillinger
Links til alle formularemner

Du kan udfylde formularer ved hjælp af enten Acrobat DC eller den gratis Acrobat Reader DC. Du kan
oprette statiske eller interaktive formularer i Acrobat DC. Interaktive formularer strømliner processen for
udfyldning og indsamling af data.

Om formularer

Du kan bruge Acrobat DC til at oprette formularer ved at bruge en af følgende metoder:

Konverter et eksisterende elektronisk dokument (f.eks. et Adobe PDF-, Microsoft Word-
eller Excel-dokument) til en PDF-formular.

Scan en papirformular for at konvertere den til en PDF-formular.

Når du har konverteret et eksisterende dokument til en PDF-formular, kan du føje felter til den for at
konvertere den til en interaktiv formular.

En interaktiv formular kan udfyldes på computer og sendes via internettet eller et netværk.

Yderligere ressourcer

Se http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms for at få oplysninger om formularer.

Formularindstillinger

Brug formularindstillinger til at styre forskellige aspekter af interaktionen med formularfelter.

Vælg Formularer til venstre i dialogboksen Indstillinger. Formularindstillingerne er opdelt i tre afsnit: Generelt,
Fremhævningsfarve og Udfyld automatisk.

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du
arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

Generelt

Udfører automatisk alle feltberegninger efter indtastning.

Indstillingen i denne funktion gælder kun den aktuelle session.

Nulstiller tabuleringsrækkefølgen, når

http://forums.adobe.com/community/acrobat/forms


Vis fokusrektangel

Vis overløbsindikator for tekstfelt

Skjul altid formulardokumentmeddelelseslinjen

Vis felteksempler ved oprettelse og redigering af formularfelter

Administrer stregkodeparametre

Vis transparente rammefarver for felter

Felters fremhævningsfarve

Fremhævningsfarve for påkrævet felt

Menuen Udfyld automatisk

Husk numeriske oplysninger

Rediger liste over poster

Til toppen

du opretter, sletter eller flytter formularfelter.

Angiver, hvilket formularfelt der aktuelt er markeret.

Viser et plustegn (+) i tekstfelter, som overskrider de grænser, der blev
angivet ved oprettelse af feltet.

Skjuler som standard formularers
dokumentmeddelelseslinje, når en PDF-formular åbnes i Acrobat Reader, medmindre
dokumentmeddelelseslinjen indeholder knappen Send formular. Hvis meddelelseslinjen indeholder knappen
Send formular, kan du ikke skjule meddelelseslinjen.

Viser et formularfelts udseende ved
oprettelse eller redigering af formularer.

Åbner en dialogboks med en liste over stregkodeelementer (herunder
Navn på parametersæt, Symbol og Indbygget status for hvert element). Indeholder knapperne Nyt, Rediger,
Slet, Importer og Eksporter, som du kan bruge til at arbejde med nye eller valgte parametersæt.

Fremhævningsfarve

Viser en sort kontur omkring et formularfelt, når markøren placeres
over formularfeltet.

Åbner en farvevælger til valg af farve på de fremhævede formularfelter.

Fremhævningen vises, når du klikker på knappen Fremhæv eksisterende felter  i dokumentets
meddelelseslinje.

Åbner en farvevælger til at vælge en bestemt rammefarve omkring
påkrævede formularfelter. Rammen vises for de påkrævede formularfelter, når knappen Fremhæv
eksisterende felter er valgt, eller når du har forsøgt at sende formularen.

Udfyld automatisk

Viser tre muligheder for automatisk udfyldning: Fra, Grundlæggende eller
Avanceret.

Foreslår dine tidligere indtastede numeriske værdier, når du indtaster det
samme første tegn i et tilsvarende felt. Når muligheden fravælges, kommer Udfyld automatisk kun med
forslag ved indtastning af tekst. (Kun tilgængelig, når Grundlæggende eller Avanceret er valgt).

Viser aktuelle poster, der er gemt i hukommelsen Udfyld automatisk. Du kan
vælge og slette alle poster, du ikke vil beholde til udfyldelse af kommende formularer. (Denne indstilling er
ikke tilgængelig, hvis der ikke er poster i hukommelsen).

Links til alle formularemner

Opret og distribuer formularer
Grundlæggende om PDF-formularfelter
Stregkoder i PDF-formularfelter

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#creating_and_distributing_pdf_forms
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/pdf-form-field-basics.html#pdf_form_field_basics
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/pdf-barcode-form-fields.html#pdf_barcode_form_fields
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Egenskaber i formularfelter
Indstil handlingsknapper i PDF-formularer
Udgiv interaktive PDF-webformularer
Udfyldning af PDF-formularer
Indsaml og administrer PDF-formulardata

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/pdf-form-field-properties.html#pdf_form_field_properties
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/setting-action-buttons-pdf-forms.html#setting_action_buttons_in_pdf_forms
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/publishing-interactive-pdf-web-forms.html#publishing_interactive_pdf_web_forms
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#filling_in_pdf_forms
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/collecting-pdf-form-data.html


Oprettelse og distribuering af PDF-formularer

Til toppen

Til toppen

Videoselvstudie: Brug guiden Formular til at oprette formularer
Opret en formular ud fra et eksisterende dokument
Opret formularer til eSign
Give brugere af Reader mulighed for at gemme formulardata
Tilføjelse af JavaScript til formularer
Distribuer (send) formularer til modtagere

Konverter nemt en scannet papirformular eller en enkel formular, der er oprettet i Microsoft Word, Excel eller
et andet program, til en intelligent PDF-formular. Distribuer formularer til modtagere, og spor statussen på
svar.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Adobe Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader DC. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Videoselvstudie: Brug guiden Formular til at oprette formularer

Se, hvordan du automatisk registrerer formularfelter og tilpasser de forskellige felters egenskaber.

Video (06:33) | Af Claudia McCue (lynda.com)

Opret en formular ud fra et eksisterende dokument

Når du konverterer et eksisterende dokument til en PDF-formular, føjer Acrobat DC automatisk interaktive
formularfelter til formularen. Du kan derefter redigere formularen og tilføje særlige formularfelter som f.eks. en
rulleliste, liste eller knapper.

http://helpx.adobe.com/dk/reader/using/do-reader.html
http://www.lynda.com/?utm_medium=ldc-partner&utm_source=CMPRC&utm_content=AdobeTV&utm_campaign=CD14810&bid=524&aid=CD14810&subid1=AdobeTV&subid2=acrobatdc&cid=l0:en:pt:le:prosc:s0:0:all:cmprc:cd14810


Vælg en fil

Scan et dokument

Bemærk:

Stregkoder

Knapper

Typer af formularfelter, du kan føje til en PDF-fil

A. Certifikatbaseret signaturfelt B. Rulleliste C. Tekstfelter D. Linje til automatiske meddelelser E.
Afkrydsningsfelter F. Alternativknapper G. Liste H. Knapper 

1. Vælg Værktøjer > Forbered formular.

2. Vælg en af følgende indstillinger:

Konverterer et eksisterende elektronisk dokument (f.eks. Word, Excel eller
PDF) til en interaktiv PDF-formular. Klik på Vælg en fil for at gennemse og finde filen.

Scanner en papirformular og konverterer den til en interaktiv PDF-
formular.

3. Hvis du ønsker, at andre skal underskrive denne formular, skal du markere
afkrydsningsfeltet Dette dokument kræver signatur.

Den automatiske registrering for formularfelt er slået TIL som standard. Hvis
du vil ændre denne indstilling, skal du klikke på linket Skift og vælge indstillingerne efter
behov. Se Formularindstillinger for at få flere oplysninger.  

4. Klik på Start.

Acrobat DC opretter formularen og åbner den i formularredigeringstilstanden. Den højre
rude viser indstillinger til redigering af formularen. Værktøjslinjen indeholder
formularfeltværktøjer til at tilføje yderligere felter.

5. Gennemgå formularfelter, som Acrobat DC har oprettet. Tilføj felter ved at bruge
formularfeltværktøjerne på værktøjslinjen. Slet, tilpas størrelse eller arranger felterne,
som du vil. Du kan tilføje alle de følgende typer af formularfelter:

Kod inputtet fra de markerede felter, og få det vist som et visuelt mønster,
der kan fortolkes af afkodningssoftware eller -hardware (sælges separat).

Aktiverer en handling på brugerens computer som f.eks. at åbne en fil, afspille
lyd eller sende data til en webserver. Disse knapper kan tilpasses med billeder, tekst og



Afkrydsningsfelter

Digitalt signaturfelt

Rulleliste

Lister

Alternativknapper

Tekstfelter

Til toppen

visuelle ændringer, der udløses af musehandlinger.

Indeholder ja-eller-nej-svar på individuelle spørgsmål. Hvis
formularen indeholder afkrydsningsfelter med flere valgmuligheder, kan brugeren typisk
vælge en eller flere af disse.

Giver brugeren mulighed for at underskrive et PDF-dokument
elektronisk med en digital signatur.

Giver brugeren mulighed for at vælge et element i en pop op-menu eller
indtaste en værdi. Du kan angive en egenskab for et formularfelt, som giver brugeren
mulighed for at angive en brugerdefineret værdi.

Viser en liste over valgmuligheder, brugeren kan vælge. Du kan angive en
egenskab for et formularfelt, der giver brugeren mulighed for at holde Skift-tasten nede
og klikke for at vælge flere elementer på listen.

Indeholder en gruppe af valgmuligheder, som du typisk kun kan
vælge en af. Alle alternativknapper med det samme navn fungerer som en gruppe.

Giver brugeren mulighed for at indtaste tekst som f.eks. navn, adresse eller
telefonnummer.
Få flere oplysninger under Grundlæggende om formularfelter.

6. Hvis du vil teste din formular, skal du klikke på knappen Vis eksempel. Forhåndsvisning
af en formular gør det muligt for dig at se formularen, som den ser ud for modtagerne, og
du får mulighed for at bekræfte formularen. Hvis du får vist en formular, kan du klikke på
knappen Rediger for at gå tilbage til redigeringstilstanden.

7. Når din formular er fuldført, skal du trykke på krydsknappen mod højre side af
værktøjslinjen for at lukke formularredigering.

Hvis du vil distribuere og indsamle svar, kan du se Distribuer PDF- eller webformularer.  

Opret formularer til eSign

Du kan konvertere en eksisterende formular til en eSign-formular eller nemt trække og slippe eSign-felterne
over på en PDF-fil. Du kan sende formularen til udfyldning og underskrivelse ved hjælp af Adobe Sign. Ikke
alle felter konverteres til eSign-felter, f.eks. felter for Liste, Rulleliste eller Knapper Du kan tilføje yderligere
eSign-felter fra værktøjslinjen.

1. Åbn den PDF-fil, du vil konvertere til en eSign-formular.

2. Vælg Værktøjer > Forbered formular.

3. Klik på Start.

Acrobat DC opretter formularen og åbner den i formularredigeringstilstanden. Den højre
rude viser indstillinger til redigering af formularen. Værktøjslinjen indeholder
formularfeltværktøjer til at tilføje yderligere felter.

4. Klik på Mere, og vælg derefter Konverter til eSign-formular.

5. Når du får besked om. at Acrobat DC fjerner formularfelter, som eSign ikke understøtter,
skal du klikke på Næste, og i den efterfølgende meddelelse skal du klikke på OK.

6. Hvis du vil føje et felt til formularen, skal du vælge ikonet for feltet på værktøjslinjen. Sæt
markøren der, hvor du vil placere feltet, og klik for at indsætte det.
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Bemærk:

Aktivér kommentering og måling

Aktivér flere værktøjer (herunder udfyldning og lagring af formularer)

Når du opretter eSign-formularer, viser værktøjslinjen eSign-specifikke formularfelter.

7. Navngiv feltet og angiv, hvem der skal udfylde eller signere det. Angiv egenskaber for
feltet, f.eks. rammefarve, fyld, skrifttype og størrelse på skrifttypesnit, ved at dobbeltklikke
på det.

Når du placerer et eSign-felt første gang, kan du navngive det og angive, hvem der skal
underskrive eller udfylde feltet.

8. Du kan se dine ændringer ved at klikke på Eksempel i øverste højre hjørne. Klik på
Rediger i øverste højre hjørne for at gå tilbage til redigeringstilstanden.

9. Gem formularen.

Hvis du vil distribuere formularen og indsamle svar, kan du se Distribuer eSign-formularer.  

Give brugere af Reader mulighed for at gemme formulardata

Normalt kan brugere af Reader X og nyere ikke gemme udfyldte kopier af formularer, de udfylder. Du kan
dog udvide rettighederne for en PDF-fil ved at tillade brugere at gemme formulardata. Hvis du har Acrobat
Pro DC, kan du medtage yderligere funktioner for Reader-brugere som f.eks. tilføjelse af tekst til ikke-
interaktive formularer.

I modsætning til tidligere versioner af Reader, Reader XI og Acrobat Reader DC medtager både
værktøjet Tilføj tekst og muligheden for at gemme formulardata. Acrobat DC-brugere kan skrive i formularer,
der ikke kan udfyldes, tilføje kommentarer og underskrive PDF-filer digitalt uden at udvide de særlige
rettigheder.

1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller få vist en PDF-komponentfil i en PDF-portefølje.

2. Hvis du redigerer formularen, skal du klikke på korsikonet ud for knappen Eksempel i
øverste højre hjørne.

3. Vælg Filer > Gem som anden > Reader-udvidet PDF, og vælg en af følgende
indstillinger:

(Acrobat Pro DC) Giver brugere mulighed for at
tilføje kommentarer og få adgang til objektdata, målingsværktøjer og geospatiale
værktøjer.

Giver brugere
mulighed for at gemme data, de har indtastet i interaktive formularer og formularer, der
kan udfyldes.
Se denne tekniske bemærkning for at få fejlfindingstip til Reader-kompatible formularer.



Antal anvendte udvidede dokumenter

Antal modtagere af det udvidede dokument
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Bemærk:
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Bemærkninger om lokal lagring af udfyldte formularer

Acrobat Standard DC og Acrobat Pro DC tillader begge, at brugere af Adobe Reader 8 eller nyere udfylder og
gemmer PDF-formularer lokalt. Bemærk de to følgende punkter om brugen af Reader-udvidelser til lokal
lagring af PDF-formularer (kaldet udvidede dokumenter):

En Acrobat Standard DC- eller Acrobat Pro DC-kunde kan sende et
udvidet dokument til et ubegrænset antal modtagere, der skal udfylde det. En Acrobat-kunde kan for
eksempel udgive en tom formularskabelon, som brugere kan benytte til at udfylde og gemme PDF-formularer
lokalt, på en webside. Et ubegrænset antal personer kan få adgang til skabelonen. Acrobat-kunden kan også
indsamle et ubegrænset antal svar fra den udfyldte formular.

En Acrobat Standard DC- eller Acrobat Pro DC-kunde kan
sende et udvidet dokument til et ubegrænset antal modtagere. Acrobat-kunden kan sende et ubegrænset
antal kopier af det udvidede dokument til et ubegrænset antal modtagere og indsamle et ubegrænset antal
svar fra den udfyldte formular.

Tilføjelse af JavaScript til formularer

Med JavaScript-sproget kan du oprette interaktive websider. Adobe indeholder udvidet JavaScript, så du
nemt kan integrere interaktivitet i PDF-formularerne. JavaScript anvendes oftest i Acrobat-formularer til
formatering, beregning og validering af data samt tildeling af en handling. I Windows kan du også konfigurere
Adobe PDF-formularer til at oprette forbindelse direkte til databaser med ODBC (Open Database
Connection).

Hvis du opretter dynamiske formularer, skal du huske på, at Acrobat Reader ikke understøtter
brugerdefinerede JavaScripts. Formularen fungerer muligvis ikke korrekt, når den vises i Acrobat Reader,
medmindre der tilføjes yderligere brugsrettigheder i PDF'en.

Yderligere ressourcer

Se disse ressourcer for at få yderligere oplysninger om Acrobat JavaScript:

JavaScript™ for Acrobat® API Reference for tilføjelse af interaktivitet til PDF-formularer:
www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk (PDF, kun på engelsk)

Acrobat Software Development Kit (SDK) for brugertilpasning af Acrobat:
www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk (kun på engelsk)

Filstier i Acrobat JavaScript: www.acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript

Distribuer (send) formularer til modtagere

Distribuer PDF- eller webformularer

Når du har oprettet en formular, skal du vælge en metode til at sende den til modtagere.

1. Klik på Distribuer i nederste højre hjørne af den højre rude.

2. Der vises muligvis en række meddelelser, afhængigt af de betingelser Acrobat DC
registrerer i formularen. Følg de vejledninger på skærmen, som er relevante for dig, og
gem formularen.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dk
http://acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript


E-mail

Intern server

Bemærk:

3. Vælg en distributions- og indsamlingsmetode:

Indsaml svar i din e-mailindbakke.

Distribuer og indsaml svar på en intern server som f.eks. SharePoint eller
netværksmappe. Få flere oplysninger under Angiv en server.
Få flere oplysninger under Valg af en distributionsindstilling til korrekturer og formularer.

4. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen for at distribuere formularen.

5. Hvis du vælger at indsamle svar i din e-mailindbakke, skal du gøre et af følgende:

Angiv e-mailadresserne adskilt med et semikolon, eller klik på knappen Til for at
vælge e-mailadresser i adressekartoteket.
Rediger standardmeddelelsen.
Vælg indstillingen Registrer navn og e-mailadresse fra modtagerne for at kunne
give optimal sporing. Systemet beder modtagere om at angive deres navne og
mailadresser, når de indsender formularen. Det garanterer, at du i Sporing ser
nøjagtigt, hvem der har og ikke har svaret samt hvornår.
Fravælg indstillingen, hvis du vil modtage anonyme indsendelser, eller du er ligeglad
med dette sporingsniveau.

Hvis du ikke kender modtagernes mailadresser, skal du indtaste din egen
mailadresse. Systemet sender dig et link til formularen, som du kan sende som e-mail til
modtagere som ønsket.

Du kan spore statussen på den distribuerede formular ved at klikke på Spor i nederste højre hjørne af den
højre rude. Se Om formularsporing for at få flere oplysninger.

Distribuer eSign-formularer

Når du har oprettet en eSign-formular, kan du bruge Adobe Document Cloud eSign-tjenesten til at sende den
til udfyldelse og underskrivelse hos modtagerne.

1. Klik på Send til underskrivelse i nederste højre hjørne af den højre rude.

2. Klik på Klar til afsendelse. Dokumentet overføres til Adobe Document Cloud.

3. Skriv e-mailadressen på de personer, som, du ønsker, underskriver dit dokument. Tilføj
en meddelelse, hvis du ønsker.

4. Klik på Send.

Du får en mail fra Adobe Sign, hvor der står, at dokumenterne er sendt til underskrivelse
til den første bruger. Den første bruger modtager også en e-mail til at underskrive
dokumentet. Når brugeren tilføjer sin signatur i Signatur-feltet og derefter klikker på
knappen Klik for at underskrive, sendes dokumentet til underskrivelse til den næste
bruger og så videre.

Alle får en kopi af det underskrevne dokument, og files gemmes sikkert i Adobe
Document Cloud.

Du kan spore statussen på eSign-formularen ved at se Spor dokumenter, der er sendt til underskrivelse.

Se også
Konverter eksisterende formularer til PDF-filer, der kan udfyldes
Udfyldning i PDF-formularer: et overblik
Udfyld og underskriv PDF-formularer
Send PDF-dokumenter til underskrivelse

https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/how-to/convert-word-excel-paper-pdf-forms.html
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Indsamling og administration af PDF-formulardata
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Udfyldning af PDF-formularer
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Kan formularen udfyldes?
Udfyld interaktive formularer
Udfyld flade formularer med værktøjet Udfyld og underskriv
Indstillinger for arbejde i formularer
Udfyld automatisk formularer (kun interaktive formularer)
Skift flade formularer til formularer, der kan udfyldes (Acrobat Pro DC)
Gem formularer
Udskriv formularer
Rydning af poster i formularer, der ikke er gemt

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Adobe Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader DC. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp. Og hvis du bruger Acrobat 7, 8, 9 eller X, kan du se under tidligere versioner af Acrobat Hjælp.

Kan formularen udfyldes?

Ikke alle formularer kan udfyldes. Nogle gange konverterer formularopretteren ikke deres PDF-filer til
interaktive formularer, der kan udfyldes. Eller de designer bevidst en formular, der kun kan udfyldes manuelt
eller med værktøjet Udfyld og underskriv. Disse ikke-interaktive formularer kaldes flade formularer.

Interaktive formular, der kan udfyldes, i Acrobat Reader DC: Markér, hvor du vil skrive

Ikke-interaktiv flad formular i Acrobat Reader DC: Brug værktøjet Udfyld og Underskriv for at tilføje tekst og
andre symboler hvor som helst på formularen

http://helpx.adobe.com/dk/reader/using/do-reader.html
http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/archive.html
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Udfyld interaktive formularer

En interaktiv formular indeholder felter, som du kan vælge eller udfylde.

Interaktiv formular, der kan udfyldes

A. Den lilla meddelelseslinje indikerer, at der er felter, som kan udfyldes. B. Når du klikker på den, får du vist,
hvor der er felter, som kan udfyldes. 

1. Hvis det er nødvendigt, skal du højreklikke på dokumentet og vælge enten Håndværktøj
eller Markeringsværktøj i rullemenuen.

Markøren ændres til et andet ikon, når den bevæges hen over et felt. F.eks. ændrer
håndværktøjet  sig til en I-markør , når du kan skrive i formularfeltet. Nogle tekstfelter
er dynamiske, hvilket betyder, at deres størrelse automatisk ændres efter den mængde
data, du indtaster. Disse felter kan strække sig over flere sider.

2. (Valgfrit) Du kan gøre det lettere at identificere formularfelter ved at klikke på knappen

Fremhæv eksisterende felter  på dokumentmeddelelseslinjen. Formularfelter vises
med farvet baggrund (lyseblå som standard), og alle påkrævede formularfelter får
konturer i en anden farve (rød som standard).

3. Klik for at vælge indstillinger såsom alternativknapper. Klik inde i et tekstfelt for at skrive.

Tryk på tabulatortasten for at gå frem eller Skift+tabulatortast for at gå tilbage.

4. Når du er færdig, skal du trykke på knappen Send for enten at sende data til en server
eller oprette en e-mail til at sende dataene med. Knappen Send kan vises i den lilla
meddelelseslinje øverst i formularen eller i formularindholdet.

Se Fejlfinding for formularer for at få tips til fejlfinding for formularer.

Udfyld flade formularer med værktøjet Udfyld og underskriv

En flad formular indeholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at
tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen. Se Udfyld din PDF-formular for at få
instruktioner.

Udfyld flade formularer i en browser

PDF-formularer vises typisk i en webbrowser, f.eks. når du klikker på et link på et websted. Hvis formularen
ikke indeholder interaktive felter, kan du bruge værktøjet Udfyld og Underskriv til at udfylde formularen. Gem
formularen på din computer, og åbn den derefter i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Se Udfyld din PDF-
formular for at få instruktioner.
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Bemærk:

Gem formular, åbn i Acrobat DC eller Acrobat Reader DC, og vælg derefter Værktøjer > Udfyld og
underskriv.

Indstillinger for arbejde i formularer

Nøgle Resultat

Tabulator eller Skift+Tab Accepterer indtastning og går videre til næste felt

Pil op/venstre pil Vælger forrige alternativknap i en gruppe

Pil ned/højre pil Vælger næste alternativknap

Esc Afvis og fjern markering fra formularfelt.

Esc (tryk to gange) Afslutter fuld skærm

Enter eller Retur (tekstfelt med en
enkelt linje)

Accepterer indtastning og fjerner markering fra feltet

Enter eller Retur (tekstfelt med
flere linjer)

Opretter nyt afsnit i samme formularfelt

Enter eller Retur (afkrydsningsfelt) Slår afkrydsningsfeltet til eller fra

Enter (numerisk tastatur) Accepterer indtastning og fjerner markering fra det
aktuelle formularfelt

(Windows) Ctrl+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt

(Mac) Alt+Tab Indsætter tabulator i tekstfelt

Udfyld automatisk formularer (kun interaktive formularer)

Funktionen til Autofuldførelse gemmer alle poster, du indtaster i det interaktive formularfelt. Automatisk
udfyldning foreslår derefter eller indtaster sågar automatisk svar, der stemmer overens med din indtastning i
andre formularfelter. Forslagene vises som pop op-menu, du kan vælge fra. Autofuldførelse er som standard
deaktiveret, så du skal aktivere den under Indstillinger, hvis du vil bruge den.

Hvis du vil fjerne en post fra hukommelsen for Autofuldførelse – f.eks. en forkert stavet post, du senere har
fundet og rettet – kan du redigere listen under Indstillinger.

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du
arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.



Til toppen

Interaktiv formular

Flad formular

Til toppen

Aktivering af indstillingen Autofuldførelse

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC >
Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg Formularer i venstre side.

3. Vælg Grundlæggende eller Avanceret i pop op-menuen under Autofuldførelse.

4. Vælg Husk numeriske oplysninger, hvis hukommelsen for Autofuldførelse skal gemme de
tal, du skriver i formularer.

Når du vælger en indstilling i menuen Autofuldførelse, vises der i tekstområdet under knapperne en
beskrivelse af, hvordan dit valg påvirker Autofuldførelse.

Slet en post fra hukommelsen Udfyld automatisk

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Formularer i venstre side.

3. Vælg Rediger postliste under Autofuldførelse.

4. Gør et af følgende i dialogboksen Udfyld automatisk liste over poster, og klik derefter på
Ja i bekræftelsesdialogboksen:

Klik på Fjern alle for at fjerne alle poster.
Hvis du blot vil fjerne nogle af posterne, skal du markere disse og klikke på Fjern.
Skift-klik for at markere flere tilstødende poster. Ctrl-klik for at vælge flere ikke-
tilstødende poster.

Skift flade formularer til formularer, der kan udfyldes (Acrobat Pro
DC)

Du kan ændre en flad formular til en formular, der kan udfyldes, ved enten at bruge værktøjet Forbered
formular eller ved blot at aktivere værktøjet Udfyld og underskriv. Acrobat DC- og Acrobat Reader DC-
brugere kan bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at udfylde flade formularer.

Hvis du vil oprette en interaktiv formular, skal du bruge værktøjet Forbered formularer.
Se Opret en formular ud fra et eksisterende dokument.

Du kan aktivere værktøjet Udfyld og underskriv ved at vælge Filer > Gem som andet  >
Reader Extended PDF > Aktivér flere værktøjer (omfatter formularudfyldning og gem).
Værktøjerne er kun aktiveret for den aktuelle formular. Når du opretter en anden formular, skal du fortryde
denne opgave for at give Acrobat Reader DC-brugere mulighed for at benytte værktøjerne.

Gem formularer

Den udfyldte formular gemmes ved at vælge Filer > Gem som og omdøbe filen.

Fjern udvidede funktioner i Reader ved at vælge Filer > Gem en kopi.

Giv Reader-brugere tilladelse til at gemme indtastet data ved at vælge Filer > Gem som >
Reader-udvidet PDF-fil > Aktivér flere værktøjer (omfatter formularudfyldning og gem) .

https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#create_forms_using_acrobat
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Til toppen

Til toppen

Udskriv formularer

1. Klik på knappen Udskriv , eller vælg Filer > Udskriv.

2. Vælg en printer i menuen øverst i dialogboksen Udskriv.

3. I menuen Kommentarer og formularer øverst til højre i dialogboksen Udskriv skal du
vælge et af følgende og derefter klikke på OK:

(Interaktiv eller flad formular) Vælg Dokument for at udskrive formularen og de
indtastede poster. Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med
værktøjet Tilføj tekst.

(Interaktiv eller flad formular) Hvis du vil udskrive formularen, de indtastede poster
eller kommentarer til formularen, skal du vælge Dokument og opmærkninger.
Denne indstilling udskriver den tekst, du har indtastet med værktøjet Tilføj tekst.

(Kun interaktiv formular) Hvis du kun vil udskrive de indtastede poster og ikke selve
formularen, skal du vælge Kun formularfelter.

Rydning af poster i formularer, der ikke er gemt

Vælg Værktøjer > Forbered formularer. Klik på Mere i den højre rude, og vælg derefter
Ryd formular.

Se også
Send PDF-dokumenter til underskrivelse
Udfyld og underskriv PDF-formularer
Giv brugere af Acrobat Reader mulighed for at gemme formulardata
PDF-formularforum

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/send-for-signature.html
https://forums.adobe.com/community/acrobat/forms


Udfyld og underskriv PDF-formularer

Til toppen

Udfyld din PDF-formular
Underskriv eller sæt dine initaler på din formular

Udfyld, underskriv og send formularer nemt og hurtigt fra dit skrivebord, din browser eller tabletenhed.

Værktøjet Udfyld og underskriver er nem måde, hvorpå du kan arbejde med papirformularer eller PDF'er, som
ikke er blevet optimeret i forhold til formularudfyldning. Du kan gemme ofte anvendte oplysninger sikkert i din
personlige samling til autofuldførelse. Næste gang skal d ublot trække og slippe oplysninger og den måde
hurtigere udfylde formularerne.

Underskriv din formular ved at skrive eller tegne din signature eller med et billede. Send dine udfyldte
formularer til andre, og gem formularerne sikkert i Adobe Document Cloud.

Dette dokument indeholder oplysninger om, hvordan du skal udfylde og underskrive dine formularer
elektronisk fra dit skrivebord ved hjælp af Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Se i afsnittet med
relaterede links nederst på denne side for at se, hvordan du kan gøre det samme ved hjælp af en browser
eller tablet-appen.

Udfyld din PDF-formular

1. Åbn den PDF-formular, du vil udfylde.

2. Vælg Værktøjer > Udfyld og underskriv.

3. Hvis du vil udfylde eller tilføje tekst, skal du klikke på Tilføj tekst  på værktøjslinjen.
Klik et sted i dokumentet, hvor du vil tilføje teksten, og begynd derefter at skrive.

Brug feltværktøjslinjen til at foretage de relevante ændringer:

Du kan ændre størrelsen på et felt ved at bruge knappen til større/mindre skrift på
værktøjslinjen – de første to knapper i venstre side.
Du kan flytte et felt ved at flytte din mus tættere på en feltkant, indtil du kan se
trækkehåndtaget. Derefter skal du holde nede og flytte feltet efter behod.
Hvis du vil slette et felt eller en skreven tekst, skal du klikke på papirkurvikonet.
Du kan konvertere et almindeligt tekstfelt til et komb-felt og omvendt ved at klikke på
kombinationsknappen – den anden knap fra højre.

Brug komb-felter til at til udfylde eller tilføje tekst i løbende felter på en linje eller række.



Comb-felterne giver en jævn fordeling af den tekst, som brugeren indtaster, på tværs af
tekstfeltets bredde, sådan som det er vist herunder.

Hvis tegnene ikke passer i hvert enkelt felt, mens du skriver, skal du justere afstanden
med grebshåndtaget på det sted, hvor tilpas størrelsen her peger i billedet herover.

4. Udfyld personlige data i det højre panel. Dine personlige oplysninger vises i panelet.
Nogle af felterne udfyldes af dig ud fra dit Adobe ID, som du kan redigere.

Du kan udfylde resten af oplysningerne i det højre panel, så det er nemmere at føje
dem til din formular. De tilføjede oplysninger gemmes automatisk og gøres
tilgængelige til fremtidig brug.

a. Træk og slip etiketter fra panel over på formularen: Når du holder musen over
etiketten, vises trækhåndtaget til venstre på etiketten.

b. Klik og hold for at trække elementet ud, og slip det over det sted på formularen, hvor
denne etiket skal vises. Tilpas størrelsen af etiketten eller flyt den efter behov.

5. Tilføj anmærkninger eller symboler: Anmærkningsværktøjer vises på værktøjslinjen –
Skriv tekst, Kryds, Afkrydsning, Cirkel, Streg og Punkt. Du kan bruge disse
anmærkningsværktøjer til at udfylde afkrydsningsfelter og alternativknapper samt bruge
cirklen til at omcirkle teksten eller stregen til at gennemstrege den.

Klik på en anmærkning på værktøjslinjen for at vælge den, og klik derefter på den
formular, hvor du vil placere anmærkningen. (Hvert klik placerer den valgte anmærkning
på den respektive placering på formularen.)

Tilpas størrelsen af den først anmærkning, du placerer, så den passer til
afkrydsningsfeltet eller alternativknappen i dokumentet, og så vil den næste
anmærkning, du tilføjer, have samme størrelse og passe til resten af
feltet/cirkelfelterne.



Til toppen

Type

Træk

Underskriv eller sæt dine initaler på din formular

Hvis du vil underskrive en PDF-formular, kan du skrive, tegne eller indsætte et billede af din håndskrevne
signatur eller initialer.

1. Åbn det PDF-dokument eller den PDF-formular, som du vil underskrive.

2. Vælg Værktøjer > Udfyld og underskriv.

3. Hvis du vil tilføje tekst som f.eks. navn, virksomhed, titel eller dato, skal du trække og
slippe dine personligt gemte oplysninger fra den højre rude over på et formularfelt.

Du kan også bruge Tilføj tekst  på værktøjslinjen. Klik et sted i dit dokument, hvor du
vil tilføje teksten, og skriv. Brug feltværktøjslinjen til at foretage de relevante ændringer.

4. Klik på Underskriv-ikonet  på værktøjslinjen, og vælg derefter, om du vil tilføje din
signatur eller blot dine initialer.

Hvis du allerede har tilføjet en signatur eller dine initialer, vises de som indstillinger, du
kan vælge mellem.

5. Hvis du allerede har tilføjet din signatur eller dine initialer, skal du blot bælge det i
Underskriv-indstillingerne og derefter klikke et sted i PDF-filen, hvor du vil tilføje din
signatur. Spring videre til det næste trin.

Hvis du underskriver for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er
et eksempel på Signatur-panelet.

Du kan vælge at skrive, tegne eller importere et signaturbillede. Tilføjede signaturer og
initialer gemmes til fremtidig brug.

Skriv dit navn i feltet. Du kan vælge mellem et lille udvalg af signaturtypografier.
Klik på Skift typografi for at se en anden typografi.

Tegn din signatur i feltet.
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Billede

Gem signatur

Gennemse og vælg et billede af din signatur.

Når det afkrydsningsfelt er markeret, og du er logget på Acrobat Reader
DC eller Acrobat DC, gemmes den tilføjede signatur i Adobe Document Cloud, så den
kan genbruges.
Klik på Anvend, og klik derefter på det sted i PDF'en, hvor du vil placere signaturen eller
dine initialer.

6. Du kan flytte den placerede signatur eller de placerede initialer ved at klikke på feltet for
at fremhæve det og derefter bruge piletasterne. Hvis du tilpasse størrelsen eller slette
feltet, skal du bruge indstillingerne i feltværktøjslinjen.

Hvis du vil bruge et billede som din signatur:

Skriv dit navn med sort blæk på et rent, tomt stykke papir. Skriv midt på papiret, så du
ikke fotograferer eller scanner kanterne.
Tag et billede af eller scan din signatur. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du
sørge for, at siden er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke falder skygger på signaturen.
Overfør fotoet eller scan det til din computer. Acrobat/Reader accepterer JPG-, JPEG-
, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Det er ikke nødvendigt at beskære billedet.
Acrobat/Reader importerer udelukkende signaturen, hvis fotoet eller scanningen er
tilstrækkeligt ren.

Se også
Udfyldning i PDF-formularer: et overblik
Selvstudium: Udfyld og underskriv formularer
Send og spor dine underskrevne PDF-filer
Få andre til at underskrive PDF-filer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
https://helpx.adobe.com/dk/acrobat/how-to/fill-and-sign-forms-anywhere.html


Om Formularsporing
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Brug sporing til at administrere de formularer, du har distribueret eller modtaget. Med sporing kan du få vist
og redigere placeringen af svarfilen, spore, hvilke modtagere der har svaret, tilføje flere modtagere, sende en
e-mail til alle modtagerne og få vist svarene til en formular.

Spor formularer

1. Vælg Rediger > Formularindstillinger > Spor.

2. Udvid Formularer i venstre navigationspanel.

3. Markér en formular, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på Vis svar for at få vist alle svar til en formular.

Klik på Rediger filplacering i Svarfilplacering for at ændre placeringen af svarfilen.

Klik på Åbn oprindelig formular for at få vist den oprindelige formular.

Klik på Tilføj modtagere for at sende formularen til flere modtagere.

Relaterede links
Oversigt over sporing
Distribution (videresendelse af) formularer til modtagere

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Indsamling og administration af PDF-formulardata

Til toppen

Føj til en eksisterende svarfil

Opret ny svarfil

Til toppen

Til toppen

Indsamling af brugerdata
Tilføjelse af brugerdata til en eksisterende svarfil
Eksport af brugerdata fra en svarfil
Administration af formulardatafiler
Om Formularsporing

Artikel med links til alle formularemner
Grundlæggende om PDF-formularer

Når du distribuerer en formular, oprettes der automatisk en PDF-portefølje i Acrobat DC til indsamling af
brugerindsendte data. Filen gemmes som standard i den samme mappe som den oprindelige formular, og
den navngives filnavn_responses.

Indsamling af brugerdata

1. Når en bruger sender en formular, skal du åbne den returnerede formular.

2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Føj udfyldt formular til svarfil:

Kompilerer dataene i den svarfil, der blev oprettet, da du
brugte guiden Distribuer formular til at sende formularen ud. Klik på Gennemse, og find
svarfilen, om nødvendigt.

Opretter en ny svarfil med det navn og den placering, du angiver.

3. Svarfilen åbnes, når du klikker på OK. Hver returneret formular, der er føjet til svarfilen,
vises som en komponentfil i en PDF-portefølje.

Tilføjelse af brugerdata til en eksisterende svarfil

1. Åbn svarfilen i Acrobat DC.

2. Klik på Tilføj i det venstre navigationspanel.

3. I dialogboksen Tilføj returnerede formularer skal du klikke på Tilføj fil og derefter finde
og vælge de returnerede formularer og klikke på Åbn.

4. Gentag forrige trin for at tilføje eventuelle returnerede formularer i andre mapper. Klik på
OK, når du er færdig.

Når du er færdig, vises de enkelte tilføjede PDF-formularer som en komponentfil i PDF-porteføljen.



Til toppen

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Eksport af brugerdata fra en svarfil

Benyt denne proces for at gemme alle posterne i en PDF-porteføljes svarfil i et regneark eller en XML-fil.

1. Åbn svarfilen i Acrobat DC, og vælg de data, der skal eksporteres.

2. Klik på Eksportér i det venstre navigationspanel, og vælg Eksportér markerede.

3. Angiv navn, placering og filformat (CSV eller XML) for formulardataene i dialogboksen
Vælg mappe, hvor filen skal gemmes, og klik på Gem.

Administration af formulardatafiler

Du kan flytte svarene i en PDF-formular til og fra andre filformater, der bevarer alle dataene på meget mindre
plads end en fuld PDF-fil.

Import af formulardata

I visse arbejdssituationer sender enkeltpersoner udfyldte formularer som filer, der kun indeholder data, i
stedet for som komplette PDF-filer. Disse filer er ikke PDF-filer, da de bruger et andet filformat, f.eks. FDF
eller XML. Du kan se de data, der er sendt af en individuel modtager, i PDF-filens kontekst ved at åbne den
oprindelige fil og importere oplysningerne i datafilen.

1. Åbn den PDF-formular, du vil importere data til, i Acrobat DC.

2. Vælg Værktøjer > Forbered formular. I den højre rude skal du vælge Mere > Ryd
formular.

Hvis du importerer data fra en anden fil i en PDF-formular, erstatter de
importerede data enhver oplysning, der tidligere blev vist i de enkelte formularfelter. Hvis
den importerede datafil indeholder et eller flere tomme formularfelter, vil importen dog
ikke rydde de oprindelige data.

3. Vælg Mere > Importér data.

4. Vælg et format i Filtype, der svarer til den datafil, du vil importere, i dialogboksen Vælg
fil, der indeholder formulardata. Find og marker derefter filen, og klik på Åbn.

Nogle formater er kun tilgængelige for bestemte typer PDF-formularer,
afhængigt af det program der blev brugt til at oprette formularen, f.eks. Acrobat DC eller
Designer ES2. Data, du importerer fra en tekstfil (.txt), skal være formateret i
tabulatorseparerede rækker, der danner kolonner.

Eksport af fildata

Du kan gemme oplysningerne i en udfyldt PDF-formular som en datafil i et andet filformat. Senere kan du
genbruge dataene til at udfylde formularen igen eller udfylde en anden formular med samme felter og
feltnavne.

1. Åbn den udfyldte formularfil i Acrobat DC.

2. I den højre rude skal du vælge Mere > Eksportér data.

3. Vælg det format, du vil gemme formulardataene i (FDF, XFDF, XML eller TXT), i
dialogboksen Eksportér formulardata som. Vælg derefter en placering og et filnavn, og
klik på Gem.

Nogle filformater er kun tilgængelige for bestemte typer PDF-formularer,
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Bemærk:

Til toppen

afhængigt af hvordan formularen blev oprettet.

Fletning af eksporterede datafiler til et regneark

Hvis du vil kompilere data fra formularer, der ikke allerede findes i et datasæt, skal du benytte følgende
fremgangsmåde.

1. I den højre rude skal du vælge Mere > Flet datafiler i regneark.

2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen Eksportér data fra flere formularer.

3. Vælg en filformatindstilling i indstillingen Filtype (Acrobat-formulardatafiler eller Alle filer)
i dialogboksen Vælg fil, der indeholder formulardata. Find derefter de formularfiler, du vil
flette ind i regnearket, markér dem, og klik på Åbn.

4. Gentag evt. forrige trin for at tilføje formulardatafiler, der er placeret andre steder.

5. Klik på Eksportér. Vælg derefter en mappe og et filnavn til regnearket, og klik på Gem.

6. I dialogboksen Status for eksport skal du klikke på enten Vis fil nu for at åbne
regnearksfilen eller Luk dialogboksen for at vende tilbage til Acrobat DC.

Hvis de returnerede formularer er i en svarfil, eksporteres oplysningerne bedst til et regneark ved
hjælp af knappen Eksportér data i det venstre navigationspanel til PDF-porteføljens svarfil.

Om Formularsporing

Brug sporing til at administrere de formularer, du har distribueret eller modtaget. Med sporing kan du få vist
og redigere placeringen af svarfilen, spore, hvilke modtagere der har svaret, tilføje flere modtagere, sende en
e-mail til alle modtagerne og få vist svarene til en formular.

Spor formularer

1. Vælg Rediger > Formularindstillinger > Spor.

2. Udvid Formularer i venstre navigationspanel.

3. Markér en formular, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på Vis svar for at få vist alle svar til en formular.

Klik på Rediger filplacering i Svarfilplacering for at ændre placeringen af svarfilen.

Klik på Åbn oprindelig formular for at få vist den oprindelige formular.

Klik på Tilføj modtagere for at sende formularen til flere modtagere.

Relaterede links
Oversigt over sporing
Distribution (videresendelse af) formularer til modtagere
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Angivelse af handlingsknapper i PDF-formularer

Til toppen
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Om knapper
Tilføjelse af en knap til en Acrobat DC PDF-formular
Tilføjelse af en sendeknap
Ændring af knappers udseende
Redigering af en knap
Angive egenskaber for visning af knapper i Acrobat
Skalere og placere knapper
Skjulning af en Acrobat DC-knap undtagen ved overgang

Artikel med links til alle formularemner
Grundlæggende om PDF-formularer

Om knapper

Knapper er for det meste knyttet til formularer, men du kan indsætte dem i et vilkårligt dokument. Med
knapper kan du åbne en fil, afspille et lyd- eller filmklip, sende data til en webserver og meget andet. Når du
bestemmer, hvordan en handling skal aktiveres, skal du være opmærksom på, at knapper giver følgende
muligheder, som hyperlinks og bogmærker ikke giver:

En knap kan aktivere en enkelt handling eller en række handlinger.

En knap kan ændre udseende som følge af musehandlinger.

En knap kan nemt kopieres på tværs af mange sider.

Musehandlinger kan aktivere forskellige knaphandlinger: Mus ned (et klik), Mus op (slippe
efter et klik), Mus Enter (bevæge markøren over knappen) og Mus afslut (flytte markøren
væk fra knappen) kan f.eks. alle starte en anden handling for den samme knap.

Med knapper kan brugerne på en nem og intuitiv måde starte en handling i PDF-
dokumenter. Knapper kan have en kombination af etiketter og ikoner, som fører brugerne
gennem en række handlinger eller begivenheder ved at blive ændret, efterhånden som
musen bevæges. Du kan f.eks. oprette knapper med etiketterne "Afspil", "Stands" og
"Stop" og hensigtsmæssige ikoner. Du kan derefter angive handlinger for disse knapper,
så de afspiller, standser og stopper et filmklip. Du kan vælge en vilkårlig kombination af
musens funktionsmåder for en knap og angive en vilkårlig kombination af handlinger for
musens funktionsmåde.

Tilføjelse af en knap til en Acrobat DC PDF-formular

1. Sørg for, at du er i redigeringstilstanden, ved at vælge Værktøjer > Forbered formular,

og vælg derefter knappen  på værktøjslinjen. Markøren skifter til et trådkors.

2. Klik på det sted på siden, hvor knappen skal tilføjes, for at oprette en knap med
standardstørrelsen. Hvis du vil oprette en knap med en brugerdefineret størrelse, skal du
trække et rektangel for at angive størrelsen på knappen.

3. Dobbeltklik på knapfeltet, og angiv derefter et navn, tekst til værktøjstip og andre
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almindelige egenskaber.

4. Klik på fanen Udseende, og angiv derefter indstillinger for at bestemme, hvordan
knappen skal se ud på siden. Vær opmærksom på, at hvis du vælger en baggrundsfarve,
vil du ikke kunne se eventuelle billeder bag knappen. Tekstindstillingerne påvirker den
etiket, du angiver under fanen Indstillinger, ikke knappens navn under fanen Generelt.

Når Aktiver indstillinger for sprog, der læses fra højre mod venstre vælges på
panelet International i dialogboksen Indstillinger, indeholder fanen Udseende indstillinger
for ændring af talformat og tekstretning i alle knapper.

5. Klik på fanen Indstillinger, og vælg indstillinger for at bestemme, hvordan etiketter og
ikoner vises på knappen.

6. Klik på fanen Handlinger. Angiv indstillinger for at bestemme, hvad der sker, når nogen
klikker på knappen, f.eks. at der hoppes til en ny side eller afspilles et medieklip.

7. Klik på Luk.

Hvis du opretter et sæt knapper, kan du fastgøre objektet til gitter- eller hjælpelinjer.

Tilføjelse af en sendeknap

Når du distribuerer en formular, kontrolleres formularen automatisk i Acrobat DC. Hvis der ikke findes en
knap til at sende formularen, tilføjes knappen Send formular til dokumentmeddelelseslinjen. Brugere kan
klikke på Send formular for at sende udfyldte formularer tilbage til dig. Hvis du ikke ønsker at bruge knappen
Send formular, der oprettes i Acrobat DC, kan du føje en brugerdefineret sendeknap til formularen.

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Brug knapværktøjet  til at trække hen over det område, hvor knappen skal vises.
Dobbeltklik på knappen, og angiv indstillinger under fanerne Generelt og Indstillinger.

3. Vælg en indstilling i menuen Layout under fanen Indstillinger for knapetiketten,
ikonbilledet eller begge. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Skriv tekst i boksen Etiket for at identificere knappen som en sendeknap.

Klik på Vælg ikon, og indtast stien til en billedfil, eller klik på Gennemse, og find den
billedfil, du vil bruge.

4. Vælg Send en formular i menuen Vælg handling under fanen Handlinger, og klik på
Tilføj.

5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Send formularvalg:

Hvis du vil indsamle formulardata på en server, skal du skrive placeringen i Angiv en
URL-adresse til dette hyperlink. For eksempel
http://www.[domæne]/[mappe]/[undermappe]/, hvis det er en
internetadresse, eller \\[server]\[mappe]\[undermappe]\, hvis det er en
placering på et lokalt netværk.

Skriv mailto: efterfulgt af e-mail-adressen, efterfulgt af e-mail-adressen, hvis du
indsamle formulardata som vedhæftede filer, der kan sendes som e-mail. Skriv f.eks.
mailto:nobody@adobe.com.

6. Vælg indstillinger for Eksportér format, Feltmarkering og Datoindstillinger, og klik på OK.

Hvis dataene returneres i FDF- eller XFDF-format, skal serverens URL-adresse slutte med
suffikset #FDF, f.eks. http://minserver/cgi-bin/mitscript#FDF.

Indstillinger for Send formularvalg
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Følgende indstillinger er tilgængelige i dialogboksen Send formularvalg:

Angiver den URL-adresse, der bruges til at indsamle
formulardataene.

Returnerer brugerinput uden at sende den underliggende PDF-fil tilbage. Du kan vælge indstillinger for
at medtage Feltdata, Kommentarer og Trinvise ændringer af PDF-filen.

Det kan være en god idé at vælge indstillingen til trinvise ændringer, hvis der skal modtages
digitale signaturer, som en server nemt skal kunne læse og genskabe.

Returnerer formularen i HTML (Hypertext Markup Language).

Returnerer brugerinput som en XML-fil. Du kan medtage Kommentarer med feltdataene eller nøjes
med kun feltdataene.

Returnerer hele PDF-filen med brugerinput.

Angiver, hvilke felter der skal returneres. Hvis du kun vil modtage nogle af de udfyldte
feltdata, skal du vælge Kun disse, klikke på Markér felter og markere de felter, der skal medtages eller
udelades, i dialogboksen Feltmarkering.
Du kan f.eks. bruge denne indstilling til at udelade nogle beregnede eller duplikerede felter, der vises i
formularen for at vejlede brugeren, men som ikke tilfører nye oplysninger.

Standardiserer formatet for de datoer, som brugeren indtaster.

Ændring af knappers udseende

En knap kan have en etiket, et ikon eller begge dele. Du kan ændre den måde, knappen vises på i hver
musetilstand (Op, Ned og Overgang). Du kan f.eks. oprette en knap, der har etiketten "Startside", indtil
musemarkøren placeres over knappen, hvor den kan ændres til etiketten "Klik for at vende tilbage til
startsiden".

Du kan oprette knapikoner fra ethvert filformat, som Acrobat DC kan vise, herunder PDF, JPEG, GIF og
andre billedformater. Uanset hvilket format du vælger, bruges hele siden, så hvis du kun vil bruge en del af en
side som et ikon, skal du beskære billedet eller siden, inden dette udføres. Den mindste PDF-sidestørrelse,
du kan bruge, er 1 x 1 tomme (2,54 x 2,54 cm). Hvis ikonet skal være mindre end 1 x 1", kan du skalere det,
så det passer til størrelsen på den boks, der er tegnet med knapværktøjet. Hvis du klikker på Avanceret på
fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for knap, kan du bestemme, hvordan et knapikon skaleres, så
det kan være inde i en knap.

Layout for knapper

A. Kun etiket B. Kun ikon C. Ikon foroven, etiket forneden D. Etiket foroven, ikon forneden E. Ikon til venstre,
etiket til højre F. Etiket til venstre, ikon til højre G. Etiket oven på ikon 

Redigering af en knap
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1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Vælg feltet Knap, og vælg en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil redigere egenskaberne for knapfeltet, skal du dobbeltklikke på knappen.

Hvis du vil redigere udseendet af knapper, skal du bruge indstillingerne for udseende
under fanen Udseende i dialogboksen Egenskaber for knap.

Højreklik på knappen for at justere, centrere eller fordele knappen med andre
formularfelter eller for at tilpasse eller duplikere knappen, og vælg derefter en
indstilling i genvejsmenuen.

Angive egenskaber for visning af knapper i Acrobat

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Dobbeltklik på en eksisterende knap, og klik derefter på fanen Indstillinger i dialogboksen
Egenskaber for knap.

3. Vælg den ønskede type etiketvisning i Layout (oplysninger om skalering af knapikoner
finder du i næste fremgangsmåde).

4. Angiv i Funktionsmåde visningen af knappen, når brugeren klikker på den.

5. Vælg følgende fremgangsmåde for at definere den etiket eller det ikon, der vises på
knappen:

Hvis en etiketindstilling vælges i menuen Layout, skal du indtaste teksten i feltet
Etiket.

Hvis der vælges en ikonindstilling i menuen Layout, skal du klikke på Vælg ikon
klikke på Gennemse og vælge filen. (klik på Ryd for at fjerne det valgte ikon).

Indstillinger for knappers funktionsmåde

Bevarer knappens udseende uændret.

Angiver udseende for hver af musetilstandene Op, Ned og Overgang. Vælg en indstilling under
Tilstand, og angiv derefter en etiket- eller ikonindstilling:

Bestemmer, hvordan knappen ser ud, når brugeren ikke klikker med museknappen.

Bestemmer, hvordan knappen ser ud, når brugeren klikker med musen på knappen, men inden
knappen slippes.

Bestemmer, hvordan knappen ser ud, når markøren placeres over knappen.

Fremhæver knaprammen.

Bytter om på knappens mørke og lyse skygger.

Skalere og placere knapper
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1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.

3. Klik på fanen Indstillinger, vælg en af ikonindstillingerne i menuen Layout, og klik
derefter på Avanceret.

Knappen Avanceret er ikke tilgængelig, hvis du vælger Kun etiket i menuen
Layout.

4. Vælg en indstilling i menuen Skaler hvornår:

Skalerer ikonet som defineret uanset dets størrelse i forhold til knapstørrelsen.

Bevarer ikonets oprindelige størrelse. Knaprammen beskærer ikonet, hvis det
ikke passer. Hvis Aldrig er valgt, er skaleringsindstillinger ikke tilgængelige.

Skalerer kun ikonet som defineret, hvis det er større end knappen.

Skalerer kun ikonet som defineret, hvis det er mindre end knappen.

5. I menuen Skaler skal du vælge, om ikonet skal skaleres proportionalt. Hvis ikonet ikke
skaleres proportionalt, kan det blive skævt.

6. Vælg Tilpas efter grænser for at sikre, at enten toppen og bunden eller venstre og højre
side af ikonet flugter med knappens kanter.

7. Træk i skydepilene for at definere, hvor ikonet placeres i knappen. Ikonets placering
defineres i henhold til den procentdel af plads, der er tilgængelig mellem ikonet og den
venstre feltramme, og mellem ikonet og den nederste feltramme. Standardindstillingen
(50, 50) placerer ikonet midt i feltet. Du kan altid klikke på Nulstil for at vende tilbage til
standardindstillingen for placering.

8. Klik på OK, og klik derefter på Luk.

Skjulning af en Acrobat DC-knap undtagen ved overgang

I nogle tilfælde kan det være praktisk, hvis knapområdet er synligt, indtil markøren bevæges hen over det.
Ved skiftevis at vise og skjule en knap kan du oprette spændende visuelle effekter i et dokument. Når du
bevæger en markør over en by på et kort, kan et detailkort af byen f.eks. blive vist, og detailkortet kan
forsvinde, når markøren flyttes væk fra byen.

Visning og skjulning af ikoner

A. Markør ikke over knapområde B. Markør kommer ind i knapområde C. Markør flyttes ud af knapområde 

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Brug knapværktøjet , og træk hen over det område, hvor pop op-knappen skal vises.
Hvis PDF-filen f.eks. indeholder et kort over Frankrig, skal du trække hen over det
område, hvor du vil have vist et detaljeret kort over Paris.

3. Dobbeltklik på knappen, og klik derefter på fanen Indstillinger, og vælg Kun ikon i
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menuen Layout.

4. Vælg Skub i menuen Funktionsmåde, og vælg derefter Overgang på listen Tilstand.

5. Klik på Vælg ikon, og klik derefter på Gennemse. Vælg filtypen under Filtype, naviger
til placeringen af billedfilen, og dobbeltklik derefter på filen. I dette eksempel ville du
vælge et kort over Paris. Klik på OK for at acceptere det billedeksempel, der vises til
knappen.

6. Klik på fanen Udseende. Fravælg om nødvendigt Rammefarve og Fyldfarve, og klik
derefter på Luk.

7. Klik på Vis, hvis du er i redigeringstilstand. Det definerede billedfelt vises, når markøren
bevæges hen over knapområdet, og forsvinder, når den er ude af området igen.

Hvis billedet skal være større end overgangsområdet, eller hvis billedet skal placeres
et andet sted end dér, hvor billedknappen vises, skal du bruge handlingen Vis/skjul et
felt. Først angiver du et ikon til knappen, der skal vises og skjules. Derefter opretter
du en anden knap, der fungerer som et hotspot, når musen bevæges over det. Du
skal ikke tildele et ikon til den anden knaps udseende. Du bruger i stedet fanen
Handlinger til at vise den første knap, når markøren kommer ind i den anden knap, og
skjule den første knap, når markøren flyttes væk.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Om webformularer

PDF-formularer kan anvendes til overførsel og indsamling af oplysninger via World Wide Web. ved at bruge
flere knaphandlinger, der udfører funktioner, som ligner visse HTML-scriptmakroer. Du skal have et CGI-
program (Common Gateway Interface) på webserveren, som kan indsamle og distribuere dataene til en
database. Eksisterende CGI-programmer, der indsamler data fra formularer (i HTML-, FDF- eller XML-format)
kan benyttes.

Før du forbereder dine formularer til webbrug, skal du kontrollere, at formularfelternes navne svarer til de
navne, der er angivet i CGI-programmet.

CGI-scripts skal oprettes uden for Acrobat DC, og deres oprettelse er ikke dækket af Adobe
Acrobat DC-produktet.

Tilføj sendefunktioner

Brug handlingen Send en formular til at sende formulardata til en e-mailadresse eller til en webserver ved at
angive en webadresse. Du kan også bruge knappen Send til at sende andre filer tilbage til en server eller
database. Du kan f.eks. vedhæfte scannede billeder eller filer til en formular. Filerne sendes sammen med
resten af formulardataene, når du klikker på knappen Send.

Hvis din PDF-formular indeholder en e-mailbaseret sendeknap, kan du bruge distributionsprocessen til at
lette distributionen af formularen til andre.

1. Vælg Værktøjer > Forbered formular, vælg derefter knappen  på værktøjslinjen, og
opret en knap.

2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.

3. Klik på fanen Handlinger, og vælg Mus op i menuen Vælg udløser.

4. Vælg Send en formular i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.

5. Foretag en indtastning i Angiv en URL-adresse til dette link i dialogboksen Send
formularvalg:

Send formulardataene til en webserver ved at angive destinations-URL-adressen.

Hvis du vil sende formulardataene til en e-mail-adresse, skal du skrive mailto:
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efterfulgt af e-mail-adressen. Skriv f.eks. mailto:nobody@adobe.com.

6. Foretag yderligere ændringer i tilgængelige indstillinger, og klik derefter på OK for at
lukke dialogboksen.

Se næste afsnit for at få oplysninger om de tilgængelige indstillinger.

7. Rediger indstillingerne på andre faner i dialogboksen Egenskaber for knap efter behov,
og klik derefter på Luk.

Indstillinger for Send formularvalg

Eksporteres som en FDF-fil. Du kan vælge en eller flere af de tilgængelige indstillinger:
brugerindtastede data, kommentarer og trinvise ændringer af PDF-filen. Indstillingen Trinvise ændringer af
PDF-filen er nyttig, når en digital signatur skal eksporteres på en måde, der let kan læses og gendannes af
en server.

 Hvis serveren returnerer data til brugeren i FDF- eller XFDF-format, skal serverens URL-adresse
slutte med suffikset #FDF, f.eks. http://minserver/cgi-bin/mitscript#FDF.

Eksporteres som en HTML-fil.

Eksporteres som en XML-fil. Du kan vælge at eksportere formularfeltets data, kommentarer eller
begge dele.

Eksporterer hele den PDF-fil, der udgør formularen. Selvom denne proces opretter
en større fil end FDF-indstillingen, er den nyttig til bevarelse af digitale signaturer.

 Hvis de brugere, der udfylder PDF-formularen, bruger Adobe Reader, skal du vælge enten FDF
eller XFDF under indstillingen Eksportér format.

Eksporterer alle formularfelter, selvom de ikke indeholder værdier.

Eksporterer kun de formularfelter, du angiver ved at klikke på Marker felter og angive, hvilke
felter der skal medtages, og om du vil medtage tomme felter.

Eksporterer alle formulardata i et enkelt format, uanset hvordan de er
indtastet i formularen.

Tilføjelse af knappen Nulstil formular

En knap til Nulstil formular rydder alle de data, en bruger har indtastet i formularen. Det er ligesom funktionen
Værktøjer > Forbered formular > Mere > Ryd formular, der er tilgængelig for dig, når du opretter og
redigerer Acrobat DC-formularer. Du kan imidlertid indstille din nulstillingsknap, så den kun rydder bestemte
felter.

1. Vælg Værktøjer > Forbered formular, vælg derefter knappen  på værktøjslinjen, og
opret en knap.

2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.

3. Klik på fanen Handlinger, og vælg Mus op i menuen Vælg udløser.

4. Vælg Nulstil en formular i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.

5. Gør et af følgende i dialogboksen Nulstil en formular, og klik derefter på OK:
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Markér de enkelte afkrydsningsfelter for at vælge eller fravælge de felter, der skal
nulstilles af knappen.

Markér alt.

Listen under fanen Handlinger viser nu Nulstil en formular indlejret under handlingen Mus
Op.

6. Klik på en anden fane i dialogboksen Egenskaber for knap for at fortsætte med at
definere egenskaber for knappen, eller klik på Luk.

Tilføj en Importér data-knap

Brug handlingen Importer formulardata for at gøre det muligt for brugere at udfylde almindelige formularfelter,
f.eks. navn og e-mail-adresse, med data, der er importeret fra en anden formular. Brugere kan også benytte
knappen Importér data til at indsætte personlige profiloplysninger i almindelige formularfelter. Kun de
formularfelter, der stemmer overens, opdateres. De felter, der ikke stemmer overens, ignoreres. Før du kan
oprette handlingen Importér formulardata, skal du oprette en formular med formularfelter med almindelige
oplysninger, hvor der skal eksporteres data fra.

Handlingen Importér formulardata søger efter den datafil, der skal importeres data fra andre steder
i Windows end i Mac OS. I Windows søger handlingen Importér formulardata i mappen Acrobat DC eller
Acrobat Reader DC, den aktuelle mappe, System-mappen, Windows-mappen, Dokumenter\Adobe\Acrobat og
de mapper, der er i PATH-sætningen. I Mac OS søger handlingen Importér formulardata i mappen Acrobat
DC eller Acrobat Reader DC og i mappen Systemindstillinger.

1. Vælg Værktøjer > Forbered formular, vælg derefter knappen  på værktøjslinjen, og
opret en knap.

2. Dobbeltklik på knappen for at åbne dialogboksen Egenskaber for knap.

3. Klik på fanen Handlinger, og vælg Mus op i menuen Vælg udløser.

4. Vælg Importér formulardata i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.

5. Find og vælg en FDF-fil, og klik på Åbn.

6. Klik på en anden fane i dialogboksen Egenskaber for knap for at fortsætte med at
definere egenskaber for knappen, eller klik på Luk.

CGI-eksportværdier

En eksportværdi er de oplysninger, der sendes til et CGI-program for at identificere et brugervalgt
formularfelt. Det er kun nødvendigt at definere en eksportværdi, hvis begge af følgende forhold er sande:

Dataene indsamles elektronisk i en database via et firmaintranet eller internettet.

Dataene er anderledes end det element, der er angivet i formularfeltet, eller formularfeltet
er en alternativknap.

Vær opmærksom på følgende retningslinjer, når eksportværdier defineres:

Brug standardeksportværdien (Ja) til at angive, at et afkrydsningsfelt eller en
alternativknap er valgt.

Du skal kun indtaste en eksportværdi for rullelister, hvis værdien skal være anderledes
end det viste element – f.eks. for at passe til navnet på formularfeltet i en database. Det
element, der vælges i rullelisten, anvendes som eksportværdien, medmindre der angives
en anden eksportværdi i dialogboksen Egenskaber.

Relaterede alternativknapper skal have identiske formularfeltnavn, men forskellige
eksportværdier. Dette sikrer, at alternativknapperne skifter, og at de korrekte værdier
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samles i databasen.

Relaterede links
Formularfelters funktionsmåde
Administration af formulardatafiler
Føj en knap til en Acrobat PDF-formular
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Om stregkoder

Stregkodefelter oversætter en brugers indtastninger i en formular til et visuelt mønster, der kan scannes,
fortolkes og indarbejdes i en database. Stregkoder er til størst nytte, når nogle af brugerne indsender
formularen på papir eller via fax.

Fordelen ved stregkoder er, at de sparer tid ved at gøre det unødvendigt at læse og gemme svar manuelt, og
de forhindrer mulige dataindtastningsfejl.

En typisk stregkodearbejdsforløb har følgende faser:

Formularforfatteren kontrollerer, at Beregn automatisk feltværdier er valgt under
formularindstillinger, og opretter derefter formularen i Acrobat, i det alle andre felter
indstilles som normalt.

Forfatteren føjer stregkodeelementet til formularen og indstiller stregkoden, så den
indsamler de nødvendige data.

Forfatteren aktiverer formularen for Acrobat Reader DC-brugere (hvis forfatteren vil tillade
brugerne at gemme deres egne udfyldte kopier af formularen, eller hvis den indeholder
visse stregkodefelter).

Forfatteren distribuerer formularen til andre brugere.

Brugerne udfylder formularen på deres egne computere og sender den elektronisk eller
udskriver en kopi og sender kopien til formulardistributøren.

De modtagne stregkodedata fortolkes på en af følgende måder og kan derefter
gennemses, sorteres og bruges af formularmodtageren:

Formularer faxet til en faxserver

Formularmodtageren kan bruge Adobe Acrobat Capture® til at indsamle TIFF-billeder fra
faxserveren og placere dem i en overvåget mappe i Adobe LiveCycle Barcoded Forms
Decoder, hvis modtageren har disse produkter.

Formularer, der er afleveret på papir

Formularmodtageren kan scanne papirformularer og derefter bruge et program som f.eks.
LiveCycle Barcoded Forms Decoder til at afkode stregkoderne i formularerne.

Acrobat Capture og LiveCycle Barcoded Forms Decoder er enkeltstående produkter, der er
velegnede til virksomheder og sælges særskilt fra Acrobat.

Tip til design af stregkoder
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Problemer, der kan påvirke udformningen og placeringen af dine stregkoder, omfatter anvendelighed og
plads. Stregkodestørrelsen kan også begrænse antallet af data, der kan kodes. Du opnår de bedste
resultater ved at følge disse retningslinjer.

Placer stregkoden, så den ikke bliver bøjet, hvis den pakkes i en konvolut, og
tilstrækkeligt langt fra sidens kanter, så den ikke bliver afskåret, hvis den udskrives eller
faxes.

Placer den, så den er let at se og scanne. Hvis du bruger en håndholdt scanner, skal du
undgå stregkoder, der er bredere end 4 tommer (10,3 cm). Høje, smalle stregkoder
fungerer generelt bedst i disse tilfælde. Du skal også undgå at komprimere indholdet af
stregkoden, hvis du bruger en håndholdt scanner.

Sørg for at størrelsen på stregkoden kan rumme den mængde data, der skal kodes. Hvis
stregkodeområdet er for lille, bliver det gråt. Det er meget vigtigt, at du afprøver en udfyldt
formular, før den distribueres, for at sikre at stregkodeområdet er stort nok til at indeholde
prøvedata.

Opret, test og rediger stregkodefelter

En af metoderne til at forbedre en stregkode i en PDF-formular er at oprette brugerdefinerede scripts. Det
kræver grundlæggende erfaring med JavaScript og kendskab til Acrobat-specifik JavaScript at skrive
sådanne scripts. Se Developing Acrobat®Applications Using JavaScript™ på
www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk (PDF, kun på engelsk) for at få flere oplysninger. Yderligere
grundlæggende oplysninger om JavaScript finder du i en af de mange ressourcer, der findes om dette emne.

Hvis du har indsat en stregkode af maksimal størrelse, og du ændrer cellestørrelsen eller
afkodningsbetingelsen, kan det få stregkoden til at overskride siderammerne. Vælg den korrekte
cellestørrelse og afkodningsbetingelse for stregkoden for at undgå dette.

Tilføj et stregkodefelt

1. Åbn formularen i Acrobat DC. Åbn dialogboksen Indstillinger (Rediger > Indstillinger),
og vælg Formularer til venstre. Vælg derefter Beregn automatisk feltværdier.

2. Vælg Værktøjer > Forbered formular.

3. Klik på Stregkode-ikonet  på værktøjslinjen.

4. Træk et rektangel for at angive stregkodeområdet, og dobbeltklik derefter på
stregkodefeltet for at åbne dialogboksen Egenskaber.

5. Gør et af følgende under fanen Værdi:

Vælg Afkod med, og vælg et format (XML eller Tabulatorsepareret). Klik på knappen
Vælg, og markér de felter, der skal kodes ind i stregkodefeltet. Hvis du ikke ønsker
at medtage feltnavne i stregkodedataene, skal du fravælge Medtag feltnavne.

Vælg Brugerdefineret beregningsscript, klik på Rediger, og indtast derefter din
brugerdeinferede JavaScript-kode i dialogboksen JavaScript Editor.

6. Gør følgende under fanen Indstillinger:

Vælg en symbolindstilling: PDF417, QR-kode eller Datamatrix.

Vælg Komprimer dataene før kodning til stregkode, hvis du vil anvende denne
komprimering. Vælg ikke denne indstilling, hvis du bruger en håndholdt scanner til at
indsamle data fra de returnerede formularer.

I Afkodningsbetingelse skal du vælge den type hardware, der skal behandle de
returnerede formularer: Håndholdt Stregkodescanner, Faxserver,
Dokumentscanner eller Brugerdefineret.

Klik om nødvendigt på Brugerdefineret, og angiv værdier for X-dimension, X-Y-

http://www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk


Bemærk:

skalering og Fejlkorrektionsniveau.

7. Foretag eventuelle andre ændringer under fanerne Generelt og Handlinger. Luk derefter
dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter.

JavaScript-kode oprettes automatisk for at kode de valgte felter i XML-format eller
tabulatorsepareret format. Dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter lukkes, og den
stregkode, du har angivet værdier for, vises i formularen.

Hvis du tilføjer et nyt felt i en formular, efter at du har oprettet stregkoden,
medtages det ikke automatisk i dataene for de eksisterende stregkoder. Du kan dog
medtage ekstra datafelter i stregkoden manuelt.

Test et stregkodefelt

1. Klik på knappen Vis eksempel på værktøjslinjen.

2. Udfyld formularen. Brug eksempeldata, der repræsenterer den maksimale mængde
oplysninger for hvert felt, eller som du forventer, at brugerne angiver.

3. Hvis stregkodefeltet er nedtonet, skal du enten følge fremgangsmåden for at ændre
størrelsen på stregkodefeltet eller fremgangsmåden for at justere indholdsdataene. Se de
følgende opgaver.

4. Kontroller, at stregkodefeltområdet er stort nok til at indeholde alle de indgående data.
Hvis du vil fjerne prøvedataene skal du i højre rude vælge Mere > Ryd formular.

5. Vælg Filer > Gem.

Stregkodeformularfeltet kan nu distribueres.

Medtagelse af yderligere datafelter i stregkoden

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Dobbeltklik på stregkodefeltet.

3. Gør et af følgende under fanen Værdi:

Hvis Afkod med er valgt, skal du klikke på Vælg og vælge yderligere formularfelter,
der skal kodes.

Hvis Brugerdefineret beregningsscript er valgt, skal du klikke på Rediger og
skrive yderligere JavaScript for at medtage de ekstra felter.

Når du har medtaget de nye datafelter i stregkoden, skal du kontrollere, at stregkodeområdet er stort nok til
at kunne rumme alle dataene. Hvis stregkodeområdet er nedtonet, skal du justere stregkodestørrelsen eller
egenskaberne for tekstfelter, så dataindholdet passer til stregkodeområdet.

Juster dataindhold, så det passer til et stregkodefelt

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Dobbeltklik på stregkodefeltet, og gør et af følgende:

Klik på knappen Brugerdefineret under fanen Indstillinger, og angiv de lavere
værdier for Fejlkorrektionsniveau og X-Y-skalering.

Vælg Komprimer dataene før kodning til stregkode under fanen Indstillinger, men
kun hvis du bruger en Adobe-softwareafkoder (sælges separat).
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Arranger tabulatorer efter struktur

Arranger faner efter række

Arranger faner efter kolonne

Vælg Tabulatorsepareret under fanen Værdi og ikke XML som datakodningsformat.
XML kræver et større stregkodeområde til at kode oplysninger end
Tabulatorsepareret format.

Vælg et andet Symbol under fanen Indstillinger.

Klik på knappen Vælg under fanen Værdi, og fravælg alle de felter, der ikke skal
kodes. Undlad f.eks. at medtage felter med overflødige oplysninger.

Under fanen Værdi skal du angive et brugerdefineret script, der under
kodningsprocessen konverterer brugerindtastet tekst til tegn, som enten kun er med
store eller kun med små bogstaver.

Retningslinjerne fra NACTP (National Association of Computerized Tax
Processors), der anvendes af de amerikanske skattemyndigheder på såvel føderalt som
statsligt niveau, anbefaler brugen af udelukkende store bogstaver i forbindelse med 2D-
stregkodedata.

3. Hvis du vil minimere stregkodeområdet til dataene, skal du dobbeltklikke i stregkodefeltet
og under fanen Værdi skrive et brugerdefineret script, som begrænser data til
alfanumeriske tegn og udelukkende store eller små bogstaver. (Tekst, der er med enten
kun store eller kun små bogstaver, kræver mindre stregkodeområde, end hvis den
samme tekst skrives med en blanding af store og små bogstaver).

Overvej, om der skal oprettes yderligere stregkodefelter i formularen og tilknyttes forskellige data til hver
enkelt stregkodefelt.

Angivelse af navigation i formularfelter

Hvis et PDF-dokument ikke har en bestemt tabuleringsrækkefølge, baseres standardrækkefølgen på
dokumentstrukturen, medmindre brugeren har fjernet markeringen af Tabuleringsrækkefølge under
indstillingerne Tilgængelighed.

Du kan ændre tabuleringsrækkefølgen, når du har oprettet felterne. Hvis du er i formularredigeringstilstand,
kan du sortere tabuleringen efter dokumentstrukturen (standard), række eller kolonne. Du kan også vælge
rækkefølgen manuelt ved at trække og slippe felterne i panelet Felter. Hvis du ikke er i redigeringstilstand,
kan du ændre sideegenskaberne for at sortere tabuleringen efter række eller kolonne. Du kan dog ikke
tilpasse tabuleringsrækkefølgen manuelt.

Angivelse af tabuleringsrækkefølge i redigeringstilstand

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. I panelet Felter til højre skal du sikre dig, at du har valgt Sortér efter  >
Tabuleringsrækkefølge.

3. (Valgfrit) For at få vist tabuleringsrækkefølgen for felterne skal du i panelet Felter vælge

Tabuleringsrækkefølge  > Vis tabuleringsnumre.

4. Vælg en indstilling for Tabuleringsrækkefølge:

Tabulatorer er baseret på dokumentstrukturen og
følger den rækkefølge, der er konfigureret i kodningen.

Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først
fra venstre mod højre og derefter ned én række ad gangen.

Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først
oppefra og ned og derefter på tværs fra venstre mod højre én kolonne ad gangen.
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Arranger tabulatorer manuelt

Arranger tabulatorer som Ikke angivet

Brug rækkefølge for række

Brug rækkefølge for kolonne

Brug dokumentstruktur

Ikke angivet

Gør det muligt for dig at trække og slippe felter de
ønskede steder inden for panelet Felter. Du kan ikke flytte et felt til en anden side, en
alternativknap til en anden gruppe eller et felt til en alternativknap.

Angiver, at der ikke er angivet nogen
tabuleringsrækkefølge. Tabuleringsrækkefølgen bestemmes af indstillingerne i
sideegenskaberne.

Angivelse af tabuleringsrækkefølge i Sideegenskaber

1. Hvis du er i formularredigeringstilstanden, skal du klikke på krydsknappen nederst til
høre på værktøjslinjen for at afslutte tilstanden.

2. Klik på knappen Sideminiaturer , eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder >
Sideminiaturer for at åbne panelet Sideminiaturer.

3. Vælg et eller flere sideikoner, og vælg Sideegenskaber i menuen Indstillinger i panelet
Sideminiaturebilleder. Du kan også højreklikke og vælge Sideegenskaber.

4. Vælg en indstilling for Tabuleringsrækkefølge:

Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først
fra venstre mod højre og derefter ned én række ad gangen.

Tabulatorer fra øverste venstre felt, der bevæger sig først
oppefra og ned og derefter på tværs fra venstre mod højre én kolonne ad gangen.

I formularer med kodede felter følges den rækkefølge, der er
angivet i kodningen.

Bruger den eksisterende rækkefølge.

5. Klik på OK.

Relateret link
Opret en formular
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Om egenskaber for formularfelter

Et formularfelts funktionsmåde bestemmes af indstillinger i dialogboksen Egenskaber for det enkelte felt. Du
kan indstille egenskaber for formatering, bestemme, hvordan formularfeltets oplysninger skal være forbundet
med andre formularfelter, fastsætte begrænsninger for, hvad brugeren kan indtaste i formularfeltet, udløse
brugerdefinerede scripts osv.

Du kan angive forskellige egenskaber for et Acrobat DC-formularfelt, afhængigt af formularfeltets type.
Egenskaberne for hver formularfelttype vælges på en række faner. Når du ændrer en egenskab, anvendes
den straks, når du vælger en anden egenskab eller trykker på Enter.

Alle formularfelttyper har fanen Generelt og Handlinger. Andre faner vises kun ved bestemte formularfelttyper.
Fanen Indstillinger vises for de fleste formularfelttyper, men de indstillinger, der er til rådighed, er unikke for
hver formularfelttype.

To elementer er til rådighed på alle faner. Hvis du vælger et af elementerne på en af fanerne, vises en
afkrydsning, og indstillingen afkrydses på alle faner. Disse elementer er:

Låst

Når det vælges, forhindrer det alle yderligere ændringer i alle egenskaber for formularfelter.

Luk

Lukker dialogboksen Egenskaber for formularfeltet. Hvis du skal ændre egenskaberne for flere felter, kan du
lade dialogboksen Egenskaber forblive åben. Klik på det enkelte felt for at ændre dets egenskaber.

Hvis du vælger Låst på en af fanerne, låses alle indstillinger for feltet, ikke kun indstillingerne på
denne fane.
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Navn

Værktøjstip

Formularfelt

Retning

Skrivebeskyttet

Påkrævet
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Rediger egenskaber for formularfelter

Du kan kun åbne egenskaber for formularfelter, når du er i redigeringstilstand. Du kan ændre egenskaberne
for flere formularfelter på én gang.

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Åbn dialogboksen Egenskaber ved at bruge en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil redigere et enkelt formularfelt, skal du dobbeltklikke på det og vælge
Egenskaber.

Hvis du vil redigere flere formularfelter, skal du markere de pågældende felter, du vil
redigere, højreklikke på et af dem og vælge Egenskaber.

3. Rediger de egenskaber, du vil have ændret, på hver af de tilgængelige faner.

Egenskaberne ændres, så snart du vælger en anden egenskab eller trykker på Enter.

4. Klik på Luk.

Hvis du markerer formularfelter med forskellige egenskabsværdier, er visse indstillinger i dialogboksen
Egenskaber ikke tilgængelige. Ellers anvendes ændringer af de tilgængelige indstillinger på alle markerede
formularfelter.

Du kan undgå utilsigtede ændringer af formularfeltet ved at vælge Låst i nederste venstre hjørne af
dialogboksen Egenskaber, før du lukker den. Klik på indstillingen igen for at låse den op.

Fanen Generelt (egenskaber for formularfelter)

Fanen Generelt vises for alle formularfelttyper og indeholder følgende indstillinger:

Angiver det markerede formularfelts entydige navn.

Viser tekst, som hjælper usikre brugere med at udfylde formularfeltet. Værktøjstip vises, når
markøren kortvarigt holdes over formularfeltet.

Angiver, om formularfeltet kan ses på skærmen og i udskrift. Der er følgende indstillinger:
Synligt, Skjult, Synligt, men udskrives ikke, og Skjult, men kan udskrives.

Roterer formularfeltet 0, 90, 180 eller 270 grader

Forhindrer, at brugeren ændrer formularfeltets indhold.

Brugeren skal udfylde det valgte formularfelt. Hvis brugeren forsøger at sende formularen, mens
et påkrævet felt er tomt, vises en fejlmeddelelse, og det tomme påkrævede felt fremhæves.

Fanen Udseende (egenskaber for formularfelter)

Egenskaber for udseende bestemmer, hvordan formularfelterne ser ud på siden. Fanen Udseende vises for
alle formularfelttyper med undtagelse af stregkoder og indeholder følgende indstillinger:
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Stregtykkelse

Fyldfarve

Stregtype
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Tekstfarve

Skrifttype
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Symbol

Komprimer data før kodning til stregkode

Åbner en farvevælger, hvor du kan vælge en farveprøve til feltets ramme. Hvis du ikke vil have
en ramme om feltet, skal du vælge Ingen farve.

Angiver tykkelsen på feltets ramme: Tynd, Mellem eller Tyk.

Åbner en farvevælger, hvor du kan vælge en farveprøve til feltets baggrund. Hvis du ikke vil have
en baggrundsfarve, skal du vælge Ingen farve.
Bemærk: Hvis du vælger en anden Fyldfarve end Ingen farve, dækkes alle billeder bag formularfeltet på
PDF-siden.

Ændrer rammens udseende. Vælg Ubrudt, Stiplet, Facet, Indsat eller Understreget.

Angiver størrelsen af brugerindtastet tekst eller af markører i alternativknapper og
afkrydsningsfelter. Valgmulighederne omfatter Automatisk, forskellige forudindstillede værdier og indtastning
af en ny værdi. Hvis du vælger Automatisk for et tekstfelt, skifter skriftstørrelsen, så den passer til teksten i
boksen, mens brugeren skriver.

Åbner en farvevælger, hvor du kan vælge en farveprøve til tekst eller markører.

Viser skrifttyperne på din computer. Denne indstilling er ikke tilgængelig for formularfelter, der ikke
viser tekst.

Indstillingerne for højre-mod-venstre-sprog i panelet Sprog i dialogboksen Indstillinger afgør, hvad
der vises på fanen Udseende i dialogboksen Egenskaber. Når denne indstilling vælges, indeholder fanen
Udseende indstillinger til at ændre talformat og tekstretning i tekstfelter, rullelister og lister.

Fanen Position (egenskaber for formularfelter)

Fanen Position lader dig vælge position eller størrelse for det aktuelt markerede felt eller felter. Du kan flytte
felterne til den placering, du angiver, på siden. Brug indstillingerne Højde og Bredde, hvis du kun vil ændre
felternes størrelse. Hvis du vil flytte felter uden at tilpasse størrelsen, skal du vælgeTilpas ikke højde og
bredde, når positionen ændres.

Fanen Indstillinger (egenskaber for formularfelter)

De indstillinger, der er tilgængelige på denne fane, varierer, afhængigt af hvilken formularfelttype der er
markeret. Fanen Indstillinger vises for alle formularfelttyper bortset fra digitale signaturer.

Stregkoder

Fanen Indstillinger under egenskaber for stregkodefelter indeholder følgende:

Indeholder stregkodetyperne PDF417, QR-kode og Datamatrix.
Bemærk: Hvis din organisation behandler formularer på flere måder, skal du vælge den måde, der bedst kan
håndtere den dårligste kvalitet af stregkodebilleder. Hvis formularer f.eks. returneres via fax og e-mail, skal du
vælge Faxserver som afkodningsbetingelse for at sikre høj læsbarhed af alle formularer.

Angiver, at data komprimeres, inden de kodes. Data
komprimeres ved hjælp af Flat-komprimeringsmetoden. Komprimerede data fylder som regel mindre i



Afkodningsbetingelse

Brugerdefineret

X-dimension

Y-X-skalering

Fejlkorrektionsniveau

Administrer stregkodeparametre

Afkrydsningsfelttype

Eksportværdi

Afkrydsningsfeltet afkrydses som standard

Element

stregkoden, så den kan indeholde flere data. Vælg generelt denne indstilling, hvis du vil bruge dekoderen i
Acrobat til at fortolke de returnerede stregkodedata. Vælg ikke denne indstilling, hvis du vil bruge en
håndholdt stregkodescanner, fordi de fleste scannere af denne type ikke kan afkode komprimerede data.

De forudindstillede afkodningsbetingelser repræsenterer anbefalede udgangspunkter,
som du kan justere ved at klikke på knappen Brugerdefineret.

Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge de brugerdefinerede behandlingsparametre, der
passer bedst til din specifikke scanner eller fax. (De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af
stregkodetyper).

Cellens bredde i mil (1 mil = 0,001 tomme eller 0,0254 mm).

Cellens højde/bredde-forhold. Indtast f.eks. 2 for en datacelle, der er dobbelt så høj,
som den er bred. (Kun tilgængelig for PDF417-stregkoder).
Bemærk: Undgå at oprette stregkoder, der er mere end 10,2 cm brede (4 tommer), hvis du vil afkode
stregkoden med en håndholdt laserscanner. Højere og smallere stregkoder fungerer almindeligvis
bedre med håndholdte scannere. Stregkodehøjde og -bredde er ikke et problem, hvis du bruger en
Adobe-stregkodeafkoder (sælges separat).

Svarer til det niveau for dataredundans, der er tilknyttet stregkoden for at
rette potentielle afkodningsfejl. Et højere niveau giver større redundans og en mere robust stregkode,
der vil give bedre afkodningsresultater. Et højere niveau vil dog også give en større stregkode og
reducere mulighederne for at kode brugerdata eller data om formularstruktur i stregkoden. En mere
robust stregkode kan reducere problemer med håndskrift, dårlig udskriftskvalitet og forringelser som
følge af faxtransmission eller krøllede dokumenter. Denne indstilling er kun tilgængelig for PDF417-
og QR-stregkoder.

Gør det muligt at gemme dine brugerdefinerede stregkodevalg i en fil. Du
kan derefter eksportere filen og gøre den tilgængelig for andre, der opretter formularer i din organisation.

Afkrydsningsfelter

Angiver formen af den markør, der vises inde i afkrydsningsfeltet, når brugeren
vælger det: Hak (standard), Cirkel, Kryds, Diamant, Kvadrat eller Stjerne. Denne egenskab ændrer ikke selve
afkrydsningsfeltets form.
Bemærk: Markørens størrelse i afkrydsningsfeltet afhænger af størrelsen på den skrifttype, du angiver på
fanen Udseende.

Angiver en værdi, der repræsenterer elementet, hvis dataene skal eksporteres. Hvis du ikke
angiver en værdi, anvendes navnet på fanen Generelt som eksportværdi.

Viser det afkrydsningsfelt, der markeres, medmindre brugeren
fravælger det.

Rulleliste og liste

Under fanen Indstillinger kan du oprette en liste med elementer, som brugeren kan vælge på enten rullelister
eller lister.

Selvom de fleste egenskaber på denne fane er fælles for begge formularfelttyper, er der nogle få, som kun
findes for den ene eller den anden type.

Accepterer teksten, du skriver, for de indstillinger, der skal vises i feltets menu.



Tilføj

Eksportværdi

Elementliste

Knapperne Op og Ned

Slet

Sortér elementer

Giv brugeren mulighed for at indtaste brugerdefineret tekst

Stavekontrol

Flere valg

Bekræft den valgte værdi med det samme

Knaptype

Valg af alternativknap

Knappen er markeret som standard

Knapper med samme navn og indhold er markeret samlet

Flytter den aktuelle post under Element til Elementlisten.

Her indtaster du en værdi, der repræsenterer elementet, hvis dataene skal eksporteres. Hvis
du ikke angiver en værdi, anvendes navnet på fanen Generelt som eksportværdi.

Viser de valgmuligheder, der vil være tilgængelige på listen.
Bemærk: Det fremhævede element i feltet Elementliste vises som det element, der er valgt som standard i
rulleliste- eller listefeltet. Hvis du vil ændre standardelementet, skal du fremhæve et andet element på listen.

Skift rækkefølgen af elementerne på rullelisten. Disse knapper er ikke tilgængelige,
hvis Sorter elementer er valgt.

Fjerner det valgte element fra listen.

Arrangerer elementerne på listen numerisk og alfabetisk. En numerisk sortering (hvis
relevant) udføres før en alfabetisk sortering.

(Kun rulleliste) Giver brugerne mulighed for
at indtaste en anden værdi end dem på listen.

(Kun rulleliste) Stavekontrollerer brugerindtastet tekst. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis
Lad brugeren indtaste brugerdefineret tekst er valgt.

(Kun lister) Giver brugerne mulighed for at vælge flere elementer på listen.

Gemmer værdien, så snart brugeren vælger den. Hvis denne
funktion ikke er valgt, gemmes værdien kun, når brugeren flytter ud af det aktuelle felt til et andet formularfelt
ved hjælp af Tab-tasten eller musen. Denne indstilling, som kun gælder for lister, er ikke tilgængelig, hvis
Flere valg er markeret.

Alternativknapper

Opret en gruppe alternativknapper, hvis du ønsker, at brugeren kun skal vælge én af mulighederne i et sæt af
valgmuligheder. Alle alternativknapperne i en gruppe deler det samme navn, men hver enkelt knap skal have
en forskellig knapværdi.

Angiver formen af den markør, der vises inde i knappen, når brugeren vælger den: Hak, Cirkel
(standard), Kryds, Diamant, Kvadrat eller Stjerne. Denne egenskab ændrer ikke selve alternativknappens
form.

Identificerer alternativknappen og adskiller den fra andre alternativknapper med
samme navneværdi.

Angiver knappens markeringstilstand, når brugeren åbner formularen
første gang.

Giver mulighed for at vælge flere, relaterede
alternativknapper med et enkelt klik. Hvis brugeren f.eks. vælger en alternativknap, der har samme feltnavn
og valgte indhold som en anden, markeres begge alternativknapper.



Justering

Standardværdi

Flere linjer

Rul gennem lang tekst

Tillad RTF-formatering

Begrænset antal tegn

Bemærk:

Adgangskode

Felt bruges til valg af filer

Stavekontrol

Fordeling af tegn

Til toppen

Vælg udløser

Tekstfelter

Tekstfelter tillader brugerinput, som kan bestå af bogstaver, tal eller begge dele.

Gør teksten venstre- eller højrestillet eller centreret i feltet.

Angiver den tekst, der vises, indtil brugeren overskriver den ved at skrive i feltet. Angiv
standardværdien ved at indtaste den her.

Giver mulighed for at indtaste flere linjer i tekstfeltet.

Kompenserer for tekst, der er for lang til at være inden for tekstfeltets rammer.

Tillader brugere at knytte formateringsoplysninger til teksten, f.eks. fed eller kursiv.
Dette kan være praktisk i bestemte tekstfelter, hvor sådanne formateringsoplysninger er vigtige for tekstens
betydning, f.eks. et essay.

Tillader indtastning af tegn op til det antal, du angiver.

Hvis du angav en standardværdi, afkortes den pågældende værdi til denne grænse.

Viser brugerindtastet tekst som en række stjerner (*). Denne indstilling er kun tilgængelig,
hvis Stavekontrol er fravalgt.

Tillader brugeren at indtaste en filsti som feltets værdi, når en fil sendes
sammen med formularen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Rul gennem lang tekst er den eneste
indstilling, der er valgt på fanen Indstillinger.

Stavekontrollerer brugerindtastet tekst.

Fordeler brugerindtastet tekst ensartet over tekstfeltets bredde. Hvis der på fanen
Udseende er angivet en rammefarve, adskilles alle tegn, der indtastes i feltet, af linjer i denne farve. Denne
indstilling er kun tilgængelig, når ingen andre afkrydsningsfelter er markerede.

Tekstfelter med og uden komb-egenskaben

A. Fire tekstfelter med en rammefarve, der anvender komb-egenskaben B. Tekstfelt uden komb-egenskaben 

Fanen Indstillinger (egenskaber for formularfelter)

Egenskaber for handlinger angiver de handlinger, du vil knytte til formularfeltet, f.eks. at springe til en bestemt
side eller afspille et medieklip. Fanen Handlinger vises for alle formularfelttyper og indeholder følgende
indstillinger:

Angiver den brugeradfærd, der aktiverer en handling: Mus op, Mus ned, Mus Enter, Mus
afslut, I fokus eller Sløret.



Vælg handling

Tilføj

Handlinger

Knapperne Op og Ned

Rediger

Slet

Til toppen

Værdien er ikke beregnet

Værdien er

Pop op-menu

Vælg

Forenklet feltnotation

Bemærk:

Brugerdefineret beregningsscript

Til toppen

Angiver den hændelse, der finder sted, når brugeren aktiverer handlingen: Udfør et
Menupunkt, Gå til en visning i 3D/multimedier, Gå til en Sidevisning, Importér fra data, Multimediehandling
(Acrobat 9 og nyere), Åbn en fil, Åbn et Weblink, Afspil en lyd, Afspil medie (kompatibelt med Acrobat 5),
Afspil medie (kompatibelt med Acrobat 6 og nyere), Læs en artikel, Nulstil en formular, Kør et JavaScript,
Angiv lagsynlighed, Vis/skjul et felt, og Send en formular.

Åbner et vindue til den valgte handling.

Viser listen over de udløsere og handlinger, du har defineret.

Ændrer rækkefølgen af de valgte handlinger på listen under udløseren. (Kun
tilgængelig, når du har defineret flere handlinger for den samme udløser).

Åbner en dialogboks med bestemte indstillinger for den valgte handling.

Fjerner den valgte handling eller kombination af udløser og handling.

Fanen Beregning (egenskaber for formularfelter)

Fanen Beregning vises kun i dialogboksen Egenskaber for tekstfelter og rullelister. Brug disse indstillinger til
at udføre matematiske beregninger i eksisterende formularfelter og vise resultatet.

Vælg dette, hvis brugeren skal indtaste.

Vælg denne indstilling for at gøre flere indstillinger tilgængelige:

Viser de matematiske funktioner, der kan anvendes i de valgte felter. Vælg Sum for
at få summen af værdierne i de valgte felter, Produkt for at multiplicere dem, Gennemsnit, Minimum
eller Maksimum.

Åbner en dialogboks med en liste over formularens tilgængelige felter, som du kan vælge at
inkludere eller fravlge, for at udelukke fra beregningen.

Bruger JavaScript med feltnavne og enkle aritmetiske symboler. Knappen Rediger
åbner en dialogboks, hvor du kan skrive, redigere og tilføje scripts.

Der skelnes mellem store og små bogstaver i feltnavne.

Viser alle de brugerdefinerede scripts, du har tilføjet til beregninger.
Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive og tilføje nye JavaScripts.

Indstilling af beregningsrækkefølgen for formularfelter

Når du definerer to eller flere beregninger i en formular, udføres beregningerne i den rækkefølge, de blev
defineret i. I visse tilfælde skal du muligvis ændre denne beregningsrækkefølge for at opnå de korrekte
resultater.

Hvis du f.eks. vil anvende det resultat, der er opnået ved beregning af to formularfelter, til at beregne værdien
af et tredje formularfelt, skal de første to formularfelter beregnes først for at opnå de korrekte slutresultater.

1. I højre rude skal du vælge Mere > Indstil feltberegningsrækkefølge.
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Intet sker ved underskrivelse

Markér som skrivebeskyttet

Alle felter

Alle felter undtagen disse

Kun disse felter

Dette script afvikles, når feltet er underskrevet

Til toppen

Decimalposition

I dialogboksen Beregn felter vises alle de felter i din formular, der kan beregnes, og den
rækkefølge, som beregningerne udføres i.

2. Hvis du vil ændre feltberegningsrækkefølgen, skal du markere feltet på listen og derefter
klikke på knappen Op eller Ned efter behov.

Acrobat DC udfører automatisk alle tildelte feltberegninger, når du opretter og tester formularfelterne. Mens
du arbejder, kan du for nemheds skyld slå automatisk beregning fra i formularindstillingerne.

Fanen Underskrevet (egenskaber for formularfelter)

Fanen Signeret er kun tilgængelig i dialogboksen Egenskaber for digital signatur. De valg, der træffes her,
afgør, hvad der sker, når brugeren anvender en digital signatur i formularen.

Det er standarden.

Forhindrer yderligere ændringer i den digitalt underskrevne formular i
overensstemmelse med valget i pop op-menuen:

Forhindrer ændringer i alle formularfelter.

Tillader kun ændringer i de formularfelter, du vælger, ved at klikke på
knappen Vælg og ved at vælge afkrydsningsfelter for de felter, du ønsker, at brugeren skal kunne
redigere efter underskrivelse.

Forhindrer ændringer i de formularfelter, du vælger.

Aktiverer et brugerdefineret JavaScript, når brugeren e-
underskriver formularen. Brug knappen Rediger for at ændre eller oprette en ny JavaScript-handling.

Fanen Formater for formularfeltegenskaber

Fanen Formater vises kun i dialogboksen Egenskaber for tekstformularfelter eller rullelisteformularfelter.
Hvilke indstillinger, der er tilgængelige, afhænger af dine valg i pop op-menuen Vælg formatkategori.

Feltet Eksempel på aktuelt format viser et direkte eksempel på indstillingerne.

Ingen

Ingen yderligere indstillinger er tilgængelige. Input i en tekstboks eller rulleliste med denne egenskab kræver
ingen bestemt formatering.

Antal

Anvender automatisk de valgte formateringsindstillinger på numeriske dataindtastninger.

Angiver antallet af cifre, der vises til højre for decimalkommaet.



Separatortype

Valutasymbol

Symbolplacering

Negativt talformat

Decimalposition

Separatortype

Postnummer

Postnummer + 4

Telefonnummer

CPR-nummer

Vilkårlig maske

A

X

Angiver placeringen af kommaer og punktummer.

Angiver valutatypen, f.eks. euro, dollar eller yen.

Angiver placeringen af valutasymbolet i forhold til tallet. Dette felt er aktiveret, hvis der er
valgt et valutasymbol.

Angiver, hvordan negative tal vises. Du kan vælge Vis parenteser, Brug rød skrift, ingen
af delene eller begge dele.

Procentdel

Anvender automatisk de valgte formateringsindstillinger på numeriske data vist som procenter.

Angiver antallet af cifre, der vises til højre for decimalkommaet

Angiver placeringen af kommaer og punktummer.

Dato

Listen indeholder et-, to- og firecifrede variationer, hvor d står for dato, m står for måned, og y står for år.

Tid

Listen indeholder visningsvariationer, hvor h står for timer på et 12 timers ur, H står for timer på et 24 timers
ur, MM står for minutter, ss står for sekunder, og tt står for AM eller PM.

Speciel

Til et femcifret amerikansk postnummer.

Til et nicifret amerikansk postnummer.

Til et ticifret telefonnummer.

Til et nicifret amerikansk CPR-nummer. Bindestreger indsættes automatisk efter det tredje og
femte tal.

Ændrer formatkategorien til Brugerdefineret og åbner et andet tekstfelt, hvor du kan angive
et brugerdefineret format. Brug denne indstilling til at angive, hvilke typer tegn brugeren kan indtaste på et
givet sted, og hvordan dataene vises i feltet.

Tillader kun bogstaver (A-Å, a-å).

Tillader mellemrum og de fleste tegn, der kan udskrives, herunder alle tegn på et almindeligt



O

9

Brugerdefineret formateringsscript

Brugerdefineret tastetryksscript

Til toppen

Feltværdien er ikke valideret

Feltværdien ligger i området

Kør Brugerdefineret valideringsscript

tastatur og ANSI-tegn i intervallerne 32-126 og 128-255.

Bogstavet "O" tillader alfanumeriske tegn (A-Å, a-å og 0-9).

Tillader kun numeriske tegn (0-9).
En maskeindstilling med AAA--p#999 tillader f.eks. inputtet BOE--p#767. En maskeindstilling med
OOOOO@XXX tillader f.eks. inputtet vad12@3Up.

Eksempel på en arbitrær maskepost

Brugerdefineret

Gør yderligere indstillingsmuligheder tilgængelige for formulardesignere, som ønsker at skrive deres egne
JavaScripts til formatering og tastetryk. Du kan f.eks. definere et nyt valutaformat eller begrænse
brugeradgangen til bestemte tegn med et brugerdefineret script.

Viser alle de brugerdefinerede scripts, du har tilføjet til formater.
Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive og tilføje nye scripts.

Viser alle de brugerdefinerede scripts, du har tilføjet til at validere
tastetryk. Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive og tilføje nye scripts.

Oplysninger om JavaScript for Acrobat API Reference finder du under Acrobat Developer Center på
www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk (PDF, kun på engelsk).

Fanen Validering for formularfeltegenskaber

Fanen Validering vises kun i dialogboksene Egenskaber for tekstfelt og Egenskaber for rullemenu.
Egenskaber for validering begrænser indtastning til bestemte intervaller, værdier eller tegn for at sikre, at
brugerne indtaster korrekte data i et angivet formularfelt.

Deaktiverer validering.

Angiver et numerisk interval for formularfelter i form af værdier, du indtaster
som et tal eller en procentsats.

Validerer med et JavaScript, du opretter eller indlæser.

http://www.adobe.com/devnet/acrobat/javascript.html
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Afkod med

XML

Tabulatorsepareret

Vælg

Medtag feltnavne

Brugerdefineret beregningsscript

Reference til udgivet formular

Til toppen

Tilføje JavaScript til formularer

Fanen Værdi (egenskaber for formularfelter)

Fanen Værdi vises kun for stregkoders formularfelter.

Aktiverer følgende indstillinger:

Koder dataene ind i stregkoden i almindeligt XFDF-format. JavaScript-scriptet genereres
automatisk.

Koder felterne ind i stregkoden som tabulatorseparerede værdier. JavaScript-
scriptet genereres automatisk. Hvis formularen er konfigureret til at udskrive dataene i separate
XFDF- eller XDP-filer, skal dataene være i et tabulatorsepareret format med feltnavnene i første linje.
Denne indstilling er også nyttig, hvis der skal være plads til flere data i en stregkode, eller hvis du vil
kopiere dataene til en database eller til tabeller i regneark.

Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge, hvilke brugerdatafelter der skal kodes ind i den
stregkode, som du vil hente.

(Denne funktion er kun tilgængelig, når der er valgt tabulatorsepareret kodning.)
Koder feltnavne som den første linje i stregkodeindholdet. Værdierne er kodet ind under linjerne.

Viser standardscriptet. Klik på knappen Rediger for at åbne
dialogboksen JavaScript-redigeringsprogram, som du kan bruge til at skrive brugerdefinerede
beregningsscripts til din stregkode.

Viser stien til PDF-formularen. Du kan redigere den ved at indtaste URL-
adressen til den udgivne formular. Derefter kan du senere gendanne en digital version af den udfyldte
formular ved at flette formularskabelonen med en forekomst af brugerdata. Du kan også bevare forholdet
mellem en specifik formularskabelon og de relaterede stregkodedatafiler. Når du koder en stregkode med
XML-værdier, kodes URL-referencen i stregkoden og vises i formularen under stregkoden.

En stregkodetype med URL-referencen nedenfor

Administration af brugertilpassede stregkodeindstillinger

Du kan gemme, genbruge og dele et sæt brugerdefinerede indstillinger for stregkodeparametre og anvende
dem, når du opretter nye stregkodeformularfelter. Du kan foretage yderligere ændringer af de
brugerdefinerede parametersæt, når du har defineret dem.

Alle processerne begynder ved at dialogboksen med egenskaber for stregkodeformularfelter åbnes. Du åbner
dialogboksen med egenskaber ved at dobbeltklikke på stregkodefeltet.

Opret et nyt stregkodeparametersæt
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Bemærk:

1. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter, og klik derefter
på Administrer stredkodeparametre.

2. Markér det eksisterende parametersæt, du vil bruge som grundlag for det nye sæt, og
klik på Ny.

3. Indtast et navn i feltet Navn og en beskrivelse i feltet Beskrivelse.

4. Vælg indstillinger for Symbol, X-dimension, Y-X-skalering og Fejlkorrektionsniveau, og
klik derefter på OK.

Det nye parametersæt vises på listen i dialogboksen Administrer stregkodeparametre, og alle knapperne i
højre side af dialogboksen bliver tilgængelige. Den nye definition vises også i menuen Afkodningsbetingelse
på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter.

Rediger eller slet et sæt brugerdefinerede stregkodeparametre

1. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter, og klik derefter
på Administrer stredkodeparametre.

2. Marker et brugerdefineret parametersæt på listen.

3. Vælg den relevante handling:

Klik på Rediger, foretag indstillingerne, og klik derefter på OK.

Klik på Slet. Klik på OK for at bekræfte sletningen i den viste meddelelse.

Eksportér eller importér et sæt brugerdefinerede stregkodeparametre

1. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter, og klik derefter
på Administrer stredkodeparametre.

2. Vælg den relevante handling:

Markér et stregkodeparametersæt på listen, og klik på Eksportér. Vælg en placering
og et filnavn på filen med filtypenavnet .bps.

Klik på Importér, og gå til og markér den BPS-fil, du vil importere.

Omdefinering af standardegenskaber for formularfelter

Når du har ændret egenskaberne for en bestemt formularfelttype, kan du vælge disse egenskaber som
standardsættet for denne type. Du kan f.eks. oprette et afkrydsningsfelt, ændre dets egenskaber og derefter
gemme egenskaberne som standardværdier.

1. Vælg om nødvendigt Værktøjer > Forbered formular for at gå til
formularredigeringstilstand.

2. Højreklik på det formularfelt, som du allerede har ændret egenskaber for, og vælg Brug
aktuelle egenskaber som nye standarder.

Ændring af standardegenskaberne ændrer ikke indstillingerne for eksisterende formularfelter af
denne type. De nye standarder gælder kun nye felter, du opretter.

Relaterede links
Tilføjelse af JavaScript til formularer
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Grundlæggende oplysninger om PDF-formularfelter
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Bemærk:

Til toppen

Opret formularfelter
Fordeling af formularfelter på et gitter
Kopiere et formularfelt
Markering af flere formularfelter
Ændring af formularfelters størrelse og arrangement

Artikel med links til alle formularemner
Grundlæggende om PDF-formularer

Opret formularfelter

I Acrobat DC opretter du et formularfelt ved at vælge et af formularværktøjerne. Du kan for hver felttype
angive en række indstillinger via dialogboksen Egenskaber for formularfeltet.

1. Når du har konverteret dit dokument til en PDF-formular, skal du gøre et af følgende:

Vælg et formularfelt på værktøjslinjen.

Højreklik på siden, og vælg et felt.

Markøren ændres til en trådkors og viser et eksempel af feltet.

2. Klik på det sted på siden, hvor feltet skal tilføjes, for at oprette et felt i
standardstørrelsen. Hvis du vil oprette et felt med en brugerdefineret størrelse, skal du
trække et rektangel for at angive størrelsen på feltet.

3. Skriv feltets navn i feltet Feltnavn, og angiv, om feltet skal være et obligatorisk felt. Vælg
et navn, der er relevant og beskrivende for at gøre organiseringen og indsamlingen af
dataene nemmere.

4. Hvis du vil have vist dialogboksen Egenskaber og redigere andre feltegenskaber, skal du
klikke på Alle egenskaber.

Hvis du har valgt indstillingen Lad værktøj være valgt  på værktøjslinjen,
vises feltet Feltnavn ikke, efter at et felt er blevet tilføjet. Hver gang du klikker på siden,
tilføjes et nyt felt i formularen. Du kan afslutte tilstanden ved at trykke på Esc-tasten eller

ved at klikke på Vælg objektværktøj . Hvis du vil redigere feltegenskaberne, skal du
dobbeltklikke på feltet.

5. Hvis du vil teste din formular, skal du klikke på knappen Vis eksempel. Forhåndsvisning
af en formular gør det muligt for dig at se formularen, som den ser ud for modtagerne, og
du får mulighed for at bekræfte formularen. Hvis du får vist en formular, kan du klikke på
knappen Rediger for at gå tilbage til redigeringstilstanden.

6. Når din formular er fuldført, skal du trykke på krydsknappen mod højre side af
værktøjslinjen for at lukke formularredigering.

Fordeling af formularfelter på et gitter
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Du kan bruge et gitter som hjælp til at placere formularfelter nøjagtigt på en side. Du kan definere
gitterafstand, farve og placering. Du kan også vælge, om et formularfelts rammer skal fastgøres til gitterlinjer,
når du redigerer formularfeltet. Gitterlinjer udskrives ikke.

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Gitter.

2. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Fastgør til gitter for at fastgøre
formularfelter til de nærmeste gitterlinjer, når du opretter eller flytter felterne.

Kopiere et formularfelt

Du kan oprette kopier af et formularfelt på en enkelt side i en PDF-formular. Du kan også kopiere et
formularfelt og indsætte det på andre sider. Når du opretter dublerede formularfelter, føjes kopier af det
originale felt til en eller flere andre sider. De dublerede felter er altid placeret på det samme sted som siderne
i originalen. Både kopier og dubletter kan trækkes til forskellige placeringer på siden, men ikke fra én side til
en anden.

Både kopier og dubletter oprettes med det samme grundlæggende navn som det oprindelige formularfelt.
Kopier og dubletter, der er indsat med kommandoen Dupler på sider, får også tilføjet et nummer. Alle
formularfelter med det samme grundlæggende navn deler de samme egenskaber for brugerdata og
handlinger. Når en bruger derfor tilføjer eller redigerer et svar i en kopi eller et dubleret felt, vises svaret i alle
felter med det samme basisnavn.

Hvis du ændrer egenskaberne af en af de mange versioner af et formularfelt med det samme basisnavn, vil
de ændringer kun påvirke den kopi af formularfeltet. Undtagelsen er, hvis du ændrer en liste over handlinger,
hvor udløseren ikke er en musehandling.

Hvis du vil forhindre, at et dubleret eller kopieret formularfelt reagerer enstemmigt med det originale felt,
skal du ændre navnet på det nye formularfelt.

Opret en kopi af et formularfelt

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Marker formularfeltet, og vælg en af følgende fremgangsmåder:

Hvis formularfeltet skal kopieres til midten af den aktuelle visning, skal du vælge
Rediger > Kopier og derefter vælge Rediger > Sæt ind.

Hvis du vil kopiere formularfeltet og flytte det til et andet sted på siden, skal du holde
Ctrl-tasten nede og trække det.

Tip: Hvis du vil begrænse den lodrette eller vandrette bevægelse, når du trækker,
skal du trykke på og holde Skift nede.

3. Hvis feltet automatisk skal udfyldes med de data, brugeren indtaster i det oprindelige felt,
skal du ikke ændre navnet. Hvis det kopierede felt er til oplysninger om unikke brugere,
skal du omdøbe det.

Oprette flere kopier af et formularfelt på en side

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Højreklik på formularfeltet, og vælg Opret flere kopier.

3. I dialogboksen Opret flere kopier af felter skal du vælge Eksempel og flytte
dialogboksen, så du kan se det oprindelige felt og kopierne på formularsiden.

4. Markér de elementer, du vil anvende:
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Hvis du vil ændre antallet af kopier, der oprettes, skal du angive andre værdier under
indstillingerne Kopiér markerede felter ned og Kopiér markerede felter på tværs.

Hvis du vil ændre målene på det oprindelige felt og alle kopier, skal du angive andre
værdier under Rediger bredde og Rediger højde.

Hvis du vil flytte det originale felt og alle kopierne, skal du klikke på knapperne Op,
Ned, Venstre og Højre.

5. Hvis feltet automatisk skal udfyldes med de data, brugeren indtaster i det oprindelige felt,
skal du ikke ændre navnene. Hvis de kopierede felter er til oplysninger om unikke
brugere, skal du omdøbe dem.

Dublering af et formularfelt på tværs af flere sider

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Højreklik på formularfeltet, og vælg Dupliker på tværs af sider.

Kommandoen Dupliker på tværs af sider er ikke tilgængelig i formularer med
kun én side.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil duplikere formularfeltet på alle sider i formularen, skal du vælge Alle og
klikke på OK.

Hvis du kun vil duplikere formularfeltet til et begrænset antal sider, skal du klikke på
knappen Fra og indtaste start- og slutsidetal på de sider, formularfeltet skal vises på.
Klik derefter på OK.

Det har ingen betydning for dubleringsprocessen, om siden, hvor
formularfeltet oprindeligt blev vist, medtages eller ej. Det medfører ikke en ekstra kopi
oven på originalen at medtage siden, og det oprindelige formularfelt bliver ikke fjernet,
hvis siden ikke medtages.

4. Hvis feltet automatisk skal udfyldes med de data, brugeren indtaster i det oprindelige felt,
skal du ikke ændre navnene. Hvis dubletfelterne er til oplysninger om unikke brugere,
skal du omdøbe dem.

Markering af flere formularfelter

Markering af flere formularfelter er det første trin i flere handlinger, f.eks. at oprette kopier, justere
formularfelter og tilpasse afstanden mellem formularfelter.

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil markere alle formularfelter af alle typer skal du vælge Rediger > Vælg
alle.

Hvis du vil markere en række formularfelter, skal du klikke på det første formularfelt i
området, holde Skift nede og klikke på det sidste formularfelt. Alle formularfelter
mellem to formularer markeres.

Hvis du vil markere individuelle formularfelter forskellige steder på PDF-siden, skal
du holde Ctrl-tasten nede og klikke på hvert enkelt formularfelt.

Hvis du vil markere alle formularfelter i et område på siden, skal du bruge værktøjet
Vælg objekt  for at trække en markeringsramme omkring området.

Hvis du vil fravælge et enkelt formularfelt, skal du Ctrl-klikke på feltet.
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Højde

Bredde

Begge

Det felt, der er fremhævet med mørkeblå, og som viser rammehåndtagene, er
ankerpunktet. Når du vælger flere formularfelter ved at klikke, bliver det sidst valgte felt
ankerpunktet. Når du bruger en markeringsramme, bliver det først oprettede formularfelt
ankerpunktet. Hvis du holder Ctrl-tasten nede og klikker for at fravælge et ankerpunkt,
bliver det formularfelt, der er placeret øverst til venstre i markeringen, det nye
ankerpunkt.

Ændring af formularfelters størrelse og arrangement

Når du har oprettet formularfelter, kan du omarrangere, flytte eller ændre størrelsen på felterne for at give din
PDF-side et mere behageligt og professionelt udseende.

Rediger et formularfelts størrelse

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Marker det formularfelt, du vil ændre størrelsen på.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du manuelt vil tilpasse feltets størrelse, skal du trække i et af rammens hjørner.
Hold Skift nede, og træk et hjørnehåndtag for at opretholde formularfeltets aktuelle
størrelsesforhold.

Hvis du vil ændre størrelsen på feltet med én pixel, skal du trykke på Ctrl+piletast.
Hvis du vil ændre felternes størrelse med 10 pixel, skal du trykke på
Ctrl+Skift+piletast.

Hvis du vil tilpasse størrelsen til et specifikt mål, skal du højreklikke på feltet og
vælge Egenskaber. Klik herefter på fanen Position, og tilpas værdierne for Bredde
og Højre.

Rediger størrelsen på flere formularfelter, så den svarer til et valgt
formularfelt

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Markér alle de formularfelter, du vil ændre størrelsen på.

3. Vælg en relevant indstilling i den højre rude under Tilpas til størrelse.

Du kan også højreklikke på det formularfelt, du vil have de andre valgte formularfelter til
at passe med. Vælg Indstil felter til samme størrelse, og vælg derefter et af følgende:

Justerer højden uden at ændre bredden.

Justerer bredden uden at ændre højden.

Justerer både bredden og højden, så de stemmer overens.

Flytning af individuelle formularfelter

Du kan flytte formularfelterne ved at trække dem. Du kan opnå større nøjagtighed på kortere tid ved at bruge
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særlige funktioner, der stiller dem på rækker, justerer afstanden mellem dem og centrerer dem på siden.

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Vælg et eller flere formularfelter, der skal flyttes.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Du kan flytte markerede formularfelter til en tilnærmet placering ved at trække dem til
den nye plads.

Tip: Hvis du vil låse bevægelsen til en vandret eller lodret retning, skal du trække og
derefter holde Skift nede, mens du fortsætter med at trække markeringen.

Hvis du vil flytte til en specifik placering, skal du højreklikke på feltet og vælge
Indstillinger. Klik derefter på fanen Position, og indstil værdierne for Position.

Brug piletasterne til med små vandrette eller lodrette skridt at lirke de valgte
formularfelter helt på plads.

Hvis formularfeltet skal flyttes til sidens nøjagtige midtpunkt, skal du vælge Rediger >
Klip, gå til den ønskede side og derefter vælge Rediger > Sæt ind.

Bemærk: Felter placeres kun midt på siden, første gang de indsættes. Yderligere
indsatte felter placeres i forhold til tidligere indsatte felter.

Juster og centrer flere formularfelter

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Vælg et eller flere formularfelter, der skal justeres.

3. Klik på den relevante indstilling i den højre rude.

Du kan også højreklikke på det felt, du vil rette de andre felter ind efter. Vælg Juster,
fordel eller centrer, og vælg derefter en kommando på følgende måde:

Hvis du vil justere en kolonne med felter, skal du vælge Venstrejusteret,
Højrejusteret eller Juster lodret. Derved justeres de henholdsvis i forhold til den
venstre kant, højre kant eller lodrette akse i ankerformularfeltet.

Hvis du vil justere en række med felter, skal du vælge Juster top, Juster bund eller
Juster vandret. Derved justeres de henholdsvis i forhold til den øverste kant,
nederste kant eller vandrette akse i ankerformularfeltet.

Hvis du vil centrere felterne, skal du vælge Centrer lodret, Centrer vandret eller
Begge.

Når du højreklikker på et af de markerede felter, vises rammehåndtagene og
angiver, at det er ankerformularfeltet. Kommandoerne i menuen Justering flytter de andre
markerede formularfelter, så de justeres ankerformularfeltets kanter.

Justering af afstanden mellem formularfelter

I forbindelse med layout af formularfelter på en side vil fordeling sige at skabe lige stor afstand mellem en
gruppe formularfelter, målt fra midtpunktet af felter, der grænser op til hinanden. Kommandoen Distribuer har
forrang over for kommandoen Fastgør til gitter.

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Markér de formularfelter, du vil justere.

3. Vælg en relevant indstilling i den højre rude under Distribuer.

Du kan også højreklikke på et af de markerede formularfelter og gøre et af følgende:
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Vælg Juster, fordel eller centrer > Fordel lodret for at fordele felterne med lige
store mellemrum mellem det øverste og det nederste felt.

Vælg Juster, fordel eller centrer > Fordel vandret for at fordele felterne med lige
store mellemrum mellem felterne længst til venstre og længst til højre.

Bemærk: Kommandoen Fordel nederst i højre rude har en anden funktion. Brug den
kommando til at sende din formular til andre, der udfylder oplysninger og returnerer
dataene til dig.

 

Slet et formularfelt

1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered
formular.

2. Markér de formularfelter, der skal slettes, i den højre rude under panelet Felter eller i
sidevisningen.

3. Højreklik, og vælg Slet, eller vælg Rediger > Slet.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
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Kombiner eller flet filer til én enkelt PDF
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Bemærk:

Omarranger sider

Udvid sider eller Skjul dokument

Oprettelse af flettede PDF-filer
Indsæt en PDF-fil i en anden
Indsætning af en markering fra Udklipsholder til en PDF-fil (Windows)
Indsæt en webside eller en tom side i en PDF-fil
Placere PDF-filer som sammenkædede filer i andre dokumenter

Kombiner to eller flere filer til én enkelt PDF-fil på kontoret eller på farten. Træk og slip miniaturebilleder for at
placere siderne i den rigtige rækkefølge på din computer eller i en webbrowser.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Oprettelse af flettede PDF-filer

Brug værktøjet Kombiner filer til at flette Word-, Excel-, PowerPoint-, lyd- eller videofiler, websider samt
eksisterende PDF-filer. I Acrobat DC kan du få en forhåndsvisning og arrangere dokumenterne og siderne,
før du opretter filen. Du kan slette uønskede sider og flytte individuelle sider fra et dokument alle steder i de
sider, der kombineres. Acrobat DC konverterer siderne fra de forskellige filer til fortløbende sider i én PDF-fil.

1. Vælg Værktøjer > Kombiner filer. Grænsefladen Kombiner filer vises øverst sammen
med værktøjslinjen.

Værktøjslinjen Kombiner filer

A. Tilføj filer B. Fjern valgte elementer C. Miniaturebilledvisning D. Listevisning E.
Indstillinger (filstørrelse) F. Knappen Kombiner 

2. Træk filer eller e-mails direkte ind i grænsefladen Kombiner filer. Alternativt kan du vælge
en indstilling i menuen Tilføj filer. Du kan tilføje en mappe med filer, en webside, en fil,
der er åben nu, elementer fra udklipsholder, sider fra en scanner, en e-mail eller en fil,
du tidligere har kombineret (Genbrug filer).

Hvis du tilføjer en mappe, der indeholder andre filer end PDF-filer, tilføjes de
filer, der ikke er PDF, ikke.

3. Gør følgende efter behov:

I miniaturebilledvisning skal du trække og slippe filen eller siden på
plads. Når du trækker, flytter en blå streg sig mellem sider eller dokumenter for at angive
den aktuelle position.

I miniaturebilledvisningen skal du holde markøren

over siden eller filen og derefter klikke på miniaturebilledet Udvid sider . I den



Vis sider

Slet sider

Sortér filer

Flyt filerne op og ned på fillisten

Mindre filstørrelse

Standardfilstørrelse

Større filstørrelse
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udvidede visning kan du nemt flytte de enkelte sider mellem de andre sider og
dokumenter.
Hvis du vil skjule siderne, skal du holde markøren over den første side og derefter klikke

på miniaturebilledvisningen Skjul dokument .

Hold markøren over siden, og klik derefter på miniaturebilledet Zoom .

Hold markøren over siden, og klik derefter på miniaturebilledet Slet .

I listevisning skal du klikke på det kolonnenavn, du vil sortere efter. Klik igen
for at sortere i modsat rækkefølge. Rækkefølgen af filerne på listen svarer til rækkefølgen
af filerne i den kombinerede PDF-fil. Hvis du sorterer, omarrangeres siderne i den
kombinerede PDF-fil.

I listevisning skal du vælge den eller de filer, du vil

flytte. Klik derefter på knappen Flyt op  eller Flyt ned .

4. Klik på Indstillinger, og vælg en filstørrelse for den konverterede fil:

Reducerer store billeder til skærmopløsningen og komprimerer
billederne ved hjælp af JPEG i lav kvalitet. Denne indstilling er velegnet til skærmvisning,
e-mail og internettet.
Bemærk: Hvis nogen af kildefilerne allerede er PDF-filer, anvender indstillingen Mindre
filstørrelse funktionen Reducer filstørrelse på disse filer. Funktionen Reducer filstørrelse
anvendes ikke, hvis enten indstillingen Standard filstørrelse eller Større filstørrelse er
valgt.

Opret PDF-filer, der egner sig til pålidelig gengivelse og
udskrivning af forretningsdokumenter. PDF-filerne på listen bevarer deres oprindelige
filstørrelse og -kvalitet.  

Opretter PDF-filer, der er velegnede til udskrivning på
computerprintere. Anvender forhåndsindstillingen High Quality Print for konvertering,
hvorefter PDF-filerne bevarer den oprindelige størrelse og kvalitet.

Denne indstilling kan medføre, at den endelige PDF-fil bliver større.

5. I dialogboksen Indstillinger skal du angive konverteringsindstillingerne efter behov og
klikke på OK.

6. Når du er færdig med at arrangere siderne, skal du klikke på Kombiner.

En statusdialogboks viser status for filkonverteringerne. Nogle kildeprogrammer starter
og lukker automatisk.

Indsæt en PDF-fil i en anden

1. Åbn den PDF-fil, der fungerer som basis for den kombinerede fil.

2. Vælg Værktøjer > Organiser sider. Værktøjssættet til organisering af sider vises i den
anden værktøjslinje.

3. Vælg Indsæt > Fra fil på den anden værktøjslinje.

Alternativt kan du klikke mellem de to sider for at få indstillingerne for Indsæt.
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Du åbner menuen Indsæt overlejring ved at klikke mellem de to sider.

4. Vælg den PDF-fil, du vil indsætte, og klik på Åbn.

5. Angiv i dialogboksen Indsæt sider, hvor dokumentet skal indsættes (før eller efter den
første eller sidste side eller på en angiven side). Klik på OK.

6. Hvis du vil bevare den oprindelige PDF-fil intakt som en separat fil, skal du vælge Gem
som og skrive et nyt navn til det flettede PDF-dokument.

Du kan også føje en eksisterende fil til en åben PDF-fil. Træk filikonet direkte over i panelet
Sideminiaturebilleder i navigationsruden.

Indsætning af en markering fra Udklipsholder til en PDF-fil
(Windows)

Du kan indsætte en eller flere sider med det valgte indhold kopieret fra et program til en eksisterende PDF-fil.

1. Åbn dokumentet med det indhold, du vil tilføje. Markér indholdet, og kopiér derefter
markeringen (i de fleste programmer ved at vælge Rediger > Kopiér fil til
Udklipsholder).

2. Åbn den PDF-fil, der fungerer som basis for den kombinerede fil.

3. Vælg Værktøjer > Organiser sider. Værktøjssættet til organisering af sider vises i den
anden værktøjslinje.

4. Vælg Indsæt > Fra Udklipsholder på den anden værktøjslinje.

Alternativt kan du klikke mellem de to sider for at få indstillingerne for Indsæt.

5. Angiv i dialogboksen Indsæt sider, hvor markeringen skal indsættes (før eller efter den
første eller sidste side eller på en angiven side). Klik på OK.

6. Hvis du vil bevare den oprindelige PDF-fil intakt som en separat fil, skal du vælge Gem
som og skrive et nyt navn til det flettede PDF-dokument.

Indsæt en webside eller en tom side i en PDF-fil

Du kan indsætte en webside i en eksisterende PDF-fil ved at vælge Værktøjer > Organiser sider > Indsæt
> Fra webside. I den viste dialogboks skal du angive webadressen på den side, du vil tilføje.

Du kan også føje en tom side til dit PDF-dokument ved at:

Vælge Værktøjer > Organiser sider > Indsæt > Tom side. 
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I dialogboksen Indsæt sider skal du angive den placering, du vil føje den tomme side til.

Du kan også bruge menuen Indsæt overlejring til at tilføje en tom side mellem to sider.
Vælg Værktøjer > Organiser sider for at få visningen med sideminiaturebilleder. I

visningen med sideminiaturebilleder skal du klikke på ikonet Indsæt overlejring 
mellem de to sider, hvor du vil indsætte en tom side. Vælg Indsæt tom side under
menuen Indsæt.  

Placere PDF-filer som sammenkædede filer i andre dokumenter

Du kan medtage PDF-filer i andre filtyper, som understøtter OLE (Object Linking and Embedding), f.eks.
InDesign®- eller Word-filer. Disse filer kaldes OLE beholderdokumenter. Hvis du senere redigerer den
oprindelige PDF-fil, vil OLE-funktionerne i beholderprogrammet opdatere den integrerede fil i
beholderdokumentet, så den viser dine rettelser.

Gør et af følgende:

Vælg OLE-beholderprogrammets kommando Indsæt objekt eller Indsæt link.

(Windows) I Acrobat skal du vælge Rediger > Kopiér fil til Udklipsholder og
derefter vælge kommandoen Indsæt speciel i beholderprogrammet.

Se også
Selvstudium: Kombiner filer til én PDF-fil
Indstillinger for Adobe PDF-konvertering
Konvertering af e-mail til PDF-dokumenter
Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-filer
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Roter sider
Udtræk sider
Opdel PDF-filer i flere dokumenter
Flyt eller kopiér sider
Slet eller erstat sider
Omnummerere sider

Hvis du vil manipulere sider i en PDF, skal du sørge for at have tilladelse til at redigere PDF'en. Det kan du
kontrollerer ved at vælge Filer > Egenskaber og derefter klikke på fanen Sikkerhed. Tilladelser vises i
Oversigt over dokumentbegrænsninger.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Adobe Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader DC. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp. Og hvis du bruger Acrobat 7, 8, 9 eller X, kan du se under tidligere versioner af Acrobat Hjælp.

Roter sider

Du kan rotere alle sider eller markerede sider i et dokument. Rotation er baseret på intervaller på 90 grader.
Du kan rotere sider ved at bruge roteringsværktøjerne i ruden Sideminiaturebilleder eller ved at bruge
indstillingen Roter (beskrevet nedenfor).

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

Værktøjssættet til Organiser sider i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du angive det sideområde, hvorpå du vil anvende
roteringen.

Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider,
eller du kan angive det sidetal, du vil udføre handlingen på.

3. Når du har angivet sideområdet, skal du for Retning enten vælge 90 grader mod uret 

eller 90 grader med uret .

4. Du kan også anvende siderotationen på en bestemt side ved at klikke på knapperne mod
eller med uret i visningen med sideminiaturebilleder. 

http://helpx.adobe.com/dk/reader/using/do-reader.html
http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/archive.html
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Siderotation i visningen med sideminiaturebilleder.

Hvis du vil ændre sidevisningen midlertidigt, skal du vælge Vis > Roter visning > Med
uret eller Mod uret. Den oprindelige sideretning gendannes næste gang, du åbner
PDF-filen.

Udtræk sider

Udtræk er en proces til genbrug af valgte sider fra et PDF-dokument i et andet PDF-dokument. Udtrukne
sider indeholder ikke kun indholdet, men også alle formularfelter, kommentarer og hyperlink i forbindelse med
det oprindelige sideindhold.

Du kan efterlade de udtrukne sider i det oprindelige dokument eller fjerne dem under udtræksprocessen –
svarende til de kendte processer med at klippe og indsætte eller kopiere og indsætte, men på sideniveau.

Eventuelle bogmærker eller artikeltråde, der er knyttet til sider, bliver ikke udtrukket.

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

2. Klik på Udtræk i den anden værktøjslinje.

Der vises en ny værktøjslinje under den anden værktøjslinje med specifikke kommandoer
til at udtrække.

Vælg Udtræk fra den nye værktøjslinjen for at trække en eller flere sider fra PDF-filen.

3. Angiv det sideområde, der skal udtrækkes.

Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider,
eller du kan angive det sidetal, du vil udføre handlingen på.

4. I den nye værktøjslinjen skal du gøre et eller flere af følgende, før du klikker på Udtræk:

Hvis du vil fjerne de udtrukne sider fra det oprindelige dokument, skal du vælge Slet
sider efter udtrækning.
Vælg Udtræk sider som separate filer for at oprette et PDF-dokument på en enkelt
side til hver enkelt udtrukket side.
Fravælg begge afkrydsningsfelter for at efterlade de oprindelige sider i dokumentet
og oprette et enkelt PDF-dokument, som indeholder alle de udtrukne sider.

De sider, der udtrækkes, indsættes i et nyt dokument.

Forfatteren af et PDF-dokument kan angive sikkerhedsindstillinger for at forhindre udtrækning af
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Antal sider

Filstørrelse

Bogmærker på øverste niveau

Til toppen

sider. Du kan se sikkerhedsindstillingerne for et dokument ved at vælge Filer > Egenskaber og vælge fanen
Sikkerhed.

Opdel PDF-filer i flere dokumenter

Du kan opdele et eller flere dokumenter til flere mindre dokumenter. Når du opdeler et dokument, kan du
angive opdelingen efter det maksimale antal sider, den maksimale filstørrelse eller efter bogmærker på
øverste niveau.

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

2. Klik på Opdel i den anden værktøjslinje.

Der vises en ny værktøjslinje under den anden værktøjslinje med specifikke kommandoer
til at opdele.

Vælg Opdel i den anden værktøjslinje for at se dokumentets opdelingsmuligheder.

3. På rullelisten Opdel efter skal du vælge kriterierne for dokumentopdeling:

Angiv det maksimale antal sider for hvert dokument i opdelingen.

Angiv den maksimale filstørrelse for hvert dokument i opdelingen.

Hvis dokumentet indeholder bogmærker, skal du
oprette ét dokument for hvert bogmærke på øverste niveau.

4. Hvis du vil angive en destinationsmappe til de opdelte filer og indstillinger for filnavne,
skal du klikke på Outputindstillinger. Angiv indstillinger efter behov, og klik derefter på
OK.

5. (Valgfrit) Du kan anvende den samme opdeling på flere dokumenter ved at klikke på
Opdel flere filer. I dialogboksen Opdel dokumenter skal du klikke på Tilføj filer og
vælge Tilføj filer, Tilføj mapper eller Tilføj åbne filer. Vælg filerne eller mappen, og klik
derefter på OK.

Flyt eller kopiér sider

Du kan bruge sideminiaturebilleder i navigationsruden eller dokumentområdet til at kopiere eller flytte sider i
et dokument og til at kopiere sider mellem dokumenter.

Flyt eller kopiér en side i et PDF-dokument ved hjælp af sideminiaturebilleder

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så Værktøjer > Organiser sider, eller vælg
Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinjen, og
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sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

Dokumentområdet skifter for at vise sideminiaturebilleder.

2. Vælg et eller flere sideminiaturebilleder.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil flytte en side, skal du trække sidetalsboksen for det tilsvarende
sideminiaturebillede eller selve sideminiaturebilledet til en ny placering. En bjælke
vises for at angive sideminiaturebilledets nye placering. Siderne omnummereres.
Du kan kopiere en side ved at holde Ctrl nede og trække sideminiaturebilledet til en
anden placering.

Du kan også udføre ovenstående handlinger i venstre navigationsrude ved at

klikke på knappen Sideminiaturebilleder .

Kopiering af en side mellem to PDF-filer ved hjælp af sideminiaturebilleder

1. Åbn begge PDF-filerne, og få dem vist ved siden af hinanden.

Vælg Vindue > Flise > Lodret for at få vist PDF-filerne side om side.  

2. Åbn panelet Sideminiaturebilleder for begge PDF-filer.

Klik på knappen Sideminiaturebilleder i venstre navigationsrude for at åbne
panelet Sideminiaturebillede.  

3. Træk sideminiaturebilledet til panelet Sideminiaturebilleder for destinations-PDF-filen.
Siden kopieres ind i dokumentet, og siderne omnummereres.

Slet eller erstat sider

Du kan erstattet en hel PDF-side med en anden PDF-side. Det er kun teksten og billederne på den
oprindelige side, der bliver erstattet. Eventuelle interaktive elementer, der er knyttet til den oprindelige side,
f.eks. hyperlinks og bogmærker, påvirkes ikke. På samme måde bliver bogmærker og hyperlinks, der tidligere
kan have været knyttet til erstatningssiden, heller ikke overført. Kommentarer overføres imidlertid og
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kombineres med eventuelle eksisterende kommentarer i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, er det en god ide at bruge kommandoen Reducer filstørrelse til at
omdøbe og gemme det omstrukturerede dokument til den mindst mulige filstørrelse.

En side før og efter, at den erstattes. Sidens bogmærker og hyperlinks bevares på de samme placeringer.

Slet sider med kommandoen Slet

Du kan ikke fortryde kommandoen Slet.

1. Vælg Værktøjer > Organiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises på den anden værktøjslinje, og
sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

2. Angiv det sideområde, der skal slettes.

Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider, eller
du kan angive den eller de sider, du vil slette.

3. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Slet sider  og klikke på OK for at
bekræfte.

Du kan ikke slette alle sider. Der skal mindst bevares én side i dokumentet.

Hvis du vælger Brug logiske sidenumre i panelet Sidevisning i dialogboksen
Indstillinger, kan du indsætte et sidetal i parentes for at slette sidetallets logiske
ækvivalent. Hvis den første side i dokumentet f.eks. er nummereret med i, kan du
skrive (1) på rullelisten Angiv sideområdet, og siden slettes.

Slette sider ved hjælp af sideminiaturebilleder

1. Vælg Værktøjer > Organiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises på den anden værktøjslinjen, og
sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

2. Vælg et sideminiaturebillede, du vil slette, og klik på ikonet  for at slette siden.

3. Alternativt kan du klikke på knappen Sideminiaturebilleder i venstre navigationsrude for
at åbne panelet Sideminiaturebillede og derefter vælge den side eller gruppe af sider,
du vil slette.

4. Klik på Slet sider  øverst i panelet Sideminiaturebilleder.
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Erstat indholdet af en side

1. Åbn det PDF-dokument, der indeholder de sider, du vil erstatte.

2. Vælg Værktøjer > Organiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinje.

3. Klik på Erstat i den anden værktøjslinje.

Dialogboksen Vælg filer med nye sider vises.

4. Markér det dokument, der indeholder erstatningssiderne, og klik på Åbn.

5. Angiv de sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument, under Oprindelig.

6. Angiv den første side i erstatningssideområdet under Erstatning. Den sidste side
beregnes ud fra det antal sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument.

7. Klik på OK.

Erstat sider ved hjælp af et sideminiaturebillede

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder de sider, du vil erstatte, og åbn derefter PDF-
dokumentet med erstatningssiderne.

2. Vælg en side eller en gruppe sider på panelet Sideminiaturebilleder i den PDF-fil, som
indeholder erstatningssiderne.

Marker sidetalsfelterne til det eller de sideminiaturebilleder, der skal bruges som
erstatningssider.
Hold Skift nede, og klik for at markere flere sideminiaturebilleder. Hold Ctrl nede, og
klik for at føje til markeringen.
Træk et rektangel rundt om en gruppe sideminiaturebilleder.

3. Tryk på Ctrl+Alt, og træk det valgte sideminiaturebillede hen på panelet Sider for
destinationsdokumentet. Slip museknappen, når markøren befinder sig lige over
sidetalsboksen til det første sideminiaturebillede, der skal erstattes, så disse sider
fremhæves.

De sider, du har markeret i det første dokument, erstatter det samme antal sider i det
andet dokument. Der begyndes ved det sidetal, hvor du valgte at slippe de nye sider.

Omnummerere sider

Sidetallene på dokumentsiderne passer ikke altid med de sidetal, der vises under sideminiaturebillederne og
på værktøjslinjen Sidenavigation. Sider nummereres med heltal, og der begyndes med side 1 for den første
side i dokumentet. Eftersom nogle PDF-filer kan indeholde indledende sider, f.eks. en side med
copyrightoplysninger og en indholdsfortegnelse, følger siderne med brødtekst ikke nødvendigvis den
nummerering, der vises på værktøjslinjen Sidenavigation.

Nummerering på trykte sider (øverst) sammenlignet med logisk sidenummerering (nederst)
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Begynd nyt afsnit

Udvid nummerering brugt i foregående afsnit til valgte sider

Du kan nummerere siderne i dokumentet på forskellige måder. Du kan angive forskellig nummerering for
grupper af sider, f.eks. 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved at
tilføje et præfiks. Nummereringen for kapitel 1 kan f.eks. være 1-1, 1-2, 1-3 osv., og for kapitel 2 kan den
være 2-1, 2-2, 2-3 osv.

Brug af kommandoen Nummerer sider påvirker kun sideminiaturebilleder på panelet Sider. Du kan fysisk
føje nye sidetal til et PDF-dokument ved hjælp af funktionen til sidehoveder og sidefødder.

1. I venstre navigationsrude skal du klikke på knappen Sideminiaturebilleder for at åbne
panelet Sideminiaturebilleder.

2. Vælg Sideetiketter i menuen Indstillinger.

Kommandoen Taletiketter findes i menuen Indstillinger i panelet Sideminiaturebilleder.

3. Angiv et sideområde. (Valgte henviser til sider, der er markeret på panelet
Sideminiaturebilleder).

4. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

Starter en ny nummereringssekvens. Vælg en typografi i pop op-
menuen, og skriv det første sidetal for afsnittet. Angiv et Præfiks, hvis du vil.

Fortsætter
nummereringssekvensen fra de forrige sider uden afbrydelse.

Se også
Selvstudium: Indsæt og organiser sider i en PDF-fil
Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF-filer
Indsæt en PDF-fil i en anden
Beskær PDF-sider
Om koder, hjælp til handicappede, læserækkefølge og omløb
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Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF-filer
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Sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering
Tilføjelse af sidehoveder og sidefødder, mens et dokument er åbent
Tilføjelse af sidehoveder og sidefødder uden at et dokument er åbent (kun Windows)
Opdater sidehoved og sidefod
Tilføj et andet sidehoved og en anden sidefod
Erstat alle sidehoveder og sidefødder
Fjern alle sidehoveder og sidefødder
Tilføj Bates-nummerering i sidehoved eller sidefod (Acrobat Pro DC)

Sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering

Acrobat DC gør det muligt at tilføje et sidehoved og en sidefod hele vejen igennem en PDF-fil. Sidehoveder
og sidefødder kan indeholde dato, automatisk sidenummerering, Bates-numre på juridiske dokumenter eller
titlen og forfatteren. Du kan føje sidehoveder og sidefødder til en eller flere PDF-filer.

Du kan variere sidehoveder og sidefødder i en PDF-fil. Du kan f.eks. tilføje et sidehoved, der viser sidetallet i
højre side på ulige sider, og et andet sidehoved, der viser sidetallet i venstre side på lige sider. Når du tilføjer
Bates-nummerering, kan du angive antal cifre, startnummeret og det præfiks eller suffiks, der skal føjes til
hvert enkelt Bates-nummer.

Du kan definere og gemme dine sidehoveder og -fødder og genbruge dem senere, eller du kan bare nøjes
med at anvende et sidehoved og en sidefod og derefter fortsætte. Når du har anvendt et sidehoved og en
sidefod, kan du redigere, erstatte eller slette dem i PDF-filen. Du kan også gennemse sidehoveder og -
sidefødder, før du anvender dem, og justere deres margener, så de ikke overlapper indholdet på siden.

Tilføjelse af sidehoveder og sidefødder, mens et dokument er åbent

1. Åbn den PDF-fil, som du vil føje sidehovedet eller sidefoden til.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

Værktøjssættet Rediger PDF vises i den anden værktøjslinje.

Formateringsindstillinger og andre relaterede indstillinger vises i højre rude.

3. I den anden værktøjslinje skal du vælge Sidehoved og sidefod > Tilføj.

4. Angiv om nødvendigt værdier for Skrifttype og Margen.

Tekstegenskaberne gælder for alle sidehoved- og sidefodsposter, der udgør en del af
denne indstillingsdefinition. Du kan ikke anvende forskellige indstillinger for de enkelte
tekstfelter i sidehoveder og -fødder i den samme session i dialogboksen Tilføj
sidehoved og sidefod.

Du kan forhindre overlapning ved at klikke på linket Indstillinger for udseendet og
vælge Formindsk dokumentet for at undgå at overskrive tekst og grafik i dokumentet.
Vælg Bevar konstant placering og størrelse på vandmærketekst under udskrift af
forskellige sidestørrelser for at lade sidehoved- og sidefodsstørrelsen være konstant,
når PDF-filen udskrives i stort format.
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5. Skriv teksten i en af tekstboksene til sidehoveder og sidefødder. Hvis du vil indsætte
sidetal eller dags dato, skal du klikke i en boks og derefter klikke på de tilsvarende
knapper. Du kan vælge formatering for automatiske angivelser ved at klikke på
Sidenummer og datoformat.

Du kan kombinere tekst med datoer og sidetal. Du kan også føje adskillige
linjer tekst til en post.

6. Du kan angive de sider, som sidehovedet og -foden vises på, ved at klikke på
Indstillinger for sideområde. Angiv derefter et sideområde, og vælg en
undersætindstilling efter behov.

7. Gennemse resultaterne i området Eksempel, og brug indstillingen Sideeksempel for at
få vist PDF-dokumentets forskellige sider.

8. (Valgfrit) Klik på Gem indstillinger øverst i dialogboksen for at gemme disse indstillinger
for sidehoved og sidefod til senere brug.

9. (Valgfrit) Klik på Anvend på flere filer for at anvende de samme indstillinger på flere
PDF-filer. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg filerne.
Angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger,
og klik på OK.

Tilføjelse af sidehoveder og sidefødder uden at et dokument er
åbent (kun Windows)

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Sidehoved og sidefod > Tilføj.

3. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne.

Du kan også tilføje filer eller mapper ved at trække dem til dialogboksen.

4. Følg trin 4 til 8 i fremgangsmåden for at tilføje sidehoveder og sidefødder med et åbent
dokument. Klik på OK, når du er færdig med at indstille sidehoveder og sidefødder.

5. Angiv mappen og filnavnindstillinger i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Opdater sidehoved og sidefod

Opdateringen gælder det nyeste sæt sidehoveder og sidefødder.

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder sidehoved og sidefod.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

3. I den anden værktøjslinje skal du vælge Sidehoved og sidefod > Opdater.

4. Rediger indstillingerne efter behov.

Tilføj et andet sidehoved og en anden sidefod

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder sidehoved og sidefod.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

3. I den anden værktøjslinje skal du vælge Sidehoved og sidefod > Tilføj og derefter
klikke på Tilføj ny i den viste meddelelse.
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Forhåndsvisningen viser eksisterende sidehoveder og sidefødder.

4. Indtast tekst i tekstboksene til sidehovederne og -fødderne for at tilføje flere sidehoveder
og -fødder. Mens du skriver, opdateres udseendet af hele sidehovederne og -fødderne
på siden.

5. Vælg nye formateringsindstillinger efter behov, og læg igen mærke til opdateringen i
visningen.

Erstat alle sidehoveder og sidefødder

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder sidehoved og sidefod.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

3. I den anden værktøjslinje skal du vælge Sidehoved og sidefod > Tilføj og derefter
klikke på Erstat eksisterende i den viste meddelelse.

4. Angiv indstillingerne efter behov.

Denne proces gælder kun sidehoveder og sidefødder tilføjet i Acrobat 7.0 eller nyere.

Fjern alle sidehoveder og sidefødder

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Åbn den PDF-fil, der indeholder sidehoved og sidefod. Vælg derefter Værktøjer >
Rediger PDF > Sidehoved og sidefod > Fjern.
Hvis du vil fjerne sidehoveder og sidefødder fra flere PDF-filer, skal du lukke alle
åbne dokumenter og vælge Værktøjer > Rediger PDF > Sidehoved og sidefod >
Fjern. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg filerne. Klik på OK,
og angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen
Outputindstillinger.

Denne proces gælder kun sidehoveder og sidefødder, der er tilføjet i Acrobat 7.0 eller nyere.

Tilføj Bates-nummerering i sidehoved eller sidefod (Acrobat Pro
DC)

Bates-nummerering er en metode til indeksering af juridiske dokumenter, der letter identifikation og
gendannelse. Hver side i hvert dokument tildeles et entydigt Bates-nummer, der entydigt identificerer det,
samtidig med at nummeret også fastlægger dets tilknytning til andre Bates-nummererede dokumenter. Et
Bates-nummer vises som et sidehoved eller en sidefod på hver side i hvert PDF-dokument i gruppen.

Der henvises til Bates-identifikatoren som et tal, men det kan indeholde et alfanumerisk præfiks og suffiks.
Præfikset og suffikset kan gøre det nemmere at genkende filernes centrale emne.

Bates-nummerering er ikke tilgængelig til beskyttede eller krypterede filer og visse formularer.

Tilføj Bates-nummerering

Når du angiver dokumenter til Bates-nummerering, kan du tilføje PDF-filer og ikke-PDF-filer, der kan
konverteres til PDF. Processen konverterer andre filtyper end PDF-filer til PDF og føjer derefter Bates-numre
til den oprettede PDF-fil.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.



Bemærk:

Bemærk:

Værktøjssættet Rediger PDF vises i den anden værktøjslinje.

2. På den anden værktøjslinje skal du vælge Mere > Bates-nummerering > Tilføj.

3. Klik på Tilføj filer i dialogboksen Bates-nummerering, og vælg Tilføj filer, Tilføj
mapper eller Tilføj åbne filer. Vælg derefter filerne eller mappen.

Hvis du tilføjer en mappe, der indeholder andre filer end PDF-filer, tilføjes de
filer, der ikke er PDF, ikke.

Hvis nogle af filerne er beskyttede med adgangskode, vises en eller flere meddelelser,
hvor du skal indtaste den eller de korrekte adgangskode(r).

4. Benyt efter behov en af følgende fremgangsmåder på listen over filer:

Hvis du vil ændre den rækkefølge, som Bates-numre tildeles i, skal du markere en fil
og derefter trække den eller klikke på Flyt op eller Flyt ned.
Hvis du vil sortere listen, skal du klikke på et kolonnenavn. Klik igen for at sortere i
modsat rækkefølge.

5. Klik på Outputindstillinger for at angive en destinationsmappe til outputfiler og
filnavnindstillinger. Angiv indstillinger efter behov, og klik derefter på OK.

6. Klik på OK, når du har tilføjet og arrangeret filerne. Klik derefter i den relevante boks i
dialogboksen Tilføj sidehoved og sidefod for at placere indsættelsespunktet.

7. Klik på Indsæt Bates-nummer. Angiv derefter følgende:

Angiv i Antal tal, hvor mange tal Bates-nummeret består af, ved at angive et tal fra 3
til 15. Standardtallet er 6, hvilket producerer Bates-numre som 000001, 000002 osv.
Angiv i Starttal det tal, der skal tildeles den første PDF-fil på listen. Standarden er 1.
Skriv i Præfiks den tekst, der skal stå før Bates-nummeret.
Skriv i Suffiks den tekst, der skal stå efter Bates-nummeret.

Til retssager, som involverer et stort antal sider, skal du skrive en højere
værdi i Antal tal. Brug ikke tegnet # i præfiks- eller suffiksteksten.

8. Klik på OK, og foretag derefter de ændringer i indstillingerne, som du normalt ville
foretage for andre sidehoveder og sidefødder.

Tilføj flere dokumenter til en Bates-nummerserie

Inden du starter, skal du kende det sidste Bates-nummer i serien.

1. Følg fremgangsmåden, der er beskrevet i det forrige emne, for at starte Bates-
nummereringen, og vælg de filer, der skal føjes til serien.

2. Når du har klikket på Angiv Bates-nummer, skal du angive det næste nummer i serien i
Starttal. Angiv den tekst til Suffiks og Præfiks, som svarer til resten af serien.

3. Fuldfør ændringen af indstillingerne, og klik derefter på OK.

Søg efter Bates-nummererede PDF-filer

1. Vælg Rediger > Avanceret søgning.

2. Skriv hele eller en del af Bates-nummeret i søgefeltet eller sætningstekstfeltet.

Hvis du f.eks. vil finde et bestemt dokument, når du kender dets Bates-nummer, skal du
skrive hele nummeret som søgeteksten. Hvis du vil finde vilkårlige dokumenter i en
Bates-nummerserie, skal du skrive en bestemt del af Bates-serien, f.eks. præfikset eller
suffikset.

3. Under Hvor vil du søge skal du vælge Alle PDF-dokumenter i.
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4. Klik på Søg efter placering, og angiv placeringen.

5. Klik på Søg.

Hvis du vil søge efter Bates-nummererede PDF-filer i en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-
porteføljen og skrive hele eller en del af Bates-nummeret i feltet Søg på PDF-portefølje-værktøjslinjen.

Fjernelse af Bates-nummerering

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder bate-numre.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

3. På den anden værktøjslinje skal du vælge Mere > Bates-nummerering > Fjern.
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Beskær PDF-sider

Til toppen

Bemærk:

Vis alle bokse (Acrobat Pro DC)

CropBox

Beskær en side med beskæringsværktøjet
Fjern hvide margener
Fortryd beskæring

Du kan justere det synlige sideområde ved hjælp af værktøjet Beskær sider og dialogboksen Indstil
sidebokse. Beskæring kan være med til at skabe ensartethed i en PDF-fil, der består af sider af forskellig
størrelse.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Beskær en side med beskæringsværktøjet
Filstørrelsen reduceres ikke ved beskæring, da oplysninger ikke kasseres, men blot skjules.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

Værktøjssættet Rediger PDF vises i den anden værktøjslinje.

2. Klik på Beskær sider i den anden værktøjslinje.

3. Træk et rektangel på siden, hvor du vil beskære. Træk om nødvendigt i
beskæringsrektanglets hjørnehåndtag, indtil siden har den ønskede størrelse.

4. Dobbeltklik i beskæringsrektanglet.

Dialogboksen Indstil sidebokse åbnes og angiver margenmålene på
beskæringsrektanglet og på den side, der skal beskæres. Du kan tilsidesætte det
angivne beskæringsområde og dermed foretage nye markeringer i dialogboksen, før du
klikker på OK.

5. Hvis du vil anvende disse indstillinger på flere sider, skal du indstille sideområdet eller
klikke på Alt under Sideområde.

6. Klik OK for at beskære siden eller siderne.

Indstillinger for Margenkontrol i dialogboksen Indstil sidebokse

Dialogboksen Indstil sidebokse indeholder indstillinger for beskæring af sider. Indstillingerne for
Margenkontrol er følgende:

Viser sorte, røde, grønne og blå rektangler, der angiver CropBox, ArtBox,
TrimBox og BleedBox i eksempelvisningen. Hvis to (eller flere) margener falder sammen, vises kun én farvet
linje.

Definerer grænsen for sidens indhold, når den vises eller udskrives.
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ArtBox (Acrobat Pro DC)

TrimBox (Acrobat Pro DC)

BleedBox (Acrobat Pro DC)

Begræns proportioner

Fjern hvide margener

Sæt til nul

Gå tilbage til det valgte

Til toppen

Til toppen

Definerer sidens meningsfulde indhold, inklusive hvide områder.

Definerer de endelige mål på siden efter renskæring.

Definerer fritlægningskurven, når siden udskrives professionelt, for at tillade
papirtrimning og falsning. Udskrivningsmærker kan falde uden for bleedområdet.

Låser proportionerne for beskæringen, så alle margener har samme afstand.

Beskærer siden ud til grafikgrænsen. Denne indstilling er nyttig i forbindelse med
trimning af kanter på præsentationsdias, der er gemt som PDF-filer.

Gendanner beskæringsmargenerne til nul.

Går tilbage til den beskæringsmargen, som blev valgt med værktøjet Beskær side.

Fjern hvide margener

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

Værktøjssættet til produktion til udskrivning vises i den højre rude.

2. Klik på Indstil sidebokse.

Dialogboksen Indstil sidebokse vises.

3. Vælg Fjern hvide margener under Margenkontroller.

4. Hvis du vil fjerne hvide margener fra flere sider, skal du indstille sideområdet eller klikke
på Alt under Sideområde.

Fortryd beskæring

Filstørrelsen reduceres ikke ved beskæring af en PDF-fil, da oplysninger ikke kasseres, men blot skjules. Hvis
du gendanner sidestørrelsen, kan du føre siden og dens indhold tilbage til deres oprindelige tilstand.

1. Åbn dialogboksen Indstil sidebokse ved at vælge Beskær sider i indstillingsmenuen 

 i panelet Sideminiaturebilleder i navigationsruden.

2. Klik på knappen Sæt til nul for at nulstille margener til deres oprindelige sidemål.

Se også
Kombiner eller flet filer til én enkelt PDF
Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-filer
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Føj vandmærker til PDF-filer

Bemærk:

Til toppen

Tilføj eller erstat et vandmærke, mens et dokument er åbent
Tilføjelse og redigering af et vandmærke uden et åbent dokument (Kun Windows)
Tilføje eller erstatte et vandmærke i PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje
Opdater et vandmærke
Fjern vandmærker

Et vandmærke er tekst eller et billede, som vises enten foran eller bag ved eksisterende dokumentindhold
som et stempel. Du kan f.eks. anvende et "Fortroligt"-vandmærke på sider med følsomme oplysninger. Du
kan tilføje flere vandmærker til én eller flere PDF-filer, men hvert vandmærke skal tilføjes separat. Du kan
angive siden eller sideområdet, hvor hvert vandmærke skal vises.

I modsætning til et stempel er et vandmærke integreret i PDF-sider som et fast element. Et
stempel er en type PDF-kommentar, som andre læsere af PDF-filen kan åbne for at få vist en
tekstanmærkning og flytte, ændre eller slette.

Før og efter tilføjelse af vandmærke

Tilføj eller erstat et vandmærke, mens et dokument er åbent

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Vandmærke > Tilføj.

2. (Valgfrit) Du kan anvende vandmærket selektivt på enkelte sider ved at klikke på
Indstillinger for sideområde. Angiv derefter et sideområde, og vælg en
undersætindstilling efter behov.

3. Angiv vandmærket:



Bemærk:
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Hvis du vil genbruge et vandmærke og de vandmærkeindstillinger, du gemte i en
tidligere session, skal du vælge det i menuen Gemte indstillinger.

Hvis du vil oprette et tekstvandmærke, skal du vælge Tekst og skrive teksten i
boksen. Rediger indstillingerne for tekstformatering efter behov.

Vælg Filer, hvis du vil anvende et billede som vandmærke. Klik derefter på
Gennemse, og vælg billedfilen. Hvis filen har flere sider med billeder, skal du angive
det ønskede Sidetal.

Det er kun PDF-, JPEG- og BMP-billeder, som kan bruges som vandmærker.

4. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at ændre størrelsen på et billedvandmærke:

Hvis du vil tilpasse vandmærkets størrelse i forhold til størrelsen på den oprindelige
billedfil, skal du angive en procentdel i indstillingen Absolut skalering (i
kildeområdet i dialogboksen).

Hvis du vil ændre vandmærkets størrelse i forhold til PDF-filens sidestørrelse, skal du
angive en procentværdi i indstillingen Skalering i forhold til målside (i området
Udseende i dialogboksen).

5. Juster vandmærkets udseende og placering som nødvendigt.

6. (Valgfrit) Klik på Indstillinger for udseendet, og angiv følgende indstillinger:

Du kan angive, hvornår vandmærket vises, ved at vælge eller fravælge Vis under
udskrivning og Vis, når det er synligt på skærmen.

Du kan styre variationer i en PDF-fil med sider af forskellig størrelse ved at vælge
eller fravælge Bevar konstant placering og størrelse på vandmærketekst under
udskrift af forskellige sidestørrelser.

7. (Valgfrit) Klik på Anvend på flere filer for at anvende de samme indstillinger på flere
PDF-filer. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg derefter
filerne. Angiv derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen
Outputindstillinger, og klik på OK.

Tilføjelse og redigering af et vandmærke uden et åbent dokument
(Kun Windows)

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Vandmærke > Tilføj.

2. Klik på Tilføj filer i dialogboksen, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne.

Du kan også tilføje filer eller mapper ved at trække dem til dialogboksen.

3. Klik på OK for at lukke dialogboksen Tilføj vandmærke.

4. Følg trin 2 til 6 i fremgangsmåden til at tilføje eller erstatte et vandmærke med et åbent
dokument. Klik på OK, når du er færdig med at indstille vandmærket.

5. Angiv mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på
OK.

Tilføje eller erstatte et vandmærke i PDF-komponentfiler i en PDF-
portefølje

1. Vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-portefølje.

2. Følg trinnene i fremgangsmåden til at tilføje eller erstatte et vandmærke med et åbent
dokument.
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Opdater et vandmærke

1. Åbn en enkelt PDF-fil.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Vandmærke > Opdater.

3. Foretag ændringerne af vandmærket, og klik på OK.

Hvis der er flere vandmærker i en PDF-fil, opdaterer denne fremgangsmåde kun det første
vandmærke, du har tilføjet, mens alle andre vandmærker kasseres. Hvis du fortryder opdateringen af
vandmærkerne, når du har gennemført denne proces, skal du straks vælge Rediger > Fortryd vandmærke.

Fjern vandmærker

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en eller flere PDF-komponentfiler i en PDF-
portefølje. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Vandmærke > Fjern.

Hvis du vil fjerne vandmærker fra flere PDF-filer, skal du lukke alle åbne PDF-filer og
vælge Værktøjer > Rediger PDF > Vandmærke > Fjern. Klik på Tilføj filer i den
dialogboks, der åbnes, vælg Tilføj filer, og vælg derefter filerne. Klik på OK, og angiv
derefter mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger.
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Føj baggrunde til PDF-filer
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Tilføj, erstat eller rediger en baggrund
Opdater et nyligt redigeret baggrundsbillede
Fjern en baggrund fra valgte sider

Der vises en baggrund bag tekst og billeder på siden. Baggrunden kan bestå blot af en enkelt farve, eller du
kan bruge et billede. Du kan vælge at anvende en baggrund på bestemte sider eller sideområder i en eller
flere PDF-filer. En PDF-fil understøtter kun én baggrund pr. side, men baggrundene kan variere fra side til
side.

Før og efter tilføjelse af en baggrund

Tilføj, erstat eller rediger en baggrund

1. Åbn PDF-filen, som du vil føje baggrunden til.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

Værktøjssættet Rediger PDF vises på den anden værktøjslinje, og andre relaterede
indstillinger vises i højre rude.

Hvis der vises en meddelelse om, at det aktuelle dokument allerede har en
baggrund, skal du klikke på Erstat baggrund. Hvis du anvender den nye baggrund på et
begrænset sideområde, ændres den gamle baggrund ikke på sider uden for dette
område.

3. Vælg Mere > Baggrund > Tilføj.

4. (Valgfrit) Hvis du vil anvende baggrunden selektivt på enkelte sider, skal du klikke på
Indstillinger for sideområde. Angiv derefter et sideområde, og vælg en
undersætindstilling efter behov.
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5. Angiv baggrunden:

Du kan genbruge en baggrund og baggrundsindstillinger, du har gemt i en tidligere
session, ved at vælge den i menuen Gemte indstillinger.

Vælg Fra farve for at anvende en baggrund med en ren farve. Vælg derefter en

farveprøve eller brugerdefineret farve fra farvevælgeren .

Hvis du vil bruge et billede, skal du vælge Fil og derefter vælge billedfilen. Hvis du vil
vælge et bestemt billede i en fil med flere sider, skal du angive det i Sidetal.

Det er kun PDF-, JPEG- og BMP-filer, der kan bruges som baggrundsbilleder.

6. Juster baggrundens udseende og placering efter behov.

7. (Valgfrit) Sådan anvender du samme baggrund til flere PDF-filer:

a. Klik på Anvend på flere Filer.

b. Klik på Tilføj filer, vælg Tilføj filer eller Tilføj åbne filer, og vælg derefter
filerne.

c. Klik på OK.

d. Angiv mappen og indstillinger for filnavne i dialogboksen Outputindstillinger, og
klik på OK.

Opdater et nyligt redigeret baggrundsbillede

Hvis den oprindelige billedfil, som du bruger som baggrund, ændres, kan du opdatere PDF-filen, så den viser
den nye version af billedet, i stedet for at fjerne den tidligere version og tilføje den nye.

1. Åbn PDF-filen, der indeholder den baggrund, du vil opdatere.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

Værktøjssættet Rediger PDF vises i den anden værktøjslinje.

3. Vælg Mere > Baggrund > Opdater i den anden værktøjslinje.

4. Klik på OK, eller foretag andre ændringer i baggrundsindstillingerne, og klik derefter på
OK.

Denne proces gælder kun for baggrunde, der er tilføjet i Acrobat 7.0 eller nyere.

Fjern en baggrund fra valgte sider

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder baggrunden.

2. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

Værktøjssættet Rediger PDF vises i den anden værktøjslinje.

3. Vælg Mere > Baggrund > Fjern i den anden værktøjslinje.

4. Klik på Ja for at bekræfte fjernelse af baggrunden.
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Udgiv og del PDF-porteføljer
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Udgiv PDF-portefølje på et websted (Acrobat Pro DC)
Del PDF-porteføljer

Udgiv PDF-portefølje på et websted (Acrobat Pro DC)

Acrobat DC kan konvertere en PDF-portefølje til en SWF-fil, som andre kan se på et websted. Alle
filnavigations- og videokontrolelementer er tilgængelige for brugere med adgang til webstedet. Hvis du vil
have vist, hvordan PDF-porteføljen vises på et websted, skal du udgive indholdet på webstedet. Du kan ikke
få vist et eksempel ved at åbne den udgivne PDF-portefølje på din lokale computer.

Du kan se og udtrække filer fra en udgivet PDF-portefølje. Åbn en PDF-portefølje i Acrobat DC for
at redigere den.

1. Vælg Filer > Gem PDF-portefølje som websted i en åben PDF-portefølje.

2. Vælg en mappe, eller opret en ny, til de gemte webfiler. Klik på OK.

En ny mappe gør det nemmere at finde de gemte filer.

Datamappen indeholder webstedets struktur og en webafspiller.

3. (Valgfrit) Rediger filen index.html. Du kan f.eks. matche et eksisterende websteds
udseende eller integrere PDF-porteføljen i en eksisterende webside.

4. Kopier hele datamappen og filen index.html til en webserver. Du kan overføre dataene
ved at bruge FTP, tilslutte serveren som en lokal disk eller bruge en anden metode.

5. Notér webadressen (URL) på den gemte HTML-fil.

6. Angiv webadressen på HTML-siden i en webbrowser, og start med http:// eller
https://.
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Tip til korrekt afspilning

Installer Flash Player 10.1 eller nyere. Tidligere versioner af Flash Player kan ikke afspille
en udgivet PDF-portefølje.

Brug Acrobat DC PDF-porteføljer. Du kan ikke udgive Acrobat 9 PDF-porteføljer på et
websted.

Brug kun systemskrifttyper i PDF-porteføljen og ikke formateret tekst, integrerede
skrifttyper eller andre installerede skrifttyper.

Åbn filen index.html fra en webserver (http:// eller https://) og ikke fra din lokale computer.

Undgå at føje vedhæftede SWF-filer eller videoer til PDF-porteføljen. Videoafspilning og
vedhæftede SWF-filer understøttes ikke i en udgiven PDF-portefølje.

Del PDF-porteføljer

Du kan dele en PDF-portefølje med andre ved at sende den i en e-mail eller overføre den til Acrobat.com,
der er en sikker webtjeneste. (Se Fildeling.)

Relaterede links
Udskriv PDF-filer i en PDF-portefølje
Find tekst i flere PDF-filer
Oversigt over PDF-porteføljer
Opret og tilpas PDF-porteføljer
Arbejde med komponentfiler i en PDF-portefølje
Fletning af PDF-filer og inkludering af andet indhold
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Arbejde med komponentfiler i en PDF-portefølje
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Vis filer på en liste
Rediger fildetaljer i en liste (Acrobat Pro DC)
Sortér, filtrer og skift rækkefølge på filer eller mapper (Acrobat Pro DC)
Åbn, rediger og gem komponentfiler
Redigere komponentfilnavne og beskrivelser i en PDF-portefølje
Udtrække komponentfiler i en PDF-portefølje

Du kan sortere og se en forhåndsvisning af komponentfiler i en PDF-portefølje samt åbne, redigere og
gemme komponentfiler i det program, de blev oprettet i. Nogle filtyper kræver, at du installerer det oprindelige
program på computeren.

Vis filer på en liste

Klik på Vis > Portefølje > Detaljer i en åbnet PDF-portefølje. Listen over komponentfiler i PDF-porteføljen
vises under den anden værktøjslinje. Hvis du vil sortere fildetaljerne i stigende eller faldende rækkefølge, skal
du klikke på et kolonnenavn. Klik på det endnu en gang for at vende rækkefølgen om.

Rediger fildetaljer i en liste (Acrobat Pro DC)

1. Klik på Vis > Portefølje > Detaljer i en åbnet PDF-portefølje.

Listen over komponentfiler i PDF-porteføljen vises under den anden værktøjslinje.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i ruden med fillisten:

Hvis du vil vise eller skjule en kolonne på listen, skal du højreklikke på og vælge Vis
og derefter vælge kolonnenavnet.

Hvis du vil sortere påkrævede kolonner i stigende eller faldende rækkefølge, skal du
klikke på en kolonneoverskrift. Klik endnu en gang for at omvende rækkefølgen

Hvis du vil tilføje eller ændre en fils oplysninger, skal du højreklikke på filnavnet og
vælge Rediger værdi og derefter vælge den type oplysninger, du vil opdatere. Du
kan f.eks. tilføje en beskrivende oplysninger om filen ved at højreklikke på filnavnet,
vælge Rediger værdi > Beskrivelse. Skriv filbeskrivelsen i dialogboksen Rediger
beskrivelse.

Hvis du vil tilføje en kolonne, skal du højreklikke på og vælge Porteføljeegenskaber.
I dialogboksen Porteføljeegenskaber skal du klikke på Tilføj og skrive navnet på
den kolonne, du vil tilføje, og klikke på OK.

Hvis du vil slette valgfrie kolonner, skal du åbne dialogboksen
Porteføljeegenskaber, vælge navnet på den kolonne, du vil slette, og derefter klikke
på Slet. Du kan ikke slette påkrævede kolonner som f.eks. Navn, Ændret, Størrelse
og Oprettet.

Hvis du vil ændre en kolonnes rækkefølge, skal du åbne dialogboksen
Porteføljeegenskaber, vælge kolonnenavnet og klikke på knappen Op eller Ned. Du
kan også trække en kolonne i ruden med fillisten.
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Hvis du vil skifte rækkefølgen af filer, kan du se under Sortér, filtrer og skift
rækkefølge på filer eller mapper.

Sortér, filtrer og skift rækkefølge på filer eller mapper (Acrobat Pro
DC)

Komponentfiler er som standard arrangeret og sorteret alfabetisk efter filnavn. Filer vises og udskrives i
denne rækkefølge.

Du kan ændre eller tilpasse den rækkefølge, som filer vises i. Filer udskrives derimod altid alfabetisk.

Sortering af filer i layouttilstand (eksempelvisning) ændrer kun rækkefølgen for den aktuelle
session. Næste gang du åbner PDF-portefølje, vises den i den rækkefølge, der er angivet i dialogboksen
Porteføljeegenskaber.

1. Åbn dialogboksen Porteføljeegenskaber.

Hvis du er i layoutvisning, skal du højreklikke på venstre rude og vælge
Porteføljeegenskaber. Og hvis du er i fillistevisningen, skal du højreklikke på ruden med
fillisten og vælge Porteføljeegenskaber.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Porteføljeegenskaber:

Hvis du vil ændre rækkefølgen af kolonner i ruden med fillisten, skal du markere et
kolonnenavn og bruge knappen Op eller Ned.

Hvis du vil angive den rækkefølge, som filer vises i, når PDF-porteføljen oprindeligt
åbnes, skal du vælge et kolonnenavn i menuen Sortér efter og derefter angive
Sorteringsrækkefølge. Hvis du f.eks. vil have filer vist efter, hvornår de sidst blev
ændret, skal du vælge Ændret i menuen Sortér efter og derefter angive
Sorteringsrækkefølge som Stigende eller Faldende.

Hvis du vil angive den måde, PDF-porteføljer vises på, skal du vælge det i menuen
Startvisning.

3. Gem PDF-porteføljen.

Åbn, rediger og gem komponentfiler

Du kan åbne, redigere og gemme en komponentfil i det program, den oprindeligt blev oprettet i, når
programmet er installeret på din computer. Eventuelle ændringer, du udfører på komponentfiler, påvirker ikke
de oprindelige filer uden for din PDF-portefølje.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Højreklik/Ctrl-klik på filen i layouttilstand (eksempelvisning), og vælg Åbn fil i det
oprindelige program (ikke PDF-filer) eller Åbn fil (PDF-filer).

Klik på linket Åbn dokument øverst til højre i Acrobat DC-vinduet.

Komponentfilen åbnes i et nyt vindue. Hvis du ser PDF-porteføljen i en
browser, åbnes filen uden for browseren i det separate Acrobat-produkt.

2. Hvis der åbnes en bekræftelsesdialogboks, skal du vælge Åbn denne fil eller Tillad
altid åbning af denne type filer – hvis du har tillid til formatet – og klikke på OK.

3. Rediger filen, som du ønsker, og gem den derefter.

Redigere komponentfilnavne og beskrivelser i en PDF-portefølje
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Åbn ruden med fillisten ved at vælge Vis > Portefølje > Detaljer.

Benyt en af følgende fremgangsmåder i ruden med fillisten:

Hvis du vil redigere en komponentfils viste navn, skal du højreklikke på filnavnet og
vælge Rediger værdi > Navn. Skriv komponentfilens nye navn, og klik på OK. Det
opdaterede navn vises i kolonnen Navn i ruden med fillisten.

Hvis du vil redigere en komponentfils beskrivelse, skal du højreklikke på filnavnet og
vælge Rediger værdi > Beskrivelse. Skriv beskrivelsen, og klik på OK. Den
opdaterede beskrivelse vises i kolonnen Beskrivelse i ruden med fillisten.

Udtrække komponentfiler i en PDF-portefølje

Du kan trække filer ud af vinduet PDF-portefølje til computeren. Udtrækning sletter ikke filen fra PDF-
porteføljen.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Højreklik på komponentfilens navn i tilstanden Layout eller Detaljer, og vælg Udtræk
fra portefølje.

Markér en eller flere filer, og træk dem derefter til skrivebordet.

Adobe anbefaler derudover
Udskriv PDF-filer i en PDF-portefølje
Find tekst i flere PDF-filer
Oversigt over PDF-porteføljer
Opret og tilpas PDF-porteføljer
Udgiv og del PDF-porteføljer
Fletning af PDF-filer og inkludering af andet indhold

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Opret PDF-porteføljer (Acrobat Pro DC)
Tilføjelse af filer og mapper i en PDF-portefølje
Tilføjelse af webindhold til en PDF-portefølje
Konverter multimediefiler i en PDF-portefølje (Acrobat Pro DC)
Fjern eller udtræk filer og mapper fra en PDF-portefølje

Opret PDF-porteføljer (Acrobat Pro DC)

Oprettelse af PDF-porteføljer er blevet forenklet i den aktuelle version af Acrobat Pro DC. Du behøver ikke
længere at have Flash Player installeret for at oprette eller se porteføljer. Du kan nemt oprette mapper i din
PDF-portefølje, slette komponentfiler og -mapper, redigere filnavne på komponenter samt tilføje og redigere
beskrivelser af komponentfiler.

Opret en grundlæggende PDF-portefølje med nogle få hurtige trin.

1. Start Acrobat DC, og vælg Filer > Opret > PDF-portefølje.

2. Træk filer til dialogboksen Opret PDF-portefølje.

Alternativt kan du vælge en indstilling i menuen Tilføj filer. Du kan tilføje en filer, mapper
med filer, sider fra en scanner, webside eller elementer i Udklipsholder.

3. Klik på Opret for at føje filerne til PDF-porteføljen.

De valgte filer føjes til din portefølje, og der vises en værktøjslinje med filernes
miniaturebilleder i venstre rude.  

a – PDF-porteføljens anden værktøjslinje, b – den venstre rude med filernes
miniaturebilleder

I Windows kan Acrobat PDFMaker i Outlook og Lotus Notes oprette PDF-porteføljer, når du
konverterer e-mails.



Bemærk:

Tilføjelse af filer og mapper i en PDF-portefølje

Da du ikke kan ændre rækkefølgen af filer i PDF-porteføljen, anbefales det at tilføje filerne i
fortløbende rækkefølge. Og hvis du tilføjer en mappe, tilføjes filerne i den mappe i alfabetisk rækkefølge.  

Du kan føje indhold til en eksisterende PDF-portefølje.

Benyt en af følgende fremgangsmåder fra en åben PDF-portefølje:

Klik på Tilføj filer  i venstre rude, og vælg Tilføj filer, Tilføj mappe eller Tilføj
webindhold.

Opret en mappe ved at klikke på ikonet Opret mappe  på den anden
værktøjslinje. 

Du kan tilføje filer fra din computer ved at trække filer eller mapper over til PDF-
porteføljens arbejdsrum eller til en mappe, som er tilgængelig i venstre rude.

Den bedste ydelse opnås ved at holde det samlede antal filer på 15 eller derunder og
den samlede størrelse på alle komponentfiler under 50 MB.

Tilføjelse af webindhold til en PDF-portefølje

Du kan oprette et hyperlink til websteder eller integrere videokoder. Det er praktisk at oprette links til
webindhold, når du vil reducere filestørrelsen på PDF-porteføljen.

1. Klik på Tilføj filer i venstre rude, og vælg Tilføj webindhold. 

2. Indtast et filnavn til og en beskrivelse af det webindhold, der bliver føjet til PDF-
porteføljen. Denne webfil opretter et link til det webindhold, som du angiver.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil oprette et link til et websted, skal du vælge Tilføj et weblink og derefter
tilføje webadressen.

Hvis du vil integrere en videokode, skal du vælge Tilføj en integrationskode og
derefter indsætte videoens integrationskode. Websteder til deling af videoer
indeholder normalt en måde at kopiere en videos integrationskode på. Et websted
kan f.eks. indeholde en integrationsboks, som viser koden og andre
integrationsindstillinger.

Konverter multimediefiler i en PDF-portefølje (Acrobat Pro DC)

Du kan konvertere følgende komponentmultimediefiler til PDF i en PDF-portefølje: SWF-filer og mp3. Du kan
også konvertere disse filer til PDF, hvis de er kodet i H.264 (med AAC-audio): MOV, M4V, MP4, 3GP og
3G2. (H.264 og AAC er kodnings- og komprimeringsindstillinger til film).

1. Højreklik/Ctrl-klik på en eller flere multimediefiler i PDF-porteføljen, og vælg Konverter
til PDF.

2. Hvis der vises en dialogboks, skal du vælge de ønskede indstillinger og klikke på OK.

Fjern eller udtræk filer og mapper fra en PDF-portefølje

Hvis du sletter en mappe, slettes alle filerne i den fra PDF-porteføljen. Du kan også udtrække en eller flere
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komponenter fra PDF-porteføljen og gemme dem enkeltvis.  

Vælg en eller flere filer eller mapper fra en åben PDF-portefølje i PDF-portefølje, og

tryk på Slet, eller klik på Slet fil-ikonet  for at fjerne det valgte element fra
porteføljen.
Hvis du vil udtrække (eller gemme) et element fra din portefølje, skal du klikke på

ikonet Udtræk fra portefølje , vælge en placering, hvor elementet skal gemmes,
og klikke på Gem.  

Relaterede links

Udskriv PDF-filer i en PDF-portefølje
Find tekst i flere PDF-filer
Oversigt over PDF-porteføljer
Arbejde med komponentfiler i en PDF-portefølje
Udgiv og del PDF-porteføljer
Fletning af PDF-filer og inkludering af andet indhold
Konverter e-mailmeddelelser til PDF-filer
Gem en PDF
Adobe PDF-konverteringsindstillinger

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/ways-print-pdfs.html#print_pdfs_in_a_pdf_portfolio
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/searching-pdfs.html#find_text_in_multiple_pdfs
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/overview-pdf-portfolios.html#overview_of_pdf_portfolios
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/component-files-pdf-portfolio.html#working_with_component_files_in_a_pdf_portfolio
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/publish-share-pdf-portfolios.html#publish_and_share_pdf_portfolios
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/merging-files-single-pdf.html#merging_files_into_single_pdf
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/creating-pdfs-pdfmaker-windows.html#convert_email_messages_to_pdfs
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/saving-pdfs.html#save_a_pdf
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/pdf-conversion-settings.html#adobe_pdf_conversion_settings
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Tilføjelse og sletning

Visning

Redigering

Distribution

Sortering

Udskrivning

Søgning

Medtagning af andre formater

Uafhængighed fra kildefiler

Om PDF-porteføljer
Oversigt over vinduer til PDF-porteføljer
Andre funktioner, der er tilgængelige i porteføljer

Om PDF-porteføljer

En PDF-portefølje indeholder flere filer, der er samlet i en integreret PDF-enhed. Filerne i en PDF-portefølje
kan bestå af mange forskellige filtyper, der er oprettet i forskellige programmer. En PDF-portefølje kan f.eks.
indeholde tekstdokumenter, e-mails, regneark, CAD-tegninger og PowerPoint-præsentationer. De oprindelige
filer bevarer deres individuelle identitet, men samles i én PDF-portefølje-fil. Du kan åbne, læse, redigere og
formatere hver komponentfil uafhængigt af de andre komponentfiler i PDF-porteføljen.

Afhængigt af omstændighederne er der langt flere fordele forbundet med PDF-porteføljerne end ved at flette
flere filer til en enkelt PDF-fil:

Tilføj eller fjern nemt filer uden at skulle finde og markere alle de sider, der oprindeligt
kommer fra denne fil.

Få vist komponentfiler hurtigt uden at skulle åbne dem i de oprindelige programmer.

Rediger individuelle filer i PDF-porteføljen uden at påvirke de andre filer. Du kan f.eks.
omnummerere sider i ét dokument uden at skulle omnummerere andre dokumenter i PDF-porteføljen. Du kan
også redigere andre filer end PDF-filer i deres oprindelige programmer fra en PDF-portefølje. Eventuelle
ændringer, du foretager, gemmes i filen i PDF-porteføljen.

Del en PDF-portefølje med andre, så du er sikker på, at de får alle komponentdele. Udgiv en
PDF-portefølje på et websted, så andre kan få den vist.

Sorter komponentfiler efter kategorier, som du kan tilføje i, slette, skjule og tilpasse. Du skal blot
klikke på et kolonnenavn for at sortere listen.

Udskriv alle PDF-filer i en PDF-portefølje eller valgte PDF-komponentfiler.

Søg i én eller alle filer i en PDF-portefølje. Du kan også søge i andre filer end PDF-komponentfiler.

Føj filer, der ikke er i PDF-format, til en eksisterende PDF-portefølje uden at
skulle konvertere dem til PDF-format.

Kildefilerne til en PDF-portefølje – også eksisterende filer, som du føjer til PDF-
porteføljen – ændres ikke, når du opretter en PDF-portefølje. Ændringer, du foretager i komponentfilerne i en
PDF-portefølje, ændrer ikke de oprindelige filer, som du brugte til at oprette PDF-porteføljen. Du kan flytte
PDF-porteføljen lige hvorhen på computeren eller netværket, du vil, uden at du risikerer at miste
komponenter, eller at forbindelsen til dem afbrydes.



Genbrug
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Medtag den samme fil i flere PDF-porteføljer.

Oversigt over vinduer til PDF-porteføljer

I Acrobat DC opretter og redigerer du PDF-porteføljer og arbejder med komponentfiler ved hjælp af
forskellige elementer, f.eks. ruder, værktøjslinjer og vinduer.

PDF-portefølje i Acrobat DC

A. Værktøjslinjen PDF-portefølje B. Komponentfiler og -mapper i venstre navigationsrude  C. Knapperne
Forrige og Næste (pile) til at rulle gennem komponentfiler D. Link til at åbne komponentfilen 

Værktøjslinjen PDF-portefølje er placeret lige under hovedværktøjslinjen. Du kan udføre
almindelige opgaver som f.eks. tilføjelse af filer eller mapper, oprettelse af en ny mappe,
udpakning af komponentfil eller sletning af komponentfil.

I den venstre navigationsrude viser de filer og mapper, der er inkluderet i PDF-
porteføljen. Filerne og mapperne vises som standard i alfabetisk rækkefølge. Du kan
ændre rækkefølgen ved at konfigurere sorteringsrækkefølgen i dialogboksen
Porteføljeegenskaber.

Knapperne Forrige og Næste gør det muligt at rulle gennem de filer og mapper, der er
inkluderet i PDF-porteføljen. Der vises som standard et eksempel på den valgte fil. Hvis
komponentfilen imidlertid ikke er en PDF-fil, vises knappen Eksempel i
dokumentområdet. Ved at klikke på knappen Eksempel kan du få vist filens indhold i
selve PDF-porteføljen.

Linket Åbn dokument åbner den valgte komponentfil til redigering. Hvis det er en PDF-fil,
åbnes filen i dokumentområdet, hvor du kan arbejde på den som med et hvilket som helst
andet PDF-dokument. Ellers, hvis filen ikke er en PDF-fil, så åbnes den i dens oprindelige
program. Når du foretager ændringer i komponentfilen og gemmer den, bliver det nyere
indhold tilgængeligt i PDF-porteføljen.

Layout (eksempeltilstand) viser eksempel af komponentfilen i PDF-porteføljen afhængigt
af filtypen. Du kan få oplysninger om, hver enkelt type eksempel under Visningstilstande



for portefølje.

Detaljer eller filer viser fildetaljerne på en liste. Du kan klikke på et kolonnenavn for at
sortere i stigende eller faldende rækkefølge.

En PDF-portefølje er tilgængelig, når den åbnes i detalje- eller filtilstanden. Denne
tilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks.
bevægelseshæmmede, blinde og svagtsynede. Hvis du vil åbne alle PDF-porteføljer i
filtilstand, skal du åbne dialogboksen Indstillinger ved at vælge Rediger > Indstillinger
(Windows). Kun i Acrobat DC skal du vælge Acrobat > Indstillinger (Mac OS). Vælg
Tilgængelighed under Kategorier, og vælg derefter Vis porteføljer i filtilstand.

 

Visningstilstande for portefølje

Du kan få vist komponentfilerne på to forskellige måder – layouttilstanden (eller eksempeltilstanden) og
detaljetilstanden (eller filtilstanden). I layouttilstanden vises komponentfilerne i den venstre navigationsrude,
sådan som det er vist i den forudgående figur. I detaljetilstanden vises komponentfilerne med det samme
under den anden værktøjslinje, sådan som det er vist på det følgende skærmbillede:

Visning af en PDF-portefølje i detalje- eller filtilstand

I begge visninger kan du få vist billeder og sider samt afspille videoer og SWF-filer. I detaljevisningen kan du
imidlertid også få vist oplysninger om en fil. Du kan udtrække (flytte) en fil til din computer. Du kan også åbne
en fil i det oprindelige program (hvis det er installeret på computeren). Du kan skifte mellem layout- og
detaljevisningen ved at vælge den ønskede indstilling fra menuen Vis > Portefølje.

Platformsvisningen er også tilgængelig, hvor der vises et eksempel i fuld størrelse i dokumentvinduet. PDF-,
SWF- og HTML-filer vises som standard i dokumentvinduet. Du åbner andre filtyper i platformsvisning, f.eks.
e-mailporteføljer, filer med formularsvar og sikre PDF-dokumenter, ved at vælge Vis > Portefølje > Vis fil.
Hvis du vil lukke platformsvisningen, skal du klikke på ikonet for luk eksempel (X) efter filnavnet på den
anden værktøjslinje.
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Reducer filstørrelse

Beskyt portefølje med adgangskode

Bemærk:

Udskriv

Klik på X-knappen for at lukke platformsvisningstilstanden.

Skift mellem tilstandene layout, detaljer og platformseksempel

Du kan skifte mellem layout- og detaljevisningen ved at vælge den ønskede indstilling fra menuen Vis >
Portefølje.

Du kan også skifte til tilstanden platformseksempel ved at vælge Vis > Portefølje > Vis fil.

Andre funktioner, der er tilgængelige i porteføljer

Følgende kommandoer er tilgængelige for komponentfiler i PDF-porteføljer:

Reducerer filstørrelsen på PDF-komponentfiler. Se Reducer filstørrelse ved at gemme
for at få flere oplysninger.

Tilfører sikkerhed til dokumenter i en PDF-portefølje eller til PDF-
komponentfiler i en PDF-portefølje. Hvis du vil føje sikkerhed til PDF-komponentfiler, skal du vælge Filer >
Porteføljeegenskaber og vælge fanen Sikkerhed. Se Beskyt dokumenter med adgangskode for at få flere
oplysninger. Brug Forsiden (Vis > Portefølje > Forside) til at føje sikkerhed til hele PDF-porteføljen. Du kan
f.eks. bruge Forsiden til at signere PDF-porteføljens overordnede fil eller tilføje en adgangskode for at åbne
PDF-porteføljen. Funktionalitet, som du angiver på Forsiden, angår hele samlingen af komponentfiler i PDF-
porteføljen.

Andre sikkerhedsfunktioner, inklusive certifikatsikkerhed, er også tilgængelige til PDF-porteføljer
og komponentfiler. Se Valg af sikkerhedsmetode for PDF-filer for at få flere oplysninger.

Udskriver komponentdokumenter. Se Udskriv PDF-filer i en PDF-portefølje for at få flere
oplysninger.

Adobe anbefaler derudover
Udskriv PDF-filer i en PDF-portefølje
Find tekst i flere PDF-filer
Opret og tilpas PDF-porteføljer
Arbejde med komponentfiler i en PDF-portefølje
Udgiv og del PDF-porteføljer
Fletning af PDF-filer og inkludering af andet indhold
PDF-porteføljer og digitale signaturer
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Korrekturer og kommentarer



Opmærk tekst med redigeringer

Bemærk:

Erstatte tekst
Tilføj en note til en tekstredigering
Indsættelse af tekst
Sletning af tekst
Sletning af tekstopmærkninger
Fremhævning, gennemstregning eller understregning af tekst

I Reader er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor
kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge tekstredigeringskommentarer i et PDF-dokument til at angive, hvor tekst skal redigeres i
kildefilen. Tekstredigeringskommentarer ændrer ikke den egentlige tekst i PDF-dokumentet. De angiver
derimod, hvilken tekst der skal slettes, indsættes eller udskiftes i den kildefil, som PDF-dokumentet blev
oprettet ud fra.

Acrobat indeholder to grundlæggende metoder til at tilføje tekstredigeringsanmærkninger: marker først og
marker sidst.

Markér først eller værktøjet Markering af tekstrettelse

Brug markeringsværktøjet  eller værktøjet Markering af tekstrettelse, og højreklik (Windows), eller tryk på
Ctrl og klik (Mac OS) på den valgte tekst for at åbne en menu med indstillinger for tekstredigering. Når du har
markeret teksten, kan du også klikke på et tekstredigeringsværktøj.

Marker sidst

Klik på tekstredigeringsværktøjet, og marker derefter teksten.

I Acrobat til Windows kan du eksportere tekstredigeringer direkte til det Microsoft Word-dokument, som PDF-
dokumentet er baseret på, for at gennemgå kildedokumentet. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du bruge
PDFMaker i Word til at oprette PDF-dokumentet med. Inden du eksporterer tekstredigeringer, skal du sørge
for, at indsætningskommentarer bruger nøjagtig den tekst, inklusive mellemrum og linjeskift, som du ønsker at
tilføje. Hvis du indsætter ekstra instruktioner (f.eks. "Tilføj følgende:"), skal de slettes manuelt fra Word-
dokumentet.

I Acrobat Proi Windows kan du eksportere tekstredigeringskommentarer direkte til det Autodesk AutoCAD-
dokument, som PDF-dokumentet er baseret på, for at medtage dine redigeringer. Hvis du vil bruge denne
funktion, skal du bruge PDFMaker i AutoCAD til at oprette PDF-dokumentet i.

Indstillingen Erstat tekst

A. Markeret tekst streges ud. B. Ny tekst føjes til en tilknyttet pop op-note. 
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Erstatte tekst

1. Vælg Værktøjer > værktøjslinjen Kommentar, og vælg Tilføj note for at erstatte tekst 
.

2. Marker teksten. Markeret tekst streges ud, og en pop op-note åbnes.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Skriv den tekst, der skal indsættes eller tilføjes. Der vises et indsætningspunkt .

Hvis du vil angive, at der skal indsættes et nyt afsnit, skal du trykke på Enter og
derefter lukke pop op-noten uden at indsætte tekst. Der vises et indsætningspunkt 

 for afsnittet.

Tilføj en note til en tekstredigering

1. Brug markeringsværktøjet, og højreklik på en tekstredigering.

2. Vælg Åbn pop op-note i menuen.

3. Skriv din note i pop op-noten.

Indsættelse af tekst

1. Under Værktøjer > værktøjslinjen Kommentar skal du vælge værktøjet Indsæt tekst ved
markør .

2. Klik på det sted mellem ordene eller tegnene, hvor du vil indsætte teksten.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Skriv den tekst, du vil indsætte.

Hvis du vil angive, at der skal indsættes et nyt afsnit, skal du trykke på Enter og
derefter lukke pop op-noten uden at indsætte tekst. Der vises et indsætningspunkt 

 for afsnittet.

Hvis du vil angive, at der skal indsættes et mellemrum, skal du trykke på
mellemrumstasten og derefter lukke pop op-noten uden at indsætte tekst. Der vises
et indsætningspunkt  for mellemrummet.

Du kan også angive tekstredigeringer ved at bruge markeringsværktøjet til at markere
tekst. Højreklik på den markerede tekst, og vælg derefter en
tekstredigeringsanmærkning.

Sletning af tekst

1. Under Værktøjer > værktøjslinjen Kommentar skal du vælge værktøjet
Gennemstregning .

2. Marker den tekst, der skal markeres til sletning.



  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Til toppen

Bemærk:

Bemærk:

Sletning af tekstopmærkninger
Hvis markeringskommentarer er stakkede, skal du slette kommentarerne i Kommentarlisten: Vælg
Kommentar > Kommentarliste, vælg kommentaren, og tryk på Slet.

Marker opmærkningen, og tryk på Slet.

Fremhævning, gennemstregning eller understregning af tekst
I Reader er kun Gul seddel og fremhævningsværktøjet tilgængeligt. Andre

kommenteringsværktøjer er kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er aktiveret. PDF-
dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge tekstfremhævnings-, tekstgennemstregnings- eller tekstunderstregningsværktøjerne til at tilføje
kommentarer alene eller i forbindelse med noter.

Du kan tilføje en fremhævning med en note, eller du kan udstrege tekst eller understrege tekst ved at
markere teksten med markeringsværktøjet, højreklikke og derefter vælge indstillingen i den viste menu. Hvis
du skal opmærke meget tekst, er det dog lettere og hurtigere at bruge de specialiserede værktøjer.

1. Vælg Kommentar > Anmærkninger, og vælg værktøjet tekstfremhævning , værktøjet
tekstgennemstregning  eller værktøjet tekstunderstregning .

Hvis du vil anvende mere end én kommentar med tekstgennemstregnings-
eller tekstunderstregningsværktøjet, skal du vælge Lad værktøj være aktivt i
indstillingsmenuen, når du har valgt værktøjet. Værktøjet Fremhæv tekst forbliver aktivt,
efter at du har skrevet den første kommentar.

2. Træk fra begyndelsen af den tekst, du vil opmærke. Hold Ctrl nede, og træk for at
opmærke et rektangulært tekstområde. Denne funktion er især velegnet til opmærkning
af tekst i en kolonne.

3. (Valgfrit) Dobbeltklik på opmærkningen for at tilføje en note, og skriv tekst i en pop op-
note.

Relaterede links
Deling af PDF-filer og samarbejde i realtid
Forberedelse af en PDF-korrektur
Start af en korrektur
Deltagelse i en PDF-korrektur
Sporing og styring af PDF-korrekturer
Tilføjelse af et stempel til en PDF-fil
Kommentering i PDF-filer
Håndtering af kommentarer
Importering og eksportering af kommentarer
Godkendelse af arbejdsforløb
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Om administrerede PDF-korrekturer
Vælge en distributionsindstilling til korrekturer og formularer
Aktivér kommentarer for Reader-brugere (Acrobat Pro DC)
Vælg et mailprogram til korrekturer
Angivelse af en server

Om administrerede PDF-korrekturer

I en administreret korrektur bruger du en guide til at konfigurere korrekturen, angive dokumentplaceringen og
invitere deltagere. Det er ikke nødvendigt at importere kommentarer, aktivere kommentering for Reader-
brugere eller manuelt spore svar fra korrekturlæsere.

Acrobat Pro DC skal være installeret for at aktivere kommentering for Acrobat Reader DC-brugere
i styrede korrekturer. Du kan ikke aktivere kommentering for Acrobat Reader DC-brugere med Acrobat
Standard DC.

Acrobat indeholder to typer administrerede korrekturer: delte og mailbaserede korrekturer. Hver type korrektur
har en guide, som hjælper dig med at distribuere et PDF-dokument med særlige værktøjer og instruktioner til
korrekturlæsere.

Sporing sporer alle administrerede korrekturer. Sporing giver adgang til PDF-filen og oplysninger om
korrekturen og dens deltagere. Initiativtagere til korrekturer kan ændre tidsfrister, tilføje korrekturlæsere og
afslutte korrekturer fra sporingen. Med Sporing ved deltagerne, hvornår nye kommentarer er tilgængelige,
hvornår tidsfrister ændres, hvornår korrekturlæsere tilføjes, og endda hvornår Acrobat lukkes. Der er
endvidere oplysninger om serverfejltilstande.

Der kan ikke udføres administreret korrektur på PDF-porteføljer.

Delte korrekturer

Delt gennemgang er den form for gennemgang, der omfatter mest samarbejde, fordi deltagere kan læse og
besvare andre deltageres kommentarer. Deltagerkommentarer, der er gemt i et lager på en intern server.
Acrobat synkroniserer kommentarer med regelmæssige mellemrum for at hente alle de seneste ændringer.
Korrekturlæsere underrettes om nye kommentarer, efterhånden som de tilføjes, og kan se og besvare
kommentarer fra andre korrekturlæsere.
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I en delt gennemgang kan modtagere nemt deltage i korrekturen, dele deres kommentarer, spore deres
gannemgange og hente regelmæssige opdateringer.

For delte korrekturer skal korrekturlæserne have Acrobat 8 eller nyere eller Reader 8 eller nyere
installeret for at få vist andre korrekturlæseres kommentarer. Korrekturlæsere med tidligere versioner af
Acrobat skal sende kommentarer i e-mail.

Mailbaserede korrekturer

Mailbaserede korrekturer er ideelle, når korrekturlæsere enten ikke har adgang til en fælles server, eller hvis
der ikke kræves samarbejde for at gennemgå dokumenter.

I en mailbaseret korrektur udsender initiativtageren et PDF-dokument til korrekturlæsere som vedhæftet
dokument i en e-mail. Korrekturlæsere tilføjer deres kommentarer og returnerer dokumentet med knappen
Send kommentarer på dokumentmeddelelseslinjen. Ved modtagelse af disse kommentarer kan initiativtageren
flette dem ind i deres kopi af PDF-dokumentet.

Den primære begrænsning ved mailbaserede korrekturer er, at deltagere ikke kan se andre kommentarer
under korrekturen. Initiativtagere kan først se kommentarer, når de har modtaget dem.

Deltagere i en mailbaseret korrektur skal have Acrobat 6.0 eller nyere eller Reader 7.0 eller nyere.

I en mailbaseret korrektur sender deltagerne deres kommentarer til initiativtageren, som fletter
kommentarerne ind i masterkopien af PDF-dokumentet.

Vælge en distributionsindstilling til korrekturer og formularer
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Acrobat indeholder flere distributionsindstillinger i guiden Send til delt korrektur og Distribuer formularer. Når
du vælger en indstilling, bør du overveje sikkerhedsbehovene for den distribuerede fil, hvilke servere eller
websteder modtagerne kan bruge til at hente filen, og hvordan du vil modtage kommentarer eller
formulardata.

Intern server

Du kan bruge din egen interne serverplacering, hvis modtagerne arbejder bag en firewall, og alle har adgang
til en fælles server. Serveren kan være en netværksmappe, et Microsoft SharePoint-arbejdsrum (kun
Windows) eller en webservermappe. Du kan medtage et link til den distribuerede PDF-fil eller sende den som
en vedhæftet fil til en e-mail. Til korrekturer overfører Acrobat udgivne kommentarer til serveren. Til
formularer gemmer Acrobat svar på harddisken, efterhånden som de returneres.

Webservermapper er ikke tilgængelige til formulardistribution.

Når du angiver din egen server, beder guiden dig om at gemme en profil med den serverplacering og de
distributionsindstillinger, du vælger. Næste gang du distribuerer en PDF-fil, er den gemte profil tilgængelig
som en indstilling i guiden.

E-mail

Guiden Distribuer formularer har en indstilling til afsendelse af en formular som en fil vedhæftet en mail. Du
kan sende formularen med din egen mailklient eller webmail. Du kan også bruge guiden til at oprette en mail,
som formularen er vedhæftet til. Når modtagerne udfylder og indsender formularen, returneres svarene til din
postkasse. Hvert svar kopieres til en PDF-porteføljes svarfil, som du kan organisere og eksportere til et
regneark.

Med guiden Send til delt korrektur kan du enten sende en e-mail med et link til PDF-filen eller vedhæfte
PDF-filen til e-mailen.

Aktivér kommentarer for Reader-brugere (Acrobat Pro DC)

Ved at aktivere kommenteringsrettigheder i et PDF-dokument kan brugere af Reader 8 eller nyere deltage i
korrektur af PDF-filen. Når en PDF-fil med kommenteringsrettigheder åbnes i Reader, indeholder den en
dokumentmeddelelseslinje og kommenteringsværktøjer, som ellers ikke er tilgængelige.

Når du starter en administreret korrektur, er kommenteringsrettigheder automatisk aktiveret. Hvis du ikke
bruger en styret korrektur (hvis du f.eks. sender en PDF-fil direkte i e-mail), kan du stadig aktivere
kommenteringsrettigheder.

Åbn PDF-filen, og vælg Filer > Gem som > Reader-udvidet PDF > Aktivér
kommentering og måling.

Hvis du aktiverer kommentering for Reader i et digitalt signeret dokument, bliver signaturen gjort
ugyldig.

Vælg et mailprogram til korrekturer

Du skal enten bruge et e-mailprogram og en mailserverforbindelse eller en webmailkonto til e-mailbaserede
gennemgange og til at sende kommentarer. Acrobat understøtter de fleste mailprogrammer. Hvis du har
installeret mere end ét mailprogram, kan du angive, hvilket program der startes, når Acrobat sender en PDF-
fil. Gør et af følgende:

(Windows) Dobbeltklik på Internetindstillinger i Kontrolpanelet. Vælg fanen Programmer i
dialogboksen Egenskaber for internettet, og vælg derefter dit foretrukne mailprogram.
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Genstart Acrobat for at aktivere ændringen.

(Windows) Rediger MAPI-indstillingerne i mailprogrammet. Acrobat og Reader bruger
Messaging Application Program Interface (MAPI) til at kommunikere med
mailprogrammet. De fleste mailprogrammer leveres med MAPI-indstillinger til at håndtere
denne kommunikation. Yderligere oplysninger om konfiguration af mailprogrammer finder
du i hjælpen til mailprogrammet.

(Mac OS) I Mail vælges Mail > Indstillinger, Generelt og derefter det ønskede
mailprogram i menuen Standard maillæser. Genstart Acrobat for at aktivere ændringen.
Hvis dit program ikke er angivet, skal du bruge Vælg i menuen og finde placeringen. Hvis
du vælger et program, som ikke er angivet i menuen Standard maillæser, understøtter
Acrobat det muligvis ikke.

Angivelse af en server

Hvis du distribuerer en PDF-fil med din egen serverplacering, kan du angive en netværksmappe, en
Windows-server med Microsoft SharePoint Services eller en webservermappe. Deltagere skal have læse- og
skriverettigheder til den server, du angiver. Bed din netværksadministrator om en passende serverplacering til
lagring af kommentarer. Der kræves ikke yderligere programmer til at konfigurere en server.

Webservermapper er ikke tilgængelige til formulardistribution.

Netværksmapper

Hvis alle modtagere arbejder på et lokalt netværk, er netværksmapper og SharePoint-servere det bedste valg
til en kommentarserver. Netværksmapper er generelt de billigste og mest pålidelige.

SharePoint-/Office 365-underwebsteder

Hvis dine modtagere arbejder bag en firewall, og alle har adgang til en almindelig server, kan du bruge din
egen interne serverplacering som f.eks. et Microsoft SharePoint-underwebsted. Få flere oplysninger under
Hosting af delt gennegang på SharePoint-/Office 365-websteder.

WebDAV-servere

WebDAV-servere (webservere, der bruger WebDAV-protokollen) bør primært bruges, hvis dine
korrekturlæsere befinder sig uden for en firewall eller et lokalt netværk. Få flere oplysninger om, hvordan du
konfigurerer Acrobat til at anvende en WebDAV-tjeneste, under Hosting af en delt korrektur: et alternativ til
Acrobat.com.

Se også
Start af en korrektur
Deltagelse i en PDF-korrektur
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Start af en delt gennemgang
Start en mailbaseret korrektur

Indsaml automatisk alles kommenterer i én enkelt PDF-fil Spor status, og saml kommentarer.

Start af en delt gennemgang

Den delte PDF-fil, som du sender, indeholder panelerne Anmærkning og Opmærkning og tegning samt
vejledningen i dokumentmeddelelseslinjen.

1. Vælg Værktøjer > Send til kommentering.

Værktøjssættet Send til kommentering vises på den anden værktøjslinje.

Du kan også starte en delt korrektur direkte fra andre programmer, som bruger
PDFMaker, f.eks. Microsoft Word. Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og
Send for delte kommentarer. I Office 2007/2010-programmer skal du vælge Acrobat >
Opret og send for delte kommentarer.

2. Klik på Send for delte kommentarer på den anden værktøjslinje.

Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en PDF-fil, du vil sende til delt
korrektur.

3. Vælg den måde, du vil indsamle kommentarer fra korrekturlæseren på, og klik på Næste.

4. Vælg, hvordan du gerne vil hoste den delte korrekturfil, og angiv placeringen.

 

Netværksmapper

Hvis alle modtagere arbejder på et lokalt netværk, er netværksmapper og SharePoint-
servere det bedste valg til en kommentarserver. Netværksmapper er generelt de billigste
og mest pålidelige.   

SharePoint-/Office 365-underwebsteder

Hvis dine modtagere arbejder bag en firewall, og alle har adgang til en almindelig server,
kan du bruge din egen interne serverplacering som f.eks. et Microsoft SharePoint-
underwebsted. Få flere oplysninger under Hosting af delt gennegang på SharePoint-
/Office 365-websteder.

WebDAV-servere

WebDAV-servere (webservere, der bruger WebDAV-protokollen) bør primært bruges,
hvis dine korrekturlæsere befinder sig uden for en firewall eller et lokalt netværk. Få flere
oplysninger om, hvordan du konfigurerer Acrobat til at anvende en WebDAV-tjeneste,
under Hosting af en delt korrektur: et alternativ til Acrobat.com.

 

5. Vælg en distributions- og indsamlingsmetode. Klik på Næste.

6. Skriv et nyt profilnavn, og klik på Næste, eller klik på Næste for at bruge
standardindstillingen.
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7. Angiv efter behov følgende indstillinger på e-mail-skærmen:

Klik for at angive en anden leverings- og indsamlingsmetode end
den, der er valgt i øjeblikket.

Angiv korrekturlæsernes mailadresser. Indsæt et semikolon eller et linjeskift efter
hver adresse. Klik på knappen Til eller Cc for at vælge mailadresser fra dit
adressekartotek i mailprogrammet.

Se og rediger mailens emne og meddelelse efter behov. Acrobat
gemmer ændringer, som du foretager, og viser dem, næste gang du sender et dokument
til korrektur. Klik på Nulstil standardmeddelelse for at anvende standardmeddelelsen.

Klik for at angive en anden dato eller ingen deadline. Når
korrekturens deadline udløber, kan korrekturlæsere ikke sende kommentarer.

Hvis korrekturens deadline udløber, mens en korrekturlæser har dokumentet
åbent i Acrobat, kan vedkommende sende kommentarer inden lukning af dokumentet.

Klik på Send.

8. Klik på Send.

Acrobat opretter en kopi af den delte korrekturfil med navnet [oprindeligt filnavn]_korrektur.pdf i den samme
mappe som den oprindelige fil, du angav til korrekturen.

Start en mailbaseret korrektur

Når du starter en mailbaseret korrektur, udsender du en sporet kopi af PDF-dokumentet, som giver dig
mulighed for at flette de kommentarer, du modtager. (Formularfelter i et PDF-dokument kan ikke udfyldes
under korrekturen). Når du har startet en delt gennemgang, kan du også starte en mailbaseret gennemgang
med den samme PDF-fil.

Start korrekturen

Inden du starter en mailbaseret korrektur, skal du sørge for, at dit e-mailprogram eller din webmailkonto er
konfigureret til at fungere sammen med Acrobat.

1. Vælg Værktøj > Send til kommentering.

Værktøjssættet Send til kommentering vises på den anden værktøjslinje.

2. Klik på Send til kommentering med mail.

3. Indtast oplysninger i dialogboksen Identitetskonfiguration, hvis du bliver bedt om det.

4. Angiv en PDF-fil, hvis den ikke allerede er åbnet, og klik derefter på Næste. Det PDF-
dokument, du angiver, bliver masterfilen. Du fletter de kommentarer, du modtager fra
korrekturlæserne, ind i denne fil.

5. Angiv korrekturlæsere ved at skrive deres mailadresser. Indsæt et semikolon eller et
linjeskift mellem hver adresse. Klik på Adressekartotek for at vælge mailadresser fra dit
adressekartotek i mailprogrammet eller webmailen.

6. Se og rediger mailinvitationen efter behov, og klik derefter på Send invitation.

7. Vælg en mailklient til at sende invitationen, og klik på Fortsæt.
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Ja

Nej, åbn kun denne kopi

Annuller

En kopi af PDF-dokumentet sendes til korrekturlæserne som et vedhæftet dokument. Når denne vedhæftede
PDF-fil åbnes, indeholder den kommenteringsværktøjer og instruktioner.

Flet kommentarer

Når du har modtaget kommentarer fra korrekturlæsere, kan du flette kommentarerne i PDF-
masterdokumentet.

1. Når en korrekturlæser har sendt dig kommentarer, skal du åbne den vedhæftede fil i dit
mailprogram. Hvis mailprogrammet ikke kan finde den oprindelige version af PDF-filen,
beder det dig om at søge efter den.

Det er muligt at videresende kommentarer til initiativtageren, hvis du ikke
startede korrekturen. Du skal først flette disse kommentarer i din kopi af PDF-
dokumentet. Send derefter kommentarerne (se Send kommentarer i e-mail). Hvis du
allerede har sendt dine kommentarer, modtager initiativtageren kun nye kommentarer.
Flettede kommentarer bevarer det oprindelige forfatternavn.

2. Hvis du har startet korrekturen, vil dialogboksen Flet kommentarer blive vist. Vælg en af
følgende indstillinger:

Åbner masterkopien af PDF-dokumentet og fletter alle kommentarer ind i den. Gem
master-PDF-dokumentet, efter kommentarerne er flettet ind i det.

Åbner korrekturlæserens kopi af PDF-dokumentet med
kommentarer. Hvis du vælger denne indstilling, kan du stadig flette kommentarer ved at
vælge Kommentarer > Flet kommentarer ind i master-PDF-fil.

Lukker korrekturlæserens PDF-dokument, som indeholder kommentarer.

Se også
Forberedelse af en PDF-korrektur
Sporing og styring af PDF-korrekturer
Håndtering af kommentarer
Importering og eksportering af kommentarer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
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Hosting af delte gennemgange på SharePoint eller Office 365-
websteder
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Konfigurer SharePoint 2013 eller senere til delt gennemgang med Acrobat
Start en delt gennemgang med Acrobat

Delt gennemgang er den form for gennemgang, der omfatter mest samarbejde, fordi deltagere kan læse og
besvare andre deltageres kommentarer. Deltagerkommentarer, der er gemt i et lager på en intern server.
Acrobat synkroniserer kommentarer med regelmæssige mellemrum for at hente alle de seneste ændringer.
Korrekturlæsere underrettes om nye kommentarer, efterhånden som de tilføjes, og kan se og besvare
kommentarer fra andre korrekturlæsere.

Du kan bruge din egen interne serverplacering, f.eks. et Microsoft SharePoint-arbejdsområde/-underwebsted,
hvis modtagerne arbejder bag en firewall, og alle har adgang til en fælles server.

Konfigurer SharePoint 2013 eller senere til delt gennemgang med
Acrobat

Hvis du vil bruge et SharePoint-websted som server til delt gennemgang, skal du gøre følgende:

1. Opret et underwebsted og et dokumentbibliotek til at gemme filerne med delt
gennemgang.

2. Giv tilladelser til korrekturlæsere.

Når du er færdig med disse trin, kan du starte en delt gennemgang med Acrobat. Hvis du allerede har
konfigureret et websted, kan du gå videre til næste sektion.

Opret et underwebsted og et dokumentbibliotek til at gemme de delte filer

1. Åbn SharePoint.

2. Hvis du ikke allerede har et websted, skal du oprette et underwebsted på det
overordnede SharePoint-websted.

a.) Klik på Websteder øverst til venstre på menulinjen.

b.) Klik på Webstedsindstillinger øverst til højre, og vælg Webstedsindhold.



Siden Webstedsindhold vises.

c.) Klik på Nyt underordnet websted under Underwebsteder.

Siden Nyt SharePoint-websted vises.

d.) Angiv eller vælg værdierne for titel og beskrivelse, webstedsadresse, valg af
skabelon, brugertilladelser og navigationsnedarvning. Klik på Opret. Dit oprettede
underwebsteds side vises.

(Eksempel på URL-adresse: https://sharepoint.com/sites/<parent-site-
name>/<subsite-name>/

 - eller -

https://<domain-name>.sharepoint.com/sites/<parent-site-
name>/<subsite-name>/)

3. Opret et dokumentbibliotek eller et underwebsted inden i underwebstedet (det nye
websted, du oprettede ovenfor), som bruges til at gemme dine delte filer.

a.) Klik på Webstedsindhold i venstre navigationsrude.

b.) Vælg Tilføj en app.

c.) På siden Dine apps skal du vælge Dokumentbibliotek.

d.) I pop op-vinduet skal du skrive et navn til biblioteket og derefter klikke på Opret.



Biblioteket oprettes og vises på siden Webstedsindhold.

e.) Klik på biblioteket for at åbne det, og vælg derefter Bibliotek > Indstillinger >
Indstillinger for bibliotek.

f.) Klik på Versionsindstillinger under Generelle indstillinger. Siden Versionsindstillinger
vises.

g.) Vælg alternativknappen Ingen versioner for dokumentets versionsoversigt.

h.) Vælg alternativknappen Nej for Kræv udtjekning.

i.) Klik på Gem. Dit dokumentbibliotek er nu klar til brug.

Luk ikke siden. Følg instruktionerne i den næste sektion for at give relevante tilladelser til
korrekturlæserne.

Giv tilladelser til korrekturlæsere

Alle deltagere i delt gennemgang skal have skriftlig tilladelse til serveren for delt gennemgang.

1. Klik på Del øverst til højre på siden.
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2. Under Del med dialogboks kan du tildele tilladelser til enkeltbrugere eller til grupper og
derefter føje brugere til grupperne. Klik på Vis indstillinger for at se alle indstillinger.

3. Skriv mailadresser på korrekturlæserne, fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send en
mailinvitation, og vælg det passende tilladelsesniveau i rullemenuen – niveauet Bidrag
passer godt til korrekturlæsere.

Du kan udvide et alias i Outlook og kopiere og indsætte mailadresserne i SharePoint.

4. Klik på Del.

Nu er dit SharePoint-websted klart til at hoste en delt gennemgang. For at starte en delt
gennemgang med Acrobat skal du følge trinnene i den næste sektion.

Få flere oplysninger om tilladelser under Brugertilladelser og tilladelsesniveauer i
SharePoint 2013  (SharePoint-hjælp).

Start en delt gennemgang med Acrobat

Før du starter en gennemgang, skal du sørge for, at du har et SharePoint-websted og et dokumentbibliotek
klar, og at korrekturlæserne har skrivetilladelse til dit websted. Få flere oplysninger i den forrige sektion.

1. Åbn PDF-dokumentet i Acrobat, og vælg derefter Send for kommentarer i
ruden Værktøjer.

https://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc721640.aspx
https://technet.microsoft.com/da-dk/library/cc721640.aspx


2. Vælg Send til delte kommentarer på værktøjslinjen.

3. Vælg Indsaml automatisk kommentarer på min egen interne server i rullemenuen, og
klik derefter på Næste.

4. Vælg SharePoint-underwebsted, skriv SharePoint-webadressen op til det overordnede
websted, og klik derefter på Hent underwebsteder.



5. Vælg Underwebsted og Dokumentbibliotek, og klik på OK. Klik på Næste.

6. Klik på Næste for at sende PDF-filen som en vedhæftet fil inde fra Acrobat.

7. Skriv et nyt profilnavn, og klik på Næste, eller klik på Næste for at bruge



standardindstillingen.

8. Skriv mailadresserne på alle dine korrekturlæsere, tilpas evt. emnet, meddelelsen,
kontrollér deadline, og klik så på Send.
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Se også
Deltagelse i en PDF-korrektur
Kommentering i PDF-filer
Opmærk tekst med redigeringer
Håndtering af kommentarer
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Deltagelse i en PDF-korrektur

Til toppen
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Korrekturlæs et PDF-dokument
Kontrollér for nyudgivne kommentarer
Send kommentarer i e-mail
Udgiv kommentarer fra andre korrekturlæsere
Vend tilbage til en korrektur

Korrekturlæs et PDF-dokument

Når du modtager en e-mail-invitation til at deltage i en korrektur af et PDF-dokument, indeholder invitationen
typisk PDF-dokumentet som vedhæftet dokument eller angiver en URL-adresse, hvor PDF-dokumentet
findes. Alternativt kan nogle invitationer indeholde en vedhæftet FDF-fil (Forms Data Format). Når du åbner
en FDF-fil, konfigurerer den dine korrekturindstillinger og åbner PDF-dokumentet i Acrobat.

PDF-dokumenter i en korrektur indeholder særlige funktioner, som kommenteringsværktøjer og en
dokumentmeddelelseslinje med vejledning. Brug kommenteringsværktøjerne til at føje kommentarer til PDF-
filen, og send dem derefter. Udgiv enten kommentarerne på en kommentarserver, hvor andre brugere kan se
dem, eller send kommentarer som en vedhæftet fil i en e-mail til korrekturens initiativtager.

Det er muligt at modtage en PDF-fil, som ikke indeholder specialfunktioner. Hvis det er tilfældet,
kan du tilføje kommentarer med værktøjerne på værktøjslinjen Værktøjer > Kommentar. Gem derefter PDF-
filen, og send den tilbage.

Du kan gennemgå PDF-filen senere ved at åbne den igen fra Sporing. Det sikrer, at dine kommentarer føjes
til den sporede kopi af PDF-dokumentet, og at initiativtageren modtager dine kommentarer. Hvis du ikke
sender eller udgiver dine kommentarer med det samme, skal du gemme PDF-dokumentet, inden du lukker
det, for ikke at miste dine kommentarer. Indtil initiativtageren modtager dine kommentarer, findes de kun i din
lokale kopi af PDF-dokumentet og er ikke synlige for andre korrekturlæsere.

Hvis du læser korrektur på en PDF-fil i Acrobat 9 eller ældre, eller Reader 9 eller ældre, er nogle funktioner
ikke tilgængelige.

Deltag i en korrektur

1. Åbn PDF-filen i e-mail-programmet ved at klikke på URL-adressen eller dobbeltklikke på
den vedhæftede fil (PDF eller FDF).

2. Gør et eller flere af følgende, hvis du bliver bedt om det:

Log på Adobe Document Cloud med dit Adobe ID og din adgangskode.
Klik på Opret forbindelse i dialogboksen Delt korrektur.
Klik på OK i vinduet Velkommen til delt korrektur. I dette vindue vises korrekturens
deadline, deltagere, om hver korrekturlæser har oprettet kommentarer og
kommentarserverens placering.
Angiv dit navn, din e-mail-adresse, dit firmanavn og din titel.

3. Gem filen et sted, hvor den er let at finde, f.eks. på skrivebordet.

4. Føj kommentarer til PDF-filen med værktøjerne på værktøjslinjen Værktøjer >
Kommentering. Hvis du vil slette en kommentar, skal du markere den og trykke på Slet.



Kontrollér for nye kommentarer

Flet kommentarer

Udgiv kommentarer

Gem en kopi i arkivet

Send kommentarer

Status
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(Du kan kun slette de kommentarer, du selv har oprettet).

5. Gør følgende:

Hvis du bliver underrettet om, at der er nye kommentarer fra andre korrekturlæsere,
skal du klikke på meddelelsen. De nye kommentarer vises i PDF-filen.
Hvis du vil se, om der er nye kommentarer fra andre korrekturlæsere, skal du klikke

på knappen Se, om der er nye kommentarer .

6. Send dine kommentarer ved at klikke på Udgiv kommentarer eller Send kommentarer
til initiativtager på dokumentmeddelelseslinjen.

Når du sender kommentarer, sendes en PDF-fil med dine kommentarer som en
vedhæftet fil i en e-mail til korrekturinitiativtageren. Når du udgiver kommentarer,
gemmes dine kommentarer på kommentarserveren.

Indstillinger på dokumentmeddelelseslinjen

Indstillingerne på dokumentmeddelelseslinjen afhænger af, hvordan initiativtageren har sat korrekturen op, og
om du har adgang til kommentarserveren.

Beder Acrobat om at synkronisere kommentarer mellem
kommentarserveren og den lokale harddisk. Hvis du ikke klikker på denne knap, kontrollerer Acrobat for nye
kommentarer hvert 10. minut, hvis dokumentet er åbent, og hver time, hvis dokumentet er lukket.

Kopierer kommentarer fra det åbne PDF-dokument til din kopi. Denne indstilling er kun
tilgængelig for PDF-dokumenter, som du modtager fra korrekturlæsere i en e-mail-baseret korrektur.

Kun tilgængelig i delte korrekturer. Sender dine nye kommentarer til
kommentarserveren. Knappen er deaktiveret, hvis korrekturen er afsluttet.

Kun tilgængelig i delte korrekturer, når en korrektur er afsluttet. Gemmer en kopi af
dokumentet med korrekturkommentarer på harddisken.

Opretter en e-mail, der er adresseret til korrekturinitiativtageren, og som indeholder det
kommenterede PDF-dokument som en vedhæftet fil. Denne indstilling er altid tilgængelig for korrekturlæsere i
e-mail-baserede korrekturer. Den vises i delte korrekturer, hvis korrekturlæseren har valgt at arbejde offline,
eller hvis et forsøg på at oprette forbindelse til kommentarserveren er mislykket.

Et ikon, der viser kommentarserverens forbindelsesstatus. Ikonet vises som ikonet for sidste korrekt

udførte forsøg , ikonet for sidste forkert udførte forsøg  eller ikonet for forsøg på at oprette forbindelse 

. Hvis du klikker på ikonet, åbnes en menu med yderligere indstillinger: Spor korrekturer åbner Sporing,
Gem som arkivkopi gemmer en kopi af PDF-filen, som ikke længere har forbindelse til korrekturen, og med
Arbejd offline kan du arbejde i offlinetilstand, hvor du kan oprette kommentarer, men ikke udgive dem, før du
igen skifter til onlinetilstand. Du skifter til onlinetilstand ved at klikke på Genopret forbindelse til serveren.

Kontrollér for nyudgivne kommentarer

Når du deltager i en delt korrektur, synkroniserer Acrobat DC udgivne kommentarer på din lokale harddisk
med kommentarerne på serveren. Acrobat DC underretter dig, når nye kommentarer er tilgængelige. Da
synkroniseringen fortsætter, efter PDF-dokumentet lukkes, vil du fortsætte med at modtage meddelelser.

Meddelelser i meddelelsesområdet orienterer dig, når nye korrekturlæsere deltager i korrekturen, når der
kommer opdateringer (flere korrekturer), når en deadline ændres, og når forsøg på synkronisering mislykkes.
Du bliver også informeret, når et nyt broadcastabonnement er føjet til sporingen. Du kan ændre hyppigheden
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af meddelelser og synkronisering af kommentarer, og du kan manuelt aktivere synkroniseringsprocessen.

Hvis du vil se nye kommentarer i en delt korrektur, skal du kunne oprette forbindelse til det netværk, hvor
kommentarserveren er placeret. Hvis du ikke kan få forbindelse, skal du kontrollere serverstatus i sporingen
for at finde årsagen til problemet.

Klik på knappen Kontroller for nye kommentarer  på dokumentmeddelelseslinjen.

Send kommentarer i e-mail

Hvis du korrekturlæser et PDF-dokument offline eller uden for en firewall, eller hvis forbindelsen til
kommentarserveren afbrydes, kan du sende dine kommentarer via e-mail.

1. Vælg Filer > Send fil > Vedhæft til e-mail.

2. I dialogboksen Send e-mail skal du vælge Standardmailprogram eller Brug webmail og
vælge din webmailklient fra menuen Vælg.

3. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis PDF-filen overskrider grænsen for filstørrelse på 5 MB, beder Acrobat dig
om at sende dine kommentarer i en FDF-fil (Forms Data Format). Initiativtageren kan
importere denne mindre fil. Du kan justere grænsen ved at åbne dialogboksen
Indstillinger og vælge Korrektur. Angiv derefter den nye værdi for Send kommentarer
som FDF-filer for filer større end [#] MB.

Udgiv kommentarer fra andre korrekturlæsere

Når du deltager i en korrektur, kan du modtage kommentarer fra andre korrekturlæsere. Hvis en
korrekturlæser f.eks. ikke kan få adgang til kommentarserveren, kan vedkommende sende dig kommentarer.
Antag som et andet eksempel, at du anmodede om feedback fra personer, som til at begynde med ikke var
inviteret til at deltage i korrekturen. Disse korrekturlæsere kan returnere en kopi af PDF-korrekturen til dig
med deres kommentarer. Ved at tage ejerskab af kommentarerne kan du dele dem med alle, der deltager i
korrekturen.

1. Åbn den PDF-fil, der indeholder kommentarerne.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på OK, når du bliver spurgt, om du ønsker at udgive kommentarer for denne
korrekturlæser. De udgivne kommentarer vises i PDF-filen. Dit navn vises i titellinjen,
og forfatterens navn vises i kommentarens brødtekst, efter teksten "På vegne af".

Hvis du vil skjule teksten "På vegne af", skal du fjerne markeringen i feltet Vis
teksten "På vegne af" i kommentar, når bruger overtager ejerskabet af
kommentarer i en delt korrektur under Korrektur i dialogboksen Indstillinger.

Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil flette kommentarer, eller klik på Flet
kommentarer på dokumentmeddelelseslinjen og derefter på Send kommentarer.
Tilføj e-mailadresser på andre korrekturlæsere efter behov, og klik på Send.
Åbn en kopi af PDF-filen i Acrobat eller Reader, og vælg Kommentar >
Kommentarliste > Indstillinger > Importér datafil. Vælg en fil med kommentarer
fra korrekturlæsere. Tilføj e-mailadresser på andre korrekturlæsere efter behov, og
klik på Send.

Det er kun nye eller redigerede kommentarer, der bliver udgivet eller sendt.
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Vend tilbage til en korrektur

Brug sporingen til at genåbne PDF-filer i en aktiv korrektur. Sporing viser kun PDF-filer, som du har gemt.
Hvis du ikke gemte en PDF-fil, første gang du åbnede den, skal du åbne den igen fra dit e-mail-program.

1. Vælg Vis > Sporing.

2. Dobbeltklik på PDF-filen i sporingen.

3. Tilføj nye kommentarer eller rediger eksisterende kommentarer. Hvis du vil slette en
kommentar, skal du markere den og trykke på Slet. Du kan kun slette kommentarer, du
selv har oprettet.

Acrobat DC fjerner slettede kommentarer fra PDF-onlinedokumentet, næste gang
kommentarer synkroniseres. Hvis du sletter kommentarer, du tidligere har sendt via e-
mail, bliver de ikke slettet i initiativtagerens dokument.

4. Klik på Udgiv kommentarer i dokumentmeddelelseslinjen.

Det er kun nye eller redigerede kommentarer, der bliver udgivet eller sendt.

Relaterede links
Kommentering i PDF-filer
Håndtering af kommentarer
Importering og eksportering af kommentarer
Gem PDF-filen med kommentarer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Kommentering i PDF-filer
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Oversigt over anmærknings- og tegneopmærkningsværktøjer
Kommenteringsindstillinger
Ændring af kommentarers udseende
Tilføj en gul seddel
Tilføj en tekstkommentar
Tilføj en linje, pil eller form
Gruppér og fjern gruppering af opmærkninger
Tilføj kommentarer i en tekstboks eller billedforklaring
Tilføje en lydkommentar
Tilføj kommentarer i en vedhæftet fil
Indsætte billeder som kommentarer

Føj kommentarer til PDF-filer med fremhævninger, gule sedler, et værktøj til frihåndstegning og
opmærkningsværktøjer.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Oversigt over anmærknings- og tegneopmærkningsværktøjer
I Acrobat Reader DC er fuldstændige kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-filer, som

har kommentering aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Du bruger værktøjer til anmærknings- og tegningsopmærkningsværktøjer til at tilføje kommentarer.
Kommenteringsværktøjerne er tilgængelige på den anden værktøjslinje i funktionen Kommentar.
Kommentarer er noter og tegninger, som formidler ideer eller giver feedback i PDF-dokumenter. Du kan
skrive en tekstmeddelelse med værktøjet Gul seddel. Du kan også bruge et tegneværktøj til at tilføje en linje,
cirkel eller anden form og derefter skrive en meddelelse i den tilknyttede pop op-note. Med
tekstredigeringsværktøjerne kan du tilføje redigeringsmærker, som angiver de ønskede ændringer i
kildedokumentet. De fleste kommenterings- og markeringsværktøjer vises ikke på værktøjslinjen, før du
aktiverer funktionen Kommentering.

Hvis du åbner en PDF-fil i en browser for en delt korrektur, der er afsluttet, er
kommenteringsværktøjerne ikke tilgængelige.

De fleste kommentarer indeholder to dele: Ikonet, eller opmærkning, som vises på siden, og
tekstmeddelelsen, som vises i en pop op-note, når du klikker eller dobbeltklikker på ikonet eller placerer
musemarkøren på ikonet.

Når du har tilføjet en kommentar, er den valgt, indtil du klikker et andet sted på siden. Acrobat DC fremhæver
en valgt kommentar med en blå glorie som hjælp til at finde opmærkningen på siden. En trådramme med
markeringshåndtag vises på tegningsopmærkninger og stempler, så størrelsen og formen kan justeres.

I Acrobat Pro DC kan du indsætte koder i dine kommentarer, så syns- eller bevægelseshandicappede kan
læse kommentarerne ved hjælp af hjælpeteknologier.
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Værktøjslinjen Kommentar

Hvis du vil se etiketterne sammen med værktøjsikonerne, skal du højreklikke på den anden
værktøjslinje og vælge Vis alle etiketter.

Menuen Tegneværktøjer

Typer af kommentarer i et PDF-dokument

A. Stempel B. Tekstredigering C. Kommentarovergang (værktøjstip) D. Gul seddel 

Føj koder til kommentarer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer

Visning af værktøjer til anmærkning og opmærkning af tegninger

Anmærknings- og opmærkningsværktøjer vises ikke som standard, medmindre du åbner et PDF-dokument i
et styret korrekturarbejdsforløb.

1. Vælg Værktøjer > Kommentar for at åbne kommentarværktøjerne på den anden
værktøjslinje. De kommentarer, du føjer til dokumentet, vises i den højre rude.

2. Tegningsopmærkningsværktøjerne er grupperet under menuen Tegneværktøjer. Klik på
Tegneværktøjer, og vælg Udvid tegneværktøjer for at føje tegneværktøjer til den
anden værktøjslinje.

Valg af et anmærknings- eller tegneopmærkningsværktøj
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Skrifttype, skrifttypestørrelse

Pop op-opacitet

Aktivere tekstindikatorer og værktøjstip

Udskriv noter og pop op-tekst

Vis linjer, der forbinder kommentaropmærkninger med deres pop op-vinduer, når musen trækkes
henover

Sørg for, at pop op-tekst er synlig, når der rulles i dokumentet

Åbn værktøjslinjen Kommentar, og vælg det ønskede anmærkningsværktøj.
Hvis du vil vælge tegningsopmærkningsværktøjet, skal du åbne værktøjslinjen

Kommentar og klikke på ikonet Tegneværktøjer . Vælg det ønskede værktøj i
menuen Tegneværktøjer.

Når du har indsat den første kommentar, ændres værktøjet til markeringsværktøjet, så du kan
flytte, ændre størrelsen på eller redigere kommentaren (Værktøjerne Blyant og Fremhæv tekst forbliver
aktive).

Bevarelse af et anmærkningsværktøj som aktivt

Du kan tilføje flere kommentarer uden at vælge værktøjet igen.

1. Vælg det værktøj, du vil bruge, på den anden værktøjslinje (men brug det ikke endnu).

2. Klik på ikonet Lad værktøj være valgt 

Kommenteringsindstillinger

Kommenteringsindstillinger har indflydelse på kommentarers udseende samt visningen af anmærkninger og
opmærkninger i PDF-dokumenter.

En korrekturlæser kan placere kommentarer et vilkårligt sted i dokumentrammen. Undertiden er
det derfor nødvendigt at rulle eller zoome ud for at se kommentarer, der ikke findes på siden.

Vælg Kommentering under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

I Windows kan du bestemme skrifttypen og størrelsen på teksten i pop op-
noter. I Mac OS kan du kun vælge indstillingerne Stor, Mellem eller Lille for skrifttypen. Denne indstilling
gælder alle nye og eksisterende kommentarer.

Bestemmer opaciteten i pop op-noter i værdier fra 1-100. Når pop op-noten er åbent, men
ikke markeret, gør en opacitetsværdi på 100 noten ugennemsigtig, hvorimod lavere værdier gør den mere
gennemsigtig.

Viser et værktøjstip, når du placerer markøren over en
kommentar, som indeholder en pop op-note. Værktøjstippet indeholder navn på forfatter, kommentarstatus og
to linjer af teksten. Valgt som standard.

Angiver, at pop op-noter, som er tilknyttet kommentarer, og ikoner til note-,
lyd- og filvedhæftninger udskrives nøjagtigt, som de vises på siden.
I stedet for at vælge denne indstilling kan du udskrive kommentarteksten på forskellige måder ved at vælge
Filer > Udskriv og klikke på Kommentaroversigt.

Når du placerer markøren over en kommentaropmærkning (f.eks. en fremhævning eller et noteikon), vises
den skyggelagte forbindelseslinje. Valgt som standard.

Når du ruller et PDF-dokument, skifter
pop op-noter på en given side, så de er synlige i dokumentruden. Valgt som standard.



Åbn automatisk pop op-kommentarer for andre kommentarer end noter

Skjul pop op-kommentarer, når kommentarlisten er åben

Åbn automatisk pop op-vinduer, når musemarkøren flyttes henover

Brug altid logonnavn som forfatternavn

Opret nye pop op-vinduer, der er justeret efter dokumentets kant

Kopier indcirklet tekst til pop op-kommentarer til tegninger

Kopiér markeret tekst til pop op-kommentarer til fremhævning, udstregning og understregning

Til toppen

Bemærk:

Bemærk:

En pop op-note åbnes, når du
opretter en kommentar med et tegneværktøj, stempelværktøjet eller blyantværktøjet.

Denne indstilling er med til at gøre
skærmbilledet mere overskueligt, når der er mange kommentarer på en side. Valgt som standard.

Når markøren placeres over en
vilkårlig kommentartype, herunder tegneopmærkninger og stempler, åbnes pop op-noten.

Afgør, hvilket navn der vises i den pop op-note, du opretter. Hvis
denne indstilling vælges, bruges Logonnavn i panelet Identitet i dialogboksen Indstillinger. Hvis denne
indstilling ikke vælges, bruges det standardnavn, du angiver som Forfatter, i en dialogboks med egenskaber
for kommentarer. Valgt som standard.

Justerer pop op-noter efter den højre
side i dokumentvinduet, uanset hvor kommentaropmærkningen (f.eks. et noteikon eller en
fremhævningskommentar) indsættes. Hvis denne indstilling er fravalgt, åbnes pop op-noten ud for
kommentaropmærkningen. Valgt som standard.

Kopierer den tekst, du markerer med en
cirkel ved hjælp af tegneværktøjerne i pop op-note, der er knyttet til tegneopmærkningen.

Kopierer valgt tekst til den pop op-note, der er knyttet til tekstredigeringskommentarer, f.eks. dem der er
oprettet med værktøjet Fremhæv tekst.

Ændring af kommentarers udseende
I Acrobat Reader DC er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter,

hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Du kan ændre farve og udseende på kommentarer og opmærkninger, både før og efter at du har oprettet
dem. Du kan angive det nye udseende som standardudseende for værktøjet.

Hvis du vil ændre, hvordan dit navn vises i kommentarer, skal du åbne dialogboksen Indstillinger,
vælge Kommentering og derefter fjerne markeringen af Brug altid logonnavn til forfatternavn.

Egenskaber

A. Med noteikonet markeret B. Med pop op-tekst markeret 
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Ændre en kommentars udseende og angive det som standard

1. Når du har oprettet en kommentar, skal du vælge Egenskaber i menuen Indstillinger i
pop op-noten.

2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på
OK:

Klik på fanen Udseende for at ændre indstillinger som f.eks. ikonets farve og type.
Den valgte kommentartype bestemmer, hvilke indstillinger der er tilgængelige.

Klik på fanen Generelt for at ændre forfatterens navn og emnet for kommentaren.

Klik på fanen Korrekturoversigt for at se en oversigt over de ændringer, som er
foretaget af en kommentars status under en korrektur.

Vælg Låst nederst i dialogboksen Egenskaber for at forhindre, at en kommentar
bliver redigeret eller slettet.

Vælg Brug disse egenskaber som standard nederst i dialogboksen Egenskaber for at
anvende disse egenskaber på alle efterfølgende kommentarer af denne type.

Angive standardudseendet for et værktøj

1. Når du har oprettet en kommentar, skal du højreklikke på den og vælge Egenskaber.

2. Angiv de ønskede egenskaber, og klik på OK.

3. Højreklik på kommentaren, og vælg Gør aktuelle egenskaber til standard.

Alle kommentarer, du opretter med dette værktøj, vises med de valgte egenskaber.
Eksisterende kommentarer påvirkes ikke, heller ikke tekstens udseende i pop op-noter.

Tilføj en gul seddel
I Acrobat Reader DC er komplette kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter,

hvor kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Den gule seddel er den mest almindelige type kommentar. En gul seddel har et noteikon, som vises på siden
og en pop op-note til din tekstmeddelelse. Du kan tilføje gule sedler overalt på siden eller i
dokumentområdet.

Brug værktøjet Gul seddel til at tilføje en tekstmeddelelse i en pop op-note.

A. Menuen Indstillinger B. Tidsstempel C. Tekstmeddelelse 
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Tilføje en gul seddel-kommentar

1. Vælg værktøjet Gul seddel  på den anden værktøjslinje, og klik, hvor sedlen skal
placeres.

2. Skriv din note i pop op-noten. Du kan også bruge markeringsværktøjet  til at kopiere
tekst fra et PDF-dokument og indsætte den i noten.

Selvom du lukker pop op-noten, bevares teksten.

Redigere en gul seddel

1. Klik eller dobbeltklik på noteikonet.

2. Foretag ændringer, som du har brug for:

Træk i det nederste venstre eller højre hjørne for at ændre størrelsen på pop op-
noten.

Hvis du vil ændre tekstformatet, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Elementer på
værktøjslinjen > Vis egenskabslinje (eller tryk Ctrl+E), markere teksten og derefter
vælge den ønskede egenskab på værktøjslinjen.

Brug panelet Kommentering i dialogboksen Indstillinger til at ændre skriftstørrelsen,
standardfunktionsmåden for pop op-vinduer og andre indstillinger for oprettelse og
visning af kommentarer

Når du har foretaget de ønskede ændringer, kan du klikke på knappen Minimer øverst til
højre i pop op-noten eller uden for pop op-noten.

Slette en gul seddel

1. Vælg værktøjet Gul seddel , håndværktøjet , eller markeringsværktøjet .

2. Vælg noteikonet, og tryk på Slet.

Du kan også dobbeltklikke på noteikonet og vælge Slet i menuen Indstillinger for pop op-
noten.

Tilføj en tekstkommentar

Brug værktøjet Tilføj tekstkommentar  til at skrive tekst hvor som helst på PDF-siden. Værktøjet Tilføj
tekstkommentar minder om værktøjet Tilføj tekstboks.

1. Vælg værktøjet Tilføj tekstkommentar på den anden værktøjslinje.

2. Klik på siden for at placere markøren

3. Angiv skrifttype, skriftstørrelse og andre tekstattributter i værktøjet Tilføj
tekstkommentar.

Tilføj en linje, pil eller form
I Acrobat Reader DC er tegneværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor kommentering er

aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk kommenteringsrettigheder.

Overvej, hvilken effekt du vil opnå, når du vælger et tegneværktøj.
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1. Vælg Værktøjer > Kommentar. Vælg Tegneværktøjer  på den anden værktøjslinje,
og vælg tegningsopmærkningsværktøjet:

Med rektangelværktøjet , ovalværktøjet , pileværktøjet  og

stregværktøjet  kan du oprette enkle former.

Med skyværktøjet  og polygonstregværktøjet  kan du oprette en lukket form

med flere segmenter. Med polygonstregværktøjet  oprettes en åben form med
flere segmenter.

Værktøjet Blyant  opretter friformtegninger, og værktøjet Blyantsviskelæder 
fjerner blyantsopmærkningerne.

 

Hvis du vil angive stregbredde, farve og andre egenskaber, før du tegner, skal du
vælge det ønskede værktøj og trykke Ctrl+E for at åbne egenskabsværktøjslinjen.
Angiv de ønskede indstillinger på egenskabsværktøjslinjen.

2. Tegn i PDF-dokumentet:

Hvis du vil oprette en sky- eller polygonfigur, opretter du et udgangspunkt ved at
klikke og derefter flytte musemarkøren og klikke for at oprette hvert enkelt segment.
Højreklik på udgangspunktet, og vælg Fuldført i menuen for at færdiggøre tegning af
figuren. Dobbeltklik for at afslutte en polygonstreg.

Hvis du vil tegne en linje, pil eller et rektangel, kan du enten trække over det område,
hvor opmærkningen skal være, eller klikke to gange: En gang for at oprette
udgangspunktet og en gang for at oprette slutpunktet.

Hvis du vil tegne et kvadrat eller en cirkel, eller hvis du vil tegne en streg, der er
vandret, lodret eller har en vinkel på 45 grader, skal du holde Skift nede, mens du
tegner.

Hvis du vil tegne en friformstreg med blyantværktøjet , skal du trække det over
det sted, du ønsker at begynde tegningen. Du kan slippe museknappen, flytte
markøren til et nyt sted og fortsætte med at tegne. Hvis du vil slette dele af

tegningen, vælger du blyantviskelæderværktøjet  og trækker det over det
område af tegningen, du vil fjerne.

3. Du kan redigere eller tilpasse opmærkningens størrelse ved at markere den og derefter
trække i et af håndtagene for at foretage dine justeringer.

4. Hvis du vil føje en pop op-note til opmærkningen, skal du vælge håndværktøjet og
dobbeltklikke på opmærkningen.

5. (Valgfrit) Klik på knappen Luk i pop op-noten. Der vises et noteikon til højre for
opmærkningen, som angiver, at der er tekst i pop op-noten.

Hvis du vil slette en tegneopmærkning, markerer du den og trykker på Slet.

Gruppér og fjern gruppering af opmærkninger

Du kan gruppere to eller flere opmærkninger sammen, så dine kommentarer fungerer som en enkelt
kommentar. Du kan gruppere dine opmærkninger midlertidigt for at give dem en ny placering eller for at
ændre deres egenskaber snarere end at redigere dem hver for sig. Grupperingen er også med til at adskille
dine opmærkninger fra andre korrekturlæseres opmærkninger i en dokumentkorrektur.

Du kan ikke gruppere tekstredigeringsopmærkninger.

Gruppere opmærkninger
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1. Brug markeringsværktøjet eller håndværktøjet til at vælge en opmærkning.

2. Hold Crtl-tasten/Kommandotasten nede, og vælg de opmærkninger du vil gruppere.

3. Højreklik på markeringen, og vælg Gruppe.

Fjern gruppering af opmærkninger

Højreklik på den grupperede markering, og vælg Opdel gruppe.

Tilføj kommentarer i en tekstboks eller billedforklaring
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge værktøjet Tekstboks  til at oprette en tekstboks, der indeholder tekst. Du kan placere
boksen et hvilket som helst sted på siden og justere den til den ønskede størrelse. En tekstboks er synlig på
dokumentsiden og lukkes ikke som en notekommentar.

Tekstens skrifttype og størrelse bruger indstillingerne for systemstandarden.

Du kan indsætte kommentarer på japansk, kinesisk og koreansk med tekstboksværktøjet, men du
skal have installeret de asiatiske sprogressourcefiler. Der kan kun være vandret tekst i tekstfelter.

Du kan bruge billedforklaringsværktøjet  til at oprette et billedforklaringsboks. Billedforklaringsbokse er
især nyttige, når du vil udvælge – men ikke skjule – et bestemt område af dokumentet. Billedforklaringsbokse
består af tre dele: en tekstboks, en vinkelret streg og en slutpunktsstreg. Du kan ændre størrelse på de
enkelte dele ved at trække i et håndtag. Det er kun muligt at ændre størrelse på den vinkelrette streg i en
retning; vandrette vinkelrette streger kan kun ændres vandret; lodrette vinkelrette streger kan kun ændres
lodret. Tekstboksen udvides lodret, mens du skriver, så al tekst forbliver synlig.

Du kan flytte tekstboksen alene eller sammen med slutpunktsstregen. Tekstboksen flyttes rundt om et
stationært ankerpunkt – pilen på slutpunktstregen – som oprettes, første gang du klikker i PDF-dokumentet.
Du kan ændre farven og udseendet af tekstboksen og føje pile eller fyldtegn til slutpunktlinjen.

Tilføj en tekstboks.
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1. Vælg værktøjet Tilføj tekstboks  på den anden værktøjslinje.

2. Klik i PDF-dokumentet.

3. Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Vis egenskabslinje (eller tryk
på Ctrl+E), og indstil farve, justering og skrifttypeattributter for teksten.

4. Skriv teksten.

Teksten ombrydes automatisk, når den når boksens højre kant.

5. (Valgfrit) Sådan foretager du yderligere ændringer i tekstboksen:

Vælg markeringsværktøjet eller tekstboksværktøjet, klik på kanten af boksen for
at markere den, og træk derefter i et hjørne for at ændre størrelsen. Brug
værktøjslinjen Egenskaber til at ændre ramme- og fyldindstillinger.

Dobbeltklik på tekstboksen for at redigere teksten eller ændre tekstattributterne. Træk
hen over teksten for at markere den, og vælg derefter indstillinger på værktøjslinjen
Egenskaber.

6. Hvis du vil slette tekstboksen, skal du markere den og trykke på Slet.

Du kan også indsætte en tekstblok ved at markere og kopiere teksten i et program,
vælge håndværktøjet i Acrobat og vælge Rediger > Sæt ind.

Tilføje en billedforklaring

1. Vælg værktøjet Tilføj tekstforklaring  på den anden værktøjslinje.

2. Klik en gang for at angive slutpunktets placering, og klik igen for at angive tekstboksens
placering.

3. Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Vis egenskabslinje (eller tryk
på Ctrl+E), og vælg farven, justeringen og skrifttypeattributterne for teksten.

4. Skriv teksten.

Teksten ombrydes automatisk, når den når boksens højre kant.

5. (Valgfrit) Sådan foretager du yderligere ændringer i tekstboksen:

Hvis du vil ændre størrelsen på billedforklaringen, skal du markere den og trække i et
af de håndtag, der vises.

Klik i tekstboksen for at flytte den, og træk derefter i den.

Klik enten på slutpunktstregen eller kanten af tekstboksen, og træk i den for at flytte
hele billedforklaringen.

Hvis du vil ændre farve, opacitet eller stregegenskaber, skal du vælge
markeringsværktøjet og højreklikke på billedforklaringen. Vælg derefter Egenskaber,
og vælg de ønskede indstillinger.

Tilføje en lydkommentar
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge værktøjet Optag lydkommentar til at tilføje en forudoptaget WAV- eller AIFF-fil som en
kommentar eller optage og placere en lydkommentar i et dokument. Vedhæftede lydfiler vises på
kommentarlisten og kan afspilles på alle platforme. Den relevante hardware og software til afspilning af
lydfiler skal dog være installeret.
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Tilføjelse af multimedier i PDF-filer (Acrobat Pro DC)

Tilføje en forudoptaget lydkommentar:

1. Vælg værktøjet Optag lyd  på den anden værktøjslinje.

2. Klik på det sted i PDF-dokumentet, hvor lydkommentaren skal indsættes.

Dialogboksen Lydoptagelser vises.

Dialogboksen Lydoptagelser uden optageknappen.

Dialogboksen herover vises, når der ikke er konfigureret en optageenhed på
dit system.

3. Klik på Gennemse (Windows) eller Vælg (Mac OS) for at vælge den lydfil, du vil tilføje.

4. (Valgfrit) Du kan høre lydkommentaren ved at klikke på knappen Afspil . Når du er
færdig, skal du klikke på knappen Stop , og derefter klikke på OK.

5. Angiv indstillinger i dialogboksen Egenskaber for lydvedhæftning, og klik derefter på
OK.

Optage en lydkommentar

Før du optager en lydkommentar, skal du sørge for, at der er installeret og konfigureret en
optageenhed på dit system.

1. Vælg værktøjet Optag lyd  på den anden værktøjslinje.

2. Klik på det sted i PDF-dokumentet, hvor lydkommentaren skal indsættes.

Dialogboksen Lydoptager vises.

Dialogboksen Sound Recorder med optageknappen.

Dialogboksen herover vises, når der er konfigureret en optageenhed på dit
system.

3. Klik på knappen Indspil  i den dialogboks, der vises, og tal ind i mikrofonen. Når du
er færdig, skal du klikke på knappen Stop  og derefter klikke på OK.

4. Angiv indstillinger i dialogboksen Egenskaber for lydvedhæftning, og klik derefter på
OK.

Tilføj kommentarer i en vedhæftet fil
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor
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kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Brug værktøjet Vedhæft fil til at integrere en fil på et valgt sted i et PDF-dokument, så læseren kan åbne og
se filen. Ved at tilføje vedhæftede filer som en kommentar kan du henvise til længere dokumenter, som ikke
let lader sig indsætte i en pop op-note eller en tekstboks. Hvis du flytter PDF-dokumentet til en ny placering,
følger den integrerede fil automatisk med. For at kunne se en vedhæftning skal læseren have installeret et
program, som kan åbne vedhæftningen.

Sørg for at bruge vedhæftningsværktøjet, når der vedhæftes filer med henblik på en

dokumentkorrektur. Vedhæftede filer på dokumentniveau, som du vedhæfter med værktøjet Vedhæft fil 
fra Værktøjer > Rediger PDF > Menuen Mere spores ikke sammen med andre kommentarer i en
korrekturarbejdsgang og kan medføre, at dine vedhæftede kommentarer går tabt.

1. Vælg værktøjet Vedhæft fil  på den anden værktøjslinje til kommentar.

2. Klik på det sted i PDF-dokumentet, hvor vedhæftningen skal indsættes.

3. Vælg den fil, du vil vedhæfte, og klik på Åbn. Hvis du vedhæfter et PDF-dokument, kan
du fremhæve interesseområder i filen ved hjælp af kommentarer.

4. Vælg indstillingerne for det filikon, der vises i PDF-filen, i dialogboksen Egenskaber for
vedhæftede filer.

Den vedhæftede kommentar vises også under fanen Vedhæftede filer (i den venstre
navigationsrude) med et sidenummer, som angiver placeringen.

Hvis du vil slette den vedhæftede fil, skal du højreklikke på ikonet Vedhæftet
kommentar og derefter vælge Slet.

Indsætte billeder som kommentarer
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Du kan bruge værktøjet Indsæt billede fra Udklipsholder som stempel til at indsætte billeder i et PDF-
dokument med. Du kan kopiere de fleste billedformater fra tegne- og billedredigeringsprogrammer, f.eks.
Adobe Photoshop og Adobe Illustrator. Hvis du vil tilføje billedet i PDF-dokumenter flere gange, skal du
oprette et brugerdefineret stempel af billedet.

Værktøjet Indsæt billede fra udklipsholder som stempel er først tilgængeligt, når du kopierer et
billede.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at kopiere et billede:

I Acrobat DC skal du vælge Rediger > Tag et snapshot , og vælg et billede fra
en PDF. 

Markér et billede i et andet program, og vælg Rediger > Kopiér.

2. Åbne et PDF-dokument

3. Vælg Værktøjer > Kommentar. På den anden værktøjslinje skal du klikke på værktøjet

Tilføj stempel  og vælge Værktøjet Indsæt billede fra Udklipsholder som stempel.

4. Klik det sted i PDF-dokumentet, hvor billedet skal vises.

5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil flytte det billede, skal du trække det.

Hvis du vil tilpasse størrelsen på billedet, skal du markere det og derefter trække i et
af håndtagene Tryk på Skift-tasten under ændringen af billedets størrelse for at
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bevare de oprindelige proportioner.

Hvis du vil ændre billedegenskaberne, skal du højreklikke på billedet og vælge
Egenskaber.

Hvis du vil slette et billede, skal du højreklikke på det og derefter vælge Slet.

Se også
Deltagelse i en PDF-korrektur
Opmærk tekst med redigeringer
Tilføjelse af et stempel til en PDF-fil
Håndtering af kommentarer
Importering og eksportering af kommentarer
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Deling af PDF-filer
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Konti.

Del store filer online med Send og spor
Deling af filer via e-mail
Indstillinger for e-mailkonto
Indstillinger for Adobe-onlinetjenester

Del store filer online med Send og spor

Du kan hurtigt dele store dokumenter, billeder, lyd- og videofiler uden mailbegrænsninger samt spore
downloads. Filerne gemmes sikkert i Adobe Document Cloud. Modtagerne behøver blot at klikke på linket for
at se eller downloade dine filer. Få flere oplysninger under Send og spor store filer online.

Se, hvordan du ændrer dine Adobe-kontoindstillinger, under Indstillinger for Adobe-onlinetjenester.

Deling af filer via e-mail

Du kan dele mange filtyper, ikke blot PDF-filer.

1. Hvis du vil sende en fil i en e-mail, skal du gøre et af følgende:

Vælg Fil > Send fil.

Klik på ikonet E-mail på værktøjslinjen.

2. Vælg en indstilling i dialogboksen Send e-mail, og klik på Fortsæt.

Vælg Brug standardmailprogram for at bruge din e-mailsoftware.

Vælg Brug webmail for at bruge et webmailsystem som f.eks. Gmail eller Yahoo!

Sæt flueben i Husk mine indstillinger for at omgå denne dialogboksen fremover.

3. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen.

Hvis du vil tilføje eller redigere konti, skal du se Indstillinger for e-mailkonto.

Indstillinger for e-mailkonto

Åbn dialogboksen Indstillinger for at ændre eller tilføje e-mailkonti, og vælg E-mailkonti under Kategorier. E-
mailkontoen bruges i forskellige procedurer som f.eks. send fil og korrektur. Du kan bruge en konto, der er
konfigureret gennem din standardmailklient eller en webmailklient som f.eks. Gmail eller Yahoo! E-mail.

Viser en liste over alle e-mailkonti.
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Tilføj konto

Rediger

Sæt som standard

Slet

Til toppen

E-mailadresse (Adobe ID)

Administrer konto

Skift adgangskode

Synkroniser indstillinger på tværs af enheder og dokumenttjenester

Vælg en e-mailkonto, der skal tilføjes. For Gmail og Yahoo! Angiv din e-mailadresse. For andre
konto skal du bruge flere oplysninger som f.eks. din adgangskode og serverindstillinger.

Redigerer indstillingerne for andre e-mailkonti.

Klik for at bruge den valgte konto som standard.

Klik for at slette den valgte konto.

Indstillinger for Adobe-onlinetjenester

Hvis du vil ændre indstillinger for din Adobe-konto, skal du åbne dialogboksen Indstillinger og vælge
Onlinetjenester under Kategorier.

Angiver den e-mailadresse, der er knyttet til dit Adobe ID.

Klik for at få vist og administrere dine kontoindstillinger.

Klik for at slette den gemte adgangskode og angive en ny.

Synkroniser dine indstillinger på
tværs af enheder og dokumenttjenester.
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Tilføjelse af et stempel til en PDF-fil
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Stemple et dokument
Oprettelse af et brugerdefineret stempel

Stemple et dokument

Du kan anvende et stempel til et PDF-dokument på stort set samme måde, som du anvender et almindeligt
stempel på et papirdokument. Du kan vælge et stempel på en liste over foruddefinerede stempler, eller du
kan oprette dine egne stempler. Dynamiske stempler henter oplysninger fra computeren og fra panelet
Identitet i dialogboksen Indstillinger, så du kan angive navn, dato og klokkeslæt på stemplet.

Stempelværktøjet vises i den anden værktøjslinje i kommentarværktøjet.  

Stempelværktøjskategorier

A. Dynamisk stempel B. Stemplet Signer her C. Stemplet Standardfirma D. Brugerdefineret stempel 

Gå til Dynamic Stamp Secrets på http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets for at få yderligere
oplysninger om oprettelse af dynamiske stempler.

Åbn stempelpaletten

Vælg Værktøjer > Kommentering > Stempler > Vis stempelpaletten.

Anvende et stempel

1. Vælg et stempel ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

Klik på stempelværktøjet. Det senest anvendte stempel er markeret.

Vælg en kategori i menuen, og vælg derefter et stempel i Stempelpaletten.

2. Klik på den dokumentside, hvor du vil placere stemplet, eller træk et rektangel for at
definere stemplets størrelse og placering.

http://acrobatusers.com/tutorials/dynamic_stamp_secrets
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3. Hvis du ikke har angivet et navn i identitetsindstillingerne, bliver du bedt om at gøre det i
dialogboksen Indstilling af identitet.

Ændre et stempels placering eller udseende

Vælg en af følgende fremgangsmåder sammen med markeringsværktøjet eller
håndværktøjet:

Hvis du vil flytte et stempel, skal du trække det til en ny placering.

Hvis du vil ændre et stempels størrelse, skal du klikke på det og derefter trække i et
hjørnehåndtag.

Hvis du vil rotere et stempel, skal du klikke på det, flytte markøren hen over
håndtaget øverst på stemplet og trække, når rotationsikonet  vises.

Hvis du vil slette et stempel, skal du højreklikke på stemplet og vælge Slet.

Hvis du vil ændre stemplets farve eller opacitet, skal du højreklikke på stemplet og
derefter vælge Egenskaber. Brug fanen Udseende til at ændre opaciteten eller farven.

Flytte et stempel til listen med foretrukne stempler

1. Marker en stempelopmærkning på siden med markeringsværktøjet eller håndværktøjet.

2. På den anden værktøjslinje i kommentarværktøjet skal du klikke på værktøjet Stempel
og vælge Føj aktuelt stempel til favoritter.

Oprettelse af et brugerdefineret stempel

Du kan oprette brugerdefinerede stempler fra flere forskellige formater, herunder (men ikke begrænset til)
PDF-, JPEG-, bitmap-, Adobe® Illustrator®- (AI), Adobe® Photoshop®- (PSD) og Autodesk AutoCAD-filer
(DWT, DWG). I Acrobat Reader DC kan du kun oprette et brugerdefineret stempel i PDF-format.

Hvis du kun vil indsætte et billede i et PDF-dokument én gang, skal du blot indsætte billedet i
dokumentet. Indsatte billeder har de samme karakteristika som andre stempelkommentarer, hver inkluderer
en pop op-note og egenskaber, der kan redigeres.

1. Vælg Værktøjer > Kommentering > Stempler > Vis stempelpalette.

2. Klik på Importér, og vælg filen.

3. Hvis filen indeholder mere end én side, skal du rulle til den ønskede side og derefter
klikke på OK.

4. Vælg en kategori i menuen, eller indtast et nyt kategorinavn ved at navngive det
brugerdefinerede stempel, og klik derefter på OK.

Ændre navn eller kategori for et brugerdefineret stempel

1. Vælg Værktøjer > Kommentering > Stempler > Vis stempelpaletten.

2. Vælg stempelkategori, højreklik på stemplet, og vælg Rediger.

3. Rediger kategorien eller navnet på stemplet, eller udskift billedet, og klik derefter på OK.

Slette et brugerdefineret stempel
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Du kan kun slette de brugerdefinerede stempler, du selv har oprettet, ikke foruddefinerede stempler. Når du
sletter et stempel, fjernes det fra menuen Stempelværktøj, men stempelfilen slettes ikke.

1. Vælg Værktøjer > Kommentering > Stempler > Vis stempelpaletten.

2. Vælg stempelkategori i menuen, højreklik på det brugerdefinerede stempel, og vælg
derefter Slet.

Slette en brugerdefineret stempelkategori

1. Vælg Værktøjer > Kommentar > Stempler > Brugerdefinerede stempler >
Administrer stempler.

2. Vælg den kategori, du vil slette, og klik på Slet.

Hvis du sletter alle stempler i en brugerdefineret stempelkategori, slettes den
brugerdefinerede stempelkategori.

Adobe anbefaler derudover
Deltagelse i en PDF-korrektur
Sporing og styring af PDF-korrekturer
Opmærk tekst med redigeringer
Importering og eksportering af kommentarer
Godkendelse af arbejdsforløb
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Om godkendelsesarbejdsforløb
Send et PDF-dokument til godkendelse
Deltag i et godkendelsesforløb

Om godkendelsesarbejdsforløb

I Acrobat DC (kun traditionel kinesisk, forenklet kinesisk, japansk og koreansk) kan brugere sende PDF-
dokumenter som vedhæftninger i e-mails til godkendelse hos andre. Når deltagerne åbner en
godkendelsesanmodning i Acrobat (alle sprog), kan de godkende PDF-dokumentet ved at tilføje et digitalt
identitetsstempel. Derefter kan de sende PDF-dokumentet til andre godkendere eller sende PDF-dokumentet
tilbage til initiativtageren og andre relevante deltagere. Initiativtageren kan spore forløbet ved at vælge at
blive underrettet, hver gang PDF-dokumentet er godkendt. Arbejdsforløbet slutter, når den sidste deltager
tilføjer den endelige godkendelse. Hvis et PDF-dokument ikke er godkendt, skal godkendelsesarbejdsforløbet
starte forfra.

Hvis du bruger Acrobat Pro DC til at starte arbejdsforløbet, kan du invitere brugere af Reader 9
eller nyere til at deltage ved at aktivere kommentering i PDF-dokumentet.

Guiden indstiller godkendelsesprocesser (venstre), stempelpaletten indeholder stempler til godkendelse af
dokumenter (højre).

 

Send et PDF-dokument til godkendelse

Når du sender et PDF-dokument via e-mail til godkendelse (kun traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk,
japansk og koreansk), modtager godkendere PDF-dokumentet som en vedhæftet fil i en e-mail. Når
modtagere åbner den vedhæftede PDF-fil, kan de anvende et digitalt id-stempel fra stempelpaletten og
foretage det rette valg på dokumentmeddelelseslinjen.

Brug guiden i Acrobat DC til at sende et PDF-dokument til godkendelse. Guiden indeholder vejledningen på
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skærmen, der hjælper dig med at invitere godkendere, tilpasse instruktioner og sende PDF-dokumentet.

I Acrobat Pro DC giver guiden mulighed for at kommentere i PDF'en, så Acrobat Reader DC-brugere kan
deltage i godkendelsesarbejdsforløbet.

Inden du starter et godkendelsesforløb, skal du kontrollere, at dit e-mail-program er konfigureret til at arbejde
sammen med Acrobat DC.

1. Hvis du vil starte et godkendelsesforløb, skal du vælge Del > Send via e-mail til
godkendelse.

2. Angiv din e-mail-adresse i dialogboksen Indstilling af identitet, hvis du bliver bedt om det.

3. Angiv en PDF-fil, og klik på Næste.

4. Skriv e-mail-adressen for den første godkender i feltet Til.

5. Hvis du vil give brugere af Acrobat Pro DC mulighed for at deltage, eller hvis du vil blive
underrettet om godkendelsesstatus for hver deltager, skal du angive disse indstillinger.

6. (Acrobat Standard DC) Hvis du vil blive underrettet om godkendelsesstatus for hver
deltager, skal du angive disse indstillinger.

7. (Valgfrit) Indtast yderligere instruktioner til den første godkender øverst i e-mailen.

Det er kun standardtekstmeddelelsen og instruktioner, der videresendes til efterfølgende
godkendere.

Invitations-e-mailen indeholder instruktioner, som skal hjælpe deltagerne med
at fuldføre godkendelsesprocessen. Undgå at ændre eller fjerne denne tekst.

8. Klik på Send invitation.

Deltag i et godkendelsesforløb

Hvis du er inviteret til at deltage i et godkendelsesforløb, modtager du en e-mail, der indeholder trinvise
instruktioner til godkendelse af det vedhæftede PDF-dokument. Når du åbner PDF-dokumentet, åbnes
stempelpaletten, og dokumentmeddelelseslinjen vises øverst i PDF-dokumentet. Hvis din version af Acrobat
er tidligere end 7.0, bliver du bedt om at hente den seneste version af Reader.

Du kan vælge mellem de digitale id-stempler i stempelpaletten for at godkende dokumentet. Et digitalt id-
stempel indeholder identitetsoplysninger, som du har oplyst, f.eks. navn, titel, organisation og e-mail-adresse.
Du kan bruge et id-stempel i stedet for en signatur. Når du anvender et stempel, bliver det en del af
dokumentets sideindhold. Du kan slette dit eget stempel i løbet af godkendelsesprocessen, men når
godkendelsesprocessen er udført, er dit stempel låst. Du kan ikke flytte eller slette stempler fra andre
deltagere.

Du kan også afvise dokumenter, der ikke overholder dine standarder.

Ud over at føje digitale stempler til et PDF-dokument kan du også tilføje andre typer kommentarer, herunder
notekommentarer, tekstredigeringer, brugerdefinerede stempler og vedhæftede filer.

Godkend et PDF-dokument

1. Åbn den vedhæftede PDF-fil i invitationen til godkendelse, der er sendt via e-mail.

Hvis du ikke allerede har føjet identitetsoplysninger til stemplet, bliver du bedt
om at gøre det.

2. Vælg et stempel på stempelpaletten (Værktøjer > Stempel > Stempelpalette) . Rul eller
træk i et hjørne for at ændre vinduets størrelse og få vist alle stempler.

3. Klik på dokumentet for at anvende godkendelsesstemplet.
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Hvis du vil slette et digitalt id-stempel, du har anvendt, skal du markere det og
trykke på Slet. Hvis du vælger Udskriv, Gem en kopi eller E-mail under
godkendelsesprocessen, kan du ikke slette stemplet.

4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på knappen Godkend på dokumentmeddelelseslinjen for at sende dokumentet til
den næste godkender. Skriv e-mail-adressen på den næste godkender i boksen Til i
dialogboksen Send til næste godkender, tilføj adresser til eventuelle andre
modtagere, og klik på Send.

Klik på knappen Endelig godkendelse på dokumentmeddelelseslinjen for at fuldføre
godkendelsesprocessen. Angiv i dialogboksen Fuldfør den endelige godkendelse, om
der skal sendes en godkendelsesmeddelelse fra menuen Endelig
godkendelsesmetode. Skriv e-mailadressen i boksen Til, hvis du sender en
meddelelse, tilføj adresser til eventuelle andre modtagere, og klik på Send. Klik på
Fuldført, hvis du ikke sender en meddelelse.

Hvis indstillingen Giv besked til initiativtager om godkendelsesstatus via e-mail
er valgt, vises en separat e-mail, adresseret til initiativtageren. Klik på Send for at
sende denne meddelelse.

5. Gem PDF-dokumentet.

Hvis du bruger knappen E-mail  på værktøjslinjen til at sende PDF-
dokumentet, er PDF-dokumentet ikke længere en del af arbejdsforløbet, og
godkendelsesindstillinger er ikke tilgængelige for modtageren af denne e-mailmeddelelse.

Afvis et PDF-dokument

Hvis PDF-dokumentet, som du modtog i en godkendelsesanmodning, ikke lever op til godkendelseskravene,
skal du bruge indstillingerne på dokumentmeddelelseslinjen til at afvise dokumentet og sende det tilbage til
initiativtageren. Hvis en PDF-fil afvises, skal godkendelsesprocessen startes forfra.

1. Åbn den vedhæftede PDF-fil i invitationen til godkendelse, der er sendt via e-mail.

2. Klik på knappen Afvis på dokumentmeddelelseslinjen.

3. Skriv e-mail-adressen på initiativtageren i boksen Til i dialogboksen Afvis, og send
meddelelse. Hvis indstillingen Giv besked til initiativtager om godkendelsesstatus via
e-mail er valgt, sendes en separat e-mail til godkendelsesinitiativtageren. Klik på Send.

4. Klik på Send i den e-mailmeddelelse, der vises.

Tilføj eller rediger identitetsoplysninger for et digitalt stempel

1. Vælg Værktøjer > Stempler > Stempelpalette.

2. Vælg Digitale id-stempler i stempelpaletten, højreklik på stemplet, og vælg Rediger
identitet.

3. Skriv eller rediger dit navn, din titel, dit firmanavn, din afdeling og din e-mailadresse i
dialogboksen Indstilling af identitet, og klik på Fuldført.

Du kan også ændre dine id-oplysninger i dialogboksen Indstillinger. Vælg Identitet under Kategorier.
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Videoselvstudium: Send og spor dokumenter online
Send store filer
Spor filer online

Du kan hurtigt sende store dokumenter, billeder, lyd- og videofiler uden mailbegrænsninger samt spore
downloads. Filerne gemmes sikkert i Adobe Document Cloud. Modtagerne behøver blot at klikke på linket for
at se eller downloade dine filer.

Videoselvstudium: Send og spor dokumenter online

Find ud af, hvordan du bruger Acrobat DC til at sende og spore store filer.

Video (04:06) | Af Rebecca Staley

Send store filer

1. Vælg Værktøjer > Send og spor, eller vælg Send og spor i den højre rude, når et
dokument er åbnet.

2. Hvis du allerede har åbnet et dokument, vises det under listen Valgte filer.

Ellers klik på Vælg filer, der skal sendes, og find og vælg derefter en eller flere filer.
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3. Hvis du vil tilføje flere filer, skal du klikke på Tilføj filer og derefter finde og vælge filer.

4. Vælg, om du vil sende et offentligt eller tilpasset link.

Opret anonymt link: Et offentligt link gør filer tilgængelige for alle, der klikker på linket.

Klik på Opret link. Filerne overføres til Adobe Document Cloud, og der oprettes et
offentligt link. Du kan enten kopiere linket eller sende det direkte i en mail.

Send personlige invitationer: Et tilpasset link bruges til at dele filerne med bestemte
personer. De detaljerede sporingsoplysninger er tilgængelige for filer, der sendes til
bestemte personer, men ikke for offentlige links.

 

1. Angiv eller vælg mailadressen på den person, som skal modtage filen. Du kan også
bruge Adressebog til at vælge e-mailadresser. Hver modtager får et tilpasset link til
filen.

2. Felterne Emne og Meddelelse er ligesom dem, du bruger til at sende mailen, og
vises til din modtagere på samme måde. Angiv de ønskede oplysninger, og klik
derefter på Send. Dine modtagere får en mail med besked om, at filer deles med
dem.

Spor filer online

Du kan spore dine delte filer i visningen Start > Sendt. Den viser alle de filer, du deler ved hjælp af Send og
spor.

1. I visningen Start > Sendt, når du vælger en fil, du kan se de tilgængelige indstillinger
oven over fillisten.
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Klik på Spor Online. Der vises detaljer om filen i et nyt browservindue.

2. På ovenstående side kan du gøre følgende:

Annuller deling af filen, hvis du vil forhindre andre i at se eller downloade den. Klik på
ikonet Annuller deling øverst til højre.
Videresend filer til nye modtagere. Klik på ikonet Videresend øverst til højre.
Slå mailbeskeder til og fra. Markér eller fjern markering i afkrydsningsfeltet Giv
besked, når modtagere ser.
Se en filoversigt. Klik på filens miniaturebillede eller navn.

3. Hvis du vil se detaljerede sporingsoplysninger, skal du klikke på Vis fuld aktivitet i højre
rude. Filaktivitet vises i et pop op-vindue.

De detaljerede sporingsoplysninger, som du kan se: Hvornår filen blev set og af hvem
(for tilpassede link), samt om den blev downloadet og af hvem. Hvis der var mere end én
fil i overførslen, kan du også se, hvilke filer der blev downloadet.

Se også
Adobe Send & Track til Outlook

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
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Administration af kommentarer
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Vis kommentarer
Svar på kommentarer
Placering af status- eller afkrydsningsmærke
Udskriv en kommentaroversigt
Find en kommentar
Slet kommentarer
Kontrollér stavningen af al tekst i kommentarer

Vis kommentarer

Listen Kommentarer vises i den højre rude i dokumentvinduet. På listen Kommentarer vises alle kommentarer
i et PDF-dokument og en værktøjslinje med almindelige indstillinger til f.eks. sortering, filtrering og andre
indstillinger til at arbejde med kommentarer.

Kommentarliste

Åbn kommentarlisten
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1. Vælg Værktøjer > Kommentar.

Værktøjssættet Kommentarer vises på den anden værktøjslinje, og listen Kommentarer
vises i den højre rude.

2. Brug menuen indstillinger  øverst til højre på kommentarlisten til at gøre et af
følgende:

Udvid eller skjul kommentarerne. Klik på Udvid alle eller Skjul alle i menuen med
indstillinger under Kommentarliste. Hvis du vil udvide en enkelt kommentar, skal du
klikke på kommentaren eller klikke på linket Vis mere i kommentaren. Hvis du vil
skjule en kommentar, skal du klikke på linket Vis mindre i kommentaren.

Importer og eksporter kommentarer.

Opret eller udskriv kommentaroversigt.

Eksportér til Word eller AutoCAD.

Angiv Indstillinger for kommentering.

Udvid Kommentarliste

Du kan udvide ruden Kommentar, så du bedre kan læse de lange kommentarer.

Hvis du vil ændre rudens størrelse, skal du sætte din markør langs rudens venstre kant
og derefter holde nede og trække mod venstre eller højre.

Sortér kommentarer

Du kan sortere kommentarer på kommentarlisten efter forfatter, side, type, dato, afkrydset status eller status
pr. person. I en svartråd sorteres kun den første meddelelse, og svarmeddelelserne sorteres i den samme
kategori som den første meddelelse i tråden.

1. Vælg Værktøjer > Kommentar.

2. Vælg en indstilling på listen Kommentarer i Sortér kommentarer efter menu .

Filtrering af kommentarer

Du kan skjule eller vise kommentarer baseret på type, korrekturlæser (forfatter), status eller
afkrydsningstilstand. Filtrering har indflydelse på kommentarers udseende i både dokumentvinduet og på
kommentarlisten. Når du udskriver eller sammenfatter kommentarer, kan du angive, om skjulte kommentarer
udskrives eller sammenfattes. Når du skjuler en notekommentar, som er besvaret, skjules alle andre svar i
tråden også.

I en e-mailbaseret korrektur medtages skjulte kommentarer ikke, når du sender kommentarerne til
initiativtageren.

Benyt en af følgende fremgangsmåder i menuen Filtrer kommentarer  på
kommentarlisten:

Vælg Vis alle kommentarer for at rydde alle filtre. Du kan også bruge Ctrl+8
(Windows) eller Kommando+8 (Mac OS).

Hvis du vil skjule alle kommentarer, skal du vælge Skjul alle kommentarer. Du kan
også bruge Ctrl+Skift+8 (Windows) eller Kommando+Skift+8 (Mac OS).

Hvis du vil filtrere kommentarerne, skal du vælge de kategorier, der skal vises. Hvis
du f.eks. kun vil have vist kommentarer i form af gule sedler, hvis visning du ikke har

accepteret, skal du vælge  > Type > Gul seddel, så det kun er kommentarerne i
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form af gule sedler, der vises, og vælg derefter  > Status > Ingen, så der kun
vises kommentarer i form af gule sedler, der ikke er accepteret.

Vælg Alle for skjulte kategorier for at fjerne et filter. Hvis du f.eks. har filtreret
kommentarer, så kun kommentarer fra en bestemt korrekturlæser vises, skal du

vælge  > Korrekturlæser > Alle.

Hvis du vil åbne alle pop op-noter, skal du højreklikke på en anmærkning og vælge
Åbn alle pop-opper. (Kun tilgængelig, hvis listen Kommentarer er lukket)

Hvis du vil lukke alle pop op-noter, skal du højreklikke på en anmærkning og vælge
Minimer alle pop-opper. (Kun tilgængelig, hvis listen Kommentarer er lukket)

Svar på kommentarer
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Svar på kommentarer er især praktisk i delte korrekturer, hvor deltagerne kan læse hinandens kommentarer.
De kan også bruges af korrekturinitiativtagere til at lade korrekturlæsere vide, hvordan deres forslag bliver
implementeret. Når en eller flere korrekturlæsere besvarer en anden kommentar, kaldes dette sæt svar en
tråd. De første to svar i en tråd vises i pop op-noten. På kommentarlisten vises alle svar. Svar indrykkes
under den oprindelige kommentar. Det antal svar, som en kommentar har modtaget, vises i et felt, når du
placerer markøren på kommentaren.

Svar vises direkte under kommentaren i pop op-noten og på kommentarlisten.

A. Svaroverskrift B. Menuen Indstillinger C. Indstillingen Svar på kommentarliste 

Svar i pop op-noten

1. Åbn pop op-noten for kommentaren.

2. Vælg Svar i menuen Indstillinger.

3. Indtast dit svar i den viste boks.

Svar i kommentarlisten

1. Vælg en kommentar på kommentarlisten.

2. Klik på linket Svar.  

3. Indtast dit svar i den viste boks.

Slet et svar
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Hvis du sletter en kommentar, der er besvaret, er det kun den kommentar, der slettes. Alle svar bevares i
PDF-dokumentet, og tråden bevares også. Det første svar ændres til en kommentar.

Højreklik på svaret i pop op-noten, og vælg Slet.

Placering af status- eller afkrydsningsmærke
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Status og afkrydsninger er gode til at holde styr på kommentarer, som du har læst, eller kræver yderligere
handling. I Windows kan du bruge status eller afkrydsning til at angive, hvilke kommentarer du ønsker at
eksportere til et Word-dokument. Ved at indstille korrekturstatus kan du vise eller skjule en gruppe
kommentarer og fortælle andre korrekturdeltagere, hvordan du vil håndtere kommentaren. Når du har
indstillet korrekturstatus, kan du ikke fjerne statusvisningen fra kommentaren på kommentarlisten, selvom du
ændrer korrekturstatus til Ingen. Afkrydsninger er til personlig brug og vises ikke, når andre ser PDF-
dokumentet, medmindre du ændrer status for kommentarerne.

Indstil status

1. Marker kommentaren på kommentarlisten, og højreklik for at åbne indstillingsmenuen.
Vælg derefter en indstilling i menuen Indstil status.

Korrekturstatus vises i kommentaren sammen med navnet på den person, som har
indstillet korrekturstatus. Hvis en anden korrekturlæser angiver korrekturstatus for
kommentaren, vises begge korrekturlæseres navne og korrekturstatus på
kommentarlisten.

2. Hvis du vil se en oversigt over ændringer i en kommentar, skal du højreklikke på
noteikonet, opmærkningen eller titellinjen i en pop op-note og derefter vælge
Egenskaber. Klik på fanen Korrekturoversigt.

Marker kommentarer med en afkrydsning

Marker en kommentar på kommentarlisten, og marker derefter afkrydsningsfeltet ud for

kommentaren, så afkrydsningen  vises.

Udskriv en kommentaroversigt

Sammenfatning af kommentarer er en praktisk metode til at få en opsummering af alle de kommentarer, der
er knyttet til et PDF-dokument. Når du sammenfatter kommentarer, kan du enten oprette et PDF-dokument
med kommentarer, som du kan udskrive, eller du kan udskrive oversigten direkte. Denne oversigt er hverken
knyttet til eller kædet sammen med det PDF-dokument, som kommentarerne stammer fra.
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Sidelayoutindstillinger for kommentaroversigt

A. Dokument og kommentarer med forbindelseslinjer på en enkelt side B. Dokument og kommentarer med
forbindelseslinjer på separate sider C. Kun Kommentarer D. Dokument og kommentarer med sekvensnumre 

Som standard udskriver Acrobat PDF-dokumenter med stempler, der blev anvendt. Du får størst kontrol over,

hvordan kommentarer udskrives, ved at vælge  > Udskriv med kommentaroversigt fra kommentarlisten.

1. Filtrer kommentarer for kun at vise dem, du vil have vist i oversigten. (Klik på Filtrer

kommentarer  på kommentarlisten, og vælg de kommentarkategorier, du vil have
vist).

2. Vælg  > Udskriv med kommentaroversigt for at få størst mulig kontrol over,

hvordan kommentarer udskrives. Du kan også vælge  > Opret kommentaroversigt
for at oprette et separat PDF-dokument med kommentarerne.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Opret kommentaroversigt:

Vælg layout for dokumentet og kommentarerne. Layoutet bestemmer, hvilke
indstillinger der er tilgængelige.

Vælg, hvordan kommentarerne skal sorteres.

Angiv et sideområde, og vælg, om du vil inkludere sider uden kommentarer.

Vælg, om alle kommentarer skal vises i oversigten eller kun de kommentarer, der kan
ses.

4. Klik på Opret kommentaroversigt.

Find en kommentar

Find en kommentar på kommentarlisten ved at søge efter et bestemt ord eller udtryk.

1. Vælg Værktøjer > Kommentar for at få vist listen Kommentarer.

2. Angiv det ord eller den vending, du vil søge efter, i feltet Søg.

På Kommentarlisten vises de kommentarer, der stemmer overens med søgekriterierne. Antallet af
kommentarer vises i panelets overskrift.
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Slet kommentarer

Du kan hverken slette andre korrekturlæseres kommentarer i en delt korrektur eller låste kommentarer.

Hvis du vil slette alle kommentarer i en PDF, skal du vælge Værktøjer > Rediger > Fjern skjulte
oplysninger. Vælg derefter indstillingen for Kommentarer og opmærkninger i ruden Resultater. Funktionen
er ikke tilgængelig i Reader.

Slet en kommentar

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg kommentaren, og tryk på Delete.

Højreklik på de kommentarer, der skal slettes, på kommentarlisten, og vælg Slet i
genvejsmenuen.

Bemærk: Sørg for, at alle kommentarer er markeret, inden du trykker på knappen
Slet.

Lås en kommentar op

1. Højreklik på kommentaren, og vælg Egenskaber.

2. Fravælg Låst.

Kontrollér stavningen af al tekst i kommentarer

Du kan kontrollere stavningen af den tekst, du tilføjer i notekommentarer og formularfelter. Du kan dog ikke
kontrollere stavningen af tekst i det underliggende PDF-dokument.

1. Vælg Rediger > Stavekontrol > I kommentarer og felter. Hvis PDF-dokumentet åbnes
i en browser, skal du sørge for, at værktøjslinjen Rediger er åben, og klikke på knappen

Stavekontrol .

2. Klik på Start.

3. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at ændre et ord:

Rediger det markerede ord. Klik på Fortryd Rediger for at fortryde ændringen. Klik
på Rediger for at acceptere din ændring.

Dobbeltklik på en foreslået rettelse.

Vælg en foreslået rettelse, og klik på Rediger. Klik på Ret alle for at erstatte alle
forekomster af det ukendte ord med forslaget.

Se også
Deling af PDF-filer og samarbejde i realtid
Forberedelse af en PDF-korrektur
Start af en korrektur
Deltagelse i en PDF-korrektur
Sporing og styring af PDF-korrekturer
Tilføjelse af et stempel til en PDF-fil
Opmærk tekst med redigeringer
Kommentering i PDF-filer
Importering og eksportering af kommentarer
Godkendelse af arbejdsforløb
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Importér kommentarer
Eksportér kommentarer
Eksportere kommentarer til Word (Windows)
Eksportér kommentarer til AutoCAD (Acrobat Pro DC i Windows)

Importér kommentarer
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Kommentarer kan importeres fra et PDF-dokument. Du kan også importere kommentarer fra en FDF-fil (Form
Data Format) eller en XFDF-fil, som er en XML-baseret FDF-fil. Du kan ikke åbne og få vist FDF-filer eller
XFDF-filer alene.

1. I det dokument, du ønsker at modtage kommentarer i, skal du på kommentarlisten i

indstillingsmenuen  vælge Importér datafil.

Vælg Værktøjer > Kommentarer for at åbne kommentarlisten.

2. Vælg Alle filer (*.*) fra filtypemenuen. Hvis du kender filformatet på den kommentar, du
ønsker at importere, skal du vælge det.

3. Dobbeltklik på navnet på dokumentet med kommentarerne.

Kommentarernes placering svarer til placeringen i den fil, de blev importeret fra. Hvis
kommentarer ser malplacerede ud, er PDF-kildedokumentet og PDF-måldokumentet
sandsynligvis forskellige. Hvis du f.eks. importerer kommentarer fra et 10-siders
dokument til et to-siders dokument, vises der kun kommentarer til de to første sider.

Eksportér kommentarer
I Acrobat Reader DC er kommenteringsværktøjer kun tilgængelige i PDF-dokumenter, hvor

kommentering er aktiveret. PDF-dokumenter i et korrekturarbejdsforløb indeholder typisk
kommenteringsrettigheder.

Hvis du føjer kommentarer til et PDF-dokument, som ikke er en del af en styret korrektur, kan du få brug for
at eksportere dine kommentarer for at sende dem til nogen eller importere kommentarer, som du har
modtaget. (PDF-dokumenter i et styret korrekturarbejdsforløb indeholder særlige indstillinger, som giver dig
mulighed for at sende eller udgive dine kommentarer i stedet for at eksportere dem.)

Når du eksporterer kommentarer, opretter du et FDF-dokument (Form Data Format), som kun indeholder
kommentarer. Som følge heraf er FDF-filer normalt mindre end PDF-dokumenter. Du eller en anden
korrekturlæser kan derefter importere kommentarerne fra FDF-dokumentet til det originale PDF-dokument.

Eksportér kommentarer til en datafil
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Hent kommentarerne fra denne PDF-fil

Indsæt kommentarerne i denne Word-fil

Alle kommentarer

1. I indstillingsmenuen  på kommentarlisten skal du vælge Eksportér alle til datafil.

2. Navngiv filen, og vælg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som
filtype.

3. Angiv en placering til filen, og klik derefter på Gem.

Eksportér valgte kommentarer

Eksport af valgte kommentarer er ikke tilgængeligt i Acrobat Reader DC.

1. Markér på kommentarlisten de kommentarer, du vil eksportere.

Vælg Værktøjer > Kommentarer for at åbne kommentarlisten.

2. I indstillingsmenuen  skal du vælge Eksportér markerede til datafil på
kommentarlisten.

3. Navngiv filen, og vælg Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som
filtype.

4. Angiv en placering til filen, og klik derefter på Gem.

Eksportere kommentarer til Word (Windows)

I nogle tilfælde opretter korrekturlæsere kommentarer i et PDF-dokument, som blev oprettet ud fra et
Microsoft Word-dokument. Du kan revidere det originale Word-dokument ved at eksportere disse
kommentarer fra PDF-dokumentet. Eksempelvis kan tekst, der er blevet indsat eller udstreget med
tekstredigeringsværktøjerne i PDF-dokumentet, slettes i eller overføres direkte til Word-kildedokumentet.
Formatering føjet til kommentarer (f.eks. fed tekst) går tabt i denne proces og skal føjes til Word-dokumentet
manuelt.

Hvis du vil revidere et Word-dokument ved hjælp af kommentarer, skal du oprette et kodet PDF-dokument fra
Word-dokumentet. Inden du overfører tekstredigeringer fra PDF-dokumentet, skal du fjerne alle ekstra ord
eller oplysninger og derefter flette dem til et PDF-dokument (hvis du har kommentarer fra flere
korrekturlæsere). Hvis du planlægger at importere kommentarer flere gange, er det en god ide at oprette en
kopi af Word-dokumentet, inden du importerer kommentarerne, ellers bliver kommentarerne muligvis ikke
importeret korrekt.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Eksporter til Word i menuen Indstillinger  på kommentarlisten.

I Word skal du åbne kildedokumentet og derefter vælge Acrobat-kommentarer >
Importér kommentarer fra Acrobat DC. I Word 2013 skal du klikke på Acrobat og
derefter vælge Acrobat-kommentarer > Importér kommentarer fra Acrobat DC.

2. Læs instruktionerne, og klik på OK.

3. I dialogboksen Importér kommentarer fra Adobe Acrobat skal du vælge PDF- og
Word-filerne, vælge ud fra de efterfølgende indstillinger og klikke på Fortsæt:

Naviger til den PDF-fil, der indeholder
kommentarerne.

Naviger til det Word-dokument, du vil
importere kommentarer til.

Importerer alle kommentarer.



Alle kommentarer med afkrydsninger

Kun tekstredigering: tilføjelser, sletninger og erstatninger

Anvend brugerdefinerede filtre til kommentarer

Aktivér Spor ændringer inden import af kommentarer

Anvend

Kassér

Næste

Anvend alle Resterende

Fortryd sidste

Til toppen

Importerer kun kommentarer, der er markeret
med afkrydsning.

Importerer kun
kommentarer, som du har tilføjet med tekstredigeringskommandoer i panelet
Anmærkninger.

Importerer kun kommentarer, som du
angiver efter forfatter, type eller status.

Viser de ændringer, der er
foretaget i Word på grund af de importerede kommentarer.

4. (Valgfrit) Hvis du har importeret tekstredigeringer, skal du klikke på Integrer
tekstredigeringer i dialogboksen Fuldført import for at gennemgå og anvende hver
redigering enkeltvis. Vælg en af følgende indstillinger for hver redigering:

Foretager ændringer i dokumentet og sletter kommentarbobler. Hvis en
kommentar ser ud til at være tom, kan det være en god ide at integrere den for at se, om
den drejer sig om et mellemrum eller afsnitsskift.

Afviser ændringerne og sletter kommentarboblen.

Springer til næste tekstredigering. Tekstredigeringer, som er sprunget over eller
ikke er integreret, vises som bobler i Word-dokumentet.

Integrerer alle resterende tekstredigeringer og sletter
kommentarboblerne.

Fortryder den sidste tekstredigering, herunder eventuelle manuelle
ændringer.

5. Slet kommentarbobler, der vises i Word-dokumentet:

Højreklik på kommentarboblen, og vælg Slet kommentar.

Vælg Acrobat-kommentarer > Slet alle kommentarer i dokumentet. I Word 2013
og nyere findes denne indstilling på Acrobat-båndet.

Eksportér kommentarer til AutoCAD (Acrobat Pro DC i Windows)

Du kan få korrekturlæsere til at indsætte kommentarer i et PDF-dokument, som er oprettet fra en AutoCAD-
tegning. Hvis du bruger AutoCAD PDFMaker til at oprette et PDF-dokument, kan du importere kommentarer
til AutoCAD-tegningen i stedet for at skifte mellem AutoCAD og Acrobat DC. Du kan importere de fleste
kommentartyper, inklusive tegneopmærkninger, gule sedler, stempler og tekstredigeringer.

1. Gem PDF-dokumentet for at sikre, at nyligt tilføjede kommentarer er med.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I indstillingsmenuen  skal du på kommentarlisten vælge Eksportér til AutoCAD
og derefter angive PDF-filen og AutoCAD-filen i dialogboksen Importér
kommentarer.

I AutoCAD skal du vælge Acrobat-opmærkninger > Importér kommentarer fra
Acrobat DC.
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Vis efter korrekturlæser

Vis efter type

Vis efter status

Vis efter afkrydset status

3. I dialogboksen Importér kommentarer skal du angive det PDF-dokument, der
indeholder kommentarerne, angive, hvilke kommentarer der skal importeres, og klikke på
Fortsæt. Hvis du importerer et brugerdefineret sæt kommentarer, skal du angive
indstillingen ved at kontrollere, at det kun er egenskaber, du ønsker, som er valgt. Du
skal vælge mindst en indstilling i hver kategori.

Importerer kommentarer efter de enkelte korrekturlæsere.

Importerer kommentarer efter type, f.eks. tekstredigeringer eller
notekommentarer.

Importerer kommentarer efter korrekturstatus.

Importerer kommentarer, der er markerede.
Alle importerede kommentarer vises i Adobe Acrobats opmærkningslag som
brugerdefinerede objekter, du kan redigere, filtrere eller slette.

4. Hvis du vil importere en kommentar (ændre status, tilføje afkrydsning eller ændre tekst),
skal du højreklikke på kommentaren, vælge Acrobat-kommentarer og derefter vælge en
indstilling.

Se også
Deltagelse i en PDF-korrektur
Sporing og styring af PDF-korrekturer
Opmærk tekst med redigeringer
Kommentering i PDF-filer
Håndtering af kommentarer
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Sporing og styring af PDF-korrekturer
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Oversigt over sporing
Sporing af korrekturlæste PDF-dokumenter
Gem PDF-filen med kommentarer
Invitere yderligere korrekturlæsere
Tilføje eller ændre en deadline
Afslutte en korrektur
Starte en delt korrektur med de samme korrekturlæsere fra en eksisterende korrektur
Send en meddelelse.
Opdater din profil
Abonner på web broadcast-tjenester
Indstillinger for sporing

Oversigt over sporing

Brug sporingen til at administrere dokumentkorrekturer og distribuerede formularer, få vist status for korrektur-
og formularservere og til at administrere webbroadcast-abonnementer (kendt som RSS-kilder). Du åbner
sporingen ved at vælge Vis > Sporing.

Brug sporingen til at administrere korrekturer, formularer og webbroadcast-abonnementer (RSS-kilder).
Venstre panel indeholder hyperlinks til korrekturfiler, formularer, meddelelser om serverstatus og RSS-kilder.
Højre panel indeholder oplysninger om det markerede element i venstre panel.

Seneste opdateringer

Panelet Seneste opdateringer indeholder en oversigt over de seneste ændringer i delte korrekturer,
formularfiler og servere. Hvis du ikke har aktive korrekturer eller formularer, indeholder dette panel
instruktioner og hyperlinks til at oprette administrerede korrekturer, oprette formularer og distribuere
formularer. I panelet Seneste opdateringer kan du også slå sporingsmeddelelser til eller fra i Acrobat og på
proceslinjen (kun i Windows).

http://www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_dk
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Korrekturer

Tracker viser, hvem der deltager i en delt korrektur, og hvor mange kommentarer de har udgivet. Fra
sporingen kan du deltage i en korrektur og sende e-mail til deltagerne. Hvis du har startet korrekturer, kan du
tilføje eller ændre deadlines, tilføje korrekturlæsere, afslutte en korrektur og starte en ny korrektur med
eksisterende korrekturlæsere.

Venstre side af sporingen viser alle PDF-dokumenter i administrerede korrekturer. Informationsruden til højre
angiver den dato og det klokkeslæt, PDF-filen blev sendt på, og listen over inviterede korrekturlæsere.
Hyperlinks til delte PDF-dokumenter giver yderligere oplysninger, inklusive deadline og antal kommentarer
sendt pr. korrekturlæser. Hvis du sletter et link i Sporing, slettes PDF-dokumentet og alle kommentarer fra
serveren, og korrekturen afsluttes permanent.

Formularer

Brug sporing til at administrere de formularer, du har distribueret eller modtaget. Med Tracker kan du få vist
og redigere placeringen af svarfilen og holde styr på, hvilke modtagere der har svaret. Du kan også tilføje
flere modtagere, sende e-mail til alle modtagere og få vist svarene til en formular. Se Om formularsporing for
at få flere oplysninger.

Serverstatus

Serverstatus viser status for alle servere, der bruges til korrekturer og distribuerede formularer.
Afkrydsningsikonet  ud for servernavnet angiver, at det seneste synkroniseringsforsøg lykkedes.
Advarselsikonet  angiver, at det seneste synkroniseringsforsøg mislykkedes. Advarselsikonet angiver, at
serveren er afbrudt fra netværket, har problemer med at skrive data til disken eller har et andet problem.
Kontakt netværksadministrator for at få hjælp.

RSS

Du kan bruge sporingen til at abonnere på webindhold, der benytter RSS-formatet (Really Simple
Syndication), f.eks. nye kilder og musikkanaler. RSS-formatet er kompatibelt med XML og RDF-formater.

Hvis knappen RSS ikke vises i sporingen, skal du åbne dialogboksen Indstillinger i Acrobat DC og
vælge Sporing. Vælg Aktivér RSS-kilder i Sporing, og klik på OK. Luk og åbn derefter sporingen igen.

Sporing af korrekturlæste PDF-dokumenter

1. Udvid den ønskede mappe i sporingen.

Viser PDF-dokumenter til korrektur, som du har startet. (Ikke tilgængelig i
Reader.)

Indeholder PDF-dokumenter til korrektur, som du har modtaget. PDF-
dokumenter vises først på denne liste, når du har åbnet dem. Hvis du åbner en PDF-fil,
der er vedhæftet til en e-mail, og ikke gemmer den, fjernes posten fra sporingen, når du
lukker filen.

PDF-filer med fed skrift indeholder en eller flere af følgende opdateringer:
Kommentarer, du ikke har læst endnu, en opdatering af deadline fra korrekturens
initiativtager og korrekturlæsere, som deltager i korrekturen.

2. Vælg et PDF-dokument.

Oplysninger, som omhandler den valgte PDF-korrektur, vises til højre. Delte korrekturer

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/forms-tracker.html#about_forms_tracker
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viser oplysninger om deadline, korrekturlæsere, som deltager i korrekturen, og antal
kommentarer.

Gem PDF-filen med kommentarer

Du kan gemme en kopi af det korrekturlæste PDF-dokument, som indeholder alle de kommentarer, som
korrekturlæserne har udgivet, eller du har importeret (flettet).

Hvis PDF-filen er en delt korrekturfil, kan du gemme en arkivkopi. Kopien er ikke længere tilknyttet den delte
korrektur, og du kan redigere både indhold og kommentarer.

Hvis du ønsker at oprette en kopi af et delt PDF-dokument, som du vil distribuere til andre, skal du bruge
kommandoen Gem som. Den efterfølgende fil indeholder alle kommentarer, der var udgivet op til dette
tidspunkt. Den kan flyttes, kopieres eller omdøbes uden at påvirke dens forbindelse til korrekturen eller
kommentarserveren.

Åbn filen, og gør følgende for at gemme en kopi af en PDF-korrektur:

Få en delt korrektur ved at vælge Filer > Gem som arkivkopi. Du kan også klikke på
knappen Status på dokumentmeddelelseslinjen og vælge Arkiver som arkivkopi.

Ved en e-mailbaseret korrektur skal du vælge Filer > Gem som for at gemme en ny
kopi af PDF-dokumentet. Den sidst gemte version er nu det sporede PDF-dokument.
Den gamle version er din arkivkopi.

Invitere yderligere korrekturlæsere

Hvis du er initiativtager til en korrektur, kan du invitere andre til at deltage i korrekturen. Hvis du er
korrekturlæser og vil have andre til at deltage, kan du bede korrekturinitiativtageren om at invitere
korrekturlæserne. På den måde kan initiativtageren automatisk spore alle deltagere og få besked, når der
modtages kommentarer.

1. Vælg PDF-dokumentet i sporingen under Sendt, og klik derefter på Tilføj
korrekturlæsere til højre.

2. Angiv e-mail-adresserne på de korrekturlæsere, der skal tilføjes. Rediger meddelelsen
efter behov, og send derefter meddelelsen.

Yderligere korrekturlæsere vises sammen med andre deltagere i den højre rude i
sporingen.

Tilføje eller ændre en deadline

Korrekturens initiativtager kan tilføje eller ændre en deadline i en eksisterende korrektur.

1. Marker PDF-filen i sporingen, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis korrekturen ikke har en deadline, skal du klikke på Tilføj deadline.

Hvis korrekturen har en deadline, skal du klikke på Skift deadline.

2. Klik på Deadline for korrektur, skift deadline efter behov, og klik på OK.

3. Foretag ændringer af e-mailmodtagere, emne og meddelelse efter behov, og klik derefter
på Send.
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Afslutte en korrektur

Korrekturens initiativtager kan afslutte en eksisterende korrektur. Når en korrektur er afsluttet, kan deltagerne
ikke udgive kommentarer til serveren. Du kan ændre korrekturens deadline senere, hvis du vil starte
korrekturen igen.

Marker PDF-filen i sporingen, og klik på Afslut korrektur.

Starte en delt korrektur med de samme korrekturlæsere fra en
eksisterende korrektur

1. Marker en PDF-fil i sporingen, og klik på Start ny korrektur med samme
korrekturlæsere.

2. Følg fremgangsmåden til at starte en delt korrektur.

Send en meddelelse.

Nogle gange under en korrektur kan du få behov for at kontakte andre korrekturlæsere eller sende dem en
påmindelse om, at deres deadline nærmer sig.

1. Vælg PDF-dokumentet i sporingen, og klik på Send e-mail til alle korrekturlæsere.

2. Rediger boksene Til og Emne i e-mailmeddelelsen eller meddelelsens brødtekst efter
behov, og klik derefter på Send.

Opdater din profil

Dine kommentarer identificerer dig som forfatter ved at vise dit navn - det navn, du har angivet, da du deltog i
eller startede en korrektur, eller dit systemlogon. Du kan når som helst ændre forfatternavnet og andre
profiloplysninger. Hvis du gør det, vises din opdaterede profil kun i nye kommentarer. Eksisterende
kommentarer bliver ikke påvirket.

Opdater din korrekturprofil

1. Under kategorier i dialogboksen Indstillinger (Rediger > Indstillinger) skal du vælge
Kommentering.

2. Fjern markeringen af Brug altid logonnavn som forfatternavn.

3. Vælg Identitet fra listen til venstre.

4. Rediger din profil, og sørg for at medtage den e-mailadresse, du vil bruge til korrekturer.
Klik på OK.

Opdater din profil i en delt korrektur

1. Vælg Identitet under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Rediger din profil, og sørg for at medtage en gyldig e-mailadresse, og klik på OK.
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Søg automatisk efter nye kommentarer og formulardata

Annuller søgning efter nye kommentarer og formulardata

Fjern brugerdefinerede serverplaceringer

Meddelelser

Aktiver RSS-kilder i Sporing

Ryd alle gemte legitimationsoplysninger

Abonner på web broadcast-tjenester

1. Klik på knappen RSS i venstre side af sporingen.

Hvis knappen RSS ikke vises i sporingen, skal du åbne dialogboksen
Indstillinger i Acrobat DC og vælge Sporing. Vælg Aktivér RSS-kilder i Sporing, og klik
på OK. Luk og åbn derefter sporingen igen.

2. Klik på Abonner på RSS-kilde, og skriv derefter en webadresse i boksen URL.

Indstillinger for sporing

Hvis du vil angive indstillinger for sporingen, skal du vælge Sporing under Kategorier i dialogboksen
Indstillinger.

Angiver, hvor ofte kommentarer synkroniseres.
Automatisk synkronisering deaktiveres ved at flytte skyderen helt til højre, indtil værdien Aldrig vises.

Angiver, hvor længe der skal gå uden
korrektur- eller formularaktivitet, før søgningen efter kommentarer eller nye formulardata standses.

En serverprofil fjernes ved at markere den på listen og klikke på
Fjern serverprofil.

Angiver, hvor der vises sporingsmeddelelser.

Når denne indstilling er valgt, vises en RSS-kategori til venstre for Sporing. Du
kan abonnere på RSS-kilder fra Sporing.

Klik for at fjerne alle gemte legitimationsoplysniner, der bruges til
delte korrekturer.

Relaterede links

Forberedelse af en PDF-korrektur
Start af en korrektur
Tilføjelse af et stempel til en PDF
Opmærkning af tekst med redigeringer
Kommentering i PDF'er
Håndtering af kommentarer
Import og eksport af kommentarer
Arbejdsgange for godkendelse

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/preparing-pdf-review.html#preparing_for_a_pdf_review
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/starting-pdf-review.html#starting_a_pdf_review
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/adding-stamp-pdf.html#adding_a_stamp_to_a_pdf
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/mark-text-edits.html#mark_up_text_with_edits
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/commenting-pdfs.html#commenting_in_pdfs
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/comments.html#managing_comments
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/importing-exporting-comments.html#importing_and_exporting_comments
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/approval-workflows.html#approval_workflows


Lagring og eksport af PDF-filer



Lagring af PDF-dokumenter

Til toppen

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Lagring af en PDF-fil
Gendan den senest gemte version
Om funktionen Automatisk
Gendanne ændringer, som er gået tabt
Reducer filstørrelsen ved lagring

Du kan gemme ændringerne i en Adobe PDF-fil eller PDF-portefølje i den oprindelige PDF-fil eller en kopi af
den. Du kan også gemme individuelle PDF-filer i andre filformater, herunder tekst, XML, HTML og Microsoft
Word. Når du gemmer en PDF-fil i tekstformat, kan du bruge indholdet sammen med en skærmlæser,
skærmforstørrer eller anden hjælpeteknologi.

Selvom du ikke har adgang til kildefilerne for en Adobe PDF-fil, kan du stadig kopiere billeder og tekst fra
PDF-filen og bruge dem andre steder. Du kan også eksportere PDF-filen til et genbrugeligt format eller
eksportere billeder i en PDF-fil til et andet format.

Brugere af Adobe Acrobat Reader DC kan gemme en kopi af en PDF-fil eller PDF-portefølje, hvis
dokumentets forfatter har aktiveret brugerrettigheder. Hvis et dokument indeholder yderligere eller
begrænsede brugerrettigheder, beskriver dokumentets meddelelseslinje i værktøjslinjeområdet de tilknyttede
restriktioner eller rettigheder.

Lagring af en PDF-fil

Brug denne metode til at gemme PDF-filer, herunder PDF-porteføljer, og PDF-filer, hvor du har tilføjet
kommentarer, formularposter og digitale signaturer.

Hvis du gemmer et PDF-dokument, der er digitalt signeret, er signaturen ikke længere gyldig.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Filer > Gem for at gemme ændringerne i den aktuelle fil.

Vælg Filer > Gem som > for at gemme en kopi af en PDF-fil.

Vælg Filer > Gem som eller Filer > Gem som Andet > Tekst i Acrobat Reader DC.

Hvis du vil gemme en kopi af PDF-porteføljen, skal du vælge Filer > Gem som andet
> PDF-portefølje.

Hvis du viser en PDF-fil i en webbrowser, er Acrobat-menuen Filer ikke tilgængelig.
Brug knappen Gem en kopi på Acrobat-værktøjslinjen for at gemme PDF-filen.

Gendan den senest gemte version

Vælg Filer > Nulstil, og klik derefter på Nulstil.

Om funktionen Automatisk
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Funktionen Automatisk lagring sørger for, at du ikke mister dit arbejde i tilfælde af strømsvigt ved trinvist og
med jævne mellemrum at gemme filer, der er blevet ændret, på et angivet sted. Den originale fil ændres ikke.
Acrobat opretter i stedet en fil, der gemmes automatisk, og som indeholder alle de ændringer, du har
foretaget i den åbne fil, siden filen sidst blev gemt automatisk. Mængden af nye oplysninger, som den
automatisk gemte fil indeholder, afhænger af, hvor ofte Acrobat gemmer denne fil. Hvis du indstiller intervallet
for automatisk lagring til 15 minutter, kan du miste de sidste 14 minutters arbejde, hvis der opstår et problem.
Hyppige automatiske lagringer forhindrer tab af data og er især nyttige, hvis du udfører omfattende ændringer
i et dokument, f.eks. hvis du tilføjer kommentarer.

Du kan anvende automatisk lagring af ændringer i de oprindelige filer, når du genstarter Acrobat. Når du
lukker, gemmer manuelt eller nulstiller til den sidst gemte version af en fil, slettes den automatisk gemte fil.

Hvis du bruger hjælpeteknologi som f.eks. en skærmlæser, kan det være en god ide at deaktivere
funktionen Automatisk lagring, så du ikke kommer bort fra det sted, du var, når filen genindlæses.

Funktionen Automatisk lagring virker ikke i følgende situationer:

Et dokument, hvis sikkerhedsindstillinger ændres. Du skal gemme dokumentet for at
kunne genaktivere automatisk lagring af dokumentændringer.

Et dokument, der er oprettet med funktionen Web Capture eller udtrukket fra et større
PDF-dokument (Værktøjer > Organiser sider > Udtræk). Du skal gemme dokumentet for
at kunne aktivere automatisk lagring af ændringer.

Et dokument, der åbnes i en webbrowser eller medtages i et objektbeholderdokument,
som understøtter OLE (Object Linking and Embedding). Dette dokument vises uden for
standardfilsystemet og kan ikke understøtte automatisk lagring.

Gendanne ændringer, som er gået tabt

Hvis du vil undgå tab af ændringer efter en uventet afbrydelse, skal du aktivere funktionen lagring, hvilket den
er som standard.

Konfigurer automatisk lagring

1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Gem dokumentændringer automatisk i en midlertidig fil efter xx minutter (1-99), og
angiv antal minutter.

Gendan mistede ændringer efter en uventet nedlukning

1. Start Acrobat, eller åbn den fil, du senest arbejdede på.

2. Klik på Ja, når du bliver spurgt, for at åbne den eller de automatisk gemte filer. Hvis flere
filer var åbne, åbner Acrobat alle filerne for dig.

3. Gem filen eller filerne med det samme navn som de filer, du oprindeligt arbejdede på.

Reducer filstørrelsen ved lagring

Sommetider kan du formindske størrelsen på en PDF-fil blot ved at bruge kommandoen Gem som andet.
Hvis du mindsker størrelsen på PDF-filer, forbedres deres ydeevne, især når de åbnes på internettet, men de
bevarer det samme udseende.
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Med kommandoen Reducer filstørrelse kan du resample og komprimere billeder, fjerne integrerede Base-14-
skrifttyper og integrere skrifttyper som undersæt. Kommandoen komprimerer også dokumentstrukturen og
rydder op i elementer som f.eks. ugyldige bogmærker. Hvis filen allerede er så lille som muligt, har denne
kommando ingen virkning

Hvis du formindsker et digitalt signeret dokuments filstørrelse, fjernes signaturen.

1. Åbn en enkelt PDF-fil, eller vælg en eller flere PDF-filer i en PDF-portefølje.

2. Vælg Filer > Gem som andet > PDF-fil i reduceret størrelse.

3. Vælg den ønskede versionskompatibilitet.

Hvis du er sikker på, at alle dine brugere anvender Acrobat DC eller Adobe Acrobat
Reader DC, kan du mindske filstørrelsen yderligere ved at begrænse kompatibiliteten til
den nyeste version.

4. (Valgfrit) Du kan anvende de samme indstillinger på flere filer ved at klikke på Anvend på
flere og derefter tilføje filerne. Klik på OK, og angiv derefter mappe og filnavn i
dialogboksen Outputindstillinger.

Knappen Anvend på flere er ikke tilgængelig i PDF-porteføljer.

Du kan styre ændringer og kvalitetsafvejninger ved at bruge PDF Optimizer i Acrobat Pro DC, som gør flere
indstillinger tilgængelige.

Relaterede links
Udfyldelse af formularer
Deltagelse i en PDF-korrektur
PDF Optimizer (Acrobat Pro DC)
Justering af PDF-filens størrelse og kvalitet (Acrobat Standard DC)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Konverter PDF-dokumenter til Word, RTF, regneark, PowerPoint eller andre formater
Eksportér billeder i en PDF-fil til et andet format
Eksportér markeringerne fra en PDF-fil til et andet format

Du kan nemt eksportere eller konvertere en eller flere PDF-filer til andre filformater, inklusive Microsoft Word,
Excel og PowerPoint. De tilgængelige formater omfatter både tekst- og billedformater. Du kan se en fuld liste
over konverteringsindstillinger under Filformatindstillinger.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Adobe Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader DC. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp.

Konverter PDF-dokumenter til Word, RTF, regneark, PowerPoint
eller andre formater

Du kan ikke eksportere PDF-porteføljer, eller PDF-filer i dem, til andre filformater.

1. Vælg Værktøjer > Eksportér PDF. 

De forskellige formater, du kan eksportere PDF-filen til, vises.

Vælg det format, du vil eksportere din PDF til.

Du kan også vælge Filer > Eksportér til > [Filtype] for at eksportere PDF-filen til et
ønsket format.  

2. Vælg det filformat, du vil eksportere PDF-filen til, og en version (eller et format), hvis det

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/file-format-options-pdf-export.html#file_format_options_for_pdf_export
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findes. Hvis du f.eks. vælger at eksportere PDF-filen til Word-format, får du muligheden
for at eksportere PDF-filen til Word-dokument (.docx) eller Word 97-2003-dokument
(.doc).  

Du kan konfigurere konverteringsindstillingerne ved at klikke på

tandhjulsikonet  ved siden af det valgte filformat. Du kan også redigere
konverteringsindstillingerne ved at vælge kategorien Konvertér fra PDF i dialogboksen
Indstillinger.

3. Klik på Eksportér.
Dialogboksen Eksportér vises.

Eksportér dit PDF-dokument til en lokal mappe eller Adobe Document Cloud.

4. I dialogboksen Eksportér skal du vælge en placering, hvor du vil gemme filen.

5. Klik på Gem for at eksportere PDF-filen til det valgte format.

Kildefilnavnet bruges som standard med det nye filtypenavn, og den eksporterede fil
gemmes i den samme mappe som kildefilen.

Når du gemmer en PDF-fil i et billedformat, gemmes hver side som en
separat fil, og der føjes sideantal til hvert filnavn.

Eksportér billeder i en PDF-fil til et andet format

Ud over mulighed for at gemme hver side (al tekst, alle billeder og vektorobjekter på en side) i et billedformat
med kommandoen Filer > Eksportér til > Billede > kommandoen [Billedtype] kan du eksportere hvert billede
i en PDF til en separat billedfil.

Du kan eksportere rasterbilleder, men ikke vektorobjekter.

1. Vælg Værktøjer > Eksportér PDF.

De forskellige formater, du kan eksportere PDF-filen til, vises.

2. Klik på Billede, og vælg det billedfilformat, du vil gemme billederne i.
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Vælg det format, som skal gemme eksporterede filer i.

3. Hvis du vil konfigurere konverteringsindstillingerne for det valgte filformat, skal du klikke

på tandhjulsikonet .

4. I dialogboksen Eksportér alle billeder som [valgt filformat] Indstillinger skal du angive
indstillingerne Filindstillinger, Farvestyring, Konvertering og Udtrækning for filtypen.

5. Under indstillingerne for Udtrækning skal du vælge Ekskluder billeder mindre end for
at vælge den mindste størrelse for billeder, der skal udtrækkes. Vælg Ingen grænse for
at udtrække alle billeder.

6. Klik på OK for at gå tilbage til skærmen Eksportér din PDF til ethvert format.

7. Vælg indstillingen Eksportér alle billeder for kun at udtrække og gemme billederne fra
PDF-filen. 

Hvis du ikke vælger indstillingen Eksportér alle billeder, gemmes alle siderne i
PDF-filen i det valgte billedformat.  

8. Klik på Eksportér.
Dialogboksen Eksportér vises.

9. I dialogboksen Eksportér skal du vælge en placering, hvor du vil gemme filen.

10. Klik på Gem for kun at gemme billederne fra PDF-filen i det valgte filformat.

Eksportér markeringerne fra en PDF-fil til et andet format

Hvis du kun har brug for en del af PDF-filen i et andet format, er det ikke nødvendigt at konvertere hele filen
og derefter udtrække det relevante indhold. Du kan markere tekst i en PDF-fil og gemme den i et af de
understøttede formater: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML eller CSV.

1. Brug markeringsværktøjet, og markér det indhold, der skal gemmes.

2. Højreklik på den markerede tekst, og vælg Eksportér markering som.

Højreklik på den markerede tekst, og vælg Eksportér markering som fra pop op-menuen.
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3. Vælg et format på listen Gem som, og klik på Gem.
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Filformatindstillinger for PDF-eksport

Til toppen

Til toppen

Gråtone/farve

Flisestørrelse

Adobe PDF-indstillinger (Acrobat Pro DC)
Indstillinger for billedkonvertering
Indstillinger for Microsoft Word og RTF
Indstillinger for HTML-webside
Regnearksindstillinger
Indstillinger for PostScript eller Encapsulated PostScript (EPS)
Indstillinger for tekst og XML

Når du eksporterer PDF-filer til forskellige filformater med værktøjet Eksportér PDF, indeholder hvert filformat
entydige konverteringsindstillinger.

Hvis du vil bruge de samme indstillinger, hver gang du konverterer PDF-filer til et bestemt format, skal du
angive disse indstillinger i dialogboksen Indstillinger. Vælg et filformat på listen i panelet Konverter fra
PDF, og klik på Rediger indstillinger. (Du kan altid klikke på knappen Gendan standarder for at vende
tilbage til standardindstillingerne).

Adobe PDF-indstillinger (Acrobat Pro DC)

Du kan gemme PDF-filer igen som optimerede PDF-filer ved hjælp af indstillinger i dialogboksen PDF
Optimizer. PDF Optimizer gør det muligt at ændre kompatibilitetsversionen af PDF-filerne, så de kan vises i
ældre versioner af Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Hvis du ændrer kompatibilitetsindstillingerne, bliver
nyere funktioner utilgængelige i PDF-filen. Se PDF-kompatibilitetsniveauer for at få en forklaring på hver
enkelt kompatibilitetsindstilling

.

Indstillinger for billedkonvertering

Indstillinger for JPEG og JPEG2000

Hvis PDF-filen indeholder en samling billeder, kan du eksportere dem enkeltvist som JPEG-, PNG- eller
TIFF-filer ved at vælge Værktøjer > Eksportér PDF > Billede > Eksportér alle billeder.

Vær opmærksom på, at de tilgængelige indstillinger afhænger af, om du eksporterer et dokument til JPEG
eller JPEG 2000.

Angiver en komprimeringsindstilling, der afstemmer filstørrelsen med billedkvaliteten. Jo
mindre filen er, desto dårligere er billedkvaliteten.

Opdeler det billede, der komprimeres, i fliser af en given størrelse. Hvis billedets højde eller
bredde ikke er et lige multiplum af flisestørrelsen, bruges dele af fliser på kanterne. Billeddata for hver flise
komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt. Standardværdien på 256 anbefales. Denne

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/pdf-conversion-settings.html#pdf_compatibility_levels


Format

Grundlinje (standard)

Grundlinje (optimeret)

Progressiv (3 scanninger-5 scanninger)

RGB/CMYK/gråtone

Bemærk:

Farverum/Opløsning

Bemærk:

Skærminterlacing

Filter

Ingen

Sænket

Op

Gennemsnit

Kurve

Adaptiv

indstilling er kun tilgængelig for JPEG2000-format.

Afgør, hvordan filen vises. Kun tilgængelig for JPEG-formatet.

Viser billedet, når det er helt overført. Dette JPEG-format genkendes af de
fleste webbrowsere.

Optimerer billedets farvekvalitet og giver mindre filstørrelser, men
understøttes ikke af alle webbrowsere.

Downloader først billedet som et billede med lav
opløsning med gradvis bedre billedkvalitet, efterhånden som overførslen gennemføres.

Angiver den type farvestyring, der skal anvendes i outputfilen, samt om der skal
integreres en ICC-profil.

Hvis du bruger kommandoen Eksportér til eller Eksportér alle billeder i et PDF-dokument, som
indeholder JPEG- og JPEG 2000-billeder, og eksporterer indholdet til JPEG- eller JPEG 2000-format, kan det
efterfølgende billede se anderledes ud, når det åbnes i Acrobat DC. Det kan ske, hvis billederne har en
farveprofil på sideniveauet, men ikke i billeddataene. I dette tilfælde kan Acrobat DC ikke bringe
sideniveauets farveprofil ind i det efterfølgende gemte billede.

Angiver farverum og opløsning for outputfilen. Du kan lade Acrobat angive disse
indstillinger automatisk. Hvis du vil konvertere farvebilleder i filerne til gråtonebilleder, skal du vælge Gråtone.

Høje opløsninger, f.eks. 2400 ppi (pixels per inch), egner sig kun til små sidestørrelser (op til
6,826 tommer eller 173,380 millimeter).

PNG-indstillinger

PNG-formatet er velegnet til billeder, der skal bruges på internettet.

Angiver, om billedfilen anvender interlacing. Ingen opretter et billede, der først vises i en
webbrowser, når overførslen er afsluttet. Adam7 opretter et billede, der vises i lavopløsningsversioner i en
browser, mens hele billedet hentes. Adam7 kan få overførselstiden til at virke kortere, og brugerne kan se, at
overførslen er i gang. Filstørrelsen øges dog.

Gør det muligt at vælge en filteralgoritme.

Komprimerer billedet uden et filter. Anbefales til indekserede farvebilleder og bitmapbilleder.

Optimerer billedkomprimeringen med lige vandrette mønstre eller blandinger.

Optimerer billedkomprimeringen med lige lodrette mønstre.

Optimerer komprimeringen af lavniveaustøj ved at tage gennemsnitsfarveværdien af de
tilstødende pixels.

Optimerer komprimeringen af lavniveaustøj ved at omfordele tilstødende farveværdier.

Anvender den filtreringsalgoritme, dvs. Ned, Op, Gennemsnit eller Kurve, der passer bedst
til billedet. Hvis du ikke er sikker på, hvilket filter du skal bruge, bør du vælge Adaptiv.



RGB/gråtone

Farverum/Opløsning

Bemærk:

Monokrom

Bemærk:

RGB/CMYK/Gråtone/Andet

Farverum/Opløsning

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Angiver den type farvestyring, der skal anvendes i outputfilen, samt om der skal integreres en
ICC-profil.

Angiver farverum og opløsning for outputfilen. Du kan lade Acrobat angive disse
indstillinger automatisk. Hvis du vil konvertere farvebilleder i filerne til gråtonebilleder, skal du vælge Gråtone.

Høje opløsninger, f.eks. 2400 ppi, egner sig kun til små sidestørrelser (op til 6,826 tommer eller
173,380 millimeter).

TIFF-indstillinger

TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og
sidelayoutprogrammer. Opløsningen bestemmes automatisk.

Angiver et komprimeringsformat. CCITTG4 er standarden og giver generelt den mindste
filstørrelse. ZIP-komprimering giver også en lille fil.

Nogle programmer kan ikke åbne TIFF-filer, der gemmes med JPEG- eller ZIP-komprimering. I
disse tilfælde anbefales LZW-komprimering.  

Angiver den type farvestyring, der skal anvendes til outputfilen.

Angiver farverum og opløsning for outputfilen. Du kan lade Acrobat angive disse
indstillinger automatisk. Hvis du vil konvertere farvebilleder i filerne til gråtonebilleder, skal du vælge Gråtone.

Høje opløsninger, f.eks. 2400 ppi, egner sig kun til små sidestørrelser (op til 6,826 tommer eller
173,380 millimeter).

Indstillinger for Microsoft Word og RTF

Du kan eksportere et PDF-dokument til Word-format (DOCX eller DOC) eller RTF-format. Følgende
indstillinger er tilgængelige.

Bevar flydende tekst

Angiver, at tekstforløbet skal bevares.

Bevar sidelayout

Angiver, at sidelayoutet skal bevares.

Medtag kommentarer

Eksporterer kommentarer til outputfilen.

Medtag billeder

Eksporterer billeder til outputfilen.

Genkend tekst, hvis det er nødvendigt

Genkender teksten, hvis PDF-dokumentet indeholder billeder med tekst.

Angiv sprog

Angiver sprogindstillingen for OCR.

Indstillinger for HTML-webside



Enkelt HTML-side

Flere HTML-sider

Medtag billeder

Registrer og fjern sidehoveder og sidefødder

Genkend tekst, hvis det er nødvendigt

Angiv sprog

Til toppen

Indstillinger for Excel-projektmappe

Numeriske indstillinger

Genkend tekst, hvis det er nødvendigt

Angiv sprog

Til toppen

Bemærk:

Printerbeskrivelsesfil

Angiver, at der oprettes en enkelt HTML-fil, når du eksporterer til HTML. Aktivér følgende
for at tilføje en navigationsrude:

Tilføj overskriftsbaseret navigationsramme
Tilføj bogmærkebaseret navigationsramme

Angiver, at der oprettes flere HTML-filer, når du eksporterer til HTML. Vælg et af
kriterierne for at opdele dokumenter i flere HTML-filer.

Opdel efter dokumentoverskrifter
Opdel efter bogmærkeoverskrifter

Angiver, om billeder eksporteres, når du eksporterer et PDF-dokument som HTML.

Angiver, om sidehoved- og sidefodindhold i PDF-filen skal
slettes og fjernes i HTML-filerne.

Genkender teksten, hvis PDF-dokumentet indeholder billeder med
tekst.

Angiver sprogindstillingen for OCR.

Regnearksindstillinger

Angiver, om der skal oprettes et regneark for hver tabel eller side
eller for hele dokumentet.

Angiver decimal- og tusindseparatorer for numeriske data. Vælg en af følgende:
Find decimal- og tusindseparatorer ved hjælp af regionale indstillinger
Behandl følgende som decimal- og tusindseparatorer. Angiv eller vælg separatorer i de
tilhørende felter.

Genkender teksten, hvis PDF-dokumentet indeholder billeder med
tekst.

Angiver sprogindstillingen for OCR.

Indstillinger for PostScript eller Encapsulated PostScript (EPS)

Du kan eksportere en PDF-fil til PostScript® til brug ved udskrivning og til prepress-formål. PostScript-filen
indeholder komplette DSC-kommentarer (Document Structuring Conventions) og andre avancerede
oplysninger, der bevares af Adobe Acrobat Distiller®. Du kan også oprette en EPS-fil fra en PDF-fil til
indsættelse eller åbning i andre programmer. De tilgængelige indstillinger afhænger af, om du konverterer et
dokument til PostScript eller EPS.

Hvis du opretter EPS-filer til separationer i Acrobat Pro DC, bør alle billedfarverum være CMYK.

PPD (PostScript Printer Description) indeholder de nødvendige oplysninger til korrekt
formatering af en PostScript-fil til en bestemt outputenhed. Enhedsuafhængig opretter kun sammensatte (ikke
farveseparerede) PostScript- eller EPS-filer. Acrobat-standard er et udgangspunkt for og en reference til
oprettelse af alle typer PostScript-filer og gendanner alle standardindstillinger for konverteringen. Adobe PDF
7.0 er kompatibelt med de fleste enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig for PostScript-formatet (PS).



ASCII eller binær

PostScript

Medtagning af skrifttyper

Medtag kommentarer

Konverter TrueType til Type 1

Medtag eksempel

Sideområde

Til toppen

Kodning

Opret bogmærker

Generer koder til ukodede filer

Bemærk:

Opret billeder

Brug undermappe

Brug præfiks

Outputformat

Angiver billeddataenes outputformat. Binært output giver mindre filer, men ikke alle
arbejdsprocesser kan tilpasses et binært output.

Angiver niveauet af PostScript-kompatibilitet. Brug kun Sprogniveau 3, hvis måloutputenheden
understøtter det. Sprogniveau 2 er egnet til EPS-filer, der skal integreres i et andet dokument og
farvesepareres som en del af det pågældende dokument. Brug Sprogniveau 2 til EPS-filer, som skal
importeres i Microsoft-programmer.

Angiver de skrifttyper, der skal medtages i PostScript-filen. Integrerede skrifttyper
hentes fra PDF-dokumentet, og skrifttyper, der henvises til, tages fra den anvendte computer.

Bevarer kommentarers udseende i den efterfølgende PostScript-fil.

Konverterer TrueType-skrifttyper til Type 1-skrifttyper i den efterfølgende
PostScript-fil.

Angiver, om et TIFF-eksempel skal oprettes til den efterfølgende EPS-fil. Denne
indstilling er ikke tilgængelig, når du gemmer som PostScript.

Angiver de sider, der skal eksporteres. Når du eksporterer filer til EPS-output, gemmes hver
side i området som en separat EPS-fil.

Indstillinger for tekst og XML

Henviser til de binære værdier, der er baseret på internationale standarder, og som bruges til at
repræsentere teksttegnene. UTF-8 er en Unicode-gengivelse af tegn, som bruger mere end 8-bit byte pr.
tegn, UTF-16 gengiver tegn, som bruger 16-bit byte. ISO-Latin-1 er en 8-bit repræsentation af tegn, som
indeholder ASCII som en delmængde. UCS-4 er et Universaltegnsæt, som er kodet i 4 oktetter. HTML/ASCII
er en 7-bit repræsentation af tegn, der er udviklet af ANSI.
Anvend standardtilknytningstabellen bruger den standardkodning af tegn, der er defineret i
tilknytningstabeller, som findes i mappen Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Disse tilknytningstabeller
angiver, hvordan dataoutputtet bliver, herunder følgende standardtegnkodninger: UTF-8 (Gem som XML eller
HTML 4.0.1) og HTML/ASCII (Gem som HTML 3.2).

Opretter bogmærker til indhold for HTML- eller XML-dokumenter. Hyperlinks indsættes i
begyndelsen af det efterfølgende HTML- eller XML-dokument.

Genererer koder for filer, der ikke allerede er kodede, f.eks. PDF-filer, som
er oprettet med Acrobat 4.0 eller tidligere. Hvis denne indstilling ikke vælges, konverteres ukodede filer ikke.

Koder anvendes kun som en del af konverteringen og kasseres efter konverteringen. Dette er ikke
en metode til at oprette kodede PDF-filer fra ældre filer

Styrer, hvordan billeder konverteres. Der henvises til konverterede billedfiler i XML- og
HTML-dokumenter.

Angiver den mappe, som de genererede billeder skal gemmes i. Standarden er Billeder.

Angiver det præfiks, der føjes til billedfilnavnene, hvis du har flere versioner af den samme
billedfil. Filnavne, der tildeles billederne, har formatet filnavn_img_#.

Angiver billeders endelige format. Standarden er JPG.
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Nedsampl til Nedsampler billedfiler til den angivne opløsning. Hvis du ikke vælger denne indstilling, har
billedfiler den samme opløsning som i kildefilen. Der foretages aldrig opsampling af billedfiler.

Relaterede links
Konverter PDF-dokumenter til Word, RTF, regneark eller andre formater
Eksportér billeder til andre filformater
Eksportér markeringer til andre formater
PostScript-indstillinger

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Genbruge PDF-indhold

Til toppen

Marker og kopier tekst og billeder
Konvertering af markeret indhold til andre formater
Kopiere billeder
Eksporter objekter til separat PDF-fil
Tag et snapshot af en side

Marker og kopier tekst og billeder
Med markeringsværktøjet kan du markere vandret og lodret tekst eller tekstkolonner, billeder, vektorobjekter og tabeller i en PDF-fil.
Markeringsværktøjet  genkender typen af indhold under markøren og ændres automatisk. Du kan bruge kommandoerne Kopier, Kopier med
formatering, Eksporter markering som og Sæt ind til at kopiere den markerede tekst til et andet program. Vær opmærksom på følgende:

Hvis du ikke kan markere tekst, kan den være en del af et billede. Hvis du i Acrobat vil eksportere billedtekst til tekst, der kan
markeres, skal du vælge Værktøjer > Genkend tekst > I denne fil.
Hvis kommandoerne Klip, Kopier, Kopier med formatering og Sæt ind er nedtonede, når teksten markeres, tillader forfatteren
af PDF-dokumentet muligvis ikke, at der kopieres tekst.
Hvis den tekst, du kopierer, bruger en skrifttype, der ikke findes i systemet, erstattes skrifttypen af en lignende skrifttype eller
en standardskrifttype.

Marker tekst ved at trække fra et indsætningspunkt til et slutpunkt (venstre) eller ved at trække diagonalt hen over teksten
(højre).

Vælg tekst og billeder
1. Klik på markeringsværktøjet , og hold markøren over en tom del af siden. Du kan også trykke på Ctrl (Windows) eller

Command (Mac OS). Markøren ændres for at vise et rektangel.
2. Træk markøren, og tegn et rektangel for at markere en del af siden.

Markere en tekstkolonne
1. Brug markeringsværktøjet  til at bevæge markøren mod en tekstkolonne. Når markøren ændres til en lodret streg med en

ramme omkring, er markeringsværktøjet i kolonnemarkeringstilstand.
Du kan gennemtvinge kolonnemarkeringstilstand ved at trykke på Alt, mens du trækker et rektangel hen over
tekstkolonnen.

2. Træk et rektangel henover tekstkolonnen. Hvis du vil markere tekst i mere end én kolonne, skal du trække fra begyndelsen af
teksten i én kolonne til slutningen af den tekst, du vil markere.

Markere al tekst på en side
1. Vælg Vis > Sidevisning > Enkel side.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Rediger > Markér alle.

Klik fire gange på teksten. Denne metode markerer al tekst på siden, uanset sidelayout.

Bemærk! Hvis du vælger et andet sidelayout, markeres al teksten i dokumentet.

Kopiere markeret tekst
1. Brug markeringsværktøjet  til at markere tekst på siden.
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2. Kopier teksten:

Vælg Rediger > Kopier for at kopiere den markerede tekst til et andet program.

Højreklik på den markerede tekst, og vælg derefter Kopier.

Højreklik på den markerede tekst, og vælg derefter Kopiér med formatering.

Du kan indsætte kopieret tekst i kommentarer og bogmærker samt i dokumenter oprettet i andre programmer.

Konvertering af markeret indhold til andre formater
Du konverterer markeret indhold til andre formater ved at eksportere en markering. Du kan f.eks. markere indhold og gemme det som et Word-
dokument, Excel-regneark eller kommaseparerede værdier.

1. Klik på markeringsværktøjet . Tryk på Ctrl (Windows) eller Command (Mac OS) for at oprette en rektangulær markering.
2. Træk en rektangel over indholdet for at kopiere det. Hvis du markerer tekst i kolonner, skal du trykke på Alt.

Hvis du vil markere tabeller, der overskrider én side, kan du prøve at ændre sidevisningen til Fortløbende enkelt side,
inden tabellerne markeres. (Vis > Sidevisning > Aktivér rulning)

3. Højreklik på markeringen, vælg Eksportér markering som, og angiv et filnavn.
4. Afhængigt af indholdets beskaffenhed skal du vælge en af følgende i Filtype:

Word-dokument eller Word 97-2003 Gemmer indholdet som en Word-fil.

Excel-projektmappe, XML-regneark eller CSV Gemmer indholdet som en tabel.

RTF eller HTML Gemmer indholdet som en RTF- eller HTML-fil.
Hvis du vil kopiere en tabel i RTF, skal du trække den markerede tabel til et åbent dokument i målprogrammet.

PowerPoint Gemmer indholdet som en PowerPoint-fil (.pptx).

Kopiere billeder
Brug Markeringsværktøjet til at kopiere og indsætte enkelte billeder fra en PDF-fil i udklipsholderen, i et andet program eller i en fil.

Hvis du ikke kan markere et billede, fordi der er overlappende tekst, skal du åbne dialogboksen Indstillinger og vælge Generelt under Kategorier.
Vælg derefter Få markeringsværktøjet til at markere billeder før tekst.

1. Gør et af følgende med markeringsværktøjet :

Hvis du vil markere et helt billede, skal du klikke på billedet eller trække et rektangel omkring billedet.

Hvis du vil markere en del af et billede, skal du placere markøren på billedet, indtil trådkorsikonet  vises, og derefter
trække et rektangel rundt om delen.

Bemærk! Hvis du vil fjerne markeringen af et billede og starte forfra, skal du klikke uden for det markerede billede.
2. Kopiere billedet:

Vælg Rediger > Kopier, og vælg derefter Rediger > Sæt ind for at indsætte billedet i et åbnet dokument i et andet
program.

Højreklik på billedet, og vælg en indstilling for at kopiere billedet til Udklipsholder eller til en ny fil.

Træk billedet til et åbent dokument i et andet program.

Eksporter objekter til separat PDF-fil
Du kan gemme objekter i en separat PDF-fil ved hjælp af værktøjet Rediger objekt.

1. Vælg værktøjer > Udskriv > Rediger objekt.

2. Marker objektet eller objekterne.

3. Højreklik på markeringen, og vælg Gem markering som.

4. Angiv, hvor du vil gemme filen i dialogboksen Gem som, navngiv filen, og klik derefter på Gem.

Tag et snapshot af en side
Du kan bruge snapshotværktøjet til at kopiere alt markeret indhold (tekst, billeder eller begge) til Udklipsholder eller til et andet program. Både
tekst og billeder kopieres som et billede.

Du kan bruge to metoder til at tage et øjebliksbillede: Brug markeringsværktøjet, eller brug Snapshotværktøjet. Hvis du bruger markeringsværktøjet



 

, skal du tegne en rektangel og derefter højreklikke og vælge Tag et øjebliksbillede.

Hvis du bruger Snapshotværktøjet, skal du gøre følgende:

1. Brug snapshotværktøjet  ved at vælge Rediger > Tag et snapshot.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik et vilkårligt sted på siden for at hente hele indholdet på skærmen.

Træk et rektangel omkring teksten eller billederne eller en kombination af begge.

Træk et rektangel inde i et billede for at kopiere en del af billedet.

Farverne i det markerede område inverteres et øjeblik for at fremhæve markeringen. Markeringen kopieres automatisk til
Udklipsholder, når du slipper museknappen. Hvis et dokument er åbent i et andet program, kan du vælge Rediger > Sæt
ind for at indsætte dit valg direkte i måldokumentet.

Hvis du vil tilføje snapshotværktøjet til værktøjslinjen Almindelige værktøjer, skal du højreklikke på værktøjslinjen og
vælge Rediger > Tag snapshot. Værktøjslinjen Almindelige værktøjer findes til venstre for ruderne Værktøjer,
Kommentar og Del. Se Værktøjslinjer.

Du kan gemme alle billeder fra et PDF-dokument. Se Eksportere billeder til andre filformater. Denne funktion er ikke
tilgængelig i Reader.

Flere hjælpeemner
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Sikkerhed



Udvidet sikkerhedsindstilling for PDF-filer

Til toppen

Til toppen

Aktivering af udvidet sikkerhed
Omgåelse af begrænsninger for udvidet sikkerhed
Angivelse af privilegerede placeringer til pålideligt indhold
Adgang på tværs af domæner

PDF-dokumenter har udviklet sig fra statiske sider til komplekse dokumenter med funktioner som f.eks.
interaktive formularer, multimedieindhold, scripting og anden funktionalitet. Disse funktioner gør PDF-
dokumenter sårbare over for ondsindede scripts eller handlinger, som kan beskadige computeren eller stjæle
data. Med udvidet sikkerhed kan du beskytte computeren mod disse trusler ved at blokere for eller selektivt
tillade handlinger for placeringer og filer, der er tillid til.

Når udvidet sikkerhed er aktiveret, og et PDF-dokument forsøger at udføre en begrænset handling fra en
placering eller fil, der ikke er tillid til, vises en sikkerhedsadvarsel. Typen af advarsel afhænger af handlingen
og din version af Acrobat eller Reader. (Se Sikkerhedsadvarsler.)

Tekniske detaljer om udvidet sikkerhed, primært for administratorer, finder du i dokumenterne på
www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk.

Aktivering af udvidet sikkerhed

I Acrobat og Reader X, 9.3 og 8.2 aktiveres udvidet sikkerhed som standard. Adobe anbefaler, at du aktiverer
udvidet sikkerhed, hvis funktionen ikke allerede er aktiveret, og at du kun omgår begrænsningerne i
forbindelse med indhold, der er tillid til.

1. Vælg Indstillinger.

2. Vælg Sikkerhed (Udvidet) i Kategorierne til venstre.

3. Vælg indstillingen Aktivér udvidet sikkerhed.

4. (Valgfrit – kun Windows) Vælg Logfil på tværs af domæner til fejlfinding af problemer,
hvis arbejdsforløbet omfatter adgang på tværs af domæner ved hjælp af en serverbaseret
politikfil.

Omgåelse af begrænsninger for udvidet sikkerhed

Når udvidet sikkerhed er aktiveret, er kun de filer, mapper og placeringer, som du har haft tillid til, undtaget
fra begrænsningerne for udvidet sikkerhed. Du kan angive pålidelige placeringer og filer på flere måder
afhængigt af den handling, som PDF-dokumentet forsøger at udføre.

Brug funktionen til privilegerede placeringer i panelet Udvidet sikkerhed til at angive tillid
til filer, mapper og værtsdomæner (rod-URL'er).

Konfigurer internetadgang med Tillidsstyring. (Se URL-indstillinger.)

For certificerede PDF-dokumenter kan du have tillid til underskriverens certifikat til
privilegerede netværkshandlinger, f.eks. adgang til netværk, udskrivning og filer. (Se
Indstil et certifikats tillidsniveau.)

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/security-warnings-pdf-opens.html#security_warnings_when_a_pdf_opens
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/allow-or-block-links-internet.html#allow_or_block_links_to_the_internet_in_pdfs
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/validating-certificate-based-signatures.html#set_the_trust_level_of_a_certificate


  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Til toppen

Til toppen

Kontroller adgang på tværs af domæner med en serverbaseret politikfil. (Se dokumentet
om sikkerhed på tværs af domæner på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk).

Angivelse af privilegerede placeringer til pålideligt indhold

Udvidet sikkerhed kan bruges til at angive placeringer til pålideligt indhold. Disse privilegerede placeringer
kan være enkelte filer, mapper eller værtsdomæner (rod-URL'er). Indhold på en privilegeret placering er
pålideligt. Eksempelvis blokerer udvidet sikkerhed normalt for, at PDF-dokumenter kan indlæse data fra
ukendte websteder. Hvis du føjer dataenes afsendelsessted (deres værtsdomæne) til listen over privilegerede
placeringer, tillader Acrobat og Reader indlæsning af dataene. Se dokumentet om udvidet sikkerhed på
www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk for yderligere oplysninger.

1. Vælg Indstillinger > Sikkerhed (Udvidet).

2. Vælg indstillingen Aktivér udvidet sikkerhed.

3. Angiv en liste over placeringer i sektionen Privilegerede placeringer, og klik på OK.

For at angive tillid til alle websteder, der allerede er tillid til i Internet Explorer, skal du
vælge Hav automatisk tillid til websteder fra mine Win OS-sikkerhedszoner.

Hvis du kun vil tilføje en eller to PDF-filer fra en placering, skal du klikke på Tilføj fil.

Hvis du vil oprette en mappe med flere PDF-filer, der er tillid til, skal du klikke på
Tilføj mappesti eller Tilføj vært.

For at tillade indlæsning af data fra en webside, skal du indtaste navnet på rod-
URL'en. Du kan f.eks. skrive www.adobe.com, men ikke
www.adobe.com/products. Hvis du kun vil angive tillid til filer fra sikre
forbindelser, skal du vælge Kun sikre forbindelser (https:).

Adgang på tværs af domæner

Udvidet sikkerhed forhindrer et PDF-dokument i ét værtsdomæne i at kommunikere med et andet domæne.
Denne handling forhindrer et PDF-dokument i at hente ondsindede data fra en kilde, der ikke er tillid til. Når
et PDF-dokument forsøger at få adgang på tværs af domæner, forsøger Acrobat og Reader automatisk at
indlæse en politikfil fra dette domæne. Hvis domænet med det dokument, der forsøger at få adgang til
dataene, er medtaget i politikfilen, er der automatisk adgang til dataene.

Se vejledningen om programsikkerhed på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk for at få yderligere
oplysninger.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk


Beskyttelse af PDF-filer med adgangskoder
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Bemærk:

Adgangskode til åbning af dokument

Adgangskode til tilladelser

Bemærk:

Til toppen

Grundlæggende om adgangskodesikkerhed
Føj en adgangskode til en PDF-fil
Begræns redigering af en PDF-fil
Begræns udskrivning, redigering og kopiering
Fjern adgangskodebeskyttelse

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp. Og hvis du bruger Adobe Acrobat 8, 9 eller 10, kan du se under tidligere versioner af Hjælp til
Acrobat.

Grundlæggende om adgangskodesikkerhed
Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-

filer.

Du kan begrænse adgangen til et PDF-dokument ved at oprette adgangskoder og ved at begrænse brugen af
visse funktioner, f.eks. udskrivning og redigering. Du kan dog ikke forhindre PDF-kopier i at blive gemt.
Kopierne har de samme begrænsninger som den originale PDF. Der er to tilgængelige typer af
adgangskoder:

En adgangskode til Dokumentåbning (også kaldet bruger-
adgangskode) kræver, at en bruger indtaster en adgangskode for at åbne PDF-filen.

Adgangskode til tilladelser (også kaldet en master-adgangskode) kræver en
adgangskode for at ændre tilladelsesindstillinger. Ved at bruge en adgangskode til tilladelser kan du
begrænse udskrivning, redigering og kopiering af indhold i PDF-filen. Modtagere har ikke brug for en
adgangskode for at åbne dokumentet i Reader eller Acrobat. Men de har brug for en adgangskode for at
ændre de begrænsninger, du har angivet.

Hvis PDF-filen er sikret med begge typer adgangskode, kan den åbnes med hver af adgangskoderne. Det er
dog kun med tilladelsesadgangskoden, at brugeren kan ændre de begrænsede funktioner. Den ekstra
sikkerhed ved anvendelse af begge adgangskoder kan ofte være fordelagtig.

Du kan ikke føje adgangskoder til et underskrevet eller certificeret dokument.

Føj en adgangskode til en PDF-fil

1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyt > Kryptér > Kryptér med adgangskode.

2. Hvis der vises en prompt, skal du klikke på Ja for at ændre sikkerheden.

3. Vælg Kræv en adgangskode for at åbne dokumentet, og indtast derefter
adgangskoden i det tilsvarende felt. For hvert tastetryk evalueres og vises din
adgangskodes styrke.



Kryptér hele indholdet i dokumentet

Kryptér hele indholdet i dokumentet med undtagelse af metadata

Bemærk:

Kryptér kun vedhæftede filer
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Adgangskodesikkerhed – indstillinger lader dig indstille en adgangskode til at åbne en
PDF-fil

4. Vælg en Acrobat-version i rullemenuen Kompatibilitet. Vælg en version, der svarer til
eller er ældre end modtagerens version af Acrobat eller Reader.

Indstillinger for kontrolkompatibilitet med tidligere versioner og krypteringstype

Den indstilling for Kompatibilitet, du vælger, afgør, hvilken type kryptering der bruges. Det
er vigtigt at vælge en version, der er kompatibel med modtagerens version af Acrobat
eller Reader. Acrobat 7 kan f.eks. ikke åbne en PDF-fil, der er krypteret for Acrobat X og
nyere.

Acrobat 6.0 og nyere (PDF 1.5) krypterer dokumentet med 128-bit RC4.
Acrobat 7.0 og nyere (PDF 1.6) krypterer dokumentet med AES-
krypteringsalgoritmen med en 128-bit nøglestørrelse.
Acrobat X og nyere (PDF 1.7) krypterer dokumentet med 256-bit AES. Hvis du vil
anvende 256-bit AES kryptering på dokumenter, der er oprettet i Acrobat 8 og 9, skal
du vælge Acrobat X og nyere.

5. Vælg en indstilling for kryptering:

Krypterer dokumentet og dokumentets metadata.
Hvis du vælger denne indstilling, har søgemaskiner ikke adgang til dokumentets
metadata.

Krypterer
indholdet af et dokument, men tillader stadig, at søgemaskiner har adgang til
dokumentets metadata.

iFilter og kommandoerne Find eller Avanceret søgning i Acrobat søger ikke i
PDF-filens metadata, selvom du markerer indstillingen Krypter alt dokumentindhold på
nær metadata. Du kan bruge et søgeværktøj, der bruger XMP-metadata.

Kræver en adgangskode for at åbne vedhæftede filer.
Brugere kan åbne dokumentet uden en adgangskode. Brug denne indstilling for at
oprette sikkerhedskuverter.

6. Klik på OK. Bekræft adgangskoden, når du bliver bedt om det, skriv adgangskoden igen i
boksen, og klik på OK.

Begræns redigering af en PDF-fil
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Bemærk:

Du kan forhindre, at brugere ændrer PDF-filerne. Indstillingen Begræns redigering forbyder brugere at
redigere tekst, flytte objekter eller tilføje formularfelter. Brugere kan stadig udfylde formularfelter eller tilføje
kommentarer.

1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyt > Begræns redigering.

2. Hvis der vises en prompt, skal du klikke på Ja for at ændre sikkerheden.

3. Indsat adgangskoden i det tilsvarende felt. For hvert tastetryk evalueres og vises din
adgangskodes styrke.

Adgangskode til tilladelser begrænser redigering

4. Klik på OK, og gem derefter PDF-filen for at anvende begrænsningerne.

Begræns udskrivning, redigering og kopiering

Du kan forhindre, at brugere udskriver, redigerer eller kopierer indhold i en PDF-fil. Du kan angive de
begrænsninger, du vil anvende for PDF-filen. Brugerne kan ikke ændre disse begrænsninger, medmindre du
giver dem adgangskoden.

Illustrator, Photoshop eller InDesign har ikke tilstande Vis-kun. For at åbne en begrænset PDF-fil i disse
programmer, skal brugeren angive adgangskoden til tilladelser.

Hvis du glemmer en adgangskode, kan du ikke gendanne den fra PDF'en. Sørg for at have en
sikkerhedskopi af PDF-dokumentet, som ikke er beskyttet med adgangskode.

1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyt > Kryptér > Kryptér med adgangskode.

2. Hvis der vises en prompt, skal du klikke på Ja for at ændre sikkerheden.

3. Vælg Begræns redigering og udskrivning af dokumentet.

De begrænsninger, der er angivet med adgangskoden til tilladelser, gælder i alle Adobe-
produkter. Men hvis tredjepartsprodukter ikke understøtter disse indstillinger, kan
modtagerne tilsidesætte nogle eller alle begrænsninger.

4. Indsat adgangskoden i det tilsvarende felt. For hvert tastetryk evalueres og vises din
adgangskodes styrke.

Adgangskodesikkerhed – indstillinger lader dig begrænse udskrivning, redigering og
kopiering



Ingen

Lav opløsning (150 dpi)

Høj opløsning

Ingen

Indsættelse, sletning og rotation af sider

Udfyldning af formularfelter og underskrivelse af eksisterende signaturfelter

Kommentering, udfyldning af formularfelter og underskrivelse af eksisterende
signaturfelter

Alle, undtagen udtrækning af sider

Aktivér kopiering af tekst, billeder og andet indhold

Aktivér tekstadgang for skærmlæsere for synshandicappede

5. Vælg, hvad brugeren kan udskrive, i menuen Tilladt udskrivning:

Forhindrer, at brugerne udskriver dokumentet.

Giver brugere lov til at udskrive ved en maksimal opløsning på
150 dpi. Udskrivning kan være langsommere, fordi hver side udskrives som et
bitmapbillede. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Kompatibilitet er sat
til Acrobat 5 (PDF 1.4) eller nyere.

Giver brugerne mulighed for at udskrive ved enhver opløsning og retter
vektoroutput i høj kvalitet til PostScript-printere og andre printere, der understøtter
avancerede udskrivningsfunktioner i høj kvalitet.

6. Vælg, hvad brugeren kan ændre, i menuen Tilladte ændringer:

Forhindrer brugerne i at foretage ændringer af det dokument, der er vist i menuen
Tilladte ændringer, f.eks. udfyldning af formularfelter og tilføjelse af kommentarer.

Giver brugere mulighed for at indsætte,
slette og rotere sider og oprette bogmærker og miniaturebilleder. Denne indstilling er kun
tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

Giver
brugerne mulighed for at udfylde formularer og tilføje digitale signaturer. Denne indstilling
tillader ikke, at brugeren tilføjer kommentarer eller opretter formularfelter. Denne
indstilling er kun tilgængelig med høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

Giver brugerne mulighed for at tilføje kommentarer og digitale signaturer samt udfylde
formularer. Funktionen muliggør ikke flytning af sideobjekter eller oprettelse af
formularfelter.

Giver brugere mulighed for at redigere
dokumentet, oprette og udfylde formularfelter samt tilføje kommentarer og digitale
signaturer.

7. Vælg en af følgende indstillinger:

Lader brugerne markere og
kopiere indhold i en PDF-fil.

Giver svagtseende
brugere mulighed for at læse dokumentet med skærmlæsere, men tillader ikke brugere
at kopiere eller udtrække dokumentets indhold. Denne indstilling er kun tilgængelig med
høj (128-bit RC4 eller AES) kryptering.

8. Vælg en version af Acrobat i menuen Kompatibilitet. Vælg en version, der stemmer
overens med eller er ældre end modtagerens version af Acrobat eller Reader. Den
indstilling for Kompatibilitet, du vælger, afgør, hvilken type kryptering der bruges. Det er
vigtigt at vælge en version, der er kompatibel med modtagerens version af Acrobat eller
Reader. Acrobat 7 kan f.eks. ikke åbne en PDF-fil, der er krypteret for Acrobat X og
nyere.
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Kryptér kun vedhæftede filer
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Acrobat 6.0 og nyere (PDF 1.5) krypterer dokumentet med 128-bit RC4.
Acrobat 7.0 og nyere (PDF 1.6) krypterer dokumentet med AES-
krypteringsalgoritmen med en 128-bit nøglestørrelse.
Acrobat X og nyere (PDF 1.7) krypterer dokumentet med 256-bit AES. Hvis du vil
anvende 256-bit AES kryptering på dokumenter, der er oprettet i Acrobat 8 og 9, skal
du vælge Acrobat X og nyere.

9. Vælg, hvad du vil kryptere:

Krypterer dokumentet og dokumentets metadata.
Hvis du vælger denne indstilling, har søgemaskiner ikke adgang til dokumentets
metadata.

Krypterer
indholdet af et dokument, men tillader stadig, at søgemaskiner har adgang til
dokumentets metadata.

iFilter og kommandoerne Find eller Avanceret søgning i Acrobat søger ikke i
PDF-filens metadata, selvom du markerer indstillingen Krypter alt dokumentindhold på
nær metadata. Du kan bruge et søgeværktøj, der bruger XMP-metadata.

Kræver en adgangskode for at åbne vedhæftede filer.
Brugere kan åbne dokumentet uden en adgangskode. Brug denne indstilling for at
oprette sikkerhedskuverter.

10. Klik på OK. Bekræft adgangskoden, når du bliver bedt om det, skriv adgangskoden igen i
boksen, og klik på OK.

Fjern adgangskodebeskyttelse

Du kan fjerne sikkerhed fra en åben PDF-fil, hvis du har tilladelser til det. Hvis PDF-filen er sikret med en
serverbaseret sikkerhedspolitik, er det kun den, der har oprettet politikken, eller en serveradministrator, som
kan ændre den.

1. Åbn PDF-filen, og vælg Værktøjer > Beskyt > Kryptér > Fjern sikkerhed.

2. Dine muligheder afhænger af, hvilken type adgangskodesikkerhed der er knyttet til
dokumentet:

Hvis dokumentet kun har adgangskode til Dokumentåbning, skal du klikke på OK for
at fjerne den fra dokumentet.
Hvis dokumentet havde en adgangskode til tilladelser, skal du skrive den i boksen
Indtast adgangskode og derefter klikke på OK. Klik på OK igen for at bekræfte
handlingen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Digitale id'er
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Om digitale id'er
Opret et selvsigneret digitalt id
Registrer et digitalt id
Angiv det digitale standard-id
Redigere adgangskode og timeout for et digitalt id
Slet dit digitale id
Beskyt digitale id’er
Smart Cards og hardwaretokens

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-
indhold.

Om digitale id'er

Digitale id'er indeholder en privat nøgle, som du sikrer, og en offentlig nøgle (certifikat), som du deler.

Hvad er et digitalt id?

Et digitalt id svarer til et elektronisk kørekort eller pas, der er bevis på din identitet. Et digitalt id indeholder
normalt dit navn og e-mail-adresse, navnet på selskabet, der udstedte dit digitale id, et serienummer og en
udløbsdato. Digitale id'er anvendes til certifikatsikkerhed og digitale signaturer.

Digitale id'er indeholder to nøgler: Den offentlige nøgle låser, eller krypterer, data, mens den private nøgle
låser dataene op, eller dekrypterer dem. Når du signerer PDF'er, bruger du den private nøgle til at sætte din
digitale signatur på dokumentet. Den offentlige nøgle findes i et certifikat, som du distribuerer til andre. Du
kan for eksempel sende certifikatet til de personer, du vil bekræfte din signatur eller identitet over for.
Opbevar dit digitale id sikkert, da det indeholder din private nøgle, som andre kan bruge til at dekryptere din
information.

Hvorfor skal jeg bruge det?

Du behøver ikke noget digitalt id til størsteparten af det arbejde du udfører i PDF'er. Du skal for eksempel
ikke bruge et digitalt id til at oprette PDF'er, kommentere eller redigere dem. Du skal bruge et digitalt id til at
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Ny PKCS#12 digital id-fil

Windows-certifikatlager (kun Windows)

Bemærk:

signere et dokument eller kryptere PDF'er ved hjælp af et certifikat.

Hvordan får jeg det?

Du kan anskaffe et digitalt id fra en tredjepartsudbyder, eller du kan oprette et selvsigneret digitalt id.

Selvsignerede digitale id'er

Selvsignerede digitale id'er kan være tilstrækkelige til personlig brug eller til små og mellemstore virksomheder. De bør kun
bruges af parter, der har tillid til hinanden.

Id'er fra nøglecentre

De fleste forretningsmæssige transaktioner kræver et digitalt id fra en tredjepartsudbyder, der er tillid til, også kaldet et
nøglecenter. Da certifikatmyndigheden er ansvarlig for at bekræfte din identitet over for andre, skal du vælge en, der er
godkendt af store virksomheder, der handler over internettet. Adobes websted indeholder navnene på Adobes
sikkerhedspartnere, der tilbyder digitale id'er og andre sikkerhedsløsninger. Se Adobe Approved Trust List-medlemmer.

Opret et selvsigneret digitalt id

Følsomme transaktioner mellem virksomheder kræver normalt et id fra et nøglecentrer frem for et selvsigneret
id.

1. Vælg Rediger > Indstillinger > Signaturer.

2. Vælg Identiteter og pålidelige certifikater, og klik på Flere.

3. Vælg Digitale id'er til venstre, og klik derefter på knappen Tilføj id .

4. Vælg indstillingen Et nyt digitalt id, jeg vil oprette nu, og klik på Næste.

5. Angiv, hvor det digitale id skal gemmes, og klik på Næste.

Gemmer oplysningerne om det digitale id i en fil, som har
filtypenavnet .pfx i Windows og .p12 i Mac OS. Du kan bruge filerne på skift mellem
styresystemer. Hvis du flytter en fil fra ét operativsystem til et andet, klarer Acrobat
omorganiseringen.

Lagrer det digitale id på en fælles placering,
hvor andre Windows-programmer også kan hente det.

6. Angiv et navn, en e-mail-adresse og andre personlige oplysninger til dit digitale id. Når
du certificerer eller signerer et dokument, vil navnet vises i panelet Signaturer og i feltet
Signatur.

7. Vælg en indstilling i menuen Nøglealgoritme. Indstillingen 2048-bit RSA giver større
sikkerhed end 1024-bit RSA, men 1024-bit RSA er generelt mere kompatibel.

8. Angiv, om du vil bruge det digitale id til signaturer, datakryptering eller begge dele i
menuen Brug digitalt id til.

9. Skriv en adgangskode til filen med det digitale id. For hvert tastetryk evaluerer måleren
for adgangskodestyrke din adgangskode og angiver adgangskodens styrke med
farvemønstre. Bekræft din adgangskode igen.

Du kan eksportere og sende den digitale id-certifikatfil til kontaktpersoner, som kan bruge
den til at validere din signatur.

Tag en sikkerhedskopi af filen med det digitale id. Hvis filen med det digitale
id går tabt eller ødelægges, eller hvis du glemmer din adgangskode, kan du ikke bruge
den pågældende profil til at tilføje signaturer.

http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/kb/approved-trust-list1.html


Til toppen

En fil

Et digitalt roaming-id, der er gemt på en server

En enhed, der er tilsluttet denne computer

Til toppen

Til toppen

Registrer et digitalt id

Hvis du vil bruge dit digitale id, skal du registrere det med Acrobat eller Reader.

1. Vælg Rediger > Indstillinger > Signaturer. Klik på Flere under Identiteter og pålidelige
certifikater.

2. Vælg Digitale id’er til venstre.

3. Klik på knappen Tilføj id

4. Vælg en af følgende indstillinger:

Vælg denne indstilling, hvis det digitale id har form af en elektronisk fil. Følg
vejledningen for at vælge den digitale id-fil, indtast adgangskoden, og føj det digitale id til
listen.

Vælg denne indstilling for at bruge et
digitalt id, der er gemt på en signaturserver. Indtast servernavn og den URL-adresse,
som dit roaming-id ligger på, når du bliver bedt om det.

Vælg denne indstilling, hvis du har et
sikkerhedstoken eller hardwaretoken på computeren.

5. Klik på Næste, og følg vejledningen på skærmen for at registrere dit digitale id.

Angiv det digitale standard-id

Hvis du vil undgå en meddelelse om, at du skal vælge et digitalt id, hver gang du signerer eller certificerer en
PDF-fil, kan du vælge et digitalt standard-id.

1. Vælg Rediger > Indstillinger > Signaturer. Klik på Flere under Identiteter og pålidelige
certifikater.

2. Klik på Digitale id'er til venstre, og vælg det digitale id, du vil bruge som standard.

3. Klik på knappen Brugerindstillinger , og vælg en opgave, som det digitale id skal være
standard for. Hvis du vil angive det digitale id som standard for to opgaver, skal du klikke

på knappen Brugerindstillinger og vælge en anden indstilling.

Der vises et afkrydsningsfelt ud for de valgte indstillinger. Hvis du kun vælger
signeringsindstillingen, vises ikonet Signer  ved siden af det digitale id. Hvis du kun
vælger krypteringsindstillingen, vises kun låseikonet . Hvis du kun vælger
certificeringsindstillingen, eller hvis du vælger signerings- og certificeringsindstillingerne,
vises ikonet med det blå bånd .

Hvis du vil fjerne et digitalt id, der er standard, skal du gentage disse trin og fjerne
markeringen ud for de brugerindstillinger, du markerede.

Redigere adgangskode og timeout for et digitalt id

Adgangskoder og timeout kan indstilles for PKCS #12-id'er. Du skal konfigurere adgangskoden og timeout på
filniveau, hvis PKCS#12-id'et indeholder flere id'er.
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Selvsignerede digitale id'er udløber om fem år. Efter udløbsdatoen kan du bruge id'et til at åbne,
men ikke signere eller kryptere, et dokument.

1. Vælg Rediger > Indstillinger > Signaturer. Klik på Flere under Identiteter og pålidelige
certifikater.

2. Udvid Digitale id'er i venstre side, vælg Filer med digitale id'er, og vælg derefter et
digitalt id på listen i højre side.

3. Klik på Skift Adgangskode. Indtast den gamle og den nye adgangskode. For hvert
tastetryk evaluerer måleren for adgangskodestyrke din adgangskode og angiver
adgangskodens styrke med farvemønstre. Bekræft den nye adgangskode, og klik på OK.

4. Klik på knappen Timeout for adgangskode, mens id'et stadig er markeret.

5. Angiv, hvor tit du vil blive bedt om en adgangskode:

Beder om adgangskode, hver gang du bruger det digitale id.

Giver dig mulighed for at specificere et interval.

Beder om adgangskoden en enkelt gang, hver gang du åbner
Acrobat.

Du vil aldrig blive bedt om en adgangskode.

6. Indtast adgangskoden, og klik på OK.

Sørg for at sikkerhedskopiere din adgangskode et sikkert sted. Hvis du mister din adgangskode, skal du
enten oprette et nyt selvsigneret digitalt id og slette det gamle eller købe et fra en tredjepartsudbyder.

Slet dit digitale id

Hvis du sletter et digitalt id i Acrobat, sletter du selve PKCS #12-filen, der indeholder både den private nøgle
og certifikatet. Før du sletter dit digitale id, skal du sørge for, at det ikke bruges af andre programmer eller
kræves af et dokument til dekryptering.

Du kan kun slette selvsignerede digitale id'er, som du har oprettet i Acrobat. Et digitalt id fra en
anden udbyder kan ikke slettes.

1. Vælg Rediger > Indstillinger > Signaturer. Klik på Flere under Identiteter og pålidelige
certifikater.

2. Vælg Digitale id'er til venstre, og vælg derefter det digitale id, der skal fjernes.

3. Klik på Fjern id, og klik derefter på OK.

Beskyt digitale id’er

Ved at beskytte dine digitale id'er kan du forhindre uautoriseret brug af dine private nøgler til signering eller
dekryptering af fortrolige dokumenter. Kontroller, at du har en fremgangsmåde på plads, hvis du mister eller
får stjålet dit digitale id.

Sådan beskytter du dine digitale id’er
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Hvis private nøgler gemmes på hardwaretokens, Smart Cards og andre hardwareenheder, der er
adgangskode- eller PIN-kodebeskyttede, skal du bruge en stærk adgangskode eller PIN-kode. Du må aldrig
oplyse din adgangskode til andre. Hvis du har brug for at skrive din adgangskode ned, skal du gemme den
på et sikkert sted. Kontakt systemadministratoren for at få vejledning til valg af en stærk adgangskode. Sørg
for at have en god adgangskode ved at følge disse regler:

Brug otte eller flere tegn.

Bland store og små bogstaver med tal og symboler.

Brug en adgangskode, der er svær at gætte eller hacke, men som du kan huske uden at
skulle skrive den ned.

Brug ikke korrekt stavede ord på noget sprog, da de kan rammes af "ordbogsangreb"
som kan knække adgangskoder på få minutter.

Skift din adgangskode regelmæssigt.

Kontakt systemadministratoren for at få vejledning til valg af en stærk adgangskode.

Hvis du vil beskytte private nøgler, der er gemt i P12/PFX-filer, skal du bruge en sikker adgangskode og
angive korrekte timeoutindstillinger for adgangskoden. Hvis du anvender en P12-fil til at lagre private nøgler,
som du bruger til signering, skal du benytte standardindstillingen for adgangskodetimeout. Denne indstilling
sikrer, at din adgangskode altid skal angives. Hvis du bruger P12-filen til at lagre private nøgler, der bruges til
at dekryptere dokumenter, skal du oprette en sikkerhedskopi af den private nøgle eller P12-filen. Du kan
bruge den sikkerhedskopierede private nøgle i P12-filen til at åbne krypterede dokumenter, hvis du mister
dine nøgler.

De mekanismer, der bruges til at beskytte private nøgler i Windows-certifikatlageret, varierer, alt efter hvilket
firma som udbyder lageret. Kontakt udbyderen for at finde frem til, hvordan du sikkerhedskopierer og
beskytter disse nøgler mod uautoriseret adgang. Generelt skal du bruge den stærkeste
godkendelsesmulighed, der er tilgængelig, og oprette en effektiv adgangskode eller PIN-kode, når det er
muligt.

Sådan gør du, hvis et digitalt id er mistet eller stjålet

Hvis dit digitale id var udstedt af en certifikatmyndighed, skal du straks underrette certifikatmyndigheden og
bede om en tilbagekaldelse af certifikatet. Du bør derudover ikke bruge din private nøgle.

Hvis du selv har udstedt dit digitale id, skal du destruere den private nøgle og underrette dem, du har sendt
den tilsvarende offentlige nøgle (certifikat) til.

Smart Cards og hardwaretokens

Et Smart Card minder om et kreditkort og gemmer dit digitale id og andre personlige oplysninger på en
integreret mikroprocessorchip. Brug det digitale id på et Smart Card til at signere og dekryptere dokumenter
på computere, som kan tilsluttes en Smart Card-læser. Nogle Smart Card-læsere har et tastatur, hvor du kan
skrive en PIN-kode (Personal Identification Number).

Et sikkerhedshardwaretoken er en lille enhed på størrelse med en nøglering, som du kan bruge til at gemme
digitale id'er og godkendelsesdata. Du kan få adgang til det digitale id ved at slutte dit token til en USB-port
på en computer eller mobil enhed.

Hvis du gemmer det digitale id på et Smart Card eller hardwaretoken, skal du slutte det til enheden for at
bruge det til at signere dokumenter.

Relaterede links
Slet et certifikat fra pålidelige identiteter
Dele certifikater med andre
Om digitale signaturer
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Beskyt PDF-filer med certifikater
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Certifikatsikkerhed
Kryptering af en PDF eller PDF-portefølje med et certifikat
Skifte krypteringsindstillinger
Fjerne krypteringsindstillinger
Dele certifikater med andre
Hent certifikater fra andre brugere
Verificere oplysninger på et certifikat
Slet et certifikat fra pålidelige identiteter

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-
indhold.

Certifikatsikkerhed

Brug certifikater til at kryptere dokumenter og kontrollere en digital signatur. En digital signatur giver
modtagerne vished for, at dokumentet kommer fra dig. Kryptering sikrer, at kun den tiltænkte modtager kan
se indholdet. Et certifikat indeholder den offentlige nøglekomponent, som findes i et digitalt id. Få flere
oplysninger om digitale id'er under Digitale id'er.

Når du sikrer en PDF-fil ved hjælp af et certifikat, angiver du modtagerne og definerer adgangsniveauet for
filer for hver modtager eller gruppe. Du kan f.eks. tillade én gruppe at signere og udfylde formularer og en
anden at redigere tekst eller fjerne sider. Du kan vælge certifikater fra din liste over pålidelige identiteter, filer
på disk, en LDAP-server eller Windows-certifikatlageret (kun Windows). Medtag altid dit certifikat på
modtagerlisten, så du kan åbne dokumentet senere.

Om muligt bør du kryptere dokumenter med certifikater med digitale id'er fra tredjeparter. Hvis
certifikatet mistes eller stjæles, kan udstederen erstatte det. Hvis et selvsigneret digitalt id slettes, kan alle
PDF-filer, som er krypteret med certifikatet fra det pågældende id, aldrig åbnes igen.

Kryptering af en PDF eller PDF-portefølje med et certifikat

Hvis du vil kryptere mange PDF-filer, skal du bruge Guiden Handling i Acrobat Pro DC (Værktøjer > Guiden
Handling) til at anvende en foruddefineret sekvens. Du kan også vælge at redigere en sekvens for at tilføje
de ønskede sikkerhedsfunktioner. Du kan også gemme certifikatindstillingerne som en sikkerhedspolitik og
genbruge dem til at kryptere PDF-dokumenter.

Når det drejer sig om PDF-porteføljer, anvender guiden Handling sikkerhedsindstillingen på
underordnede PDF-filer, men ikke til selve PDF-porteføljen. Hvis du vil sikre hele PDF-porteføljen, skal du
anvende sikkerhedsindstillingen til porteføljens forside.

1. Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du åbne
PDF-filen. Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis >
Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Kryptér med certifikat. Hvis du ikke ser
panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

3. Klik på Ja, når du bliver spurgt.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/digital-ids.html#digital_ids
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
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4. Vælg de dokumentkomponenter, der skal krypteres, i dialogboksen Indstillinger for
certifikatsikkerhed.

5. Vælg en krypteringshastighed i menuen Krypteringsalgoritme, og klik derefter på Næste.

Krypteringsalgoritmen og nøglestørrelsen er specifikke for den pågældende version.
Modtagere skal have den tilsvarende version (eller nyere) af Acrobat eller Reader for at
kunne dekryptere og læse dokumentet.

Hvis du vælger 128-bit AES, skal modtagerne have Acrobat 7 eller nyere eller
Reader 7 eller nyere for at kunne åbne dokumentet.

Hvis du vælger 256-bit AES, kræves Adobe Acrobat 9 eller nyere eller Adobe Reader
9 eller nyere for at åbne dokumentet.

6. Opret en modtagerliste for den krypterede PDF-fil. Medtag altid dit eget certifikat på
modtagerlisten, så du kan åbne dokumentet senere.

Klik på Søg for at finde identiteter i en adresselisteserver eller i din liste over
identiteter, du har tillid til.

Klik på Gennemse for at finde den fil, der indeholder certifikater for identiteter, du har
tillid til.

Hvis du vil angive udskrivnings- og redigeringsbegrænsninger for dokumentet, skal
du vælge modtagere på listen og derefter klikke på Tilladelser.

7. Klik på Næste for at gennemgå dine indstillinger, og klik derefter på Afslut.

Når en modtager åbner PDF-filen eller PDF-porteføljen, benyttes de
sikkerhedsindstillinger, du har angivet for den pågældende bruger.

Skifte krypteringsindstillinger

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du
åbne PDF-filen.

Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis >
Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Flere indstillinger > Sikkerhedsegenskaber. Hvis du
ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under
Opgaveruder.

3. Klik på Rediger indstillinger

4. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på Næste.

Vælg den relevante indstilling, hvis du vil kryptere forskellige dokumentkomponenter.

Hvis du vil ændre krypteringsalgoritmen, skal du vælge den i menuen.

5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil kontrollere en identitet, der er tillid til, skal du markere den pågældende
modtager og vælge Oplysninger.

Hvis du vil fjerne en eller flere modtagere, skal du markere de pågældende
modtagere og vælge Fjern. Du skal ikke fjerne dit eget certifikat, medmindre du ikke
vil have adgang til filen via det pågældende certifikat.

Hvis du vil ændre tilladelser for en eller flere modtagere, skal du markere de
pågældende modtagere og vælge Tilladelser.

6. Klik på Næste, og klik derefter på Udfør. Klik på OK for at lukke dialogboksen
Dokumentegenskaber, og gem dokumentet for at anvende ændringerne.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
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Fjerne krypteringsindstillinger

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du
åbne PDF-filen.

Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis >
Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Fjern sikkerhed. Hvis du ikke ser panelet
Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

3. Angiv tilladelsesadgangskoden, hvis du bliver bedt om det. Kontakt PDF-dokumentets
forfatter, hvis du ikke kender tilladelsesadgangskoden.

Dele certifikater med andre

Virksomheder, der bruger certifikater til sikre arbejdsprocesser, gemmer ofte certifikaterne på en
adresselisteserver, som deltagere kan søge i for at udvide deres liste over pålidelige identiteter.

Når du modtager et certifikat fra en anden, kan du føje det til din liste over pålidelige identiteter. Du kan
vælge indstillinger, så der er tillid til alle digitale signaturer og certificerede dokumenter, som er oprettet med
et bestemt certifikat. Du kan også importere certifikater fra et certifikatlager som f.eks. Windows-
certifikatlager. Et certifikatlager indeholder ofte adskillige certifikater udstedt af forskellige
certifikatmyndigheder.

Se brugervejledningen til digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk for at få
fuldstændige oplysninger om deling af certifikater.

Tredjepartssikkerhedsudbydere kontrollerer normalt identiteter ved hjælp af fremgangsmåder, der
anvender beskyttelse. Eller også integrerer de deres kontrolmetoder i Acrobat. Hvis du bruger en
tredjepartssikkerhedsudbyder, kan du finde oplysninger i tredjepartsudbyderens dokumentation.

Hent certifikater fra andre brugere

Certifikater, som du modtager fra andre, gemmes på en liste over identiteter, der er tillid til. Listen ligner et
adressekartotek, og du kan bruge den til at validere disse brugeres signaturer på dokumenter, som du
modtager fra dem.

Tilføj et certifikat fra en e-mail

Når en kontaktperson sender et certifikat til dig i en e-mail, vises det som en vedhæftet fil med import-
/eksportmetode.

1. Dobbeltklik på den vedhæftede fil i e-mailen, og klik derefter på Angiv tillid ved kontakt i
dialogboksen, der åbnes.

2. Vælg kontaktpersonen, og klik på Importér.

3. Angiv den påkrævede adgangskode, og klik på Næste. Klik OK for at se oplysninger om
import, og klik derefter på OK igen.

4. Vælg placering, og klik på Næste. Klik derefter på Afslut.

5. Klik igen på Angiv tillid ved kontakt for at se, at kontakten er blevet føjet til Certifikater.
Vælg certifikatet for at se oplysninger om Detaljer og tillid.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk


Vælg de ønskede indstillinger for Tillid.

Brug dette certifikat som en rod, der er tillid til, hvis det er nødvendigt at kontrollere
en digital signatur. Når først du har gjort et certifikat til et tillidsanker, forhindrer det
tilbagekaldelseskontrol af det (eller andre certifikater i kæden).

Hvis du vil tillade handlinger, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko, skal du klikke på
Certificerede dokumenter og derefter vælge de indstillinger, du vil tillade:

Dynamisk indhold

Medtager FLV- og SWF-filer samt eksterne links.

Integreret High Privilege JavaScript

Pålidelige integrerede scripts.

Privilegerede systemhandlinger

Omfatter adgang til netværk, udskrivning og filer

Tilføjelse af et certifikat fra en digital signatur i et PDF-dokument

Du kan sikkert føje et certifikat til dine pålidelige identiteter fra et signeret PDF-dokument ved først at
kontrollere fingeraftrykket med den bruger, der oprettede certifikatet.

1. Åbn det PDF-dokument, der indeholder signaturen.

2. Åbn panelet Signaturer, og vælg en signatur.

3. Klik på Signaturegenskaber i menuen Indstillinger, og klik derefter på Vis underskriverens
certifikat.

4. Hvis certifikatet er selvsigneret, skal du kontakte den, der har oprettet certifikatet, for at få
bekræftet, at fingeraftryksværdierne under fanen Detaljer er korrekte. Du kan kun have
tillid til certifikatet, hvis værdierne stemmer overens med værdierne, som opretteren
oplyser.

5. Klik på fanen Tillid, klik på Føj til pålidelige certifikater, og klik på OK.

6. Angiv indstillinger for tillid i dialogboksen Importer kontaktindstillinger, og klik på OK.
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Konfigurer Acrobat til at søge i Windows-certifikatlageret (kun Windows)

1. Vælg Indstillinger > Signaturer. Klik på Flerefor at Godkende.

2. Vælg de ønskede indstillinger under Windows-integration, og klik to gange på OK.

Det kan ikke anbefales at vise tillid til certifikater fra Windows' certifikatlager.

Importer certifikater ved hjælp af Windows’ certifikatguide (kun Windows)

Hvis du bruger Windows-certifikatlageret til at administrere dine certifikater, kan du importere certifikater vha.
en guide i Windows Stifinder. Hvis du vil importere certifikater, skal du identificere den fil, der indeholder
certifikaterne, og fastlægge filplaceringen.

1. Højreklik på certifikatfilen i Windows Stifinder, og vælg Installer PFX.

2. Følg vejledningen på skærmen for at føje certifikatet til Windows-certifikatlageret.

3. Hvis du bliver bedt om at validere certifikatet, inden det installeres, skal du skrive
værdierne for MD5 Digest og SHA-1 Digest (fingeraftryk) ned. Kontakt certifikatets
ophavsmand med henblik på at bekræfte, at værdierne er korrekte, inden du har tillid til
certifikatet. Klik på OK.

Verificere oplysninger på et certifikat

I dialogboksen Certifikatfremviser vises brugerattributter og andre certifikatoplysninger. Når andre importerer
dit certifikat, vil de ofte bede dig kontrollere dine fingeraftryksoplysninger i forhold til de oplysninger, de
modtager med certifikatet. (Fingeraftrykket henviser til værdierne for MD5 Digest og SHA1 Digest). Du kan
kontrollere certifikatoplysningerne for dine egne filer med digitale id'er eller filer med digitale id'er, som du
importerer.

Se brugervejledningen til digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk for at få
yderligere oplysninger om verificering af certifikater.

Dialogboksen Certifikatfremviser indeholder følgende oplysninger:

Valideringsperiode for certifikater

Tilsigtet brug af certifikatet

Certifikatdata, f.eks. serienummer og offentlig nøglemetode

Du kan også kontrollere, om certifikatmyndigheden har tilbagekaldt certifikatet. Certifikater vil typisk blive
tilbagekaldt, når en medarbejder forlader virksomheden, eller når sikkerheden er blevet kompromitteret på en
eller anden måde.

Kontrollere dit eget certifikat

1. Vælg Indstillinger > Signaturer. Klik på Flere under Identiteter og pålidelige certifikater.

2. Vælg dit digitale id, og klik derefter på Certifikatoplysninger.

Bekræfte oplysninger på certifikatet for en kontaktperson

http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk
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1. Vælg ruden Signaturer, og vælg. Vælg Vis signaturindstillinger i menuen Indstillinger.

2. Vælg Vis underskrivers certifikat for at se detaljer for certifikatet.

Slet et certifikat fra pålidelige identiteter

1. Vælg Indstillinger > Signaturer. Klik på Flere under Identiteter og pålidelige certifikater.

2. Vælg certifikatet, og klik på Fjern id.

Relaterede links
Om digitale id'er
Om PDF-porteføljer
Certificerede PDF-porteføljer
Eksportere sikkerhedsindstillinger

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Beskyttet med adgangskode

Certificeret

Adobe LiveCycleRights Management ES konfigureret

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-
indhold.

Acrobat DC og Acrobat Reader DC advarer dig, hver gang du forsøger at åbne en URL-adresse (websted)
eller en vedhæftet fil af en filtype, der ikke er tilladt. Potentielt farlige URL-adresser og filtyper, der ikke er
tilladte, kan overføre eller køre programmer, makroer eller virus, som kan skade din computer. Eksempler på
filtyper, der ikke er tilladte, omfatter .exe- og .zip-filer.

Dokumenter kan sikres på forskellige måder. Klik på Filer > Egenskaber i Acrobat eller Reader for at få vist et
dokuments sikkerhedsindstillinger. Klik på fanen Sikkerhed i dialogboksen Dokumentegenskaber. Hvis du har
problemer med at åbne et PDF-dokument, eller du ikke kan bruge bestemte funktioner, skal du kontakte PDF-
dokumentets forfatter.

En PDF-fil, der er beskyttet med en adgangskode, kræver enten en
adgangskode, når den skal åbnes, eller når du vil ændre eller fjerne begrænsede handlinger. Hvis et
dokument har begrænsede funktioner, er værktøjer og indstillinger knyttet til disse funktioner nedtonede.

Når et dokument er certificeret, er det en forsikring for modtageren om, at dokumentet er
autentisk. Certificerende signaturer indeholder også oplysninger, som tillader eller forhindrer bestemte
handlinger, f.eks. udfyldning af formularer og ændring af dokumentet. Når du sender en certificeret formular,
er du sikker på, at den kommer tilbage til den person, der har forfattet den. Et dokument med et gyldigt
certifikat viser et ikon med et blåt bånd . En PDF-portefølje med et gyldigt certifikat viser en signaturbadge.

PDF-portefølje med certificeringssignatur

Med Adobe LiveCycle Rights Management ES
(ALCRMS) kan du administrere konti og konfigurere sikkerhedspolitikker for organisationen. Med ALCRMS
kan du anvende en politik på dokumenter uden behovet for digitale signaturer og certifikater.

Relaterede links
Om certifikatsignaturer | Digitale signaturer
Beskytte dokumenter med adgangskoder
Certifikatsikkerhed

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Fjernelse af følsomt indhold fra PDF-filer
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Bemærk:

Hvorfor bortredigere eller fjerne følsomt indhold?
Bortrediger følsomt indhold (Acrobat Pro DC)
Søg og fjern tekst (Acrobat Pro DC)
Find og fjern skjult indhold
Vælg en anden sprogversion til mønstre (Acrobat Pro DC)
Skift udseendet af redigeringsmærker (Acrobat Pro DC)
Redigeringskoder (Acrobat Pro DC)
Yderligere ressourcer

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-
filer.

Hvorfor bortredigere eller fjerne følsomt indhold?

Før du distribuerer et PDF-dokument, kan det være en god ide at undersøge dokumentet for følsomt indhold
eller personlige oplysninger, der knytter dokumentet til dig. Brug værktøjerne Rediger til at fjerne eller
bortredigere følsomme billeder og tekst, der er synligt i en PDF-fil.

Brug funktionen Fjern skjulte oplysninger til at finde og fjerne skjult indhold fra et PDF-dokument. Hvis du
oprettede PDF-dokumentet, vil dokumentets metadata f.eks. normalt vise dit navn som forfatteren. Det kan
også være en god ide at fjerne indhold, som utilsigtet kan ændre og redigere dokumentets udseende.
JavaScript, handlinger og formularfelter er indholdstyper, der kan ændres.

Bortrediger følsomt indhold (Acrobat Pro DC)

Redigering består i permanent at fjerne synlig tekst og grafik fra et dokument. Du bruger værktøjerne Rediger
til at fjerne indhold. I stedet de fjernede elementer kan du har redigeringsmærker, der vises som farvede
bokse, eller du kan lade området være tomt. Du kan angive brugerdefineret tekst eller redigeringskoder, der
vises over redigeringsmærkerne.

Hvis du vil finde og fjerne bestemte ord, tegn eller sætninger, skal du bruge værktøjet Find tekst 

 i stedet.
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Tekst, der er markeret til redigering (venstre), og der er redigeret (højre)

1. Vælg Værktøjer > Rediger.

Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Markér til redigering > Tekst og billeder. 

3. (Valgfrit) Hvis du vil indstille udseendet af redigeringsmærker, skal du klikke på
Egenskaber i den anden værktøjslinje.  (Se Skift udseendet for redigeringsmærker.)

4. Marker elementer, du vil fjerne, ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

Dobbeltklik for at markere et ord eller billede.
Træk musen for at vælge en linje, et tekstafsnit, et objekt eller et område.
Tryk på Ctrl, idet du trækker musen for at vælge områder på en side i et scannet
dokument.

Hold markøren over det markerede område for at se, hvordan redigeringsmærkerne
kommer til at se ud.

5. Højreklik på et redigeringsmærke, og vælg en indstilling for at anvende flere
kodeindtastninger til en enkelt redigering. Få flere oplysninger under Angiv flere
kodeindtastninger for en redigering.

6. (Valgfrit) Hvis du vil gentage en redigeringsmarkering, skal du højreklikke på den og
vælge Gentag markering på tværs af sider. Denne funktion er praktisk, hvis et bestemt
sidehoved, sidefod eller vandmærke vises samme sted på mange sider.

7. Når du er færdig med at markere de elementer, der skal bortredigeres, skal du klikke på
Anvende i den anden værktøjslinje for at fjerne elementerne og derefter klikke på OK.

Elementerne er først fjernet permanent fra dokumentet, når du har gemt det.

8. Klik på Ja i dialogboksen, hvis du vil søge efter og fjerne skjulte oplysninger i
dokumentet med funktionen Fjern skjulte oplysninger. Ellers klik på Nej.

9. Vælg Filer > Gem, og angiv et filnavn og en placering. Suffikset "_Redacted" tilføjes til
filnavnet. Hvis du ikke vil overskrive den oprindelige fil, skal du gemme filen under et
andet navn, en anden placering eller begge dele.

Søg og fjern tekst (Acrobat Pro DC)
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Brug værktøjet Find tekst til at finde og fjerne ord eller sætninger i en eller flere PDF-filer, som indeholder
tekst, der kan søges i.

Værktøjet Find tekst søger ikke i sikre (krypterede) PDF-filer.

1. Vælg Værktøjer > Rediger.

Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Markér til redigering > Find tekst.

3. I dialogboksen Søg skal du angive, om du vil søge i den aktuelle PDF-fil eller alle PDF-
filer på en anden placering.

4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du kun vil søge efter ét ord eller én sætning, skal du vælge Enkelt ord eller
sætning og skrive ordet eller sætningen i tekstfeltet.
Hvis du vil søge efter flere ord, skal du vælge Flere ord eller enkelt sætning og
derefter klikke på Markér ord. Skriv hvert ord i tekstfeltet Nyt ord eller ny sætning,
og klik på Tilføj. Du kan også importere en tekstfil sammen med listen over ord eller
vendinger, der skal søges efter.
Hvis du vil søge efter et mønster (f.eks. telefonnumre, kreditkortnumre, e-
mailadresser eller datoer), skal du klikke på Mønstre. Vælg et af de tilgængelige
mønstre. Du kan skifte mønstrenes sprogversion. (Se Vælg en anden sprogversion
for mønstre .)

5. Klik på Søg og fjern tekst.

6. Klik i søgeresultaterne på plustegnet (+) ud for dokumentnavnet for at se alle forekomster
af ordet eller sætningen. Vælg derefter de forekomster, du vil markere til redigering:

Klik på Markér alle for at vælge alle forekomster på listen.
Du kan markere enkelte forekomster ved at klikke på afkrydsningsfeltet for de enkelte
elementer, du vil redigere. Klik på teksten ud for et afkrydsningsfelt for at få vist
forekomsten på siden.
Hvis ingen af forekomsterne skal markeres, skal du lukke dialogboksen Søg eller
klikke på Ny søgning for at starte forfra.
Hvis du vil markere hele ord eller dele af ord (tegn) til redigering, skal du vælge
indstillingen under Indstillinger for redigeringsmærke. For delvise ord skal du
vælge Markér delvise ord til redigering, hvorefter dialogboksen Indstillinger vises.
I dialogboksen Indstillinger skal du angive antallet og placeringen af de tegn, der
skal bortredigeres. Redigeringen af tegn er nyttig, hvis du søger efter et mønster,
som f.eks. kreditkortnumre, og ønsker, at en del af nummeret skal være synlig af
identifikationshensyn.

7. Hvis du valgte forekomster, som du vil markere til redigering, skal du klikke på Markér
afkrydsede resultater til redigering.

De elementer, du krydsede af på listen, er vist som markeret til redigering.

Hvis du ikke har gemt filen, kan du markere redigeringsmærker i dokumentet
og klikke på Slet for at fjerne redigeringsmærket. Redigeringsmærkerne bliver
permanente, når du gemmer filen.

8. Hvis du vil fjerne de valgte elementer, skal du klikke på Anvend i den anden
værktøjslinje og derefter klikke på OK.

Elementerne er først fjernet permanent fra dokumentet, når du har gemt det.

9. Hvis du vil søge efter og fjerne skjulte oplysninger i dokumentet med funktionen Fjern
skjulte oplysninger, skal du klikke på Ja. Ellers klik på Nej.

10. Vælg Filer > Gem, og angiv et filnavn og en placering. Hvis du ikke vil overskrive den
oprindelige fil, skal du gemme filen under et andet navn, en anden placering eller begge
dele.
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Find og fjern skjult indhold

Brug funktionen Fjern skjulte oplysninger til at finde og fjerne uønsket indhold fra et dokument, f.eks. skjult
tekst, metadata, kommentarer og vedhæftede filer. Når du fjerner elementer, fjernes yderligere elementer
automatisk fra dokumentet. Elementer, der fjernes, omfatter digitale signaturer, dokumentoplysninger tilføjet
med ekstramoduler og programmer fra tredjepart samt specialfunktioner, som giver Adobe Reader-brugere
mulighed for at gennemgå, underskrive og udfylde PDF-dokumenter.

Hvis du vil undersøge alle PDF-filer for skjult indhold, inden du lukker dem eller sender dem i en e-mail,
skal du angive denne indstilling i dokumentindstillingerne i dialogboksen Indstillinger.

1. Vælg Værktøjer > Rediger.

Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Fjern skjulte oplysninger. 

Hvis der bliver fundet elementer, vises de i panelet Fjern skjulte oplysninger med et
markeret afkrydsningsfelt ud for hvert element.

3. Kontroller, at afkrydsningsfelterne kun er markeret for de elementer, du vil fjerne fra
dokumentet. (Se Indstillinger for fjernelse af skjulte oplysninger.)

4. Klik på Fjern for at slette markerede elementer fra filen, og klik derefter på OK.

5. Vælg Filer > Gem, og angiv et filnavn og en placering. Hvis du ikke vil overskrive den
oprindelige fil, skal du gemme filen under et andet navn, en anden placering eller begge
dele.

Det markerede indhold fjernes permanent, når du gemmer filen. Hvis du lukker filen uden at gemme den, skal
du gentage forløbet og sørge for at gemme filen.

Indstillinger for Fjern skjulte oplysninger

Metadata

Metadata omfatter oplysninger om dokumentet og dets indhold, f.eks. forfatterens navn, nøgleord og
copyrightoplysninger. Vælg Filer > Egenskaber for at få vist metadata.

Vedhæftede filer

Filer i et hvilket som helst format kan vedhæftes PDF-filen. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder >
Vedhæftede filer for at få vist vedhæftede filer.

Bogmærker

Bogmærker er hyperlinks med repræsentativ tekst, der åbne bestemte sider i PDF-filen. Vælg Vis > Vis/skjul
> Navigationsruder > Bogmærker for at få vist bogmærker.

Kommentarer og opmærkninger

Dette element medtager alle kommentarer, der blev føjet til PDF-filen med kommentar- og
opmærkningsværktøjet, herunder filer vedhæftet som kommentarer. Hvis du vil se kommentarer, skal du
vælge Værktøjer > Kommentarer.

Formularfelter

Dette element omfatter formularfelter (herunder signaturfelter) og alle handlinger og beregninger, der er
knyttet til formularfelter. Hvis du fjerner dette element, samkopieres alle formularfelter og kan ikke længere
udfyldes, redigeres eller underskrives.

Skjult tekst

Dette element angiver tekst i PDF-filen, som enten er gennemsigtig, tildækket af andet indhold eller har
samme farve som baggrunden.

Skjulte lag



Til toppen

Til toppen

PDF-filer kan indeholde flere lag, der kan være vist eller skjult. Når du fjerner skjulte lag, fjernes disse lag fra
PDF-filen, og de resterende lag samkopieres til et enkelt lag. Hvis du vil se lag, skal du vælge Vis > Vis/skjul
> Navigationsruder > Lag.

Integreret søgeindeks

Et integreret søgeindeks gør søgninger i PDF-filen hurtigere. Hvis du vil finde ud af, om PDF-filen indeholder
et søgeindeks, skal du vælge Værktøjer > Indeks og derefter klikke på Administrer integreret indeks i den
anden værktøjslinje. Hvis du fjerner indekserne, reduceres filstørrelsen, men søgetiden forøges i PDF-filen.

Slettet eller beskåret indhold

PDF-filer bevarer sommetider indhold, der er blevet fjernet, og som ikke længere er synligt, f.eks. beskårne
eller slettede sider eller slettede billeder.

Link, handlinger og JavaScript

Dette element indeholder links, handlinger tilføjet af handlingsguiden og JavaScripts i dokumentet.

Overlappende objekter

Dette element indeholder objekter, der overlapper hinanden. Objekterne kan være billeder (der består af
pixel), vektorgrafik (der består af stier), farveforløb eller mønstre.

Vælg en anden sprogversion til mønstre (Acrobat Pro DC)

Fundne mønstre vises i panelet Søg (Rediger > Markér til redigering > Find tekst).

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > indstillinger (Mac OS).

2. Under Kategorier i venstre side skal du vælge Dokumenter.

3. Vælg et sprog fra menuen Vælg lokalisering for Søg efter og fjern tekstmønstre i
området Redigering. Klik derefter på OK.

Skift udseendet af redigeringsmærker (Acrobat Pro DC)

Som standard vises tynde, røde konturer omkring billeder og tekst, du markerer til redigering, og sorte kasser
vises i stedet for redigerede billeder og tekst. Du kan indstille standardudseendet for redigeringsmarkeringer,
inden du markerer elementer til redigering. Du kan også ændre redigeringsmarkeringers udseende, inden du
anvender redigeringerne.

Angiv alle mærkers standardudseende

1. Klik på Værktøjer > Rediger.

Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Egenskaber.

Dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj vises.

3. På fanen Udseende skal du vælge de indstillinger, du vil ændre, og derefter klikke på
OK:

Klik på ikonet Redigeringsområdets fyldfarve, og vælg en fyldfarve på farvepaletten
for de bokse, der erstatter fjernede elementer. Vælg Ingen farve for at lade det
redigerede område være tomt.
Vælg Brug masketekst, hvis du vil vælge indstillinger for brugerdefineret tekst eller
redigeringskoder. Vælg skrifttype, størrelse og tekstjustering.
Vælg Brugerdefineret tekst, og skriv den tekst, der skal vises i det redigerede
område.



Brugerdefineret tekst

Skrifttype

Skriftstørrelse

Tilpas automatisk tekst til redigeringsområde

Skriftfarve

Gentag masketekst

Tekstjustering
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Vælg Redigeringskode, og vælg derefter enten en kode fra et eksisterende sæt,
eller klik på Rediger kode for at definere et nyt kodesæt eller en ny kode. (Se Opret
redigeringskoder og kodesæt.)
Klik på ikonet Konturfarve eller ikonet Fyldfarve eller begge dele i området
Redigeringsmærkets udseende. Vælg en farve fra farvepaletten for de billeder og
den tekst, du markerer til redigering. Flyt skydeknappen for at justere farvens
opacitet. Vælg Ingen farve for at lade det valgte område være tomt.

Egenskaber for redigeringstekst (Acrobat Pro DC)

Viser tekst, der er skrevet i indstillingen Brugerdefineret tekst over
redigeringsmærket.

Viser brugerdefineret tekst i den valgte skrifttype.

Viser brugerdefineret tekst i den valgte punktstørrelse.

Tilpasser brugerdefineret tekst, så det passer i
redigeringsområdet. Når denne indstilling er valgt, tilsidesætter den indstillingen Skriftstørrelse for
masketeksten.

Viser den brugerdefinerede tekst i den valgte farve, der kan ændres ved at klikke på
farveprøven.

Udfylder det redigerede område med så mange forekomster af den brugerdefinerede
tekst, som der er behov for, uden at ændre skriftstørrelsen. Hvis du f.eks. angiver bogstavet x eller en
bindestreg (-) som den brugerdefinerede tekst, gentages disse tegn i hele redigeringsområdet.

Justerer tekst til venstre, højre eller midte.

Redigeringskoder (Acrobat Pro DC)

Acrobat bruger overlejret tekst til at overprinte områder, der er valgt til redigering. Et eksempel på overlejret
tekst er en redigeringskode, som består af en eller flere kodeindtastninger fra et kodesæt Acrobat indeholder
kodesættene U.S. FOIA og U.S. Privacy Act, som du kan bruge. Du kan enten bruge koder eller
brugerdefineret tekst til at oprette overlejret tekst. Forskellen er, at redigeringskoder er indtastning af tekst,
der kan gemmes, eksporteres og importeres. Et kodesæt kan indeholde flere koder.

Koder gemmer ikke de aktuelle attributter for masketekst som en del af kodedefinitionen, som
f.eks. farver, skrifttypeegenskaber, skriftstørrelse og gentagelse af tekst. Koder gør kun selve masketeksten
anvendelig til genbrug i kommende sessioner og af andre brugere, du har delt kodesæt med. Du kan angive
andre attributter for koden i dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj.

Opret redigeringskoder og kodesæt

1. Klik på Værktøjer > Rediger.

Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Egenskaber.

Dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj vises.



Rediger redigeringskoder ved hjælp af dialogboksen Egenskaber redigeringsværktøj.

3. Vælg Brug masketekst.

4. Vælg Redigeringskode.

Hvis du vil tilføje flere kodeindtastninger til en redigeringskode, skal du vælge en
indtastning fra listen Kodeindtastninger og klikke på Tilføj markeret post. Gentag
efter behov. Vælg Fjern markeret post for at slette en kode, der findes på listen
Redigeringskode.
Klik på Rediger koder for at foretage yderligere ændringer.

5. Klik på Tilføj sæt i dialogboksen Redigeringsprogram til redigeringskoder.

6. (Valgfrit) Indtast et nyt navn til sættet i tekstfeltet under listen over kodesæt, og klik
derefter på Omdøb sæt.

7. Klik på Tilføj kode, og skriv teksten, der skal vises som masketekst i tekstfeltet under
listen over koder, og klik derefter på Omdøb kode.

8. Gentag det forrige trin for at tilføje endnu en kode til kodesættet, eller gentag de forrige
tre trin for at oprette yderligere kodesæt og koder.

Rediger redigeringskoder og kodesæt (Acrobat Pro DC)

1. Klik på Værktøjer > Rediger.

Værktøjssættet til Rediger vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Egenskaber.

Dialogboksen Egenskaber for redigeringsværktøj vises.

3. Vælg Brug masketekst, og vælg derefter Redigeringskode.

4. Vælg et kodesæt fra listen til venstre, og klik på Rediger koder.

5. I dialogboksen Redigeringsprogram til redigeringskoder skal du gøre et af følgende:

Hvis du vil fjerne et kodesæt og alle koderne i det, skal du vælge en post fra
Kodesæt og klikke på Fjern sæt.
Hvis du vil eksportere et kodesæt til en separat XML-fil, som kan genbruges i andre
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PDF-dokumenter eller deles med andre, skal du markere kodesættet. Klik derefter på
Eksportér sæt, angiv filnavn og placering, og klik derefter på Gem.
Hvis du vil importere et kodesæt, der er blevet gemt tidligere, skal du klikke på
Importér sæt, finde og markere filen og klikke på Åbn.
Hvis du vil omdøbe et kodesæt, skal du vælge en kode under Kodesæt, skrive et nyt
navn i feltet under listen og klikke på Omdøb sæt.

6. Når Kodesæt er valgt, skal du markere den kode, der skal redigeres, og gøre et af
følgende:

Hvis du vil fjerne en kode, skal du klikke på Fjern kode.
Hvis du vil omdøbe en kode, skal du indtaste et nyt navn i tekstboksen under listen
og klikke på Omdøb kode.

Anvend flere kodeindtastninger til en enkelt redigering

1. Højreklik på redigeringsmarkeringen. 

2. Vælg et kodesæt fra listen nederst i genvejsmenuen, og vælg derefter en
kodeindtastning fra rullemenuen. En markering vises ved siden af kodeindtastningen, når
koden anvendes.

3. Gentag de forrige trin for at føje endnu en kode til redigeringen.

Hold markøren over redigeringsmærket for at se kodeindtastningerne, der er adskilt af et komma.

Anvend den samme kode for flere redigeringer ved at indstille redigeringsegenskaber, før du markerer
indholdet. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Egenskaber. Vælg Brug masketekst, og vælg
derefter Redigeringskode. Vælg et kodesæt og en kodepost, og klik derefter på Tilføj valgte post.

Yderligere ressourcer

Brug af redigeringsværktøjer i juridiske situationer: blogs.adobe.com/acrolaw/

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
https://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://blogs.adobe.com/acrolaw/


Konfiguration af sikkerhedspolitikker for PDF-filer

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Typer af sikkerhedspolitik
Sådan bekræftes organisationspolitikker
Oprette en brugersikkerhedspolitik
Anvende sikkerhedspolitikker på PDF-dokumenter
Eksportere sikkerhedsindstillinger
Kopiere, redigere eller slette en politik
Tilbagekald en PDF-fil, der er beskyttet af en politik

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-
indhold.

Typer af sikkerhedspolitik

Hvis du ofte anvender de samme sikkerhedsindstillinger i flere PDF'er, kan du gemme dine indstillinger som
en politik, der kan genbruges. Sikkerhedspolitikker sparer tid og giver samtidig en sikrere proces. Når du
opretter politikker for adgangskode og certifikatsikkerhed, kan du genbruge sikkerhedsindstillinger til så
mange PDF-filer, du vil. Der findes to former for sikkerhedspolitik:

Organisationspolitikker er især nyttige, hvis du vil have, at andre kun skal have adgang til
PDF-dokumenter i en begrænset tidsperiode. Politikker i Adobe LiveCycle Rights
Management ES er lagret på en server. Brugere skal have adgang til serveren for at
kunne benytte disse politikker. Oprettelse af politikkerne kræver, at du skal angive
modtagerne af dokumentet på en liste i Adobe LiveCycle Rights Management ES. Adobe
LiveCycle Rights Management ES styrer adgangen til PDF-dokumenter og
analysehændelser ifølge sikkerhedspolitikken. Du kan bruge Adobe LiveCycle Rights
Management ES, hvis dit firma har licens til softwaren og har gjort den tilgængelig for dig.

Brugerpolitikker oprettes og anvendes af enkeltpersoner. Hvis du anvender de samme
sikkerhedsindstillinger på en række dokumenter, kan du spare tid ved at oprette en
brugerpolitik. Derefter kan du anvende brugerpolitikken på dokumenter. Brugerpolitikker til
adgangskoder og offentlige nøglecertifikater gemmes på den lokale computer. Når du har
adgang til Adobe LiveCycle Rights Management ES, kan du oprette en brugerpolitik, som
gemmes på Adobe LiveCycle Rights Management ES. Denne politik er kun tilgængelig for
dig.

Sådan bekræftes organisationspolitikker

Ud over at genbruge sikkerhedsindstillinger kan du med politikker lagret i Adobe LiveCycle Rights
Management ES få dokumenter til at udløbe og blive tilbagekaldt. Du kan også sørge for fortsat pålidelighed
ved overvåge brugere, som åbner beskyttede dokumenter.



Konfigurere Adobe LiveCycleRights Management ES

Udgive et dokument med en sikkerhedspolitik

Vise et dokument med en anvendt politik

Administrere hændelser og ændre adgang

Til toppen

Sikkerhedspolitikker

A. Politikker gemmes på serveren. B. Politikker anvendt på et PDF-dokument. C. Brugere kan kun redigere,
åbne og udskrive et dokument, hvis politikken tillader det. 

Konfiguration af serverbaserede sikkerhedspolitikker har fire hovedfaser:

Firmaets eller gruppens systemadministrator
konfigurerer normalt Adobe LiveCycle Rights Management ES, styrer konti og opretter organisationspolitikker.
Yderligere oplysninger om konfiguration af Adobe LiveCycle Rights Management ES finder du på Adobes
websted.

En forfatter opretter et PDF-dokument og anvender en
politik, der er gemt på Adobe LiveCycle Rights Management ES, på PDF-dokumentet. Serveren generer en
licens og en entydig krypteringsnøgle til PDF-dokumentet. Acrobat integrerer licensen i PDF-dokumentet og
krypterer det ved hjælp af krypteringsnøglen. Forfatteren eller administratoren kan bruge denne licens til at
spore og analysere PDF-dokumentet.

Brugere skal angive id, når de prøver at åbne sikre PDF-
dokumenter i Acrobat 9 (eller Reader 9). Hvis brugeren tildeles adgang til PDF-dokumentet, krypteres
dokumentet og åbnes med de tilladelser, der er angivet i politikken.

Når du logger på en Adobe LiveCycle Rights Management ES-
konto, kan forfatteren eller administratoren spore hændelser og ændre adgangsrettighederne til de PDF-
dokumenter, der er omfattet af politikken. Administratorer kan vise alle PDF-dokumenter og systemhændelser,
ændre konfigurationsindstillinger og ændre adgang til PDF-dokumenter, der er sikret med politik.

Oprette en brugersikkerhedspolitik

Brugerpolitikker kan bruge adgangskoder, certifikater eller Adobe LiveCycle Rights Management ES til at
godkende dokumenter.

Politikker for adgangskode og certifikatsikkerhed kan gemmes på en lokal computer. Sikkerhedspolitikker, der
er oprettet med Adobe LiveCycle Rights Management ES, lagres på en server. Du kan revidere handlinger og
ændre sikkerhedsindstillinger dynamisk. Du kan bruge Adobe LiveCycle Rights Management ES, hvis dit
firma har licens til softwaren og har gjort den tilgængelig for dig.

Oprette en adgangskodepolitik

1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedspolitikker i
Acrobat DC. Hvis du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for
paneltilføjelse under Opgaveruder.

2. Klik på Nyt.

3. Vælg Brug adgangskoder, og klik derefter på Næste.

4. Indtast et navn og en beskrivelse til politikken, benyt en af følgende fremgangsmåder, og

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes


klik derefter på Næste:

Hvis du vil angive adgangskoder og begrænsninger, hver gang du anvender denne
politik på et dokument, skal du fravælge indstillingen Gem adgangskoder med
politikken.

Vælg Gem adgangskoder med politikken, hvis du vil gemme adgangskoder og
begrænsningsindstillinger sammen med politikken.

5. Angiv en kompatibilitetsindstilling og adgangskodeindstillinger. Hvis du valgte Gem
adgangskoder med politikken, skal du angive adgangskoden og begrænsningerne. Klik
på OK.

6. Gå oplysningerne i politikken igennem, klik på Afslut, og klik derefter på Luk.

Oprettelse af en certifikatpolitik

1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedspolitikker i
Acrobat DC. Hvis du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for
paneltilføjelse under Opgaveruder.

2. Klik på Nyt.

3. Vælg Brug certifikater for offentlig nøgle, og klik derefter på Næste.

4. Indtast et navn og en beskrivelse til politikken, og angiv de dokumentkomponenter, der
skal krypteres.

Certifikater skal være opdaterede, skal benytte nøgler, så der kan anvendes kryptering.

5. Afgør, hvordan politikken skal udføres:

Hvis du vil oprette en politik, som skal knyttes til individuelle modtagere, skal du ikke
vælge Bed om modtagere, når denne politik anvendes.

Hvis du vil oprette en politik, som skal knyttes til individuelle dokumenter, skal du
vælge Bed om modtagere, når denne politik anvendes.

6. Vælg en krypteringsalgoritme i menuen, som er kompatibel med modtagernes version af
Acrobat, og klik på Næste.

7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har valgt Bed om modtagere, når denne politik anvendes, skal du gennemgå
indstillingerne for politikken og derefter klikke på Afslut.

Hvis du ikke har valgt Bed om modtagere, når denne politik anvendes, skal du angive
modtagere ved at vælge digitale id'er (herunder dit digitale id). Klik derefter på
Næste.

8. Klik på Afslut.

Oprettelse af politikker for sikre vedhæftede filer

Du kan føje sikkerhed til et eller flere dokumenter ved at integrere dem i en sikkerhedskonvolut og sende den
som en vedhæftet fil i en e-mail. Denne metode er praktisk, hvis du vil sende sikre vedhæftede filer uden at
kryptere filerne. Du kan integrere dokumenterne som vedhæftede filer i en sikkerhedskonvolut og kryptere og
sende konvolutten til modtagerne. Når modtagerne åbner konvolutten, kan de udtrække de vedhæftede filer
og gemme dem. De gemte filer svarer til de oprindelige vedhæftede filer og er ikke længere krypteret, når de
gemmes.

Når du f.eks. sender fortrolige dokumenter, herunder andre filer end PDF-filer, vil du ikke have, at andre end
modtageren ser dokumenterne. Du kan integrere disse dokumenter som vedhæftede filer i en
sikkerhedskonvolut, kryptere konvolutten og sende den via e-mail. Alle og enhver kan åbne konvolutten, se
dens forside og også se en liste over indholdet. Men det er kun modtageren, der kan se de integrerede,
vedhæftede filer og udtrække dem.
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Integrer vedhæftede filer i en sikker konvolut for sikker forsendelse.

1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Opret sikkerhedskonvolut. Hvis
du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under
Opgaveruder.

2. Klik på Tilføj fil, der skal sendes, vælg dokumenterne, der skal vedhæftes, og klik
derefter på Åbn. Klik på Næste.

3. Vælg en konvolutskabelon, og klik på Næste.

4. Vælg en leveringsmetode, og klik derefter på Næste.

5. Hvis der er oprettet en konvolutpolitik, skal du vælge den eller vælge Ny politik. Følg
derefter fremgangsmåden til oprettelse af en politik.

6. Gennemgå oplysningerne, og klik på Afslut.

7. Nogle politikker kræver, at du skriver de oplysninger, du vil have vist på konvolutten.
Angiv tilstrækkelige oplysninger til, at modtagere kan identificere konvoluttens afsender.

8. Fuldfør sikkerhedsoplysningerne (adgangskode, certifikat eller politik).

9. Når konvolutten vises, skal du skrive navnene på modtagerne. Klik derefter enten på
ikonet Gem eller Post på værktøjslinjen.

Hvis du klikker på postikonet, åbnes dit standard-e-mail-program med
sikkerhedskonvolutten som en vedhæftet fil. Skriv modtagernes e-mailadresser, og send
e-mailen.

Oprette en politik for brugersikkerhed med Adobe LiveCycle Rights
Management ES

Hvis du har adgang til Adobe LiveCycle Rights Management ES, kan du begrænse dokumentadgang og -
rettigheder for personer, der er registeret for serveren. Når du opretter en brugerpolitik ved hjælp af Adobe
LiveCycle Rights Management ES, omdirigeres du til websiden Adobe LiveCycle Rights Management ES.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du
åbne PDF-filen.

Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis >
Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer. Hvis du ikke ser panelet
Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

3. Klik på Nyt.

4. Vælg Brug Adobe LiveCycle Rights Management, og klik derefter på Næste.

5. Klik på politikker på websiden Adobe LiveCycle Rights Management, og klik derefter på
Ny.

6. Indtast et navn og en beskrivelse, indstil gyldighedsperioden og andre indstillinger.
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Til toppen

7. Vælg brugerne eller grupperne, angiv tilladelser til dem, og klik på OK.

8. Angiv de dokumentkomponenter, du vil kryptere, og om der skal være et vandmærke.

9. Når du er færdig, skal du klikke på Gem øverst på siden.

Anvende sikkerhedspolitikker på PDF-dokumenter

Du kan enten anvende en organisationspolitik eller en brugerpolitik på et PDF-dokument. Hvis du vil anvende
en serverpolitik på et dokument, skal du oprette forbindelse til Adobe LiveCycle Rights Management ES.
Sikkerhedspolitikker i Adobe LiveCycle Rights Management skal gemmes på en server, men det er ikke
nødvendigt for de PDF-dokumenter, som disse politikker er anvendt på. Du kan anvende politikker til PDF-
dokumenter ved hjælp af Acrobat, serverbaserede batch-sekvenser eller andre programmer, f.eks. Microsoft
Outlook®.

Kun administratoren af politikken kan redigere eller fjerne virksomhedspolitikker. Vælg Værktøjer >
Beskyttelse > Mere beskyttelse > Styring af rettigheder > Administrer konto. Klik derefter på Hjælp i det
øverste højre hjørne.

Anvende en sikkerhedspolitik til et PDF-dokument

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du
åbne PDF-filen.

Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis >
Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedspolitikker, hvis du
bruger en serverpolitik. Vælg en politik. Vælg en Adobe LiveCycleRights Management-
politik på listen, og klik derefter på Opdater.

Når du opdaterer sikkerhedspolitikker, sørger du for at få de nyeste serverpolitikker.

3. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedspolitikker. Markér en
politik, og klik på Anvend på dokument. Hvis du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se
instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

Anvend en politik i vedhæftede filer i Outlook

Du kan sende forskellige filtyper som sikre vedhæftede PDF-filer i Microsoft Outlook. Denne indstilling er kun
tilgængelig, hvis Adobe LiveCycle Rights Management ES er konfigureret og tilgængelig i Acrobat.

1. Vælg Ny e-mail på båndet Hjem i Outlook.

2. Klik på knappen Vedhæft som sikker Adobe PDF  på Adobe PDF-båndet 

3. Marker den fil, du vil vedhæfte, ved at indtaste stien eller ved at klikke på Gennemse.

4. Angiv, hvordan dokumentet skal sikres, og klik på OK.

Filen konverteres til PDF-format og krypteres med den valgte sikkerhedsmetode.

5. Afslut e-mail-meddelelsen, og klik derefter på Send.

Fjerne en brugersikkerhedspolitik fra et PDF-dokument
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Bemærk:

Kopiér

Rediger

Slet

Foretrukken

Du kan fjerne en sikkerhedspolitik fra en PDF-fil, hvis du har de fornødne tilladelser. Generelt kan en
dokumentejer fjerne en sikkerhedspolitik fra en PDF-fil.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en enkelt PDF- eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du
åbne PDF-filen.

Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen og vælge Vis >
Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Fjern sikkerhed. Hvis du ikke ser panelet
Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

Eksportere sikkerhedsindstillinger

1. Vælg Indstillinger > Sikkerhed > Eksport.

2. Vælg, hvilke grupper af indstillinger du vil dele, og klik på OK.

3. Gennemgå og rediger sikkerhedsindstillingerne efter behov, og klik derefter på Eksport.

4. Vælg, hvilken metode der skal bruges til at kryptere sikkerhedsindstillingerne (hvis det er
nødvendigt), og klik derefter på OK.

5. Vælg Modtagere, og dobbeltklik på OK.

6. Signer filen.

Kopiere, redigere eller slette en politik

1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Administrer sikkerhedsindstillinger. Hvis du
ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under
Opgaveruder.

2. I menuen Vis skal du vælge, om du vil have vist alle politikker, som du har adgang til,
brugerpolitikker, du har oprettet, eller organisationspolitikker.

3. Vælg en politik, og brug derefter de ønskede indstillinger:

Indstillingerne til redigering og sletning af virksomhedspolitikker er ikke
tilgængelige, medmindre du har administratorrettigheder til Adobe LiveCycle Rights
Management ES. Ændring af disse politikker kan kun gøres via Adobe LiveCycle Rights
Management ES, som åbnes automatisk, når du vælger en indstilling.

Bruges til at oprette en politik, som er baseret på indstillingerne for en
eksisterende politik.

Redigering af en brugerpolitik, som er gemt på en lokal computer, påvirker kun
dokumenter, som politikken anvendes på, efter at politikken er redigeret. For
brugerpolitikker, der er gemt på en server, kan du redigere tilladelsesindstillinger og
andre indstillinger. Denne indstilling er ikke tilgængelig til organisationspolitikker.

Denne indstilling er normalt ikke tilgængelig for virksomhedspolitikker.

Hvis denne indstilling er valgt, vises en stjerne ud for politikken. Klik på
Foretrukne igen for at fjerne en politik. Du kan anvende indstillingen Foretrukne på flere
politikker. Brug denne indstilling for at gøre det lettere at hente en politik.
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Tilbagekald en PDF-fil, der er beskyttet af en politik

Hvis du vil begrænse adgangen til en politikbeskyttet PDF-fil, der er tilgængelig for en gruppe brugere, kan
du tilbagekalde dokumentet.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en enkelt PDF-fil eller en komponent-PDF-fil i en PDF-portefølje, skal du
åbne PDF-filen og logge på Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Hvis du har en PDF-portefølje, skal du åbne PDF-porteføljen, logge på Adobe
LiveCycle Rights Management og vælge Vis > Portefølje > Forside.

2. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Rights Management > Tilbagekald.
Hvis du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under
Opgaveruder.

3. Vælg en indstilling i menuen på websiden, der forklarer, hvorfor du tilbagekalder
dokumentet, eller skriv en meddelelse. Hvis du erstatter det tilbagekaldte dokument, skal
du skrive URL-adressen til det nye dokument.

4. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Relaterede links
Beskytte dokumenter med certifikater
Beskytte dokumenter med adgangskoder
Sikring af dokumenter med Adobe LiveCycle Rights ManagementES
Adobe LiveCycle Rights Management ES

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
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Sikkerhedsadvarsler, når en PDF-fil åbnes

Til toppen

Til toppen

Hvad betyder advarslen?
Hvad skal jeg gøre?
Ingen visning af knappen Indstillinger, Tillad eller Afspil?
Hvornår vises sikkerhedsadvarsler?

Nogle gange vises en advarsel, når du åbner en PDF. Advarslerne kan være forskellige (tre af dem er vist
nedenfor).

Sikkerhedsadvarsler

Hvad betyder advarslen?

Advarslen spørger, om du har tillid til afsenderen af PDF'en eller webstedet, hvor PDF'en vises. Advarslen
vises, fordi indholdet i PDF'en muligvis kan skade din computer. Advarslen vises eksempelvis for PDF'er, der
kan overføre og køre programmer og makroer. Det betyder ikke nødvendigvis, at PDF-filen er skadelig.

Hvad skal jeg gøre?

Nogle produktfunktioner tildeler tillid gennem deres eget Indstillingspanel. Tillidsstyring omfatter f.eks.
indstillinger til styring af adgang til URL'er, og Multimedietillid (ældre) har indstillinger til afspilning af
integrerede multimedier. Når det gælder funktioner, der påvirkes, når den udvidede sikkerhed er aktiveret,
kan du selektivt tillade begrænsede handlinger ved hjælp af en metode, der er beskrevet i Omgå
begrænsninger med udvidet sikkerhed.

Åbn indstillinger ved at vælge Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Adobe Acrobat Reader
DC > Indstillinger (Mac OS).

Hvis du kender og har tillid til afsenderen

Hvis du har tillid til PDF'en eller afsenderen, skal du klikke på knappen Indstillinger, Tillad eller Afspil.
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Bemærk:
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(Knapperne varierer afhængigt af advarslen). Du kan nu få vist PDF'en.

Hvis du ikke kender eller har tillid til afsenderen

Hvis du ikke har tillid til PDF'en, ikke ved, hvem der har oprettet den, eller hvor den stammer fra, skal du ikke
klikke på knappen Indstillinger, Tillad eller Afspil. Acrobat DC og Adobe Acrobat Reader DC vil fortsat blokere
det mistænkelige indhold hhv. handlinger. Klik på knappen Luk eller Annuller for at skjule advarslen. Hvis du
klikker på det blokerede indhold, vises advarslen igen.

Ingen visning af knappen Indstillinger, Tillad eller Afspil?

Hvis advarslen ikke indeholder knapperne Indstillinger, Tillad eller Afspil, har din administrator deaktiveret
denne funktion. Du kan ikke vælge at have tillid til eller tillade dette indhold. Klik på knappen Luk eller
Annuller for at skjule advarslen. Du kan få vist PDF'en, men du kan ikke få adgang til det blokerede indhold.
Kontakt din administrator for at få yderligere oplysninger.

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-
indhold.

Hvornår vises sikkerhedsadvarsler?

Sikkerhedsadvarsler vises i følgende situationer:

Sortlistet JavaScript

JavaScript er et udbredt computersprog. JavaScript-kode kan være sårbar over for angreb, og JavaScript kan
bruges til at åbne websteder. Adobe opdaterer regelmæssigt sortlisten med kendte JavaScript-
sikkerhedsrisici. Hvis en PDF forsøger at få adgang til sortlistet JavaScript, vises en meddelelse i den gule
dokumentlinje øverst.

Til administratorer:

Få anvisninger i, hvordan du kan håndtere afviklingen af JavaScript, i artiklen JavaScripts
i PDF-filer som sikkerhedsrisiko

Du kan få flere oplysninger om de situationer, der udløser JavaScript-advarsler og
sortlistet JavaScript, under www.adobe.com/go/acroappsecurity_dk.

 

Opdateringer af sikkerhedsindstillinger

Adobe distribuerer regelmæssigt certifikater af sikkerhedsmæssige hensyn. Disse overførsler er med til at
sikre, at digitalt signerede PDF-filer fra kilder, der er tillid til, bevarer deres status som sådan. Hvis du
modtager en opdatering fra en ukendt kilde, skal du kontrollere, at den kommer fra en webadresse, som du
har tillid til, før du fortsætter. Opdateringer fra websteder, der ikke er tillid til, kan gøre din computer sårbar.

 

Adgang til streamobjekter (XObjects)

Acrobat og Reader viser en advarsel, når en PDF-fil forsøger at få adgang til eksternt indhold, der er
identificeret som et streamobjekt. En URL-adresse kan f.eks. pege på et eksternt billede. Dataoverførsel
uden meddelelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko, når Acrobat og Reader kommunikerer med en ekstern
kilde.

 

Indsættelse af data i PDF-dokumenter og -formularer

En advarsel vises, når en kilde, der ikke er tillid til, forsøger at tilføje data til en PDF-formular. Selvom denne
dataindsættelsesfunktion kan strømline arbejdsforløb i organisationen, kan den også bruges til at tilføje
ondsindede data i et PDF-dokument.

 

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/javascripts-pdfs-security-risk.html#javascripts_in_pdfs_as_a_security_risk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/javascripts-pdfs-security-risk.html#javascripts_in_pdfs_as_a_security_risk
http://www.adobe.com/go/acroappsecurity_dk
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Bemærk:

Udskrivning uden meddelelse

Udskrivning uden meddelelse vil sige at udskrive til en fil eller printer uden bekræftelse fra dig. Det udgør en
potentiel sikkerhedsrisiko, fordi en skadelig fil kan udskrives flere gange på din printer og derved bruge
unødige printerressourcer. Det kan også forhindre, at andre dokumenter kan udskrives, fordi printeren ikke er
ledig.

Kontakt systemadministratoren for at finde ud af, hvornår du skal tillade udskrivning uden meddelelse.

 

Webhyperlinks

Ud over synlige hyperlinks i et PDF-dokument kan formularfelter indeholde skjult JavaScript, der åbner en
side i en browser eller anmoder om data fra internettet uden meddelelse.

I Acrobat og Reader X, 9.3 og 8.2 aktiveres udvidet sikkerhed som standard. Adobe anbefaler, at
du aktiverer udvidet sikkerhed, hvis det ikke allerede er tilfældet, og kun omgår restriktioner for pålideligt
indhold.

Relaterede links
Udvidet sikkerhed
Dokumentmeddelelseslinje
Afspilning af multimedier
Indstillinger for Multimedietillid

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Sikring af PDF-filer med Adobe LiveCycle Rights Management ES

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Til toppen

Adobe LiveCycle Rights Management ES
Oprette forbindelse til Adobe LiveCycle Rights Management ES
Se Adobe LiveCycle Rights Management ES-politikker

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-
indhold.

Adobe LiveCycle Rights Management ES er et serverbaseret sikkerhedssystem, der giver dynamisk kontrol
over PDF-dokumenter. Adobe LiveCycle Rights Management ES kan konfigureres til at køre med LDAP, ADS
og andre firmanetværk. Politikker fra Adobe LiveCycle Rights Management ES gemmes på serveren og kan
opdateres fra serveren. Brugere opretter forbindelse til Adobe LiveCycle Rights Management ES for at
arbejde med disse politikker.

Adobe LiveCycle Rights Management ES

Sikkerhedspolitikker gemmes på en server, der kører Adobe LiveCycle Rights Management ES, men det
gælder ikke PDF-filerne. I nogle situationer skal brugere oprette forbindelse til serveren for at åbne eller
fortsætte med at bruge PDF-filer, som der er anvendt en sikkerhedspolitik for. Oplysninger om, hvordan du
konfigurerer Adobe LiveCycle Rights Management ES, får du ved at klikke på Hjælp på webstedet Adobe
LiveCycle Rights Management ES, når du har logget på din konto.

Oprette forbindelse til Adobe LiveCycle Rights Management ES

1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Sikkerhedsindstillinger. Hvis du
ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under
Opgaveruder.

2. Klik på Adobe LiveCycle Rights Management-servere i Sikkerhedsmetode. Klik på Ja, og
vælg en server.

3. Klik på knappen Ny.

4. Skriv et navn i feltet Navn og URL-adressen i feltet Servernavn. Tilføj portnummeret, og
klik på Opret forbindelse til denne server.

5. Angiv dit brugernavn og adgangskode til kontoen, og klik derefter på OK.

Se Adobe LiveCycle Rights Management ES-politikker

1. Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Mere beskyttelse > Styring af rettigheder >
Administrer konto. Hvis du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se instruktionerne for
paneltilføjelse under Opgaveruder.

Siden Adobe LiveCycle Rights Management åbnes i webbrowseren.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
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2. Skriv dit brugernavn og din adgangskode, hvis du bliver bedt om det, og klik på Log på.

3. Klik på linket Politikker på siden.

Klik på Hjælp i det øverste højre hjørne for at få flere oplysninger om brugen af Adobe
LiveCycle Rights Management.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Funktionen Beskyttet visning af PDF-filer (Kun i Windows)

Bemærk:

PDF i enkeltstående Acrobat DC

Til toppen

Deaktiveret

Aktivér eller deaktiver Beskyttet visning
Omgå begrænsninger knyttet til Beskyttet visning

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-
indhold.

Beskyttet visning giver et yderligere sikkerhedsniveau. Når Beskyttet visning er aktiveret, vises PDF-filer i et
begrænset miljø kaldet en sandkasse. Ved at isolere PDF-filen reduceres risikoen for sikkerhedsbrist i
områder uden for sandkassen. Adobe anbefaler stærkt, at man anvender Acrobat DC i Beskyttet visning, hvis
man er bekymret for sikkerheden, eller hvis man ofte arbejder med PDF-filer på internettet.

Adobe Acrobat Reader DC indeholder et lignende begrænset miljø kaldet Beskyttet tilstand. Se Reader Hjælp
for oplysninger om Beskyttet tilstand i Reader.

Når Beskyttet visning er aktiveret, er kun grundlæggende navigation tilladt. Du kan f.eks. åbne PDF-filer, rulle
gennem sider og klikke på links. Du kan aktivere Beskyttet visning i en PDF, du ser enten i enkeltstående
Acrobat DC eller i en webbrowser.

Acrobat DC viser en advarsel i Beskyttet visning for PDF-filer, der ikke
stammer fra en placering, der er tillid til. Advarslen giver dig mulighed for at vælge, om du vil have tillid til
dokumentet.

Du kan finde ud af, om en PDF, der er åben i en browser, vises i Beskyttet visning. Højreklik på
dokumentet i browseren, og vælg Dokumentegenskaber. Klik på fanen Avanceret. Når Beskyttet visning er
aktiveret, angives statussen som Beskyttet tilstand: Til.  

Hvis du har tillid til PDF-filen og dens oprindelsessted, skal du klikke på Aktiver alle funktioner. PDF'en bliver
tilføjet til listen over privilegerede placeringer, og der er fremover tillid til den.

Aktivér eller deaktiver Beskyttet visning

Modsat Beskyttet tilstand i Acrobat Reader DC er Beskyttet visning i Acrobat DC slået fra som standard.

1. Vælg Indstillinger.

2. Vælg Sikkerhed (Udvidet) i Kategorierne til venstre.

3. Vælg indstillingen Aktivér udvidet sikkerhed.

4. Vælg en af følgende indstillinger:

Deaktiverer Beskyttet visning, hvis den er aktiveret. Beskyttet visning er
deaktiveret som standard.
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Filer fra potentielt usikre steder

Alle filer

Til toppen

Aktiverer Beskyttet visning og viser en advarsel for
alle filer, der stammer fra et usikkert sted. Filer og steder, som du føjer til Privilegerede
placeringer i panelet Avanceret sikkerhed, er undtaget fra Beskyttet visning.

Aktiverer Beskyttet visning i alle PDF-filer, du åbner, enten i enkeltstående
Acrobat eller i en browser.

Omgå begrænsninger knyttet til Beskyttet visning

Vælg en af følgende muligheder

Vælg Fra i panelet Udvidet sikkerhed under indstillingerne for Sikkerhed (Udvidet).

Tilføj filer, mapper og placeringer til området Privilegerede placeringer i panelet Avanceret
sikkerhed. (Se Angivelse af privilegerede placeringer til pålideligt indhold.)

Yderligere ressourcer

Yderligere oplysninger om Beskyttet visning finder du i disse ressourcer:

Fejlfinding af beskyttet visning: Fejlfinding af beskyttet visning.

Vejledning om programsikkerhed: www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk.

Relaterede links
Udvidet sikkerhed
Omgåelse af begrænsninger for udvidet sikkerhed
Angivelse af privilegerede placeringer til pålideligt indhold

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/enhanced-security-setting-pdfs.html#specify_privileged_locations_for_trusted_content
http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/kb/protected-view-troubleshooting-acrobat.html
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk


Overblik over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-filer

  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Sikkerhed finder anvendelse inden for to generelle områder: programsikkerhed (software) og
indholdssikkerhed

Programsikkerhed omfatter tilpasning af sikkerhedsfunktioner, som beskytter Acrobat og Reader mod
sårbarheder, skadelige angreb og andre risici. Avancerede brugere kan tilpasse programmet via
brugergrænsefladen. Virksomhedsadministratorer kan også konfigurere registreringsdatabasen. Se følgende
artikler for at få flere oplysninger.

Artikler om programsikkerhed
Sikkerhedsadvarsler når en PDF åbnes
Udvidet sikkerhed indstillinger for PDF'er
Funktionen Beskyttet visning af PDF-filer (Kun i Windows)
Tillad eller bloker hyperlinks i PDF'er
Vedhæftede filer som en sikkerhedsrisiko i Reader og Acrobat
JavaScripts i PDF-filer som sikkerhedsrisiko

Indholdssikkerhedomfatter brug af produktfunktioner, som beskytter PDF-indholdets integritet. Disse
funktioner beskytter imod uønskede ændringer af PDF-filer, holder følsomme oplysninger private, forhindrer
udskrivning af PDF-filer mv. Se følgende artikler for at få flere oplysninger.

Artikler om indholdssikkerhed
Åbne sikrede dokumenter
Vælge en sikkerhedsmetode
Beskytte dokumenter med adgangskoder
Beskytte dokumenter med certifikater
Sikring af dokumenter med Adobe LiveCycle Rights Management ES
Konfigurere sikkerhedspolitikker
Digitale id'er
Fjerne følsomt indhold

Digitale signaturer, der er et relateret emne, skal sikre identiteten af afsendere og modtagere af PDF-filer. Se
Om digitale signaturer og håndskriftssignatuer for at få en liste over emner, der er relateret til digitale
signaturer.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/certificate-based-signatures.html#certificate_based_signatures


JavaScripts i PDF-filer som sikkerhedsrisiko
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Bemærk:

Aktivering af Acrobat JavaScript

Aktivering af menupunkter med kørselsrettigheder til JavaScript

Aktivering af global objektsikkerhedspolitik

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-
indhold.

Med Acrobat DC og Acrobat Reader DC kan du justere programmers virkemåde, så JavaScript afvikles inden
for det ønskede sikkerhedsniveau. Det bidrager til at begrænse programadgang for JavaScript API'er og
isolerer arbejdsforløb, som ikke kræver JavaScript API'er.

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC >
Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg JavaScript i Kategorier til venstre.

3. Indstil styringen af JavaScript efter behov i sikkerhedspanelet for JavaScript.

Fjern markeringen for at deaktivere JavaScript helt
eller begræns JavaScript via API'er.

Aktiverer kørsel af
JavaScript ved at klikke på menupunkter. Når indstillingen er slået fra, kan privilegerede
JavaScript-kald køres via menuen. Kørsel af JavaScript-kald, der ikke er privilegerede,
via menupunkter, er ikke blokeret, uanset om dette felt er markeret eller ej.

Tillader JavaScript globalt via API'er, eller
angiver tillid til specifikke dokumenter, der indeholder JavaScripts.

Alternativt kan du styre kørsel af JavaScript ved at ændre indstillingerne for registreringsdatabasen.

Se Vejledningen om programsikkerhed på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk for yderligere
oplysninger.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk


Vælge en sikkerhedsmetode for PDF-filer

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Konvolutpolitik

Vælg, hvilken type sikkerhed der skal bruges
Sikkerhedspolitikker
Valg af sikkerhedsmetoder i FIPS-tilstand (Windows)

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat DC og PDF-
indhold.

Ved at føje sikkerhed til dokumenter kan du begrænse visning, redigering, udskrivning og andre funktioner til
de angivne brugere.

Vælg, hvilken type sikkerhed der skal bruges

Sikkerhedsfunktioner spænder fra relativt simple forholdsregler til avancerede systemer, der anvendes af
virksomheder og institutioner. Valg af funktion afhænger af, hvad du vil opnå. Her er nogle eksempler:

Du ønsker, at PDF'en kun skal ses af bestemte personer. Den nemmeste løsning er at
oprette en adgangskode til PDF'en og sende den til de tilsigtede modtagere. (Se Tilføj
adgangskodesikkerhed.)

Du ønsker ikke, at PDF'en bliver udskrevet eller redigeret Du kan blokere udskrivning
og redigering fra den samme dialogboks, du bruger til at oprette en adgangskode. (Se
Tilføj adgangskodesikkerhed.)

Du ønsker at forsikre modtagerne om, at PDF'en virkelig er fra dig. Den bedste måde
er at købe et digitalt id fra et nøglecenter. Alternativt kan du oprette et selvsigneret digitalt
id, hvis du kommunikerer med en gruppe, du har tillid til. (Se Om digitale id'er og Sikring
af dokumenter med certifikater.)

Du ønsker en sikkerhedsløsning for PDF'er for hele organisationen.Du kan udvikle
en løsning specifikt til en virksomhed, der håndterer følsomme data. Nogle virksomheder
bruger Adobe LiveCycle Rights Management ES til at anvende en politik på dokumenter.
Politikken indeholder listen over modtagere og deres individuelle sæt af tilladelser.
Enkeltpersoner kan ved hjælp af en politik anvende de samme sikkerhedsindstillinger til
adskillelige dokumenter. (Se Sikring af dokumenter med Adobe LiveCycle Rights
Management ES.)

Sikkerhedspolitikker

En sikkerheds politik håndhæver systematiske begrænsninger af informationsstrømmen og -udvekslingen
internt i en virksomhed. Du kan bruge Adobe LiveCycle Rights Management ES til at anvende en politik på
dokumenter uden behov for digitale signaturer og certifikater. Hvis du ofte anvender de samme
sikkerhedsindstillinger på PDF-dokumenter, kan du overveje at oprette en sikkerhedspolitik til at forenkle dit
arbejdsforløb. Forskellige politikker er nyttige, når forskellige krav skal indpasses.

Du kan sikre flere dokumenter ved at integrere dem i en PDF-konvolut. Du kan kryptere
konvolutter for at forhindre, at uautoriserede brugere får adgang til indholdet, og certificere dem så de

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-passwords.html#add_password_security
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-passwords.html#add_password_security
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-passwords.html#add_password_security
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/digital-ids.html#about_digital_ids
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-certificates.html#securing_pdfs_with_certificates
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-certificates.html#securing_pdfs_with_certificates
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-livecycle-rights-management.html#securing_pdfs_with_adobe_livecycle_rights_management_es
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/securing-pdfs-livecycle-rights-management.html#securing_pdfs_with_adobe_livecycle_rights_management_es


LiveCycle Rights Management ES-politik

Adgangskode- og certifikatpolitikker

Til toppen

indeholder bevis for oprindelse. Autoriserede modtagere kan åbne konvolutten og udtrække filer for at se
dem.

Politikkerne i Adobe LiveCycle Rights Management ES gemmes
på en server, og brugere skal have adgang til serveren for at kunne benytte dem. Oprettelse af politikkerne
kræver, at du skal angive modtagerne af dokumentet på en liste i Adobe LiveCycle Rights Management ES.

Gem indstillinger for din adgangskode eller dit certifikat, og genbrug
dem til at kryptere PDF-dokumenter uden at skulle angive adgangskoden eller certifikatet for hver forekomst.

Hvis du anvender sikkerhedsindstillinger på en PDF-portefølje i Acrobat Pro DC, herunder underordnede
dokumenter, kan du automatisere fremgangsmåden ved at bruge Guiden Handling (Vælg Værktøjer >
Guiden Handling).

Påkrævet
beskyttelse:

Handling:

Kræv en
adgangskode for
at åbne et PDF-
dokument, eller
kopier eller udskriv
indholdet i
dokumentet

Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Krypter > Krypter med
adgangskode. For en PDF-portefølje skal du vælge Vis >
Portefølje > Forside. Vælg derefter Værktøjer > Beskyttelse >
Krypter > Krypter med adgangskode. Hvis du ikke ser panelet
Beskyttelse, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under
Opgaveruder.

Du kan også bruge Adobe LiveCycle Policy Rights Management
ES til at sikre dokumenter, hvis din virksomhed er tilmeldt.

Når du bruger Guiden Handling til at anvende sikkerhed på PDF-
porteføljer i Acrobat Pro DC, sikres de underordnede dokumenter,
men ikke forsiden.

Angive, at du
godkender
indholdet i PDF-
dokumentet

Signer og certificer PDF-dokumentet. Du skal anskaffe et digitalt id
for at kunne tilføje digitale signaturer. Køb et digitalt id (se
sikkerhedspartnere på Adobes websted), eller opret et
selvsigneret id. Se Opret selvsigneret digitalt id.

Du kan tilføje et godkendelsesstempel for asiatiske sprog.

Undgå ændringer i
formularer

Brug LiveCycle Designer til at sikre formularer og oprette låste
signaturfelter. Se Adobe LiveCycle Designer Hjælp.

Send sikre
vedhæftede filer
via e-mail

Brug sikkerhedskonvolutter. (Værktøjer > Beskyttelse > Mere
beskyttelse > Opret sikkerhedskonvolut).

Giv kun personer,
du har angivet,
tilladelse til at se et
PDF-dokument

Vælg Værktøjer > Beskyttelse > Kryptér > Kryptér med certifikat,
eller anvend sikkerhed med Adobe LiveCycleRights Management
ES. Du skal have certifikater til brugere, som kan se
dokumenterne. Hvis du ikke ser panelet Beskyttelse, skal du se
instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

Yderligere ressourcer

Yderligere oplysninger om brug af sikkerhedsfunktioner finder du i disse ressourcer:

Jurister: http://blogs.adobe.com/acrolaw/

Blog om sikkerhed: blogs.adobe.com/security

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/digital-ids.html#create_a_self_signed_digital_id
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/yanlicao/XML/da-dk/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/__//blogs.adobe.com/acrolaw/
http://blogs.adobe.com/security
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Valg af sikkerhedsmetoder i FIPS-tilstand (Windows)

Acrobat og Reader har en FIPS-tilstand, som begrænser databeskyttelse til FIPS (Federal Information
Processing Standard). FIPS-tilstand bruger FIPS 140-2-godkendte algoritmer med det kryptografiske modul
RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

Følgende sikkerhedsindstillinger er ikke tilgængelige i FIPS-tilstand:

Anvendelse af adgangskodebaserede sikkerhedspolitikker på dokumenter. Du kan bruge
certifikater med offentlige nøgler eller Adobe LiveCycle Rights Management ES til at sikre
dokumentet. Du kan dog ikke bruge adgangskodekryptering til at sikre dokumentet.

Oprettelse af selvsignerede certifikater. Hvis du vil oprette et selvsigneret digitalt id, skal
det gemmes i Windows-certifikatlageret. Du kan ikke oprette et selvsigneret digitalt id og
gemme det i en fil.

RC4-kryptering. En PDF-fil kan kun krypteres ved hjælp af AES-krypteringsalgoritmen,
når FIPS-tilstand er aktiveret.

MD5- eller RIPEMD160-digest-metoder. I FIPS-tilstand er det kun SHA-1- og SHA-2-
familierne af digest-algoritmer, der kan bruges, når du opretter en digital signatur.

I FIPS-tilstand kan du åbne og se dokumenter, som er beskyttet med algoritmer, som ikke er FIPS-
kompatible. Du kan dog ikke gemme nogen form for ændringer af dokumentet ved hjælp af
adgangskodesikkerhed. Hvis du vil anvende sikkerhedspolitikker på dokumentet, skal du enten bruge
offentlige nøglecertifikater eller Adobe LiveCycle Rights Management ES.

FIPS-tilstand konfigureres i Windows-registreringsdatabasen af en systemadministrator. Se Brugervejledning
til digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk.

Relaterede links
Fjerne følsomt indhold
Konfigurere sikkerhedspolitikker
Redigering af egenskaber for formularfelter (Acrobat Pro)
Kør en handling (Acrobat Pro)
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Vedhæftede filer udgør en sikkerhedsrisiko i Acrobat Reader DC
og Acrobat DC

Bemærk:

Til toppen

Åbn denne fil:

Tillad altid åbning af denne type filer:

Tillad aldrig åbning af denne type filer:

Bemærk:

Til toppen

Manuel tilføjelse af en filtype til en sort eller hvid liste
Nulstilling (genoprettelse) af vedhæftningstilladelser
Tillad vedhæftninger at starte programmer

Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-
indhold.

Vedhæftede filer udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, fordi de kan indeholde skadeligt indhold, åbne andre
farlige filer eller starte programmer. Med Acrobat DC og Acrobat Reader DC kan du altid åbne og gemme
vedhæftede PDF- og FDF-filer. Acrobat DC og Acrobat Reader DC genkender visse filer som trusler, f.eks.
filer af typen .bin, .exe og .bat. Du kan ikke vedhæfte sådanne filer. Acrobat DC tillader ikke, at du vedhæfter
filer, der ikke kan gemmes eller åbnes fra Acrobat, som f.eks. ZIP-filer. Denne praksis anbefales imidlertid
ikke.

Acrobat DC og Acrobat Reader DC har en hvid liste over filtyper, der kan åbnes eller gemmes, og en sort
liste over filer, der ikke kan. Du kan vedhæfte filtyper, der ikke er på nogen af listerne. Når du åbner eller
gemmer en fil, hvis type ikke genkendes, bliver du i en dialogboks spurgt, om du har tillid til filtypen.

Se Vejledningen om programsikkerhed på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk for yderligere
oplysninger.

Manuel tilføjelse af en filtype til en sort eller hvid liste

Administratorer kan redigere den sorte eller den hvide liste via registreringsdatabasen. Brugere kan manuelt
tilføje en ny filtype til en sort eller hvid liste ved at vedhæfte filen og prøve at åbne den.

1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Vedhæft en fil.

2. Tilføj en filtype, der ikke er på den sorte eller hvide liste.

3. Højreklik på filen i panelet Vedhæftninger til venstre, og vælg Åbn vedhæftning.

4. I dialogboksen Start vedhæftning, skal du vælge en af følgende indstillinger og klikke på
OK:

Åbner filen uden at ændre registreringsdatabaselisten.

Føjer filtypen til hvidlisten og forhindrer
advarsler fremover.

Føjer filtypen til sortlisten og åbner den ikke.
Du kan evt. vedhæfte en fil af denne type til en PDF, men du kan ikke åbne den.

Hvis du vil begrænse en filtype, du tidligere har tilladt, skal du nulstille (genoprette) tilladelser af
vedhæftninger i indstillingerne Tillidsstyring.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk
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Nulstilling (genoprettelse) af vedhæftningstilladelser

Eftersom listen over tilladte og begrænsede typer af filvedhæftninger kan vokse over tid, kan du nulstille
listerne til deres oprindelige tilstand. Denne tilstand giver undertiden det højeste sikkerhedsniveau.

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC >
Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg Tillidsstyring i kategorierne til venstre.

3. Klik på Genopret i panelet PDF-vedhæftninger. Knappen Gendan er kun tilgængelig,
hvis du ændrede standardindstillingerne for vedhæftede filer.

Tillad vedhæftninger at starte programmer

Med Tillidsstyringen kan du styre, om vedhæftninger, der ikke er PDF'er, kan starte deres tilknyttede
programmer.

1. Vælg Tillidsstyring i Kategorier til venstre i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg indstillingen Tillad åbning af andre vedhæftede filer end PDF-filer med
eksterne programmer. Du skal have de eksterne programmer for at kunne åbne filerne.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Tillad eller bloker hyperlinks i PDF'er
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Få en fuld liste over artikler om sikkerhed under Oversigt over sikkerhed i Acrobat og PDF-
indhold.

Klik på weblinks udgør en mulig sikkerhedsrisiko. Skadelige websteder kan overføre skadeligt indhold eller
ubemærket indsamle data. Hvis du er bekymret over disse risici, kan du konfigurere Acrobat DC og Acrobat
Reader DC til at vise en advarsel, når en PDF forsøger at oprette forbindelse til et websted.

Du kan give Acrobat DC og Acrobat Reader DC tilladelse til at åbne udvalgte websteder ved at tilføje deres
adresser (URL'er) til din liste over websteder, der er tillid til, i indstillingerne Tillidsstyring. Eller du kan tillade
alle URL-adresser.

Hvis indstillingerne i dialogboksen Administrer internetadgang er deaktiverede, skal du vælge
Brugerdefineret indstilling. Hvis indstillingerne fortsat er deaktiverede, kan produktet være kontrolleret af en
administrator og pålagt disse restriktioner.

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC >
Indstillinger (Mac OS).

2. Vælg Tillidsstyring i kategorierne til venstre.

3. Klik på Rediger indstillingerne for at angive standardfunktionen for adgang til internettet
fra PDF-filer.

4. Vælg mellem følgende indstillinger:

Hvis du vil tillade adgang til alle URL'er, skal du vælge Tillad, at PDF-filer får
adgang til alle websteder.

Hvis du vil begrænse adgangen til alle URL'er, skal du vælge Bloker PDF-filers
adgang til websteder.

Vælg Brugerdefineret indstilling for at begrænse adgangen til udelukkende de
URL-adresser, som du angiver.

Hvis du vil tilføje et websted, skal du indtaste dets URL i tekstboksen Værtsnavn og
klikke på Tillad eller Bloker.

For at fjerne en URL, du ikke længere ønsker at besøge, skal du vælge webstedet på
listen og klikke på Slet.

Hvis du vil angive, hvad programmet skal gøre med websteder, der ikke er på den
brugerdefinerede liste, skal du vælge en af disse indstillinger: Spørg altid, Tillad
adgang eller Bloker adgang.

Se vejledningen om programsikkerhed på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_dk.

Hvis du åbner en beskyttet PDF-fil og bliver bedt om at tillade eller blokere en URL-adresse, skal
du vælge Husk min handling for dette websted. Med dette svar tilføjes URL-adressen på listen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Elektroniske signaturer

Om certifikatsignaturer i Adobe Acrobat
Reference (20. marts 2016)
Lær om brugstilfældene for de elektroniske og digitale signaturer i Adobe Acrobat.

Adobe Approved Trust List
(21. marts 2016)
Læs om, hvad Adobe Approved Trust List er, og hvordan den fungerer i Acrobat.



Underskriv PDF-dokumenter

Til toppen

Underskriv en PDF-fil
Send og spor dine underskrevne PDF-filer
Få PDF-filer underskrevet af andre ved hjælp af Adobe Sign

Du kan signere et dokument med henblik på at attestere dets indhold eller godkende dokumentet. Afhængigt
af hensigten kan du bruge forskellige typer signaturer.

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader, kan du se
under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI
Hjælp. Og hvis du bruger Acrobat 8, 9 eller 10, kan du se under tidligere versioner af Acrobat Hjælp.

Underskriv en PDF-fil

Et PDF-dokument eller en PDF-formular underskrives ved at skrive, tegne eller indsætte et billede af din
håndskrevne underskrift. Du kan også tilføje tekst som f.eks. dit navn, virksomhed, titel eller dato. Når du
gemmer dokumentet, bliver signaturen og teksten en del af PDF'en.

Du kan også tage et billede af din signatur med din telefon ved hjælp af Adobe Acrobat Reader DC-
mobilappen og gemme den i Adobe Document Cloud, så den er synkroniseret og klar til brug på din pc og
andre enheder. Få flere oplysninger under Tag et billede af din signatur med din enhed, og brug den
overalt.

1. Åbn det PDF-dokument eller den PDF-formular, som du vil underskrive.

2. Vælg Værktøjer > Udfyld og underskriv.

3. Hvis du vil tilføje tekst som f.eks. navn, virksomhed, titel eller dato, skal du trække og
slippe dine personligt gemte oplysninger fra den højre rude over på et formularfelt.

Du kan også bruge Tilføj tekst  på værktøjslinjen. Klik et sted i dit dokument, hvor du
vil tilføje teksten, og skriv. Brug feltværktøjslinjen til at foretage de relevante ændringer.

4. Klik på Underskriv-ikonet  på værktøjslinjen, og vælg derefter, om du vil tilføje din
signatur eller blot dine initialer.

Hvis du allerede har tilføjet en signatur eller dine initialer, vises de som indstillinger, du
kan vælge mellem.

5. Hvis du allerede har tilføjet din signatur eller dine initialer, skal du blot bælge det i
Underskriv-indstillingerne og derefter klikke et sted i PDF-filen, hvor du vil tilføje din

http://helpx.adobe.com/dk/reader/using/do-reader.html
http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/archive.html


Type

Træk

Billede

Gem signatur

Til toppen

signatur. Spring videre til det næste trin.

Hvis du underskriver for første gang, vil du se panelet Signatur eller Initialer. Nedenfor er
et eksempel på Signatur-panelet.

Du kan vælge at skrive, tegne eller importere et signaturbillede. Tilføjede signaturer og
initialer gemmes til fremtidig brug.

Skriv dit navn i feltet. Du kan vælge mellem et lille udvalg af signaturtypografier.
Klik på Skift typografi for at se en anden typografi.

Tegn din signatur i feltet.

Gennemse og vælg et billede af din signatur.

Når det afkrydsningsfelt er markeret, og du er logget på Acrobat Reader
DC eller Acrobat DC, gemmes den tilføjede signatur i Adobe Document Cloud, så den
kan genbruges.
Klik på Anvend, og klik derefter på det sted i PDF'en, hvor du vil placere signaturen eller
dine initialer.

6. Du kan flytte den placerede signatur eller de placerede initialer ved at klikke på feltet for
at fremhæve det og derefter bruge piletasterne. Hvis du tilpasse størrelsen eller slette
feltet, skal du bruge indstillingerne i feltværktøjslinjen.

Hvis du vil bruge et billede som din signatur:

Skriv dit navn med sort blæk på et rent, tomt stykke papir. Skriv midt på papiret, så du
ikke fotograferer eller scanner kanterne.
Tag et billede af eller scan din signatur. Hvis du tager et billede af din signatur, skal du
sørge for, at siden er tilstrækkeligt belyst, og at der ikke falder skygger på signaturen.
Overfør fotoet eller scan det til din computer. Acrobat/Reader accepterer JPG-, JPEG-
, PNG-, GIF-, TIFF-, TIF- og BMP-filer. Det er ikke nødvendigt at beskære billedet.
Acrobat/Reader importerer udelukkende signaturen, hvis fotoet eller scanningen er
tilstrækkeligt ren.

Send og spor dine underskrevne PDF-filer

Du kan sende underskrevne PDF-filer til andre og få besked, når modtager ser filen, ved hjælp af tjenesten
Send og spor. Der gemmes en kopi af dit dokument i Adobe Document Cloud-kontoen, så du nemt kan åbne
det senere. Du kan logge på kontoen med dit Adobe ID.

Når dokumentet er færdigt, skal du klikke på Send og spor i højre panel under
Afsendelsesindstillinger. Se i hjælpen til Send og spor for at få yderligere instruktioner.   
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Få PDF-filer underskrevet af andre ved hjælp af Adobe Sign

Du kan få dokumenter underskrevet af andre ved at bruge værktøjet Send til underskrivelse, der benytter
cloudtjenester fra Adobe Sign. Tjenesten giver modtagerne hurtig mulighed for at underskrive dokumenter
overalt via en webbrowser eller mobilenhed.

Den hjælper dig også med at holde styr på hele processen. Den sender en e-mail til dine underskrivere om,
at du gerne vil have dem til at underskrive et dokument. Når det er underskrevet, vil både du og dine
underskrivere modtage den underskrevne PDF-fil i en e-mail. De underskrevne dokumenter gemmes sikkert i
Adobe Document Cloud.

Få flere oplysninger under Send PDF-dokumenter til underskrivelse.

Se også

Digitale id'er
Konfiguration af certifikatbaserede signaturer
Validering af signaturer
Adobe Systems Information Assurance-initiativer
Sikkerhed @ Adobe  
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Tag et billede af din signatur på en mobilenhed, og brug den
overalt
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Bemærk:

Tag et billede af din signatur på en mobilenhed
Brug på pc, internettet og mobilenheder

Med den helt nye funktion til signatursynkronisering kan du nu hurtigt tage et billede af din signatur med
Adobe Acrobat Reader DC-mobilappen og bruge den, når du underskriver på pc, internettet og mobilenheder.

Når du gemmer din signatur, uploades den til Adobe Document Cloud i baggrunden og synkroniseres på alle
dine enheder og i apps automatisk. Når du åbner et dokument til underskrivelse, downloades signaturen i
realtid, hvis den ikke er tilgængelig lokalt, og klargøres til brug.

Tag et billede af din signatur på en mobilenhed, og brug den overalt

Tag et billede af din signatur på en mobilenhed

Du kan tage et billede af din signatur med din telefons kamera ved hjælp af Adobe Acrobat Reader-
mobilappen og gemme den, så den synkroniseres på tværs af din pc, internettet og andre mobilenheder.

Før du tager et billede af din signatur, skal du sørge for at være logget på din Adobe Document
Cloud-konto. (Tryk på værktøjsikonet øverst til venstre, eller stryg mod højre på din enhed, og tryk derefter på
Min konto/Log på.)

Gør følgende på din iOS- eller Android-enhed:

1. Åbn en PDF-fil i Adobe Acrobat Reader-mobilappen, og tryk et vilkårligt sted i PDF-filen
for at åbne menuerne, hvis de er skjulte.

2. Tryk på  og .

3. Hvis der ikke tidligere er gemt en signatur på enheden, skal du trykke på Opret
signatur, eller hvis du vil udskifte en eksisterende signatur, skal du trykke på Fjern gemt

signatur og trykke på  > Opret signatur igen.
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4. Tryk på  for at tage et billede af din signatur med dit kamera.

(Du kan også skrive din signatur i hånden eller trykke på  for at vælge et billede på
din enhed).

5. Tryk på Gem signatur, og tryk derefter på Udfør.

Tag et billede af din signatur, og gem den

Signaturen gemmes på din enhed og synkroniseres også på tværs af din pc, internettet
og andre mobilenheder.

Brug på pc, internettet og mobilenheder

Når din signatur er gemt i clouden, får du en ensartet oplevelse på tværs af pc, internettet og alle mobilapps,
herunder Acrobat Reader, Adobe Fill & Sign og eSign Manager.

Få en problemfri oplevelse ved blot at logge på dine enheder eller internettet. Signaturen kan bruges, så
snart du er i arbejdsforløbet for underskrivelse i Acrobat DC, Acrobat Reader DC, mobilapps eller internettet.

Se også
Underskriv PDF-dokumenter
Udfyld og underskriv PDF-formularer
Send PDF-filer til underskrivelse

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Send PDF-dokumenter til underskrivelse
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Få andre til at underskrive PDF-filer
Spor dokumenter, der er sendt til underskrivelse

Du kan få dokumenter underskrevet af andre ved at bruge værktøjet Send til underskrivelse, der benytter
cloudtjenester fra Adobe Sign. Tjenesten giver modtagerne hurtig mulighed for at underskrive dokumenter
overalt via en webbrowser eller mobilenhed.

Den hjælper dig også med at holde styr på hele processen. Den sender en e-mail til dine underskrivere om,
at du gerne vil have dem til at underskrive et dokument. Når det er underskrevet, vil både du og dine
underskrivere modtage den underskrevne PDF-fil i en e-mail. De underskrevne dokumenter gemmes sikkert i
Adobe Document Cloud.

Få andre til at underskrive PDF-filer

Understøttede filtyper til underskrivelse

Ud over PDF kan du sende MS Office-filer, forskellige billedfiler, HTML-filer og tekstfiler til underskrivelse. De
understøttede filtyper er: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, HTML, HTM, CSV, TIFF, TIF,
BMP, GIF, JPG, JPEG og PNG.

Afslut redigeringen, inden du underskriver. Ændringer, der er foretaget i dokumentet, efter det er
underskrevet, kan ugyldiggøre signaturen.

1. Åbn den PDF-fil, du ønsker underskrevet.

2. Klik på Send til underskrivelse i højre panel, eller vælg Værktøjer > Send til
underskrivelse.

3. Hvis du vil tilføje flere dokumenter, skal du klikke på Tilføj filer og derefter finde og
vælge dokumenter.

4. Som standard tilføjes der signaturspecifikke felter til slutningen af et dokument på den
sidste side.

Hvis du vil tilføje eller ændre signaturspecifikke felter i dokumentet, skal du fortsætte
med trinnene nedenfor (a, b og c) og ellers gå videre til næste trin (5).

a. Klik på Forbered formular for at tilføje signaturspecifikke felter som f.eks. titel,
firma, dato, underskrivers e-mail.

Hvis du har tilføjet flere dokumenter, konverteres de til PDF-filer og kombineres til
én enkelt fil. Den kombinerede fil åbnes, så du kan tilføje passende
formularspecifikke felter.

b. Tilføj oplysnings- eller signaturfelter efter behov, og gem derefter dokumentet.
Filnavnet er som standard Binder1.pdf. Du kan give filen et andet navn, når du
gemmer den.

c. Klik på Send til underskrivelse i nederste højre hjørne af den højre rude.
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5. Klik på Klar til afsendelse. Dokumentet overføres til Adobe Document Cloud.

6. Skriv e-mailadressen på de personer, som, du ønsker, underskriver dit dokument. Tilføj
en meddelelse, hvis du ønsker.

Hvis du har tilføjet underskrivernes e-mail-id'er under forberedelsen af
dokumentet, udfyldes id'erne automatisk her i "Til"-feltet.

7. Klik på Send.

Du får en mail fra Adobe Sign, hvor der står, at dokumenterne er sendt til underskrivelse
til den første bruger. Den første bruger modtager også en e-mail til at underskrive
dokumentet. Når brugeren tilføjer sin signatur i Signatur-feltet og derefter klikker på
knappen Klik for at underskrive, sendes dokumentet til underskrivelse til den næste
bruger og så videre.

Alle får en kopi af det underskrevne dokument, og files gemmes sikkert i Adobe
Document Cloud.

Spor dokumenter, der er sendt til underskrivelse

Du kan holde styr på, hvilke filer der er sendt til underskrivelse, er blevet underskrevet eller venter på din
signatur.

Klik på Administrer dokumenter, der er sendt til underskrivelse i Startside > Sendt.
Siden Administrer i Adobe Sign vises i et nyt browservindue.

Se også
Videoselvstudium: Send til e-signatur
Underskriv PDF-dokumenter eller -formularer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Certifikatbaserede signaturer
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Certificering og underskrivning af dokumenter
Indstilling af certifikatbaserede signaturer
Oprette udseende for en certifikatbaseret signatur
Opret en roaming id-konto
PKCS#12-moduler og -symboler
Gemme certifikater på adresselisteservere
Føj et tidsstempel til certifikatbaserede signaturer
Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)-servere

En certifikatbaseret signatur identificerer ligesom en almindelig underskrift den person, der underskriver et dokument. I modsætning til en
håndskreven signatur er en certifikatbaseret signatur vanskelig at forfalske, fordi den indeholder krypterede oplysninger, der er entydige for
underskriveren. Den kan nemt bekræftes og underretter modtagerne om, hvorvidt dokumentet blev ændret, efter at underskriveren oprindeligt
signerede dokumentet.

Hvis du vil signere et dokument med en certifikatbaseret signatur, skal du anskaffe et digitalt id eller oprette et selvsigneret digitalt id i Acrobat eller
Adobe Reader. Det digitale id indeholder bl.a. en privat nøgle og et certifikat med en offentlig nøgle. Den private nøgle bruges til at oprette den
certifikatbaserede signatur. Certifikatet indeholder legitimationsoplysninger, der automatisk anvendes på det signerede dokument. Signaturen
bekræftes, når modtagere åbner dokumentet.

Når du anvender en certifikatbaseret signatur, bruges Acrobat en hashing-algoritme til at generere en meddelelsesstatus, som den krypterer ved
hjælp af din private nøgle. Acrobat integrerer det krypterede meddelelsesresumé i PDF-dokumentet, certifikatdetaljerne, signaturbilledet og en
version af dokumentet på det tidspunkt, det blev signeret.

Certifikatbaseret signatur i en PDF-formular

Certificering og underskrivning af dokumenter
Panelet Underskriv >Arbejd med certifikater giver dig mulighed for at anvende to typer certifikatbaserede signaturer. Du kan certificere en
dokumentattest til dens indhold eller godkende et dokument med indstillingen Underskriv med certifikat.

Certificer Certificeringsindstillingerne giver et højere niveau af dokumentstyring end Underskriv med certifikat. I forbindelse med dokumenter, der
kræver certificering, skal du certificere dokumenterne, inden andre underskriver dem. Hvis et dokument allerede er blevet underskrevet, er
certificeringsindstillingerne ikke aktiveret. Når du certificerer et dokument, kan du kontrollere, hvilken slags ændringer andre laver. Du kan
certificere ved at vise eller ved ikke at vise en signatur.
Underskriv med certifikat Når du signerer med et certifikat ses signaturen som en godkendelsessignatur.
Signaturer, der er oprettet med indstillingerne Certificer eller Underskriv med certifikat overholder standarderne for databeskyttelse, som ETSI
(European Telecommunications Standards Institute) har angivet. Derudover overholder begge signaturtyper standarden PDF Advanced Electronic
Signature (PAdES). Acrobat og Reader indeholder en indstilling til at ændre standardsigneringsformatet til et CAdES-format. Denne indstilling
overholder del 3 i PAdES-standarden. Muligheden for tidsstempling og oprindelig understøttelse for langtidsvalidering af signaturer (introduceret i
Acrobat 9.1) er i overensstemmelse med del 4 i PAdES-standarden. Når standardunderskriftsformatet er konfigureret i overensstemmelse hermed,
overholder det del 2 i PAdES-standarden. Du kan ændre standardsignaturmetode eller -format i panelet Signaturer i dialogboksen Indstillinger. Klik
på Flere under Oprettelse og udseende.

Indstilling af certifikatbaserede signaturer
Du kan lette signeringsprocessen og optimere resultatet ved at gøre følgende i forvejen.

Bemærk! I nogle situationer kræves der en bestemt type digitalt id til signering. En virksomhed eller offentlig myndighed kan f.eks. kræve, at
enkeltpersoner kun må bruge digitale id'er udstedt af den pågældende virksomhed eller myndighed til at signere officielle dokumenter. Find ud af
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mere om politikkerne for digitale signaturer i din organisation for at sikre, at dit digitale id stammer fra en accepteret kilde.
Få et digitalt id af din virksomhed, køb et digitalt id (se sikkerhedspartnere på Adobes websted), eller opret et selvsigneret id.
Se Opret et selvsigneret digitalt id. Du kan ikke anvende en certifikatbaseret signatur uden et digitalt id.
Bemærk! Du kan ikke oprette selvsignerede digitale id'er i FIPS-tilstand.

Angiv standardsigneringsmetode.

Opret et udseende til den certifikatbaserede signatur. (Se Oprette udseende for en certifikatbaseret signatur).

Brug dokumentvisningstilstand til at tilsidesætte eventuelt dynamisk indhold, der kan ændre dokumentets udseende og få dig til
at signere noget, du ikke burde. Oplysninger om at bruge dokumentvisningstilstand finder du i Signere i
dokumentvisningstilstand.

Gennemse alle siderne i dokumentet, inden du signerer det. Dokumenter kan indeholde signaturfelter på flere sider.

Konfigurer signeringsprogrammet. Både forfatter og underskriver skal konfigurere deres programmiljø. (Se Angive indstillinger
for signering).

Oplysninger om hele rækken af konfigurationsindstillinger til virksomheder findes i vejledningen til digitale signaturer (PDF) på
learn.adobe.com/wiki/display/security/Document+Library.

Vælg en signaturtype. Lær om godkendelses- og certificeringssignaturer for at finde frem til den type, du bør vælge til at
signere dokumentet. (Se Certificering og underskrivning af dokumenter).

Angive indstillinger for signering
Indstillinger for signering af arbejdsforløb styrer, hvad du kan se og gøre, når signeringsdialogboksen åbnes. Du kan tillade visse handlinger, skjule
og vise datafelter samt ændre den måde, som indhold påvirker signeringsforløbet på. Angivelse af signeringsindstillinger har indflydelse på din
mulighed for at se, hvad du signerer. Oplysninger om tilgængelige signeringsindstillinger findes under afsnittet om indstillinger for signering af
arbejdsforløb i vejledningen til digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk.

Tilpasning af signaturforløb ved hjælp af rangeringsværdier
Med rangeringsværdier kan forfattere til dokumenter udføre yderligere kontrol ved at angive, hvilke valg underskrivere kan træffe ved signering af
et dokument. Forfattere kan ved at angive rangeringsværdier i signaturfelter i usignerede PDF-filer tilpasse indstillinger og automatisere opgaver.
Du kan også angive signaturkrav for elementer som certifikater og tidsstempelservere. Yderligere oplysninger om tilpasning af signaturer ved hjælp
af rangeringsværdier finder du i vejledningen til digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk.

Oprette udseende for en certifikatbaseret signatur
Du kan angive, hvordan din certifikatbaserede signatur skal se ud, ved at vælge indstillinger i panelet Signatur i dialogboksen Indstillinger. Du kan
f.eks. medtage et billede af din håndskrevne underskrift, et virksomhedslogo eller et fotografi. Du kan også oprette forskellige signaturer til
forskellige formål. I nogle tilfælde kan det være en god ide at medtage flere oplysninger.

En signatur kan også omfatte oplysninger, der hjælper andre med at verificere din signatur, f.eks. årsag til signering, kontaktoplysninger med mere.

Signaturformater
A.  Tekstsignatur B.  Grafiksignatur

1. (Valgfrit) Hvis du vil medtage et billede af din håndskrevne underskrift i den certifikatbaserede signatur, skal du scanne
underskriften og gemme den som en billedfil. Placer billedet i et selvstændigt dokument, og konverter dokumentet til PDF.

2. Højreklik på signaturfeltet, og vælg Signer dokument eller Certificer med synlig signatur.
Du kan også oprette et udseende ved at bruge Signaturindstillingerne: Rediger > Indstillinger > Signaturer (Windows) eller
Acrobat > Indstillinger > Signaturer (Mac OS).

3. Vælg Opret nyt udseende i menuen Udseende i dialogboksen Signer.
4. Skriv en titel til signaturen i dialogboksen Konfigurer signaturudseende. Når du signerer, vælger du signatur ved hjælp af dens

http://learn.adobe.com/wiki/display/security/Document+Library
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navn. Brug derfor en kort beskrivende titel.
5. Vælg en indstilling for Konfigurer grafik:

Ingen grafik Viser kun standardikonet og andre oplysninger, der er angivet under Konfigurer tekst.

Importeret grafik Viser et billede med din certifikatbaserede signatur. Vælg denne indstilling, hvis du vil medtage et billede af
din håndskrevne underskrift. Du kan importere billedfilen ved at klikke på Filer > Gennemse og derefter vælge billedfilen.

Navn Viser kun ikonet for standardsignaturen, og dit navn som det vises i din digitale id-fil.

6. Vælg de indstillinger for Konfigurer tekst, som skal vises i signaturen. Entydigt navn viser de brugerattributter, der er defineret
i dit digitale id, inklusive dit navn, firma og land

7. Angiv den anvendte skriveretning og taltype for Tekstegenskaber, og klik derefter på OK. Se også Aktivere sprog, der læses
fra højre mod venstre

8. (Valgfrit) Hvis dialogboksen indeholder sektionen Flere signaturoplysninger, skal du angive en årsag til signeringen af
dokumentet, placeringen og dine kontaktoplysninger. Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis du har angivet dem som
indstillinger i dialogboksen Indstillinger for oprettelse og udseende (Rediger > Indstillinger > Signaturer > Oprettelse og
udseende > Flere).

Opret en roaming id-konto
Et roaming-id er et digitalt id, der er lagret på en server, og som abonnenten kan få adgang til. Du skal have en internetforbindelse for at få adgang
til et roaming-id og en konto fra en organisation, som leverer digitale roaming-id'er.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.
2. Vælg Signaturer under Kategorier.
3. Klik på Flere for at gå til Identiteter og pålidelige certifikater.
4. Udvid de digitale id'er til venstre, vælg Roaming id-konti, og klik på Tilføj konto.
5. Indtast navnet og URL-adressen på roaming id-serveren, og klik på Næste.
6. Indtast brugernavn og adgangskode, eller følg vejledningen for at oprette en konto. Klik på Næste, og klik derefter på Udfør.

Når roaming-id'et er tilføjet, kan det bruges til signering eller kryptering. Når du udfører en opgave, der bruger dit roaming-id, logger du automatisk
på roaming id-serveren, hvis dine godkendelsesoplysninger ikke er udløbet.

PKCS#12-moduler og -symboler
Du kan have flere digitale id'er, som du bruger til forskellige formål. Det er specielt nyttigt, hvis du har flere roller, når du signerer dokumenter eller
bruger forskellige certificeringsmetoder. Digitale id'er er normalt beskyttet med adgangskode. De kan lagres på computeren i PKCS #12-filformatet.
Digitale id'er kan også lagres på et Smart Card, hardwaretoken eller i Windows-certifikatlageret. Roaming-id'er kan lagres på en server. Acrobat
indeholder en standardsignaturbehandler, der kan få adgang til digitale id'er fra forskellige placeringer. Registrer det digitale id i Acrobat for at gøre
det tilgængeligt.

Gemme certifikater på adresselisteservere
Biblioteksservere bruges normalt som centrale lagre for id'er i en organisation. Serveren er et ideelt sted at gemme brugercertifikater i
virksomheder, der bruger certifikatkryptering. Med adresselisteservere kan du finde certifikater på netværksservere, bl.a. LDAP-servere
(Lightweight Directory Access Protocol). Når du har fundet dit certifikat, kan du føje det til din liste med pålidelige identiteter, så du ikke behøver
lede efter det igen. Ved at udvikle et lagerområde til pålidelige certifikater kan du eller medlemmer i din arbejdsgruppe gøre det lettere at kryptere i
arbejdsgruppen.

Se vejledningen til digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk for at få flere oplysninger om adresseservere.

Importere indstillinger for adresselisteservere (kun Windows)
Du importerer indstillinger for adresselisteservere med metoden til sikkerhedsimport/-eksport eller en fil med sikkerhedsindstillinger. Inden du
importerer indstillinger i en fil med import-/eksportmetoden, skal du sørge for, at du har tillid til filudbyderen, inden den åbnes.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.
2. Vælg Signaturer under Kategorier.
3. Klik på Flere for at gå til Tidsstempling af dokument.
4. Vælg Adresselisteservere til venstre, og klik derefter på Import.
5. Vælg filen med import-/eksportmetoden, og klik på Åbn.
6. Hvis filen er signeret, skal du klikke på knappen Signaturegenskaber for at kontrollere den aktuelle signaturstatus.
7. Klik på Importér indstillinger for søgemappe.
8. Klik på OK, hvis du bliver bedt om at bekræfte dit valg.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk
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Adresselisteserverens navn vises i dialogboksen Sikkerhedsindstillinger.

Eksportere indstillinger for adresselisteservere (kun Windows)
Selvom det foretrækkes at eksportere sikkerhedsindstillinger, kan du eksportere adresselisteindstillinger som en fil med import-/eksportmetoden.
Brug filen til at konfigurere adresselisteserveren på en anden computer.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.
2. Vælg Identitet under Kategorier.
3. Angiv dit navn, organisation og e-mailadresse for at oprette din profil.
4. Vælg Signaturer under Kategorier.
5. Klik på Flere for at gå til Tidsstempling af dokument.
6. Vælg Adresselisteservere til venstre, og vælg derefter en eller flere servere til højre.
7. Klik på Eksport, vælg en destination, og klik på Næste.
8. Du kan levere et bevis på, at filen kommer fra dig, ved at klikke på Signer, tilføje din signatur og derefter klikke på Næste.
9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil gemme filen, skal du angive dens navn og placering og klikke på Gem.

Hvis du vil sende filen som en vedhæftet fil i en e-mail, skal du skrive en e-mail-adresse i adressefeltet, klikke på Næste
og derefter klikke på Afslut.

Bemærk! Se også Eksportere sikkerhedsindstillinger.

Føj et tidsstempel til certifikatbaserede signaturer
Du kan medtage den dato og det tidspunkt, hvor du signerede dokumentet, som en del af din certifikatbaserede signatur. Det er nemmere at
bekræfte tidsstempler, når de er knyttet til et pålideligt certifikat fra et tidsstempelcenter. Et tidsstempel bidrager til at fastlægge, hvornår du har
signeret dokumentet, og mindsker risikoen for en ugyldig signatur. Du kan hente et tidsstempel fra et tidsstempelcenter eller fra det nøglecenter,
der har udstedt dit digitale id.

Tidsstempler vises i signaturfeltet og i dialogboksen Signaturegenskaber. Hvis der er konfigureret en tidsstempelserver, vises tidsstemplet under
fanen Dato/klokkeslæt i dialogboksen Signaturegenskaber. Hvis der ikke er konfigureret en tidsstempelserver, viser signaturfelterne det lokale
signeringstidspunkt på computeren.

Bemærk! Hvis du ikke integrerede et tidsstempel, da du signerede dokumentet, kan du senere føje et til din signatur. (Se Fastlægge langsigtet
signaturvalidering). Et tidsstempel, der er anvendt efter signering af et dokument, bruger det klokkeslæt, der leveres af tidsstempelserveren.

Konfigurer en tidsstempelserver
Hvis du vil konfigurere en server til tidsstempling, har du brug for servernavnet og URL-adressen, som du kan få af en administrator eller fra en fil
med sikkerhedsindstillinger.

Hvis du har en fil med sikkerhedsindstillinger, skal du installere den og ikke bruge følgende instruktioner til konfiguration af en server. Sørg for, at
filen med sikkerhedsindstillinger kommer fra en pålidelig kilde. Inden du installerer filen, skal din systemadministrator eller it-afdeling godkende
filen.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.
2. Vælg Signaturer under Kategorier.
3. Klik på Flere for at gå til Tidsstempling af dokument.
4. Vælg Tidsstempelservere til venstre.
5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har en fil med en import-/eksportmetode med indstillingerne for serveren til tidsstempling, skal du klikke på

knappen Importer . Marker filen, og klik på Åbn.

Hvis du har en URL-adresse på serveren til tidsstempling, skal du klikke på knappen Ny . Indtast et navn og derefter
serverens URL-adresse. Angiv, om serveren kræver brugernavn og adgangskode, og klik derefter på OK.

Angiv en tidsstempelserver som standard
Hvis du vil kunne bruge en server til tidsstempling til at tidsstemple signaturer, skal du indstille den som standardserveren.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.
2. Vælg Signaturer under Kategorier.
3. Klik på Flere for at gå til Tidsstempling af dokument.
4. Vælg Tidsstempelservere til venstre.



 

Til toppen

5. Vælg tidsstempelserveren, og klik på knappen Indstil som standard .
6. Klik på OK for at bekræfte valget.

Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)-servere
Med Adobe LiveCycle Rights Management-servere (ALCRM) kan du definere centraliserede politikker for at styre adgangen til dokumenter.
Politikkerne er lagret på ALCRM-serveren. Du skal have serveradgang for at kunne bruge dem.

ALCRM-servere integrerer oplysninger om brugeradgang i dokumenter. Angiv derfor dokumentmodtagere i ALCRM-politikker. Du kan også lade
ALCRM-serveren hente listen over modtagere fra LDAP-biblioteker.

Brug ALCRM-servere til at angive tilladelser til separate dokumentopgaver, f.eks. åbning, redigering og udskrivning. Du kan også definere
politikker for dokumentrevidering på ALCRM-servere.

Flere hjælpeemner

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Validering af digitale signaturer

Til toppen

Opsætning af validering af digitale signaturer
Signaturpanel for digitale signaturer
Signer i tilstanden Vis eksempel af dokument
Certificere en PDF-fil
Tidsstempling af et dokument
Validering af en digital signatur
Fjern en digital signatur
Vis tidligere versioner af et digitalt signeret dokument
Sammenlign forskellige versioner af et signeret dokument
Tillid til en underskrivers certifikat
PDF-porteføljer og digitale signaturer
XML-datasignaturer
Fastlægge langsigtet signaturvalidering

Angiv dine verificeringsindstillinger på forhånd. Det bidrager til at sikre, at digitale signaturer er gyldige, når
du åbner et PDF-dokument, og verificeringsdetaljer vises sammen med signaturen. Få oplysninger under
Indstil indstillinger for bekræftelse af signatur.

Når digitale signaturer valideres, vises et ikon i dokumentets meddelelseslinje, som angiver signaturstatussen.
Yderligere statusdetaljer vises i panelet Signaturer og i dialogboksen Signaturegenskaber.

Opsætning af validering af digitale signaturer

Når du modtager et signeret dokument, kan det være en god ide at validere dets signatur(er) for at bekræfte
underskriveren og det signerede indhold. Afhængigt af den måde, du har konfigureret programmet på,
foretages valideringen muligvis automatisk. Signaturgyldighed bestemmes ved at kontrollere ægtheden af
signaturens digitale id-certifikatstatus og dokumentintegritet:

Kontrol af ægtheden bekræfter, at underskriverens certifikat eller dets overordnede
certifikater findes på validatorens liste over pålidelige identiteter. Den bekræfter
endvidere, om det signerende certifikat er gyldigt baseret på brugerens Acrobat- eller
Reader-konfiguration.

Kontrol af dokumentintegritet bekræfter, om det signerede indhold er blevet ændret, efter
at det blev signeret. Hvis indholdet ændres, bekræfter kontrol af dokumentintegritet, om
indholdet er blevet ændret på en måde, der er tilladt af underskriveren.

Angive verificeringsindstillinger for signatur

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Signaturer under Kategorier.

3. Klik på Flerefor at Godkende.

4. Hvis du automatisk vil validere alle signaturer i en PDF-fil, når du åbner dokumentet, skal
du vælge Bekræft signaturer, når dokumentet åbnes. Denne indstilling er valgt som

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/validating-digital-signatures.html#main-pars_heading_1


Ved verifikation

Kræver kontrol af tilbagekaldelse af certifikat for at fortsætte, hvor det er
muligt ...

Bekræft signaturer ved hjælp af

Brug udløbne tidsstempler

Verificeringsoplysninger

Windows-integrering

Bemærk:

standard.

5. Angiv godkendelsesindstillinger efter behov, og klik på OK.

Verificeringsadfærd

Disse indstillinger angiver fremgangsmåder, der afgør, hvilket
ekstramodul der skal vælges ved verificering af en signatur. Det relevante
ekstramodul vælges oftest automatisk. Kontakt din systemadministrator for at få
mere at vide om særlige krav til ekstramoduler til validering af signaturer.

Kontrollerer certifikater i forhold til en liste over udelukkede certifikater under
validering. Denne indstilling er valgt som standard. Hvis du fravælger denne
indstilling, ignoreres tilbagekaldsstatus for godkendelsessignaturer.
Tilbagekaldelsesstatussen kontrolleres altid for certificerende signaturer.

Verifikationstidspunkt

Vælg en indstilling for at angive, hvordan den
digitale signaturs gyldighed skal kontrolleres. Du kan som standard kontrollere
tidspunktet med udgangspunkt i, hvornår signaturen blev oprettet. Du kan også
kontrollere med udgangspunkt i det aktuelle tidspunkt eller det tidspunkt, der blev
angivet af en server til tidsstempling, da dokumentet blev signeret.

Bruger det sikre tidspunkt, der leveres af
tidsstemplet eller er integreret i signaturen, selvom signaturens certifikat er
udløbet. Denne indstilling er valgt som standard. Hvis du fravælger denne
indstilling, kan udløbne tidsstempler kasseres.

Angiver, om godkendelsesoplysninger skal føjes til den
signerede PDF-fil. Som standard oplyses brugeren, hvis godkendelsesoplysningerne er
for store.

Angiv, om du har tillid til alle rodcertifikater i Windows-
certifikatlageret i forbindelse med validering af signaturer og certificerede dokumenter.
Når du vælger disse indstillinger, kan det gå ud over sikkerheden.

Det anbefales ikke at have tillid til alle rodcertifikater i Windows-
certifikatfunktionen. Mange certifikater, der distribueres med Windows, er designet til
andre formål end at oprette pålidelige identiteter.

Indstilling af et certifikats tillidsniveau

I Acrobat eller Reader er signaturen i et certificeret eller signeret dokument gyldig, hvis du og den, der har
signeret det, har indbyrdes tillid. Certifikatets tillidsniveau angiver de handlinger, for hvilke du har tillid til
underskriveren.

Du kan ændre certifikaters indstillinger for tillid for at tillade bestemte handlinger. Du kan f.eks. ændre
indstillingerne for at aktivere det dynamiske indhold og det integrerede JavaScript i det certificerede
dokument.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Signaturer under Kategorier.

3. Klik på Flere for at gå til Identiteter og pålidelige certifikater.

4. Vælg Pålidelige certifikater til venstre.



Brug dette certifikat som et rodcertifikat, der er tillid til

Signerede dokumenter eller data

Certificerede dokumenter

Dynamisk indhold

Integreret High Privilege JavaScript

Privilegerede systemhandlinger

Bemærk:
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5. Vælg et certifikat fra listen, og klik på Rediger tillid.

6. Under fanen Tillid skal du vælge et af følgende punkter at godkende dette certifikat til:

Et rodcertifikat er den
oprindelige myndighed i en kæde af certifikatmyndigheder, der udstedte certifikatet. Du
angiver tillid til alle certifikater udstedt af certifikatmyndigheden ved at angive tillid til
rodcertifikatet.

Godkender identiteten af den, der har signeret.

Pålidelige dokumenter, hvori forfatteren har certificeret
dokumentet med en signatur. Du har tillid til den, der har signeret certificerede
dokumenter, og du accepterer handlinger, som udføres af de certificerede dokumenter.
Når denne indstilling er valgt, er følgende indstillinger tilgængelige:

Tillader, at film, lyd og andre dynamiske elementer afspilles i
et certificeret dokument.

Tillader, at der køres privilegeret
JavaScript, som er integreret i PDF-filer. JavaScript-filer kan anvendes på
måder, der beskadiger computeren. Det er klogt kun at vælge denne indstilling,
når det er nødvendigt for certifikater, du har tillid til.

Tillader internetforbindelser, scripting på tværs
af domæner, udskrivning uden meddelelser, referencer til eksterne objekter og
import-/eksportmetodehandlinger på certificerede dokumenter.

Tillad kun Integreret JavaScript med højt privilegium og Privilegerede
systemhandlinger for kilder, som du har tillid til og arbejder tæt sammen med. Brug f.eks.
disse indstillinger for din arbejdsgiver eller tjenesteudbyder.

7. Klik på OK, luk dialogboksen Indstillinger for digitalt id og pålidelige certifikater, og klik
derefter på OK i dialogboksen Indstillinger.

Få flere oplysninger i Digital Signature Guide på www.adobe.com/go/acrodigsig_dk.

Signaturpanel for digitale signaturer

I panelet Signaturer vises oplysninger om hver digital signatur i det aktuelle dokument, og der vises en
oversigt over de ændringer, der er foretaget, siden dokumentet blev signeret første gang. Hver digital signatur
har et ikon, der angiver dens bekræftelsesstatus. Der vises verifikationsoplysninger under hver signatur.
Disse kan ses ved at udvide signaturen. I panelet Signaturer er der også oplysninger om det tidspunkt,
dokumentet blev signeret på, samt oplysninger om tillid og den, der signerede.

http://www.adobe.com/go/acrodigsig_dk
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Verificer signaturer i panelet Signaturer

Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Signaturer, eller klik på knappen
Signaturpanel på dokumentmeddelelseslinjen.

Du kan højreklikke på et signaturfelt i panelet Signaturer for at udføre de fleste signaturrelaterede opgaver,
bl.a. tilføje, rydde og validere signaturer. I visse tilfælde kan signaturfeltet dog blive låst, når du har
signeret det.

Signer i tilstanden Vis eksempel af dokument

Når dokumentintegriteten er afgørende for signaturforløbet, skal du bruge funktionen Vis eksempel på
dokument til at signere dokumenter. Denne funktion analyserer dokumentet for indhold, der kan ændre
dokumentets udseende. Den undertrykker derefter indholdet, så du kan se og signere dokumentet i en statisk
og sikker tilstand.

Med funktionen Vis eksempel på dokument kan du kontrollere, om dokumentet indeholder dynamisk indhold
eller eksterne afhængigheder. Du kan også bruge funktionen til at kontrollere, om dokumentet indeholder
konstruktioner som formularfelter, multimedier eller JavaScript, der kan påvirke dokumentets udseende. Når
du har gennemgået rapporten, kan du kontakte forfatteren af dokumentet vedrørende de problemer, der
angives i rapporten.

Du kan også bruge tilstanden Vis eksempel på dokument uden for en signeringsproces til at kontrollere et
dokuments integritet.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg Signaturer under Kategorier.

3. Klik på Mere forOprettelse og udseende.

4. For at åbne Ved signering skal du vælge Vis dokumenter i tilstanden Eksempelvisning og
klikke på OK.

5. Klik på signaturfeltet i PDF-filen, og vælg Signer dokument.

Dokumentets meddelelseslinje vises med kompatibilitetsstatus og indstillinger.

6. (Valgfrit) Klik på Vis rapport i dokumentets meddelelseslinje (hvis den er tilgængelig), og
vælg hvert punkt på listen for at få vist detaljer. Når du er færdig, skal du lukke
dialogboksen PDF-signaturrapport.

7. Hvis du er tilfreds med dokumentets kompatibilitetsstatus, skal du klikke på Signer
dokument på dokumentmeddelelseslinjen og tilføje din digitale signatur.

8. Gem PDF-filen ved hjælp af et andet navn end det oprindelige, og luk derefter
dokumentet uden at foretage yderligere ændringer.

Certificere en PDF-fil

Når du certificerer en PDF-fil, angiver du, at du godkender dens indhold. Du angiver også de typer ændringer,
der er tilladt, for at dokumentet stadig er certificeret. Et eksempel kunne være en offentlig myndighed, der
opretter en formular med signaturfelter. Når formularen er færdig, certificerer den pågældende myndighed
dokumentet og giver kun brugerne mulighed for at ændre formularfelterne og signere dokumentet. Brugere
kan udfylde formularen og signere dokumentet. Men hvis de fjerner sider eller tilføjer kommentarer, bevarer
dokumentet ikke sin certificerede status.

Du kan kun anvende en certificerende signatur, hvis PDF-filen ikke allerede indeholder andre signaturer.

Certificerende signaturer kan være synlige eller usynlige. Et blåt båndikon  i panelet Signaturer angiver en
gyldig certificerende signatur. Der kræves et digitalt id for at tilføje den certificerende digitale signatur.



Certificer (synligt)

Certificer (ikke synligt)

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

1. Fjern indhold, der kan kompromittere dokumentsikkerheden, f.eks. JavaScripts,
handlinger eller integrerede medier.

2. Vælg Værktøjer > Certifikater for at åbne panelet.

3. Klik på én af de følgende indstillinger:

 Indsætter en certificeret signatur i enten et eksisterende felt til
digital signatur (hvis det er tilgængeligt) eller på den placering, du angiver.

 Certificerer dokumentet, men din signatur vises kun i panelet
Signaturer.

4. Følg instruktionerne på skærmen for at indsætte signaturen, angiv et digitalt id, og angiv
en indstilling for Tilladte handlinger efter certificering.

Hvis du aktiverede Ved signering: Vis dokumenter i tilstanden
Eksempelvisning i Indstillinger for signatur, skal du klikke på Signer dokument i
dokumentmeddelelseslinjen.

5. Gem PDF-filen ved hjælp af et andet filnavn end den oprindelige fil, og luk derefter
dokumentet uden at foretage yderligere ændringer. Det er en god ide at gemme
dokumentet med et andet filnavn, så du kan bevare det originale, usignerede dokument.

Tidsstempling af et dokument

Acrobat giver brugerne mulighed for at indsætte et dokumenttidsstempel i en PDF-fil uden samtidig at kræve
en identitetsbaseret signatur. Der kræves et tidsstempel for at tidsstemple PDF-filen. (Se Konfigurer en
tidsstempelserver.) Et tidsstempel sikrer autencitet og eksistensen af et dokument på et bestemt tidspunkt.
Disse tidsstempler er kompatible med tidsstempel- og tilbagekaldelsesfunktionerne, der er beskrevet i del 4 af
standarden ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES). Brugere af Reader X (og nyere)
kan også tidsstemple et dokument, hvis dokumentet indeholder de fornødne funktioner til Aktivering af
Reader.

Se blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html for at få yderligere oplysninger
om PAdES.

1. Åbn det dokument, som du vil føje et tidsstempel til.

2. Vælg Værktøjer > Certifikater > Tidsstempel.

3. I dialogboksen Vælg standardtidsstempelserver skal du vælge en
standardtidsstempelserver på listen eller tilføje en ny standardtidsstempelserver.

4. Klik på Næste, og gem derefter dokumentet med tidsstemplet.

Validering af en digital signatur

Hvis signaturens status er ukendt eller ikke bekræftet, skal du validere signaturen manuelt for at finde frem til
problemet og mulige løsninger på det. Hvis signaturen er ugyldig, skal du kontakte underskriveren om
problemet.

Få flere oplysninger om signaturadvarsler og gyldige og ugyldige signaturer i Digital Signature Guide på
www.adobe.com/go/acrodigsig_dk.

Du kan vurdere en digital signaturs og et tidsstempels gyldighed ved at kontrollere signaturegenskaberne.

1. Angiv dine verificeringsindstillinger for signatur. Få flere oplysninger under Angiv
indstillinger for bekræftelse af signatur.

http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d44.w
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d44.w
http://blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html
http://www.adobe.com/go/acrodigsig_dk
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/validating-digital-signatures.html#main-pars_heading_1
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/validating-digital-signatures.html#main-pars_heading_1


Dato/klokkeslæt for signatur kommer fra uret på underskriverens computer

Signatur er tidsstemplet

Signaturen er tidsstemplet, men tidsstemplet kunne ikke verificeres

Signaturen er tidsstemplet, men tidsstemplet er udløbet
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2. Åbn den PDF-fil, der indeholder signaturen, og klik derefter på signaturen. Dialogboksen
Valideringsstatus for signatur beskriver signaturens gyldighed.

3. Klik på Signaturindstillinger for at få flere oplysninger om signatur og tidsstempel.

4. Gennemse Gyldighedsoversigten i dialogboksen Signaturindstillinger. Oversigten kan
vise en af følgende meddelelser:

Tidspunktet er baseret på det lokale tidspunkt på underskriverens computer.

Underskriveren brugte en tidsstempelserver, og dine
indstillinger angiver, at du har tillid til tidsstempelserveren.

Bekræftelse af
tidsstempel kræver, at tidsstempelserverens certifikat hentes til din liste over pålidelige
identiteter. Kontakt systemadministratoren.

Acrobat og Reader validerer
et tidsstempel med udgangspunkt i det aktuelle tidspunkt. Denne meddelelse vises, hvis
tidsstempelunderskriverens certifikat udløber inden det aktuelle tidspunkt. Hvis du vil lade
Acrobat eller Reader acceptere et udløbet tidsstempel, skal du vælge Brug udløbet
tidsstempel i dialogboksen Indstillingen for signaturgodkendelse (Indstillinger > Signaturer
> Verificering: Flere). Acrobat og Reader viser en advarselsmeddelelse ved validering af
signaturer med udløbne tidsstempler.

5. Klik på Vis underskriverens certifikat i dialogboksen Signaturindstillinger for at få
oplysninger om underskriverens certifikat, f.eks. tillidsindstillinger eller juridiske
begrænsninger for signaturen.

Hvis dokumentet er blevet ændret, efter at det blev signeret, skal du kontrollere den
signerede version af dokumentet og sammenligne det med den aktuelle version.

Fjern en digital signatur

Du kan ikke fjerne en digital signatur, medmindre du selv har indsat den, og har det digitale id til at signere
installeret.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil fjerne en digital signatur, skal du højreklikke på signaturfeltet og vælge
Ryd signatur.
Hvis du vil fjerne alle digitale signaturer i en PDF-fil, skal du vælge Ryd alle
signaturfelter fra menuen Indstillinger i panelet Signaturer. Vælg Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Signaturer for at åbne Signaturer.

Vis tidligere versioner af et digitalt signeret dokument

Hver gang et dokument signeres vha. et certifikat, gemmes en signeret version af PDF-filen på dette
tidspunkt sammen med PDF-filen. Alle versionerne gemmes, så der kun kan foretages tilføjelser til dem, og
originalen kan ikke ændres. Du kan få adgang til alle digitale signaturer og de tilsvarende versioner i panelet
Signaturer.

1. Vælg signaturen i panelet Signaturer, vælg og udvid signaturen, og vælg Vis signeret
version i menuen Indstilling .
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Den forrige version åbnes i en ny PDF-fil med angivelse af versionsoplysninger og navn
på underskriveren i titellinjen.

2. Vælg dokumentnavnet i menuen Vindue for at vende tilbage til det originale dokument.

Sammenlign forskellige versioner af et signeret dokument

Når et dokument er signeret, kan du få vist en liste over de ændringer, der er foretaget i dokumentet efter
den seneste version.

1. Vælg signaturen i panelet Signaturer.

2. Vælg Sammenlign signeret version med aktuel version i menuen Indstilling .

3. Når du er færdig, skal du lukke det midlertidige dokument.

Tillid til en underskrivers certifikat

At have tillid til et certifikat indebærer, at det skal føjes til brugerens liste over pålidelige identiteter i Styring af
pålidelige identiteter, og at dets tillidsniveau skal angives manuelt. Slutbrugere udveksler ofte certifikater efter
behov, når der bruges certifikatsikkerhed. Alternativt tilføjer de certifikater direkte fra signaturer i signerede
dokumenter og angiver derefter tillidsniveauer. Men virksomheder kræver ofte, at medarbejdere validerer
andres signaturer uden at udføre nogen manuel opgave. Acrobat har tillid til alle certifikater til signering og
certificering, der er i en kæde under et pålideligt anker. Administratorer bør derfor forudkonfigurere
klientinstallationer eller lade deres slutbrugere tilføje et eller flere pålidelige ankre. Få flere oplysninger om
certifikater, du kan have tillid til, under Om certifikatbaserede signaturer.

PDF-porteføljer og digitale signaturer

Du kan signere en underordnet PDF i en PDF-portefølje eller signere PDF-porteføljen som helhed. Med
signering af en underordnet PDF låses PDF-filen, så den ikke kan redigeres, og indholdet sikres. Når alle
underordnede PDF-filer er signeret, kan du signere hele PDF-porteføljen for at færdiggøre den Du kan også
signere PDF-porteføljen som helhed for at låse indholdet i alle underordnede dokumenter samtidigt.

Gå til Signering af PDF-filer for at se, hvordan du signerer en komponent-PDF-fil. Den
signerede PDF-fil gemmes automatisk i PDF-porteføljen.

Hvis du ønsker at signere PDF-porteføljen som helhed, skal du signere forsiden (Vis >
Portefølje > Forside). Når du har signeret PDF-porteføljen som helhed, kan du ikke tilføje
signaturer til de underordnede dokumenter. Du kan til gengæld tilføje flere signaturer til
forsiden.

Digitale signaturer på vedhæftninger til underordnede PDF'er

Du kan føje signaturer til vedhæftede filer inden signering af forsiden. Hvis du ønsker at tilføje en signatur til
en vedhæftet PDF, skal du åbne PDF'en i et separat vindue. Højreklik på vedhæftningen, og vælg Åbn fil i
genvejsmenuen. Hvis du vil have vist signaturer på PDF-porteføljen, skal du navigere til forsiden for at få vist
dokumentmeddelelseslinjen og signaturpanelet.

Signerede og certificerede PDF-porteføljer

http://helpx.adobe.com/dk/acrobat/using/certificate-based-signatures.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/signing-pdfs.html#signing_pdfs


Til toppen

Til toppen

Bemærk:

En korrekt signeret eller certificeret PDF-portefølje har en eller flere signaturer, der godkender eller
certificerer PDF-porteføljen. Den vigtigste signatur vises i et Signaturbadge på værktøjslinjen. Oplysninger om
alle signaturer vises på forsiden.

Signaturbadgen er en hurtig måde at verificere PDF-porteføljens godkendelse eller certifikat.

Træk markøren hen over signaturbadgen for at se navnet på den virksomhed eller
person, der signerede PDF-porteføljen.

Klik på signaturbadgen for at se oplysninger om den signatur, der vises i signaturbadgen.
Forsiden og panelet Signaturer til venstre åbnes med oplysninger.

Hvis PDF-porteføljens godkendelse eller certifikat er ugyldigt, eller der opstår et problem med dem, viser
signaturbadgen et advarselsikon. Træk markøren hen over signaturbadgen med advarselsikonet for at se en
forklaring af problemet. Forskellige advarselsikoner vises i forskellige situationer.

Se administratorvejledningen til digitale signaturer på www.adobe.com/go/acrodigsig_dk for at få vist en liste
over og forklaring af alle advarsler.

XML-datasignaturer

Acrobat og Reader understøtter XML-datasignaturer, der bruges til at signere data i XFA-formularer (XML
Forms Architectures). Formularforfatteren leverer instruktioner til XML-signering, -validering eller -rydning for
formularhændelser, f.eks. klik på knapper, lagring af filer eller indsendelse.

XML-datasignaturer overholder W3C XML-Signature-standarden. I lighed med digitale PDF-signaturer sikrer
digitale XML-signaturer integritet, godkendelse og uafviselighed i dokumenter.

Men PDF-signaturer har flere tilstande for dataverificering. Nogle tilstande kaldes, når en bruger ændrer det
PDF-signerede indhold. I modsætning hertil har XML-signaturer kun to datakontroltilstande, gyldig og ugyldig.
Den ugyldige tilstand kaldes, når en bruger ændrer det XML-signerede indhold.

Fastlægge langsigtet signaturvalidering

Med langsigtet signaturvalidering kan du kontrollere en signaturs gyldighed længe efter, at dokumentet blev
signeret. Hvis du vil opnå langsigtet validering, skal alle de obligatoriske elementer til signaturvalidering være
integreret i det signerede PDF-dokument. Integrering af disse elementer kan finde sted, når dokumentet er
signeret eller efter oprettelse af signaturen.

Uden visse oplysninger føjet til PDF-dokumentet kan en signatur kun valideres i et begrænset tidsrum. Denne
begrænsning optræder, fordi certifikater med relation til signaturen på et tidspunkt udløber eller tilbagekaldes.
Når et certifikat udløber, er den udstedende myndighed ikke længere ansvarlig for at meddele
tilbagekaldsstatus på det pågældende certifikat. Uden at overholde tilbagekaldsstatus kan signaturen ikke
valideres.

De obligatoriske elementer til fastlæggelse af en signaturs gyldighed omfatter signeringscertifikatkæden,
certifikattilbagekaldsstatus og muligvis et tidsstempel. Hvis de obligatoriske elementer er tilgængelige og
integreres under signeringen, kan signaturen valideres ved hjælp af eksterne ressourcer til validering. Acrobat
og Reader kan integrere de obligatoriske elementer, hvis elementerne er tilgængelige. Forfatteren til PDF-
dokumentet skal aktivere brugsrettigheder for Reader-brugere (Filer > Gem som andet > Reader-udvidet
PDF).

Integration af tidsstempeloplysninger kræver en korrekt konfigureret server til tidsstempling.

http://www.adobe.com/go/acrodigsig_dk
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Signaturvalideringstiden skal derudover indstilles til Sikkert tidspunkt (fanen Indstillinger > Sikkerhed >
Avancerede indstillinger > Verifikation). CDS-certifikater kan tilføje verifikationsoplysninger, f.eks.
tilbagekaldelse og tidsstempel i dokumentet, uden at det kræver nogen konfiguration fra underskriverens side.
Underskriveren skal dog være online for at kunne hente de fornødne oplysninger.

Validere et tidsstempelcertifikat
Konfigurer en tidsstempelserver

Tilføje verifikationsoplysninger ved signering

1. Kontroller, at din computer kan oprette forbindelse til de korrekte netværksressourcer.

2. Kontrollér, at indstillingen Medtag signaturs tilbagekaldelsesstatus stadig er valgt under
Indstillinger > Signaturer > Oprettelse og udseende: Flere. Denne indstilling er valgt som
standard.

3. Signere PDF-filen.

Hvis alle elementer i certifikatkæden er tilgængelige, føjes oplysningerne automatisk til PDF-dokumentet.
Hvis en tidsstempelserver er blevet konfigureret, tilføjes tidsstemplet også.

Tilføje verifikationsoplysninger efter signering

I nogle forløb er signaturvalideringsoplysninger ikke tilgængelige ved signering, men kan hentes senere. En
medarbejder i en virksomhed kan f.eks. signere en kontrakt med en bærbar computer på et fly. Computeren
kan ikke kommunikere med internettet for at hente tidsstemplings- og tilbagekaldsoplysninger, der skal føjes
til signaturen. Når der er adgang til internettet senere, kan enhver, som validerer signaturen, føje disse
oplysninger til PDF-dokumentet. Alle efterfølgende signaturvalideringer kan også bruge disse oplysninger.

1. Kontrollér, at din computer kan oprette forbindelse til de korrekte netværksressourcer, og
højreklik derefter på signaturen i PDF-dokumentet.

2. Vælg Tilføj verificeringsoplysninger.

De oplysninger og metoder, der bruges til at medtage disse oplysninger til langtidsvalidering i PDF-
dokumentet, er i overensstemmelse med del 4 i standarden ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic
Signatures (PAdES). Se blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html for
yderligere oplysninger. Kommandoen er ikke tilgængelig, hvis signaturen er ugyldig eller signeret med et
selvsigneret certifikat. Kommandoen er heller ikke tilgængelig, hvis bekræftelsestidspunktet er lig med det
aktuelle tidspunkt.

Relaterede links
Certifikatbaserede signaturer
Digitale id'er
Signering af PDF-filer
Administrering af pålidelige identiteter

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html


Administrering af pålidelige identiteter

Til toppen

Til toppen

Import og eksport af et certifikat
Angivelse af certifikattillid
Adobe Approved Trust List (AATL)

Et digitalt id indeholder et certifikat med en offentlig nøgle og en privat nøgle. Deltagere i arbejdsforløb med
signering og certifikatsikkerhed skal udveksle den offentlige del (certifikatet) i deres digitale id. Når du henter
en persons certifikat og føjer det til din liste over pålidelige identiteter, kan du kryptere dokumenter for dem.
Der kan være forekomster, hvor certifikatet ikke allerede er i en kæde under et pålideligt anker, som du har
angivet. I sådanne tilfælde kan du indstille certifikatets tillidsniveau, så du kan validere ejerens signatur. Det
kan bidrage til at strømline arbejdsforløb og foretage fejlfinding af problemer, hvis du forstår, hvad en pålidelig
identitet er, og hvordan tillidsniveauer indstilles. Du kan f.eks. tilføje pålidelige identiteter på forhånd og
angive tilliden for hvert certifikat enkeltvis. I virksomhedsmiljøer kan listen over pålidelige identiteter
forudkonfigureres. Du kan muligvis også søge på en adresselisteserver efter yderligere certifikater.

Import og eksport af et certifikat

Du kan eksportere certifikat- og kontaktoplysninger for at bruge dem i forbindelse med validering af signatur
og sikkerhedsarbejdsprocessen for certifikater. Andre brugere kan importere disse oplysninger til deres liste
over pålidelige identiteter. Kontaktdata, der er tilføjet på denne måde, er med til at udvide antallet af brugere,
som kan deltage i sikre dokumentarbejdsforløb. Se vejledningen om digitale signaturer (PDF) på
www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk for at få oplysninger om eksport af certifikater.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger (Rediger > Indstillinger).

2. Vælg Signaturer under Kategorier.

3. Klik på Flere for at gå til Identiteter og pålidelige certifikater.

4. Vælg Digitale id’er til venstre.

5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil importere et id, skal du klikke på knappen Tilføj id  og følge
instruktionerne på skærmen.

Hvis du vil eksportere et certifikat, skal du klikke på knappen Eksportér  og følge
instruktionerne på skærmen for at sende certifikatet på en e-mail eller gemme det til
en fil.

Angivelse af certifikattillid

Du opbygger en liste over pålidelige identiteter ved at hente digitale id-certifikater fra signerende deltagere og
arbejdsforløb med certifikatsikkerhed. Du får disse oplysninger fra en server, fil eller et signeret dokument. Til
arbejdsforløb med signering kan du få disse oplysninger under processen til validering af signaturen. Anmod
om oplysningerne på forhånd i forbindelse med arbejdsforløb med certifikatsikkerhed, der involverer
kryptering. Det giver dig mulighed for at kryptere dokumentet med dokumentmodtagerens offentlige nøgle. Se

http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk
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Til toppen

Bemærk:

vejledningen om digitale signaturer (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk for at få yderligere
oplysninger om oprettelsen af tillid til certifikater.

Adobe Approved Trust List (AATL)

Med Adobe Approved Trust List (AATL) kan brugere oprette certifikatbaserede signaturer, der er tillid til, når
det signerede dokument åbnes i Acrobat 9 eller Reader 9 og nyere. Både Acrobat og Reader får adgang til
en webside som Adobe er vært for, med henblik på at overføre en liste over pålidelige digitale rodcertifikater
hver 30. dag. En certifikatbaseret signatur, der er oprettet med legitimationsoplysninger, som kan spore en
relation tilbage til et certifikat på denne liste, er pålidelig. De pålidelige rodcertifikater er blevet verificeret af
Adobe og andre myndigheder til at opfylde specifikke tekniske krav. De repræsenterer identitet og
signeringsoplysninger med høj sikkerhed. Certifikaterne indeholder legitimationsoplysninger fra offentlige
myndigheder og borgere over hele verden. De indeholder derudover legitimationsoplysninger fra globale
kommercielle certifikatmyndigheder og kvalificerede udbydere af certificeringstjenester (CSP'er) i Europa.

Se websiden for AATL på www.adobe.com/security/approved-trust-list.html for at få oplysninger om denne
funktion og dens betydning for valideringen af en signatur.

AATL er aktiveret som standard. Listen overføres, når du første gang åbner eller opretter et signeret
dokument eller åbner de forskellige dialogbokse med sikkerhedsindstillinger. Du bliver bedt om at bekræfte,
om den automatiske opdatering i AATL er acceptabel for dig. Klik på Ja, hvis du ønsker at modtage
opdateringerne.

Kontrollér sammen med administratoren, om organisationen af en eller anden årsag har
deaktiveret adgang til AATL.

Sådan bekræftes det, at AATL er aktiveret:

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC >
Indstillinger.

2. Vælg Tillidsstyring i kategorierne til venstre.

3. Vælg indstillingen Hent Rodcertifikater fra en Adobe-server.

Denne indstilling tillader, at Acrobat eller Reader automatisk kan hente tillidsindstillinger
fra en Adobe-server. Tillidsindstillingerne sikrer, at brugeren eller virksomheden bag
certifikatet opfylder sikkerhedsniveauerne i programmet Adobe Approved Trust List.

4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Spørg før opdatering for at få en påmindelse, når nye rodcertifikater er
tilgængelige fra Adobe.

Klik på Opdater nu for at hente den nyeste version af den pålidelige liste fra Adobe.

Relaterede links
Digitale id'er
Indstilling af digitale signaturer
Signering af PDF-filer
Validering af signaturer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_dk
http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html
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Grundlæggende PDF-udskriftsopgaver

Til toppen

Til toppen

Du kan udskrive på begge sider, hvis din printer understøtter funktionen til
dobbeltsidet udskrivning (dupleks).  

Udskriftsknap mangler?
Almindelige udskrivningsopgaver
Indstillinger i dialogboksen Udskriv
Udskriv Lag
Opret printerforudindstillinger
Hvorfor kan jeg ikke udskrive mit dokument?
Hvad skal jeg gøre, hvis Acrobat Reader DC beder om at gemme en fil, når der
udskrives et dokument?
Hvordan udskriver jeg kommentarer, der er tilgængelige i PDF-dokumentet?
Acrobat Reader DC går ned ved udskrivning/Acrobat Reader DC udskriver ikke efter
tryk på knappen Udskriv

Udskriftsknap mangler?

Hvis du ikke kan se knapperne Udskriv og Annuller, er din skærm indstillet til en lav skærmopløsning. Acrobat
DC og Acrobat Reader DC er ikke beregnet til visning i lav opløsning (1024 x 768 anbefales som minimum).
Du kan imidlertid omgå denne begrænsning. Gør følgende for at få udskrevet dit dokument:

Tryk på Enter eller Retur.
Hvis der vises en rullelinje til højre for dialogboksen, skal du trække skyderen ned for at
få adgang til knapperne.

(Windows) På visse skærme dækker Windows-proceslinjen for knappen Udskriv. Du kan skjule
proceslinjen, så den kun vises, når du placerer musen nederst på skærmen. Højreklik på proceslinjen, og
vælg Egenskaber. Vælg Skjul proceslinjen automatisk i dialogboksen Egenskaber, og klik derefter på OK.

Angiv egenskaberne for proceslinjen, så den skjules, og du kan vælge knappen Udskriv.

Almindelige udskrivningsopgaver

Udskriv på begge sider af papiret



Bemærk: Dobbeltsidet udskrivning hedder også dupleks, fra start til slut, forside
og bagside eller tosidet udskrivning.

Printerdriveren, og ikke Adobe Acrobat eller Adobe Reader, styrer
indstillingerne. Kig i dokumentationen til din printer for at se, hvilke funktioner
din printer understøtter.

Vælg en kant, der skal spejlvendes, ved at aktivere Udskriv på begge sider
af papiret i dialogboksen Udskriv.

Bemærk: Dette kunne være et scenarie, når en printer rent faktisk understøtter
dupleks, og denne indstilling ikke vises i dialogboksen Udskriv. I sådanne
tilfælde kan du klikke på printeregenskaberne for at få direkte adgang til denne
indstilling under printerindstillinger.

Du kan udskrive en farve-PDF-fil i gråtoner (også kaldet gråtoneskala eller
sammensat grå).

Aktivér Udskriv i gråtoner (sort-hvid) i dialogboksen Udskriv.

Du kan tilpasse siden for at gøre den mindre eller større, når du udskriver. Du
kan automatisk tilpasse papirets størrelse eller manuelt tilpasse den ved hjælp
af procenter.

Klik på Størrelse i dialogboksen Udskriv, og angiv skaleringsindstillingerne.

Udskriv i sort-hvid

Udskriv i en anden størrelse



Tilpas Reducerer eller forstørrer hver side for at tilpasse udskriftsområdet til
den aktuelt valgte papirstørrelse. PPD’en bestemmer papirets udskriftsområde
for PostScript®-printere.

Faktisk størrelse  Udskriver siderne uden skalering. Sider eller markerede
områder, der ikke passer til papirstørrelsen, beskæres. Du kan angive denne
indstilling som standard ved hjælp af udskriftsforudindstillingen Ingen. Se Opret
forhåndsindstillinger for udskrivning.

Formindsk for store sider Formindsker store sider, så de passer til den aktuelt
valgte papirstørrelse, men små sider forstørres ikke. Hvis der er markeret et
område, der er større end udskriftsområdet på det aktuelt valgte papir, skaleres
det, så det passer til udskriftsområdet. Denne indstilling er altid aktiv under N-
op-udskrivning. Du kan angive denne indstilling som standard ved hjælp af
udskriftsforudindstillingen Ingen. Se Opret forhåndsindstillinger for udskrivning.

Brugerdefineret skala  Tilpasser størrelsen af siden med den angivne
procentdel.

Vælg papirkilde efter PDF-sidestørrelse (Windows)  Bruger PDF-
sidestørrelsen til at bestemme udbakken i stedet for indstillingen for
sideopsætning. Denne indstilling er nyttig i forbindelse med udskrivning af PDF-
filer, der indeholder flere sidestørrelser, på printere med outputbakker i flere
størrelser.

Du kan udskrive dokumenter i store formater, f.eks. plakater eller bannere, ved
at dele siden i flere ark papir (dette kaldes "Opdeling af sider"). Indstillingen
Plakat beregner, hvor mange ark papir der skal bruges. Du kan tilpasse
størrelsen af originalen, så den på bedst mulig vis passer papiret, og angive,
hvor meget "fliserne" skal overlappe. Derefter kan du sætte felterne sammen.

Klik på Plakat i dialogboksen Udskriv, og angiv indstillingerne for opdeling af
sider.

Fliseinddelt skalering  Skalerer sider efter den mængde, du angiver.

Overlap Bestemmer, hvor meget hver enkelt file overlapper tilstødende fliser.

Skæremærker Føj skæremærker til hver enkelt side. De er en hjælp, når du
skal beskære overlappet.

Etiketter Tilføjer filnavnet og sidetallet på hver "flise".

Inddel kun store sider  Anvender opdeling af sider, der er større end den
valgte papirstørrelse i den angivne skalering. Disse sider er knyttet til flere
papirark.

Udskriv plakater og bannere

Udskriv flere sider på ét ark



Du kan udskrive mere end én PDF-side på et enkelt ark papir. At udskrive flere
sider per ark kaldes også n-op-udskrivning (som f.eks. 2-op eller 6-op). Du kan
angive, hvilken rækkefølge siderne skal være i, enten vandret på siden eller i
lodrette kolonner.

Sider per ark Udskriver et foruddefineret antal sider eller et brugerdefineret
antal (op til 99), vandret og lodret. Hvis du vælger et foruddefineret antal i
menuen, vælger Acrobat automatisk den bedste papirretning.

Siderækkefølge  Definerer, i hvilken rækkefølge siderne kommer på papir. Med
Vandret placeres siderne fra venstre til højre, fra top til bund. Med Vandret
omvendt placeres siderne fra højre til venstre, fra top til bund. Med Lodret
placeres siderne fra top til bund, venstre til højre. Med Lodret omvendt placeres
siderne fra top til bund, højre til venstre. Begge omvendt-indstillinger kan
anvendes til dokumenter, der er skrevet på asiatiske sprog.

Udskriv sideramme  Udskriver beskæringsfeltet (sidekanten på PDF-sider).

Bemærk: Udskrivning af flere sider pr. ark i Acrobat er uafhængig af the N-op-
udskrivningsfunktionerne i printerdrivere. Udskriftsindstillingerne i Acrobat
afspejler ikke printerdrivernes N-op-indstillinger. Vælg indstillingen med flere
sider i enten Acrobat eller printerdriveren, men ikke i begge.

Du kan udskrive et dokument med flere sider som en brochure. Siderne
placeres med to sider per ark. Når du samler, folder og hæfter arkene med
udskrivning på begge sider, er resultatet en samlet bog med den korrekte
siderækkefølge.

Klik på Hæfte i dialogboksen Udskriv, og angiv brochureindstillingerne. 

Få flere oplysninger under Udskriv brochuerer og PDF-porteføljer.

Udskriv brochurer



Du kan enten udskrive kommentarer på en oversigtsliste, eller hvor de er (som
gule sedler på en side).

Gør et af følgende:

Oversigt – klik på Sammenfat kommentarer i området Kommentarer og
formularer.

Tegning af opmærkninger – vælg Dokumenter og opmærkninger i området
Kommentarer og formularer.

Kommentarer på siden – Følg disse trin:

1. Åbn dialogboksen Indstillinger, klik på kategorien Kommentarer til venstre,
og vælg Udskriv noter og pop op-meddelelser.

2. Deaktiver Skjul pop op-kommentarer, når Kommentarlisten er åben.
3. Åbn de pop op-kommentarer, du vil udskrive.
4. Tilpas deres placering på siden, så de ikke overlapper eller går ud over

siden.

5. Klik på værktøjet Udskriv .
6. Vælg Dokumenter og opmærkninger i området Kommentarer og formularer.

Du kan udskrive en del af en side i en PDF-fil. Brug værktøjet Snapshot
(Rediger > Tag et snapshot) for kun at markere det område, du vil
udskrive. Området kan være tekst, grafik eller begge dele. Du kan udskrive det
markerede område i fuld størrelse eller tilpasse det til papiret.

1. Vælg Rediger > Tag et snapshot
2. Tegn et rektangel for at markere en del af en side
3. Vælg Filer > Udskriv
4. Vælg Valgt grafik i dialogboksen Udskriv.

Udskriv kommentarer

Udskriv en del af en side



Du kan oprette en enhedsafhængig PostScript-fil af et dokument. Den oprettede
fil indeholder kode til aktivering og styring af bestemte enhedsfunktioner, hvilket
gør den mindre kompatibel med andre enheder end målenheden. Brug Gem
som andet > Flere indstillinger > PostScript for at opnå bedre resultater, når du
opretter PostScript-filer.

Klik på knappen Avanceret, vælg Udskriv til fil, og klik derefter på OK.

Til toppen

Dokument

Dokumenter og opmærkninger

Dokument og stempler

Kun formularfelter

Sammenfatte kommentarer

Udskriv til fil

Indstillinger i dialogboksen Udskriv

De fleste indstillinger i dialogboksen Udskriv i Acrobat er de samme som i andre programmer. Nogle af
indstillingerne kan imidlertid variere afhængigt af printeren, og hvad du har valgt at udskrive.

Kommentarer og formularer

Indstillingerne Kommentarer og formularer styrer, hvilket af det synlige indhold der udskrives.

Udskriver dokumentindhold og formularfelter.

Udskriver dokumentindhold, formularfelter og kommentarer.

Udskriver dokumentet, formularfelter og stempler, men ingen andre opmærkninger,
f.eks. notekommentarer og blyantstreger.

Udskriver interaktive formularfelter, men udskriver ikke dokumentets indhold.

Opretter et separat PDF-dokument med kommentarer i et dokument, som du
kan udskrive. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du udskriver fra en webbrowser eller udskriver flere
dokumenter i PDF-porteføljer.

Sider til udskrivning

Indstillingerne Sider til udskrivning angiver, hvilke sider eller hvilket sideområde der skal udskrives.



Aktuel side

Sider

Flere indstillinger

Aktuel visning/valgt grafik

Ulige eller lige sider

Sider i omvendt rækkefølge

Automatisk stående/liggende

Til toppen

Udskriver den side, der er synlig i den aktuelle visning.

Angiver det sideområde, der skal udskrives. Brug en bindestreg til adskille numre i et område. Brug et
komma til at adskille individuelle sider eller sideområder (f.eks. 6, 10-31, 42). Hvordan du angiver numre,
afhænger af indstillingen Sidevisning. Hvis Brug logiske sidenumre er markeret, angiver du numre, der svarer
til sidenummereringen. Hvis f.eks. den første side i et dokumentet er nummereret med iii, angiver du iii for at
udskrive den pågældende side. 

Angiv siden med en bindestreg for at udskrive fra en specifik side til slutningen af dokumentet. Hvis du for
eksempel skriver "11-" udskrives side 11 og til og med sidste side i dokumentet.

Viser flere indstillinger til at vælge, hvilke sider der udskrives.

(Klik på Flere indstillinger under Sider til udskrivning.) Udskriver det
område, der i øjeblikket er synligt, de valgte sider eller den tekst og grafik, der er kopieret med
værktøjet Snapshot. Indstillingsnavnet ændres, afhængigt af om du har valgt sider eller anvendt
værktøjet Snapshot.

Vælg, hvilke sider der skal udskrives: Alle sider i området,  Kun ulige sider
eller Kun lige sider. Hvis du f.eks. angiver området til 2, 7-10 og vælger Kun lige sider, udskrives
kun side 2, 8 og 10.

Udskriver siderne i omvendt rækkefølge. Hvis sideområderne er
angivet, udskrives siderne i omvendt rækkefølge af den rækkefølge, de blev angivet. Hvis f.eks.
boksen Sider viser 3-5, 7-10, udskrives side 10-7 og derefter 5-3, hvis Sider i omvendt rækkefølge er
valgt.

Retning

Vælger automatisk den sideretning, der bedst passer til indhold og papir.
Eksempelvis kan et regneark blive udskrevet liggende, mens et nyhedsbrev kan udskrives på højkant.
Indstillingen Automatisk portræt/landskab overskriver den retning, der er valgt under Sideopsætning.

Yderligere ressourcer

Få flere oplysninger under fora om udskrivning og fortryk.

Udskriv Lag

Når du udskriver et PDF-dokument med lag, udskrives normalt kun den del af indholdet, der er synligt på
skærmen. Den, som har oprettet en lagdelt PDF-fil, kan kontrollere, hvad der udskrives, uanset om det kan
ses på skærmen eller ej. Den, som har oprettet en PDF-fil, kan kræve, at vandmærker udskrives, eller
forhindre, at fortrolige oplysninger udskrives. Hvis dokumentet er defineret til at udskrive andet indhold, end
det der kan ses på skærmen, vises en meddelelse i dialogboksen Udskriv. Billedeksemplet i dialogboksen

http://acrobatusers.com/forum/printing-prepress/


Bemærk:

Bemærk:

Udskriver altid

Udskriver aldrig

Udskriver når synlig

Bemærk:

Til toppen

Bemærk:

Udskriv viser altid siden, som den udskrives.

Hvis du vil arbejde med lag i Acrobat, skal du konvertere kildedokumentet til PDF ved hjælp af en
forudindstilling, der bevarer lag, som f.eks. Acrobat 6 (PDF 1.5) eller nyere.

Visning af, hvordan lag udskrives

1. Klik på ikonet Lag  i Navigationspanelet. (Hvis ikonet Lag ikke er synligt, skal du vælge
Vis > Vis/Skjul > Navigationspaneler > Lag.)

2. Vælg Anvend tilsidesættelser af udskrivning from the Options menu.

Afhængigt af de indstillinger for synlighed, der blev angivet, da PDF-filen blev
oprettet, kan Anvend tilsidesættelser af udskrivning være utilgængelig i menuen
Indstillinger.

Ændring af udskriftsindstillinger for et lag

1. Klik på ikonet Lag  i navigationspanelet. (Hvis ikonet Lag ikke er synligt, skal du vælge
Vis > Vis/Skjul > Navigationspaneler > Lag.)

2. Udvid området Lag, vælg et lag, og vælg derefter Lagegenskaber i menuen Indstillinger 
.

3. Vælg et af følgende i pop op-menuen Udskriv i dialogboksen Lagegenskaber:

Tvinger laget til udskrift.

Tvinger laget til ikke at udskrive.

Matcher det udskrevne output med det, der ses på skærmen.

Du kan åbne dialogboksen Lagegenskaber i Reader, men du kan ikke ændre
indstillingerne.

Opret printerforudindstillinger

En PDF-fil kan indeholde et sæt printerforudindstillinger, en gruppe dokumentspecifikke værdier, der bruges
til at angive grundlæggende udskriftsindstillinger. Ved at oprette en printerforudindstilling til et dokument kan
du undgå at angive bestemte indstillinger manuelt i dialogboksen Udskriv, hver gang du udskriver
dokumentet. Det er bedst at definere udskrivningsindstillingerne for en PDF-fil på det tidspunkt, hvor du
opretter den. Forudindstillinger for udskrivning giver imidlertid en måde at føje grundlæggende
udskrivningsindstillinger til en PDF-fil når som helst.

1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen Avanceret.

2. Angiv indstillingerne i sektionen Udskriv dialogforudindstillinger, og klik på OK.

Næste gang du åbner dialogboksen Udskriv, indstilles værdierne til de printerforudindstillede værdier. Disse
indstillinger bruges også, når du udskriver PDF-dokumenter enkeltvis i en PDF-portefølje.

Hvis du vil bevare en printerforudindstilling for en PDF-fil, skal du gemme PDF-filen, efter at du har
oprettet printerforudindstillingen.

Udskriv dialogforudindstillinger



Sideskalering

Standard

Ingen

Bemærk:

Duplekstilstand

Simpleks

Dupleks vend lang side

Dupleks vend kort side

Papirkilde efter sidestørrelse

Udskriv sideområde

Antal kopier

Til toppen

Udfylder på forhånd menuen Sideskalering i dialogboksen Udskriv med den valgte indstilling:

Anvender programmets standardindstilling, som er Formindsk til område, der kan
udskrives.

Forhindrer automatisk skalering til at passe til det område, der kan udskrives. Brug denne
indstilling til at bevare skaleringen i tekniske dokumenter eller den nødvendige punktstørrelse af
juridiske årsager.

Menuen Sideskalering i dialogboksen Udskriv viser flere indstillinger, men du kan ikke udfylde
dialogboksen med disse indstillinger. Vælg én af disse indstillinger, når du udskriver.

Du opnår det bedste resultat med en printer, der understøtter dobbeltsidet udskrivning, hvis
du vælger en indstilling til dobbeltsidet udskrivning.

Udskriver på den ene side af papiret.

Udskriver på begge sider af papiret, så papiret vender langs den lange
side.

Udskriver på begge sider af papiret, så papiret vender langs den korte side.

Vælger indstillingen med det samme navn i dialogboksen Udskriv. Bruger
PDF-sidestørrelsen til af vælge outputbakke i stedet for indstillingen til sideopsætning. Denne indstilling er
nyttig i forbindelse med udskrivning af PDF-filer, der indeholder flere sidestørrelser, på printere med
outputbakker i flere størrelser.

Udfylder boksen Sider i afsnittet Udskriftsområde i dialogboksen Udskriv med de
sideområder, du indtaster her. Denne indstilling kan være en fordel i en proces, hvor dokumenter inkluderer
både instruktionssider og legale sider. Hvis f.eks. side 1-2 repræsenterer instruktioner til udfyldning af en
formular, kan du konfigurere dit udskriftsjob, så det kun er formularen, der udskrives.

Udfylder boksen Kopier i dialogboksen Udskriv. Vælg et tal fra 2 til 5, eller vælg Standard for at
bruge programmets standard, som er én kopi. Denne begrænsning forhindrer, at der udskrives flere kopier,
hvis dette ikke ønskes.

Hvorfor kan jeg ikke udskrive mit dokument?

Begynd med disse fejlfindingstip

Der kan være flere årsager til udskrivningsproblemer. Find problemet ved at starte med denne nyttige
TechNote: Fejlfind PDF-udskrivning | Acrobat, Reader.

PDF-filen er beskyttet med adgangskode, og udskrivning er ikke tilladt

Hvis du modtager et adgangskodebeskyttet PDF-dokument, skal du indtaste den angivne adgangskode for at
udskrive dokumentet. Nogle beskyttede dokumenter har restriktioner, som forhindrer dig i at udskrive,
redigere eller kopiere indhold i dokumentet. Hvis et dokument indeholder begrænsninger med hensyn til
udskrivning, skal du kontakte forfatteren til PDF-filen.

(Kun i Windows) Beskyttet tilstand forstyrrer



Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Til toppen

Standardindstillingen Beskyttet tilstand forbedrer sikkerheden i Reader kraftigt. For at afgøre om Beskyttet
tilstand forstyrrer i forhold til udskrivning skal du midlertidigt deaktivere den: Højreklik på dokumentet, og vælg
Indstillinger for sidevisning. Klik derefter på Generelt til venstre, og fravælg Aktiver beskyttet tilstand ved start.
Luk Reader, genstart, og prøv at udskrive dokumentet igen.

For at sikre maksimal sikkerhed skal du igen vælge Aktivér beskyttet tilstand ved start, når du er
færdig med at udskrive.

Hvad skal jeg gøre, hvis Acrobat Reader DC beder om at gemme en
fil, når der udskrives et dokument?

Hvis Adobe Reader beder om at gemme en fil, når du klikker på Udskriv, skal du klikke på Avanceret i
dialogboksen Udskriv og fravælge indstillingen Udskriv til fil.

Bemærk!

Sørg for, at du har valgt en fysisk printer til at udskrive med og ikke Adobe
PDF/XPS/Send note eller en anden virtuel printer.
Indstillingen Udskriv til fil var tilgængelig i selve dialogboksen Udskriv indtil Acrobat 10.X-
versioner.

Hvordan udskriver jeg kommentarer, der er tilgængelige i PDF-
dokumentet?

Der er visse anmærkninger (f.eks. pop op-noter), som er tilgængelige i PDF-dokumentet, og hvor
anmærkningerne ikke udskrives som standard, medmindre du ønsker, at de skal udskrives.

Dette er et tilsigtet design, så sådanne anmærkninger ikke forhindrer visningen af det indhold, der er
tilgængeligt under dem.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du ønsker, at de udskrives. Sådan udskriver du pop op-noter og andre
anmærkninger:

1. Gå til Rediger > Indstillinger.
2. Klik på Kommentering.
3. Aktivér indstillingen "Udskriv noter og pop op-tekst".

Acrobat Reader DC går ned ved udskrivning/Acrobat Reader DC
udskriver ikke efter tryk på knappen Udskriv

Dette kan skyldes en beskadiget installationsfil til Adobe Acrobat. For at kunne løse dette problem skal du
sørge for, at du bruger den seneste version af Adobe Reader/Acrobat-programmet.

Hvis du ser dette problem med den seneste version:

1. Fjern Acrobat Reader ved hjælp af hjælpeprogrammet Acrobat Cleaner.
2. Geninstaller Adobe Reader.

Se også
Udskrivning af brochurer og PDF-porteføljer
Udskrivning af PDF-filer i brugerdefinerede størrelser
Udskrivning af komplekse PDF-filer
Udskrivning af PDF-filer i farver (Acrobat Pro DC)
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Om brochurer
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Udskrive PDF-filer i en PDF-portefølje
Udskriv fra fanen Bogmærker

Artikel med links til alle udskriftsemner
Grundlæggende PDF-udskrivningsopgaver

Om brochurer

Hæfter er dokumenter med flere sider, der bliver arrangeret på papirark, der kommer i den rigtige
siderækkefølge, når de bukkes om. Du kan oprette hæfter med klammehæftning med 2 klammer, hvor to
sider side om side, der har udskrivning på begge sider, foldes én gang og hæftes langs foldningen. Første
side udskrives på samme udskrevne side som sidste side. Anden side udskrives på samme side som den
næstsidste side osv. Hver side centreres automatisk på arket, og store sider skaleres (formindskes), så de
passer til udskriftsområdet. Når du samler, folder og hæfter siderne med udskrivning på begge sider, er
resultatet en samlet bog med korrekt sidenummerering.

Hvis du vil udskrive brochurer, skal din printer understøtte enten automatisk eller manuel dobbeltsidet
udskrivning (udskrivning på begge sider af papiret) Manuel dobbeltsidet udskrivning kræver to separate
udskrivninger: en, hvor der udskrives på forsiden, og en anden, hvor der udskrives på bagsiden. Hvis du vil
undersøge, om din printer understøtter dupleks-udskrivning, skal du se i printermanualen eller kontakte
printerproducenten.

Flersidet dokument (venstre), sider arrangeret i hæftelayout (midt for) og sider udskrevet og foldet til et nyt
hæfte (højre)

Udskriv en brochure

1. Vælg Filer > Udskriv, og markér printeren.

2. Angiv, hvilke sider der skal udskrives:

Vælg Alle for at udskrive alle sider fra forside til bagside.
Hvis du vil opdele et større hæfte i mindre grupper, skal du vælge Sider og angive et
sideområde for den første gruppe. Udskriv hvert sideområde separat.

3. Klik på Brochure.



Erstatningshæfte

Roter automatisk på hver side

Ark fra

Binding
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4. Hvis du vil udskrive visse sider på andet papir eller fra anden papirbeholdning, skal du
angive de sider, der anvender funktionen Fra/til. Klik på knappen Egenskaber, og vælg
den korrekte papirbakke og andre indstillinger, der måtte være nødvendige.

5. Vælg indstillinger for ekstra sidehåndtering. Billedeksemplet skifter, når du angiver
indstillinger.

Bestemmer, hvilke sider af papiret der udskrives. Vælg Begge sider
for automatisk at udskrive begge sider af papiret (din printer skal understøtte automatisk
dobbeltsidet udskrivning). Vælg Kun forside for at udskrive alle de sider, der vises på
forsiden af papiret. Når disse sider er udskrevet, skal du vende dem, vælge Filer >
Udskriv igen og vælge Kun bagside. Afhængigt af printermodellen kan det være
nødvendigt at vende og omarrangere sider, så de kan udskrives på bagsiderne.

Brug en anden papirbakke til at udskrive bagsiden af siderne for at forhindre, at
andre, der anvender printeren, udskriver dine sider, før du får udskrevet dem på
bagsiden.

Roterer automatisk hver side, så den passer bedst
muligt i udskriftsområdet.

Angiver det første og det sidste ark, der skal udskrives. Acrobat bestemmer,
hvilke ark der skal udskrives for at udføre udskriftsjobbet. Hvis du for eksempel har et
dokument på 16 sider, udskrives side 1 til og med side 4.

Bestemmer bindingens retning. Vælg Venstre til tekst med en læseretning fra
venstre mod højre. Vælg Venstre (Stående) til papir, der foldes på den lange side, hvor
udskriftsområdet er langt og smalt. Vælg Højre til tekst med en læseretning fra højre
mod venstre eller den asiatiske lodrette læseretning. Vælg Højre (Stående) til papir, der
foldes på den lange side.

Sammenlign højre indbinding med Højre (Stående).

Udskrive PDF-filer i en PDF-portefølje

En PDF-portefølje indeholder flere dokumenter, der er samlet i én PDF-fil. Du kan udskrive komponent-PDF-
filerne i en PDF-portefølje enkeltvis eller samlet. Dokumenter udskrives i alfabetisk rækkefølge, uanset
filernes rækkefølge.

Hvis du vil omdøbe en fil eller ændre filernes rækkefølge i en PDF-portefølje, skal du bruge
detaljevisningen. Se Arbejd med komponentfiler i en PDF-portefølje.
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Bemærk:

1. Åbn PDF-porteføljen. Hvis du kun vil udskrive visse PDF-filer, skal du markere de filer.

2. Vælg Filer > Udskriv, og vælg derefter en af følgende:

Udskriver alle PDF-filerne i PDF-porteføljen.

Udskriver de markerede PDF-filer. Denne funktion er kun tilgængelig,
når der er markeret flere filer på listen over komponentdokumenter.

3. Vælg tilgængelige udskrivningsindstillinger, og klik på OK.

Du skal bruge det oprindelige program til at udskrive de komponentfiler, der ikke er PDF-filer. Hvis
du vil åbne en komponentfil i det oprindelige program, skal du højreklikke på filen og vælge Åbn fil i
oprindeligt program. (Det oprindelige program skal være installeret, før du kan åbne filen).

Udskriv fra fanen Bogmærker

Du kan udskrive de sider, der er knyttet til bogmærker direkte fra fanen Bogmærker. Bogmærker vises i
hierarkisk rækkefølge med overordnede bogmærker og underordnede (afhængige) bogmærker. Hvis du
udskriver et overordnet bogmærke, udskrives alt sideindhold, der er tilknyttet de underordnede bogmærker,
også.

Ikke alle bogmærker viser sideindhold og kan derfor ikke udskrives. For eksempel åbner nogle bogmærker en
fil eller afspiller en lyd. Hvis du vælger en blanding af bogmærker, der kan udskrives, og bogmærker, der ikke
kan udskrives, ignoreres de bogmærker, der ikke kan udskrives.

Bogmærker, der er oprettet på grundlag af kodet indhold, viser altid sideindhold, da det kodede
indhold repræsenterer elementer, der kan udskrives, i dokumentstrukturen, for eksempel overskrifter og
figurer.

1. Åbn en PDF-fil med bogmærker. Vælg om nødvendigt Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Bogmærker, så bogmærkerne vises i navigationsruden.

2. Marker et eller flere bogmærker, og højreklik derefter på markeringen.

3. Vælg Udskriv side(r) i menuen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Vis, hvordan farver påvirkes af overprint (Acrobat Pro DC)

Tilstanden Overprint giver en simulering på skærmen, der viser et billede af blanding og overprint i
farvesepareret output. Overprinteffekter kan også simuleres, når du sender til en sammensat udskriftsenhed.
Begge disse metoder er nyttige ved korrektur af farveseparerede dokumenter.

Sammenlign illustrationsudseende på skærm (venstre) og udskrevet illustration (højre).

Administration af farve (Acrobat Pro DC)

Når du udskriver et farvestyret RGB- eller CMYK-dokument, kan du angive yderligere
farvestyringsindstillinger for at holde farverne konsistente i outputtet. Lad os f.eks. antage, at dokumentet
indeholder en profil, der er skræddersyet til prepress-output, men du vil gerne kontrollere farverne på en
skrivebordsprinter. Du kan midlertidigt konvertere dokumentets farve til farverummet på skrivebordsprinteren i
panelet Farvestyring i dialogboksen Avancerede udskriftsindstillinger. Printerens profil bruges i stedet for den
aktuelle dokumentprofil, når der udskrives. Derudover kan du sende farvedata som RGB-værdier til printere
ved hjælp af forskellige RGB-profiler.

Om sammensat udskrivning (Acrobat Pro DC)

Når du udskriver en PDF-fil i farve, udskrives alle farverne i filen på én plade. Denne proces kaldes
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sammensat udskrivning. De tilgængelige indstillinger i panelet Output i dialogboksen Avanceret
udskriftsopsætning afhænger af den valgte printer.

Billedmateriale, der skal gengives til kommerciel brug, og som indeholder mere end en enkelt farve, skal
udskrives på separate kopiskabeloner – én for hver farve. Denne proces kaldes farveseparation. Hvis du
opretter farveseparationer, kan du udskrive en sammensat fil med farve eller gråtoner til korrektur for at
kontrollere arbejdet.

Overvej følgende, når du udskriver sammensatte job:

Eventuelle overprintindstillinger, som du vælger, udskrives kun korrekt på en printer, der
understøtter overprint. Da de fleste desktopprintere ikke understøtter overprint, kan du
simulere effekterne af overprint ved at vælge Simulering af overprint i panelet Output i
dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Vær opmærksom på, at hvis du vælger
Simulering af overprint, konverteres staffagefarver til procesfarver til udskrivning. Hvis du
har til hensigt at bruge en fil til det endelige output, skal du ikke vælge denne indstilling.

Når du udskriver til en sort-hvid-printer, frembringes der en sammensat version af siderne
i gråtoner (medmindre du vælger indstillingen Udskriv farve som sort i dialogboksen
Udskriv. I så fald udskrives al ikke-hvid farve som sort). Hvis dokumentet indeholder
farve, skal du visuelt rette gråtonerne, som bruges til at simulere denne farve. Den
gråtone, der simulerer en 20%-nuance af gul, er f.eks. lysere end 20%-nuancen af sort,
da gul er synligt lysere end sort.

Husk, at farveprintere ligesom skærme kan gengive farver meget forskelligt. Derfor er korrekturen
fra grafikeren den bedste metode til at kontrollere, hvordan det færdige dokument kommer til at se ud.

Udskriv sammensatte farver (Acrobat Pro DC)

1. Vælg Filer > Udskriv, og vælg en printer.

2. Angiv indstillinger for sidehåndtering.

3. Vælg Dokument og stempler i menuen Kommentarer og formularer for at udskrive alt
synligt indhold.

4. Klik på Avanceret, og vælg Output i venstre side af dialogboksen.

5. Vælg en indstilling for sammensat farve i menuen Farve.

6. Angiv andre farve- og outputindstillinger, og klik på OK.

7. Hvis dokumentet indeholder objekter med gennemsigtighedsindstillinger, skal du vælge
en indstilling fra menuen Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed.

8. (Kun PostScript-udskrivning) Vælg indstillinger i panelet PostScript-indstillinger.

Om separationer (Acrobat Pro DC)

Med henblik på at fremstille separationer i høj kvalitet hjælper det at have grundlæggende kendskab til tryk,
herunder linjerastere, opløsning, procesfarver og staffagefarver.

Hvis du bruger et trykkeri til at fremstille separationer, bør du have et tæt samarbejde med dets eksperter, før
du starter et job og under processen.

For at gengive farve- og halvtonebilleder opdeler maskinen normalt grafikken på fire plader med en plade til
hver af billedets fire dele: cyan (C), gul (Y), magenta (M) og sort (K). Når den korrekte trykfarve bruges, og
der trykkes i register, kombineres farverne, så de gengiver den oprindelige grafik. Processen med at opdele
billedet i to eller flere farver kaldes farveseparation, og de film, pladerne fremstilles ud fra, kaldes
separationer.
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Sammensat (til venstre) og separationer (til højre)

Udskrive farveseparationer (Acrobat Pro DC)

Acrobat understøtter værtsbaserede separationer og in-RIP-separationer. Hovedforskellen mellem dem er,
hvor separationer oprettes – i værtscomputeren (det system, der bruger Acrobat og printerdriveren) eller i
outputenhedens RIP.

Ved værtsbaserede separationer opretter Acrobat PostScript-oplysninger for hver af de separationer, der
kræves til dokumentet, og sender oplysningerne til outputenheden. Ved in-RIP-separationer udføres arbejdet
med at separere en fil ved hjælp af RIP’en. Denne fremgangsmåde tager ofte mindre tid end at oprette
værtsbaserede separationer, men den kræver en PostScript 3-outputenhed med RIP-separationsevner.
Fremstilling af in-RIP-separationer kræver, at din PPD-fil understøtter in-RIP-separationer. Derudover skal du
have adgang til en PostScript 3-outputenhed eller en PostScript Level 2-enhed, der understøtter in-RIP-
separationer.

Forberede udskrivning af separationer

Før du udskriver separationer, skal du gøre følgende:

Kalibrer skærmen. Se Kalibrer og opret profil til din skærm.
Angiv, om dokumentet indeholder diffuseringsoplysninger, hvis disse kendes. Se Angiv
tilstedeværelsen af diffuseringsoplysninger.
Vis separationer og resultater af samkopiering af gennemsigtighed. Se Se
farveseparationer og Se, hvilke områder af illustrationerne der gøres flade.
Udfør forhåndskontroller ved hjælp af de ønskede kriterier. Se Preflight-profiler.

Hvis du bruger et trykkeri til at fremstille separationer, bør du have et tæt samarbejde med dets
eksperter, før du starter et job og under processen.

Udskriv separationer

1. Vælg Filer > Udskriv, og vælg en printer.

2. Vælg en indstilling i menuen Kommentarer og formularer.

3. Vælg udskriftsområde og indstillinger for sidehåndtering.

4. Klik på Avanceret.

5. Hvis du oprettede en brugerdefineret udskriftsindstillingsfil med de relevante
separationsindstillinger, skal du vælge den i menuen Indstillinger øverst i dialogboksen
Avanceret udskriftsopsætning.

6. Vælg Output til venstre, og vælg en indstilling i menuen Farve:

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-profiles.html#calibrate_and_profile_your_monitor
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/previewing-output-acrobat-pro.html#preview_color_separations
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/previewing-output-acrobat-pro.html#preview_color_separations
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/transparency-flattening-acrobat-pro.html#preview_which_areas_of_artwork_will_be_flattened
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/preflight-profiles-acrobat-pro.html#preflight_profiles_acrobat_pro
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Vælg Separationer, hvis PPD-filen ikke understøtter in-RIP-separationer.

Vælg In-RIP-separationer, hvis PPD-filen understøtter in-RIP-separationer.
Diffuseringsindstillinger vises. Vælg Adobe In-RIP eller Fra i menuen Diffusering. Hvis
du vælger Adobe In-RIP, skal du klikke på Forudindstillet diffusering og vælge en
forudindstilling. Klik på OK.

7. Angiv indstillinger for halvtonerasterfrekvens og for den vinkel, som den valgte trykfarves
halvtoneraster roteres med.

8. Hvis dokumentet indeholder objekter med gennemsigtighedsindstillinger, skal du vælge
en indstilling fra menuen Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed.

9. Fjern markeringen fra de farver, du ikke vil separere, i Trykfarvestyring.

De fire procesfarver (cyan, magenta, gul og sort) vises altid øverst på farvepladelisten
efterfulgt af staffagefarver i alfabetisk rækkefølge.

10. Klik på knappen Trykfarvestyring for at ændre trykfarveindstillingerne til
farveseparationer.

11. Klik på kontrolmærker og beskæringer til venstre, og vælg Alle kontrolmærker.

12. Klik på PostScript-indstillinger til venstre, og vælg de ønskede indstillinger. Klik på OK for
at lukke dialogboksen, og klik derefter på OK igen for at udskrive separationerne.

Yderligere ressourcer

Få flere oplysninger om avanceret PDF-udskrivning under:

Adobe PDF i arbejdsforløbet Produktion til udskrivning
www.adobe.com/studio/print/pdfs/PDF_wp_A9_updates_july08.pdf.

 

Angiv tilstedeværelsen af diffuseringsoplysninger (Acrobat Pro DC)

Hvis du sender dine PDF-filer til en trykleverandør, kan du bruge dialogboksen Dokumentegenskaber til at
angive, om en PDF-fil indeholder diffuseringsoplysninger. Dette kan hjælpe med at forhindre
serviceleverandøren i evt. at tilføje modstridende diffuseringskommandoer til filen. Du kan enten importere
diffuseringsoplysninger sammen med andre PostScript-oplysninger fra redigeringsprogrammet eller de kan
oprettes i Acrobat ved hjælp af de forudindstillinger, der understøttes af Adobe In-RIP-diffusering.

1. Åbn PDF-filen, og vælg Filer > Egenskaber.

2. Klik på fanen Avanceret.

3. Vælg en indstilling i menuen Diffusering, og klik på OK.

Filen indeholder diffuseringsoplysninger.

Filen indeholder ikke diffuseringsoplysninger.

Du ved ikke, om filen indeholder diffuseringsoplysninger.

Lagring af separeringer som PostScript (Acrobat Pro DC)

http://www.adobe.com/studio/print/pdfs/PDF_wp_A9_updates_july08.pdf
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Alt efter hvilken prepress-software der anvendes, kan servicebureauet måske udføre prepress-funktioner som
diffusering, separation og OPI-udskiftning på outputenhedens RIP. Derfor vil serviceudbyderen muligvis
foretrække at modtage en sammensat PostScript-fil af dokumentet, der er optimeret til In-RIP-separationer,
frem for en forudsepareret PostScript-fil.

Hvis du gemmer filen som PostScript, gemmes de separationsindstillinger, PPD-oplysninger og alle de
farvekonverteringer, du har angivet i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning.

Brug kommandoen Gem som i stedet for indstillingen Skriv til fil i dialogboksen Udskriv for at få de bedste
resultater, når du genererer PostScript-filer som genbrug under udskrivningen.

Relaterede links
Om farvestyring
Arbejde med farveprofiler
Trykfarvestyring, oversigt
Om samkopiering
Få vist output
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Udskriv et stort dokument
Skalere et dokument til udskrivning
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Udskriv et stort dokument

Du kan udskrive dokumenter i store formater, f.eks. plakater eller bannere, ved at dele siden i flere ark papir
(dette kaldes "Opdeling af sider"). Indstillingen Opdeling af sider beregner, hvor mange ark papir der skal
bruges. Du kan tilpasse størrelsen af originalen, så den på bedst mulig vis passer papiret, og angive, hvor
meget "fliserne" skal overlappe. Derefter kan du sætte fliserne sammen.�

Du kan også øge størrelsesforholdet på et dokument i standardstørrelse og udskrive det på flere sider.

1. Vælg Filer > Udskriv.

2. Klik på plakat.

3. (Valgfrit) Anvend en af disse indstillinger, idet der henvises til billedeksemplet for at
kontrollere outputresultaterne:

Justerer skaleringen. Skaleringen påvirker, hvordan afsnittene på
PDF-siden tilknyttes det fysiske ark papir. (Klik på feltet Overlap for at tvinge
skærmversionen til at lave en ny tegning med den nye skaleringsværdi.)

Angiver den mindste mængde dublerede oplysninger, der skal udskrives på
hver flise, så det bliver nemt at samle dem. Indstillingen Overlap bruger den måleenhed,
der er angivet for dokumentet. Værdien skal være større end den mindste margen for de
områder, printeren ikke kan udskrive på. Du kan angive et overlap på op til halvdelen af
dokumentsidens korteste side. Fliser for en side, der måler 11 gange 17 tommer (279,4
mm gange 431,8 mm), kan f.eks. overlappe op til 5,5 tommer (139,7 mm).

Inkluderer PDF-navnet, udskriftsdato og flisekoordinat på hvert ark. For
eksempel betyder Side 1 (1,1) række 1, kolonne 1 på første side. Flisekoordinater bruges
til at samle fliserne igen.

Udskriver mærker i hvert hjørne af de fliseinddelte sider, så det bliver
lettere at samle siderne. Brug denne indstilling i forbindelse med indstillingen Overlap.
Når du angiver en overlappende kant og derefter lægger disse kanter henover, kan du
bruge skæremærkerne til at justere fliserne.

Inddeler kun store sider og udskriver standardsider, som de er.

Skalere et dokument til udskrivning
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Tilpas

Formindsk sider i overstørrelse

Brugerdefineret skala

Bemærk:

Acrobat kan automatisk skalere en PDF-fil, så den passer til papiret, eller du kan tilpasse sidernes størrelse
ved at indstille en bestemt procentdel.

1. Vælg Filer > Udskriv.

2. Klik på størrelse, og vælg en af følgende indstillinger:

Skaler små sider op og store sider ned for at passe til papiret.

Ændrer kun størrelsen på store sider til at passe til
papiret, og udskriver små sider, som de er.

Tilpasser størrelsen af siderne med den angivne procentdel.

Hvis du ikke kan se indstillingen Sideskalering, skal du klikke på pilen ud for
menuen Printer for at få vist flere kontrolelementer i dialogboksen Udskriv.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Avancerede indstillinger for udskrivning af PDF-filer

Til toppen

Til toppen

Bemærk:

Til toppen

Om avancerede udskriftsindstillinger
Angiv avancerede udskriftsindstillinger (Acrobat Standard)
Indstil avancerede udskriftsindstillinger (Acrobat Pro DC)
PostScript-indstillinger
Indlæsning af asiatiske skrifttyper til en printer
Outputindstillinger (Acrobat Pro DC)
Angiv frekvens for halvtoneraster (Acrobat Pro DC)
Angiv emulsion og billedbelysning (Acrobat Pro DC)
Medtag kontrolmærker og beskæringer (Acrobat Pro DC)
Indstillinger for farvestyring (Acrobat Pro DC)

Artikel med links til alle udskriftsemner
Grundlæggende PDF-udskrivningsopgaver

Om avancerede udskriftsindstillinger

Hvis normale udskriftsindstillinger ikke giver de forventede resultater, kan du være nødt til at angive
indstillinger i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Hvis det udskrevne dokument f.eks. ikke passer til
dokumentets visning på skærmen, kan det være nødvendigt at udskrive dokumentet som et billede (kun
PostScript-printere). Eller du skal overføre skrifttyperne til printeren, når du skal udskrive dokumentet, hvis en
PDF-fil bruger skrifttyper, der ikke er integreret.

Andre avancerede udskriftsindstillinger i Acrobat Pro DC gør det muligt at føje printermærker til dit udskrevne
output og vælge, hvordan farve skal håndteres.

Angiv avancerede udskriftsindstillinger (Acrobat Standard)

Dialogboksen Avancerede udskriftsopsætning er både tilgængelig for PostScript-printere og ikke-PostScript
printere.

1. Klik på Avanceret i udskriftsdialogboksen.

Hvis du vil have flere oplysninger om en indstilling, skal du vælge den. En beskrivelse
vises nederst i dialogboksen.

2. Angiv indstillinger, og klik derefter på OK.

Acrobat indstiller PostScript-niveauet automatisk på grundlag af den valgte
printer.

Indstil avancerede udskriftsindstillinger (Acrobat Pro DC)



Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

Regel for skrift og ressource

Send ved Start

Send efter område

Udskriftsindstillinger bevares, indtil du ændrer dem. Når du ændrer en indstilling, opdateres
indstillingsværdien automatisk fra Acrobat-standard til Brugerdefineret, og de nye indstillinger bevares. Du
kan også gemme brugerdefinerede indstillinger under et entydigt navn.

1. Klik på Avanceret i udskriftsdialogboksen.

2. Hvis der findes en udskriftsindstillingsfil med de ønskede indstillinger, skal du vælge den
i menuen Indstillinger. Ellers skal du vælge Acrobat-standard.

Hvis du vil have flere oplysninger om en indstilling, skal du vælge den. Der vises en
beskrivelse af indstillingen nederst i dialogboksen.

3. Hvis normal udskrivning ikke frembringer de ønskede resultater, skal du vælge Udskriv
som billede og vælge en opløsning på rullelisten.

4. Vælg et hvilket som helst panel i venstre side i dialogboksen Avanceret
udskriftsopsætning, og angiv indstillinger for sammensat output eller separationsoutput.

Nogle indstillinger i dialogboksen Udskriv påvirker indstillingerne i
dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Hvis du f.eks. vælger indstillingen Udskriv
farve som sort (Windows), påvirker det farveindstillingerne i Avanceret
udskriftsopsætning.

Angiv farve og andre outputindstillinger Se Outputindstillinger.

Angiv indstillinger for printermærker Se Medtag kontrolmærker og forløb.

Angiv indstillinger for PostScript-printere. Se Indstillinger for PostScript.

Acrobat indstiller PostScript-niveauet automatisk på grundlag af den valgte
printer.

Angiv indstillinger for farvestyring. Se Indstillinger for farvestyring.

5. Hvis du vil gemme indstillingerne under et entydigt navn, skal du klikke på Gem som,
angive et filnavn og klikke på OK.

6. Klik på OK for at godkende indstillingerne og vende tilbage til dialogboksen Udskriv.

PostScript-indstillinger

Brug panelet Postscript-indstillinger i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning for at angive indstillinger for
en bestemt PostScript-printer. I disse indstillinger indgår, hvordan du håndterer ikke-hjemmehørende
printerskrifttyper, og om der skal hentes asiatiske skrifttyper. Indstillingerne, der sendes i PostScript-outputtet,
kan også tilsidesætte standardindstillingerne i printeren, hvis en PDF-fil indeholder enhedsafhængige
indstillinger, som f.eks. halvtone og overførsel. For at bruge disse indstillinger skal du være tilsluttet en
PostScript-printer eller have en PostScript-printerdriver, der er installeret med en PPD-fil valgt.

Angiver, hvordan skrifttyper og ressourcer i dokumentet skal sendes til en
printer, der ikke indeholder skrifttyperne eller ressourcerne.

Indlæser alle skrifttyper og ressourcer i begyndelsen af udskriftsjobbet. Skrifttyperne
og ressourcerne forbliver på printeren, indtil jobbet er udskrevet. Denne mulighed er den hurtigste,
men bruger mest printerhukommelse.

Henter skrifttyper og ressourcer inden udskrivning af den første side, der bruger
dem, og frasorterer dem, når de ikke længere skal bruges. Denne mulighed bruger mindre
printerhukommelse. Hvis en PostScript-processor omorganiserer siderne senere i arbejdsprocessen,
kan overførslen af skrifttyperne imidlertid blive ukorrekt og resultere i manglende skrifttyper. Det er
ikke alle printere, denne indstilling kan bruges til.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/advanced-pdf-print-settings.html#color_management_options_acrobat_pro


Send for hver side

Udskrivningsmetode (Acrobat Pro DC)

Sprog (Acrobat Pro DC)

Hent asiatiske skrifttyper

Medtag reduktion af baggrundsfarve/generering af sort (Acrobat Pro DC)

Medtag halvtoner (Acrobat Pro DC)

Medtag overførselsfunktioner (Acrobat Pro DC)

Medtag fladhed (Acrobat Pro DC)

Medtag PS-formularobjekter (Acrobat Pro DC)

Korrigering af misfarvet baggrund

Brug altid værtsamling (Acrobat Pro DC)

Print som billede (Windows)/Udskriv som billede (Mac OS)

Henter alle skrifttyper og ressourcer for en given side, før siden udskrives, og
frasorterer derefter skrifttyperne, når siden er udskrevet. Denne mulighed bruger mindst
printerhukommelse.

Angiver PostScript-niveauet, der skal genereres for siderne. Vælg
det relevante PostScript-niveau til din printer.

Angiver PostScript-niveauet, der skal genereres for siderne. Vælg det relevante
PostScript-niveau til din printer.

Udskriver dokumenter med asiatiske skrifttyper, der ikke er installeret på
printeren eller integreret i PDF-dokumentet. De asiatiske skrifttyper skal være til stede på systemet.

Med generering af sort
beregnes den mængde sort, der skal bruges ved gengivelse af en bestemt farve. Reduktion af
baggrundsfarven (undercolor removal – UCR) reducerer cyan, magenta og gule komponenter som en
kompensation for den sorte, der tilføjes ved genereringen af sort. Eftersom UCR bruger mindre trykfarve,
bruges den til avispapir og ubestrøget papir.

Gør det muligt for dig at medtage integrerede halvtoner i stedet for at
bruge halvtonerne i outputenheden. Halvtoneoplysninger styrer, hvor meget farve der afsættes på en bestemt
placering på papiret. Variation af punktstørrelsen og -tætheden skaber en illusion om variationer af grå eller
kontinuerlig farve. Til et CMYK-billede bruges der fire halvtonerastere: en for hver farve blæk, der bruges i
udskrivningsprocessen.

Medtager integrerede overførselsfunktioner.
Overførselsfunktioner bruges traditionelt til at kompensere for den punktbredning eller det tab af punkter, der
forekommer, når et billede overføres til film. Punktbredning opstår, når de blækpunkter, der udgør et
udskrevet billede, er større (f.eks. på grund af spredning på papir) end i halvtonerasteren. Tab af punkter
opstår, når punkterne udskrives mindre. Med denne indstilling anvendes overførselsfunktionerne på filen, når
filen udskrives.

Gør det muligt for dig at bruge udjævningsværdien i PDF-filen, hvis der
allerede er angivet udjævningsindstillinger for PDF-filen. Hvis der ikke er angivet udjævningsindstillinger for
PDF-filen, styres den i Acrobat i forbindelse med PostScript-udskrivning. Udjævningsværdien angiver
grænsen for, hvor meget en kurve kan tilnærmes i Acrobat.

Medtager PostScript-formularobjekter for Form XObjects i
PDF-filen. Hvis du vælger denne indstilling, reduceres den overordnede størrelse på udskriftsjobbet, men der
bruges muligvis mere printerhukommelse. Et Form XObject er en beholder til grafiske objekter (herunder
stiobjekter, tekstobjekter og eksempelbilleder) i PDF-filen. Form XObjects opretter én enkelt beskrivelse af de
komplekse objekter, der kan blive vist mange gange i et enkelt dokument, f.eks. baggrundsbilleder eller
firmalogoer.

Forhindrer udskrivningsproblemer, som f.eks. røde kasser over grafik
eller sider, der udskrives spejlvendt eller på hovedet. Disse problemer kan opstå, når Acrobat eller Reader
ikke kan bruge standarden farvegengivelsesordbøger (CRD'er) på visse PostScript-printere.

Angiver, om Acrobat altid skal bruge værtssamling til udskrivning
uden at kontrollere printerdriveren. Printersamling bruges som standard i Acrobat. Printersamling sender
udskriftsjob separat til printeren og giver printeren mulighed for at registrere, hvordan siderne skal samles i
sæt. Hvis du f.eks. sender to kopier af et job på to sider, modtager printeren to job på to sider. Værtssamling
registrerer, hvordan siderne skal samles i sæt i Acrobat. Jobbet sendes derefter til printeren. Hvis du f.eks.
sender to kopier af et job på to sider, modtager printeren ét enkelt omarrangeret job på fire sider.

Udskriver sider som bitmapbilleder. Vælg
denne indstilling, hvis normal udskrivning ikke frembringer de ønskede resultater, og angiv en opløsning.



Til toppen
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Farve

Vip

Negativ

Ilægning af raster

Diffusering

Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed

Simuler overprint

Bemærk:

Denne indstilling er kun tilgængelig for PostScript-printere.

Indlæsning af asiatiske skrifttyper til en printer

Markér afkrydsningsfeltet Hent asiatiske skrifttyper i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning, hvis du vil
udskrive et PDF-dokument med asiatiske skrifttyper, der ikke er installeret på printeren eller integreret i
dokumentet. Integrerede skrifttyper hentes, uanset om denne indstilling er markeret. Du kan bruge denne
mulighed med en PostScript Level 2-printer eller højere. Hvis du vil sikre dig, at asiatiske skrifttyper kan
hentes til en printer, skal du sørge for, at du har hentet skrifttyperne til computeren ved hjælp af
Brugerdefineret eller Fuldstændig installation ved installation af Acrobat.

Hvis Hent asiatiske skrifttyper ikke er valgt, udskrives PDF-dokumentet kun korrekt, hvis de anvendte
skrifttyper er installeret på printeren. Hvis printeren har lignende skrifttyper, erstatter printeren disse. Hvis der
ikke findes egnede skrifttyper i printeren, anvendes Courier til tekst.

Hvis Hent asiatiske skrifttyper ikke frembringer de ønskede resultater, kan du udskrive PDF-dokumentet som
et bitmapbillede. Udskrivning af et dokument som et billede kan tage længere tid end at bruge en
erstatningsskrifttype.

Nogle skrifttyper kan ikke overføres til en printer, enten fordi skrifttypen er en bitmap, eller fordi
integration af skrifttypen i dokumentet ikke er tilladt. I disse tilfælde anvendes en erstatningsskrift til
udskrivning, hvorved udskriften måske ikke svarer helt til skærmvisningen.

Outputindstillinger (Acrobat Pro DC)

Brug panelet Output i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning til at angive outputindstillinger.

Viser indstillinger for sammensat og separationer. Andre indstillinger bliver tilgængelige i panelet
Output afhængigt af dit valg i denne menu. Få flere oplysninger om farvesammensætninger og separationer
under Udskrivning af farver.

Angiver sidens retning på mediet. Vend vandret for dokumenter med forkert visning, vend lodret for at
ændre lodret retning. Denne indstilling er kun aktiveret for separationer og deaktiveret for sammensatte.

Vælg denne indstilling for at udskrive dokumentet omvendt. For eksempel vises sort som hvid på
outputtet. Denne indstilling er kun aktiveret for separationer og deaktiveret for sammensatte.

Angiver kombinationerne af linjer pr. tomme (lpi) og punkter pr. tomme (dpi).

Angiver, om diffusering er fra. Klik på Forudindstillet diffusering for at administrere forudindstillet
diffusering.

Samkopierer gennemsigtige objekter i henhold til
den forudindstilling, du har valgt.

Simulerer effekterne af overprint af specialtrykfarver i sammensatte output og konverterer
staffagefarver til procesfarver til udskrivning. Selve dokumentet er uændret. Denne indstilling er velegnet til
udskrivning af enheder, der ikke understøtter overprint, og er kun tilgængelig, hvis du vælger Sammensat i
menuen Farve. Hvis du skal bruge en fil til separationer på en RIP (Raster Image Processor) eller til
slutproduktet, skal du ikke vælge denne mulighed.

Når du udskriver til en printer, der understøtter overprint, skal du sørge for, at indstillingen ikke er
markeret, så printerens egne overprintegenskaber anvendes.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/printing-color-pdfs-acrobat-pro.html#printing_color_pdfs_acrobat_pro


Brug af maks. tilgængelig JPEG2000-billedopløsning

Trykfarvestyring

Til toppen

Bemærk:

Kontrollerer, hvordan oplysninger om
opløsningsprogression, hvis sådan sker, anvendes, når PostScript genereres. Når indstillingen er valgt,
bruges der maksimal dataopløsning i billedet. Når indstillingen ikke er valgt, svarer dataopløsningen til
opløsningsindstillingerne i panelet Udjævning af gennemsigtighed.

Ændrer den måde, trykfarver behandles på, mens det aktuelle PDF-dokument er åbent. Se
Oversigt over blækstyring.

Angiv frekvens for halvtoneraster (Acrobat Pro DC)

På trykkerier simuleres halvtoner med punkter (kaldet halvtonepunkter), der trykkes i rækker (kaldet linjer
eller rasterfinhed). Linjer udskrives i forskellige vinkler, så rækkerne ikke bliver så synlige. Menuen
Rasterering i afsnittet Output i dialogboksen Udskriv viser den anbefalede rasterfinhed i linjer pr. tomme (lpi)
og opløsningen i punkter pr. tomme (dpi) på basis af den PPD, der aktuelt er valgt. I takt med at du vælger
farver på farvelisten, ændres værdierne i boksene Frekvens og Vinkel, så halvtonerasterfrekvensen og -
drejningen for den pågældende farve vises.

En høj rasterfinhed (f.eks. 150 lpi) placerer de punkter, der bruges til at oprette et billede, tæt sammen, så
det trykte billede gengives med mange detaljer, mens en lav rasterfinhed (60 lpi til 85 lpi) placerer punkterne
længere fra hinanden, hvilket giver et grovere billede. Punkternes størrelse bestemmes også af
rasterfinheden. En høj rasterfinhed bruger små punkter, mens en lav bruger store punkter. Typen af
trykproces, der skal anvendes, er den vigtigste faktor, når rasterfinheden vælges. Spørg trykkeriet, hvor fin en
rastertæthed trykpressen kan håndtere, og tilpas dine valg herefter.

Rasterfinhed

A. 65 lpi: Grovere raster til udskrivning af nyhedsbreve og tilbudsaviser B. 85 lpi: Gennemsnitlig rasterfinhed
til udskrivning af aviser C. 133 lpi: Høj rasterfinhed til udskrivning af tidsskrifter i fire farver D. 177 lpi: Stor
rasterfinhed til udskrivning af årsberetninger og billeder i kunstbøger 

PPD-filerne til fotosættere med høj opløsning har en lang række rasterfinheder med forskellige tilhørende
fotosætteropløsninger. PPD-filerne til printere med lav opløsning har typisk kun nogle få valgmuligheder for
rasterfinheder, og rasterne er normalt grovere, nemlig mellem 53 lpi og 85 lpi. De grovere rastere giver dog
det bedste resultat på trykpresser med lav opløsning. Hvis du f.eks. bruger en finere raster på 100 lpi,
forringes billedkvaliteten faktisk, når du bruger en lavopløsningspresse til det endelige output.

Følg disse trin for at angive frekvensen for halvtoneraster:

Vælg en af følgende fremgangsmåder i panelet Output i dialogboksen Avanceret
udskriftsopsætning:

Vælg en indstilling i menuen Rasterering for at vælge en af de forudindstillede
rasterfrekvenser og printeropløsningskombinationer.

Dobbeltklik på pladen, der skal tilpasses, i trykfarvelisten, hvis du vil angive en
brugerdefineret halvtonerasterfrekvens, og angiv lpi-værdien i tekstboksen Frekvens
og skærmvinkelværdien i tekstboksen Vinkel.

Før du opretter dine egne halvtoneskærme, skal du kontrollere de foretrukne
frekvenser og vinkler hos din trykningsleverandør. Vær også opmærksom på, at nogle

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html#ink_manager_overview
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Ingen

Vandret

Lodret

Vandret og lodret
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outputenheder tilsidesætter standardfrekvenser og -drejninger.

Angiv emulsion og billedbelysning (Acrobat Pro DC)

Afhængigt af trykpressens type og måden oplysninger overføres fra film til trykplader på, kan det være
nødvendigt at give trykkeriet filmnegativer eller -positiver med emulsionsiden op eller ned. Emulsion er det
fotofølsomme lag på et stykke film eller papir. Trykkerier skal typisk have negativ film i USA og positiv film i
Europa og Japan. Spørg trykkeriet, hvilken emulsionsretning, der ønskes.

Du kan skelne mellem emulsionssiden og siden uden emulsion (også kaldet grundsiden) ved at undersøge
den endelige film i god belysning. Den ene side ser mere blank ud end den anden. Den matte side er
emulsionssiden, og den blanke side er grundsiden.

Emulsionsindstillinger

A. Positivt billede B. Negativ C. Negativ med emulsionssiden nedad 

Indstillinger for emulsion og billedeksponering i dialogboksen Udskriv kan tilsidesætte eventuelle
indstillinger i printerdriveren, der er i konflikt hermed. Vælg altid udskriftsindstillinger vha. dialogboksen
Udskriv.

Følg disse trin for at angive emulsion og belysning:

1. Vælg Output i venstre side af dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning.

2. Vælg Separationer for Farve.

3. Vælg en af følgende indstillinger for Vend.

Foretager ingen ændringer i retningen af billedområdet. Tekst, der er i billedet, er
læsbar (dvs. "læsning den rigtige vej "), når det fotosensitive lag vender mod dig. Det er
standarden.

Spejler billedområdet over en lodret akse, så det er "forkert læsning".

Spejler billedområdet over en vandret akse, så det er på hovedet.

Spejler billedområdet over vandrette og lodrette akser, så det er
forkert læsning. Teksten kan læses rigtigt, når det fotofølsomme lag vender væk fra dig.
Billeder, der udskrives på film, udskrives ofte vandret og lodret.

4. Markér afkrydsningsfeltet Negativ for negative film; fjern afkrydsningen for positive film.

Indstillingen Negativ er også tilgængelig, hvis du vælger In-RIP-separationer
i menuen Farve.

Medtag kontrolmærker og beskæringer (Acrobat Pro DC)



Alle mærker

Typografi

Stregvægt

Renskæringsmærker

Beskæringsmærker

Du kan anbringe printermærker på siden for at angive grænserne for dokumentbokse, der understøttes i
Adobe PDF, f.eks. renskæringsområder og satslinjeområder. Disse mærker tilføjes ikke som sideindhold, men
indeholdes i PostScript-outputtet.

Indstillingerne i panelet Kontrolmærker og beskæring er ikke tilgængelige i følgende tilfælde:

PDF-filen indeholder printermærker tilføjet vha. en anden Acrobat-funktion, dvs. med
værktøjet Indsæt printermærker.

Beskæringsområder, satslinjeområder og renskæringsområder har alle den samme
størrelse. Beskæringsområdet er defineret i dialogboksen Beskæringsområde (se
Værktøjer > Produktion til udskrivning > Indstil sidebokse). Hvis grafikken omfatter
en beskæring, skal du sørge for, at der er plads nok i Beskæringsområdet til både
Satslinjeområdet og andre printermærker

Printerkontrolmærker

A. Renskæringsmærker B. Registreringsmærker C. Sideoplysninger D. Farvekontrolfelter E.
Beskæringsmærker 

1. Vælg Kontrolmærker og beskæringer i venstre side af dialogboksen Avanceret
udskriftsopsætning.

2. Vælg de ønskede printermærker. Mærkerne vises i eksemplet i venstre side af
dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning.

Indstillingerne Kontrolmærker og beskæring

Opretter alle printermærker på en gang.

Bestemmer mærkernes udseende. Du kan vælge InDesign-standardmærker eller mærker fra de
andre programmer, der eventuelt er med på listen.

Bestemmer stregvægtningen for renskærings-, beskærings- og pasmærker

Placerer et mærke i hvert hjørne af renskæringsområdet for at angive PDF-
renskæringsområdets grænser.

Anbringer et mærke i hvert hjørne i satslinjeområdet for at angive rammerne for PDF-
filens satslinjeområde. Et satslinjeområde definerer, hvor meget billedet fylder ud over den definerede
sidestørrelse.



Registreringsmærker

Farvekontrolfelter

Sideoplysninger
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Farvehåndtering

Acrobat-farvestyring

Udskriftsfarvestyring

Samme som kilde (ingen farvestyring)

Farveprofil

Outputfarve

Håndter kun gråtoner som K-baserede

Bevare sort

Bevar CMYK-primærfarver

Anvend indstillinger for Vis output

Placerer mærker uden for beskæringsområdet til justering af forskellige separationer i
et farvedokument.

Tilføjer en lille firkant med farve for hver gråtone eller procesfarve. Staffagefarver, der
konverteres til procesfarver, vises ved hjælp af procesfarver. Din serviceleverandør bruger disse mærker til at
justere trykfarvetæthed på udskriftspressen.

Anbringer sideoplysninger uden for beskæringsområdet på siden. Sideoplysninger omfatter
filnavn, sidenummer, aktuel dato og tid samt navnet på farveseparationen.

Indstillinger for farvestyring (Acrobat Pro DC)

Brug panelet Farvestyring i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning til at angive indstillinger for
udskrivning i farver. Få flere oplysninger om udskrivning i farver under Udskrivning af farver.

Bestemmer, om der bruges farvestyring, og i så fald om det udføres i programmet eller på
udskrivningsenheden.

Gør det muligt for dig at vælge en ICC-profil, der beskriver
destinationsoutputenheden.

Sender dokumentets farvedata direkte til printeren sammen med
dokumentets profil og lader printeren konvertere dokumentet til printerfarverummet. De endelige
resultater af farvekonverteringen kan variere fra printer til printer.

Kasserer alle farvestyringsoplysninger og sender
enhedsfarve til printeren.

Bestemmer den profil, der bruges til håndtering af farver under udskrivning.

Viser outputfarven på basis af indstillingerne i panelet Output i dialogboksen Avanceret
udskriftsopsætning.

Vælg denne indstilling for at sikre, at eventuelle gråtoner og
grafiske RGB-objekter, hvor R, G, B har samme værdier, kun udskrives med den sorte (K), når du aktiverer
farvestyring og angiver en CMYK-profil-udskrivning til en PostScript-printer

Angiver, at rene K-baserede CMYK-farver bevares som K-baserede i CMYK til CMYK-
konverteringer, der kan forekomme, når du aktiverer farvestyring og angiver en CMYK-profiludskrivning til en
Postscript-printer.

Angiver, at rene primær-baserede (kun C, Y eller K) CMYK-farver bevares i
CMYK til CMYK-konverteringer, der kan forekomme, når du aktiverer farvestyring og angiver en CMYK-
profiludskrivning til en Postscript-printer.

Simulerer det udskriftsområde, der er defineret af enheden identificeret
i menuen Simuleringsprofil i dialogboksen Vis output. (Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis
output.) Denne indstilling gør det muligt for dig at simulere udseendet af en enhed på en anden.

Relaterede links
Integrer printermærker i en PDF-fil

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/printing-color-pdfs-acrobat-pro.html#printing_color_pdfs_acrobat_pro
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Udskriv til PDF (Windows)
Udskriv til PDF (Mac OS)

I stedet for en fysisk printer kan du vælge Adobe PDF i stort set et hvilket som helst Windows- eller Mac OS -
program. Udskriv til PDF opretter en elektronisk kopi af filen, du kan gemme på disken.

Når du bruger Acrobat DC til at udskrive et dokument til PDF, ser folk det, ligesom du sendte det – uanset
om de ser det fra en computer, tablet eller smartphone.

Udskriv til PDF (Windows)

1. Åbn en fil i et Windows-program.

2. Vælg Filer > Udskriv.

3. Vælg Adobe PDF som printer i dialogboksen Udskriv.

4. Klik på Udskriv. Indtast et navn til filen, og klik på Gem.

Udskriv til PDF (Mac OS)

1. Åbn en fil i et Mac OS-program.

2. Klik på PDF-knappen, og vælg Gem som Adobe PDF.

3. Vælg indstillingerne for Adobe PDF, og klik på Fortsæt.

4. Indtast et navn til filen, og klik på Gem.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Tilgængelighed, koder og omløb



Opret og bekræft PDF-tilgængelighed (Acrobat Pro DC)
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Acrobat DC-værktøjer gør det nemt at oprette tilgængelige PDF-filer og kontrollere eksisterende PDF-filers
tilgængelighed. Du kan oprette PDF-filer, der overholder almindelige tilgængelighedsstandarder som f.eks.
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 og PDF/UA (universel adgang eller ISO 14289). Den
nemme, trinvise arbejdsproces lader dig gøre følgende:

Gør PDF-filer tilgængelige: En foruddefineret handling automatiserer mange opgaver, kontrollerer
tilgængelighed og giver instruktioner for elementer, der kræver manuelle rettelser. Find og reparer hurtigt
problemområder.

Kontrollér tilgængelighed: Værktøjet Fuld kontrol verificerer, om dokumentet overholder
tilgængelighedsstandarderne som f.eks. PDF/UA og WCAG 2.0.

Rapportér tilgængelighedsstatus: Tilgængelighedsrapporten sammenfatter resultaterne af
tilgængelighedskontrollen. Den indeholder links til værktøjer og dokumentation, der kan afhjælpe
problemerne.

Gør PDF-filer tilgængelige (kun Acrobat Pro DC)

Handlingen Gør tilgængelig viser dig de trin, der er nødvendige for at gøre en PDF-fil tilgængelig. Den
tilskynder til håndtering af tilgængelighedsproblemer som f.eks. en manglende dokumentbeskrivelse eller -
titel. Den ser efter almindelige elementer, hvor der er brug for yderligere handling, som f.eks. scannet tekst,
formularfelter, tabeller og billeder. Du kan køre denne handling på alle PDF-filer bortset fra dynamiske
formularer (XFA-dokumenter) eller porteføljer.

1. Vælg Værktøjer > Guiden Handling.

Værktøjssættet til guiden Handling vises på den anden værktøjslinje.

Der vises en liste over tilgængelige handlinger under handlingslisten i højre
rude.

2. Klik på Gør tilgængelig på handlingslisten.

Den højre rude skifter for at vise hver opgave, der er inkluderet i handlingen Gør
tilgængelig, samt vejledning i at udføre handlingen.

3. Vælg de filer, du vil køre handlingen Gør tilgængelig på. Handlingen kører som standard
på de dokumenter, der i øjeblikket er åbne. Vælg Tilføj filer for at vælge flere filer eller
en mappe, som handlingen skal køre på.

Vælg Tilføj filer for at køre rapporten på flere filer eller mapper.
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4. Klik på Start.

5. Følg beskederne for at gennemføre handlingen Gør tilgængelig.

Kontrollér tilgængeligheden af PDF-filer (Acrobat Pro DC)

En god måde at kontrollere et dokuments tilgængelighed på er ved at bruge værktøjer, som dine læsere vil
bruge. Hvis du ikke har adgang til disse værktøjer, leverer Adobe Acrobat DC en automatisk måde at
kontrollere en PDF-fils tilgængelighed på. Funktionen Fuld kontrol i Acrobat DC kontrollerer en PDF for
mange af kendetegnene ved tilgængelige PDF-filer. Du kan vælge, hvilke tilgængelighedsproblemer der skal
undersøges, og hvordan du vil have resultaterne rapporteret.

1. Vælg Værktøjer > Tilgængelighed.

Værktøjssættet til Tilgængelighed vises på den anden værktøjslinje.

2. Klik på Fuld kontrol på den anden værktøjslinje.

Dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol vises.

3. Vælg indstillinger i sektionen Rapportindstillinger for, hvordan du vil have vist
resultaterne. Du kan gemme resultaterne som en HTML-fil på dit system eller vedhæfte
filen med resultater i selve dokumentet.

4. Vælg et sideområde, hvis du foretrækker at kontrollere de enkelte sider i et dokument.

Når du har et stort dokument, kan det være mere effektivt at køre en fuld kontrol af én
side ad gangen.

5. Vælg en eller flere af følgende kontrolindstillinger.

6. Klik på Start kontrol. Resultaterne vises i panelet Tilgængelighedskontrol til venstre,
som også har nyttige hyperlinks og tip til at afhjælpe problemer. Hvis du oprettede en
rapport i trin 2, er resultaterne tilgængelige i den valgte mappe.

Eftersom funktionen Fuld kontrol ikke kan skelne mellem væsentlige og uvæsentlige
indholdstyper, vil nogle problemer ikke påvirke læsbarheden. Det er en god idé at
gennemgå alle problemer for at afgøre, hvilke der skal løses.

Rapporten viser en af følgende statusser for hver regelkontrol:

Gennemført: Elementet er tilgængeligt.
Ignoreret af bruger: Reglen blev ikke kontrolleret, fordi den ikke blev valgt i
dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol.
Skal kontrolleres manuelt: Funktionen Fuld kontrol kunne ikke kontrollere
elementet automatisk. Verificer elementet manuelt.
Ikke gennemført: Elementet gennemførte ikke tilgængelighedskontrollen.

Regelstatusser for Tilgængelighedskontrol.
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Reparer:

Ignorer regel:

Forklar:

Kontrollér igen:

Vis rapport:

Indstillinger:

Til toppen

Ud over Fuld kontrol er der i Acrobat DC andre metoder til at kontrollere tilgængeligheden af PDF-filer på:

Brug visningen Omløb til hurtigt at kontrollere læserækkefølgen.
Brug Højtlæsning for at opleve dokumentet, som læsere, der bruger
konverteringsværktøjet tekst-til-tale, oplever det.
Gem dokumentet som tilgængelig tekst, og læs derefter den gemte tekst i et
tekstbehandlingsprogram. Det giver dig mulighed for at emulere slutbrugeroplevelsen
for læsere, som bruger en brailleprinter til at læse dokumentet.
Brug panelerne Touch Up-læserækkefølge-værktøjet, Rækkefølge, Koder og Indhold
til at undersøge strukturen, læserækkefølgen og indholdet i en PDF-fil.

Se også
Læse PDF-filer med omløb og hjælp til handicappede
Tilgængelighedsindstillinger
Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
Standard-PDF-koder (Acrobat Pro)

Løs tilgængelighedsproblemer (Acrobat Pro DC)

Hvis du vil reparere en mislykket kontrol, efter at du har kørt funktionen Fuld kontrol, skal du højreklikke
(Windows) eller Ctrl-klikke (Mac OS) på elementet i panelet Tilgængelighedskontrol. Vælg en af følgende
indstillinger i genvejsmenuen:

Acrobat reparerer enten elementet automatisk eller viser en dialogboks, der beder dig om at
reparere elementet manuelt.

Fravælger denne indstilling i dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol for
fremtidige kontroller af disse dokumenter og ændrer elementstatussen til Ignoreret.

Åbner online Hjælp, hvor du kan få flere oplysninger om tilgængelighedsproblemet.

Kører kontrollen igen på alle elementer. Vælg denne indstilling, når du har ændret et eller
flere elementer.

Viser en rapport med links til tip om, hvordan du kan reparere mislykkede kontroller.

Åbner dialogboksen Indstillinger for tilgængelighedskontrol, så du kan vælge, hvilke kontroller
der skal udføres.

Tilgængelighedsproblemer

Dokument

Forebygge, at sikkerhedsindstillinger påvirker skærmlæsere

En forfatter til et dokument kan angive, at et tilgængeligt PDF-dokument ikke må kopieres, udskrives,
udtrækkes, kommenteres eller redigeres hverken helt eller delvist. Denne indstilling kan påvirke en
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skærmlæsers evne til at læse dokumentet, eftersom skærmlæsere skal have adgang til at kopiere eller
udtrække teksten i dokumentet for at kunne konvertere den til tale.

Dette flag angiver, om det er nødvendigt at aktivere de sikkerhedsindstillinger, der giver mulighed for
tilgængelighed.

Hvis du vil reparere reglen automatisk skal du vælge Flag for tilgængelighedstilladelse i panelet

Tilgængelighedskontrol. Vælg derefter Reparer i menuen Indstillinger .

Eller reparer tilgængelighedstilladelser manuelt:

1. Vælg Filer > Egenskaber > Sikkerhed.

2. Vælg Ingen sikkerhed på rullelisten Sikkerhedsmetode.

3. Klik på OK, og luk dialogboksen Dokumentegenskaber .

Hvis den hjælpeteknologi, du bruger, er registreret som en pålidelig agent hos Adobe, kan du læse PDF-filer,
som muligvis er utilgængelige for andre hjælpeprogrammer. Acrobat genkender en skærmlæser eller et andet
produkt, der er registreret som en Trusted Agent, og tilsidesætter sikkerhedsindstillinger, som normalt vil
begrænse adgangen til indholdet, så disse hjælpeprogrammer kan få adgang til det. Sikkerhedsindstillingerne
er dog fortsat aktive i alle andre sammenhænge, så det fortsat ikke er muligt for andre at udskrive, kopiere,
udtrække, kommentere eller redigere teksten.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

PDF-fil kun med billede

Angiver, om dokumentet indeholder ikke-tekstbaseret indhold, der ikke er tilgængeligt. Hvis dokumentet ser
ud til at indeholde tekst, men ikke indeholder skrifttyper, kan det være en PDF-fil kun med billede.

Hvis du vil reparere denne regel automatisk, skal du vælge PDF-fil kun med billede i panelet

Tilgængelighedskontrol og vælge Reparer i menuen Indstillinger .

Eller hvis du vil reparere denne regelkontrol manuelt, skal du bruge OCR til at genkende tekst i scannede
billeder:

1. Vælg Værktøjer > Gør scanninger bedre.

Værktøjssættet til Gør scanninger bedre vises i den anden værktøjslinje.

2. I den anden værktøjslinje skal du vælge Genkend tekst > I denne fil.

3. Vælg de sider, du vil behandle, samt dokumentsproget, og klik på  Genkend tekst.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1. Ikke-tekstbaseret indhold (A)

Kodet PDF

Hvis denne regelkontrol mislykkes, er dokumentet ikke kodet til at angive den rigtige læserækkefølge.

Hvis du vil reparere dette element manuelt, skal du vælge Kodet PDF i panelet Tilgængelighedskontrol og

derefter vælge Reparer i menuen Indstillinger . Acrobat føjer automatisk koder til PDF-filen.

Hvis du vil angive koder manuelt, skal du gøre et af følgende:

Aktivér kodning i det program, hvor PDF-filen blev oprettet, og opret PDF-filen igen.
Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Kod automatisk dokument i Acrobat DC. Rapporten
for tilføjelse af koder vises i navigationsruden, hvis der er problemer. Rapporten angiver
potentielle problemer efter side, indeholder et navigationshyperlink til hvert problem samt
tilbyder løsningsforslag.
Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Læserækkefølge i Acrobat DC, og opret træet Koder.
Få flere oplysninger under værktøjsoversigten Touch Up-læserækkefølge.



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Åbn panelet Koder , og opret træet Koder manuelt. Hvis du vil vise panelet Koder, skal
du vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Koder. Få flere oplysninger under Rediger
dokumentstruktur med panelet Indhold og koder.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6,
3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Logisk læserækkefølge

Bekræft denne regelkontrol manuelt. Sørg for, at den læserækkefølge, der er vist i panelet Koder, stemmer
overens med dokumentets logiske læserækkefølge.

Dokumentsprog

Angivelse af dokumentsproget i et PDF-dokument gør det muligt for visse skærmlæsere at skifte til det
relevante sprog. Denne kontrol bestemmer, om det primære tekstsprog for PDF-filen er angivet. Hvis
kontrollen mislykkes, skal du indstille sproget.

Hvis du vil indstille sproget manuelt, skal du vælge Primært sprog under fanen Tilgængelighedskontrol og

derefter vælge Reparer i menuen Indstillinger . Vælg et sprog i dialogboksen Indstil læsningssprog, og klik
derefter på OK.

Hvis du vil indstille sproget manuelt, skal du gøre et af følgende:

Vælg Filer > Egenskaber > Avanceret, og vælg derefter et sprog på rullelisten i sektionen
Læseindstillinger. (Hvis sproget ikke vises på rullelisten, kan du angive sprogets ISO 639-
kode i feltet Sprog.) Denne indstilling gælder for det primære sprog for hele PDF-filen.

Angiv sproget for al tekst i et undertræ i træet Koder. Åbn panelet Koder . Udvid roden

Koder, og vælg et element. Vælg Egenskaber i menuen Indstillinger . Vælg et sprog
på rullelisten Sprog. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Koder.
Vælg sprog for en tekstblok ved at vælge tekstelementet eller beholderelementet i panelet

Indhold . Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) derefter på teksten, og vælg
Egenskaber i genvejsmenuen, og vælg et sprog på rullelisten Sprog. Hvis du vil vise
panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Indhold.

Se den relaterede WCAG-sektion: Sidens sprog (A-niveau)

Titel

Angiver, om der er en titel i Acrobat-programmets titellinje.

Hvis du vil reparere titlen automatisk, skal du vælge Titel på fanen Tilgængelighedskontrol og vælge Reparer

i menuen Indstillinger . Angiv dokumentets titel i dialogboksen Beskrivelse (fravælg om nødvendigt Behold
som den er).

Eller reparer titlen manuelt:

1. Vælg Filer > Egenskaber > Beskrivelse.

2. Angiv en titel i tekstboksen Titel.

3. Klik på Startvisning, og vælg derefter Dokumenttitel på rullelisten Vis.

4. Klik på OK for at lukke dialogboksen Beskrivelse.

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4 Sidetitel (A-niveau)
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Bogmærker

Denne kontrol gennemføres ikke, hvis der er 21 eller flere sider i dokumentet, men ingen bogmærker, der
svarer til dokumentstrukturen.

Hvis du vil føje bogmærker til dokumentet, skal du vælge Bogmærker i panelet Tilgængelighedskontrol og

vælge Reparer i menuen Indstillinger . I dialogboksen Strukturelementer skal du vælge de elementer, som
du vil bruge som bogmærker, og klikke på OK. Du kan kun åbne dialogboksen Strukturelementer ved at
klikke på menuen Indstillinger på fanen Bogmærke og vælge kommandoen Nye bogmærker fra struktur.

Se de relaterede WCAG-sektioner: 2.4.1 Omgå spærringer (A-niveau), 2.4.5 Flere måder (AA-
niveau)

Farvekontrast

Hvis denne kontrol ikke gennemføres, er det muligt, at dokumentet har indhold, som ikke er tilgængeligt for
farveblinde personer.

For at løse dette problem skal du kontrollere, at dokumentets indhold overholder de retningslinjer, der er
angivet i WCAG-sektion 1.4.3. Eller medtag en anbefaling om, at PDF-visningen anvender farver med stor
kontrast:

1. Vælg Rediger > Indstillinger (Windows) eller Acrobat > Indstillinger (Mac OS).

2. Klik på Tilgængelighed.

3. Vælg Erstat dokumentfarver, og vælg derefter Brug farver med stor kontrast. Vælg
den farvekombination, du vil bruge, på rullelisten, og klik derefter på OK.

Sideindhold

Kodet indhold

Denne kontrol angiver, om al indhold i dokumentet er kodet. Kontrollér, at al indhold i dokumentet enten er
inkluderet i træet Koder eller mærket som et artefakt.

Gør et af følgende for at rette denne regelkontrol:

Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på
det indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i
genvejsmenuen. Hvis du vil vise fanen Indhold, skal du vælge Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Indhold.
Kod indholdet ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Læserækkefølge. Vælg
indholdet, og angiv derefter koder om nødvendigt.

Tildel koder ved at bruge panelet Koder . Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik
(Mac OS), på elementet i træet Koder, og vælg Opret kode fra markering. Elementer som
f.eks. kommentarer, links og anmærkninger vises ikke altid i træet Koder. Vælg Find i
menuen Indstillinger for at finde disse elementer. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du
vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold (A), 1.3.1 Oplysninger og
relationer (A-niveau), 1.3.2 Meningsfuld sekvens (A-niveau), 2.4.4 Linkformål (i kontekst) (A-niveau), 3.1.2
Sprog i dele (AA-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Kodede anmærkninger
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Denne regel kontrollerer, om alle anmærkninger er kodede. Kontrollér, at anmærkninger som f.eks.
kommentarer og redaktionelle koder (som f.eks. indsæt og markér) er inkluderet i træet Koder eller markeret
som artefakter.

Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows) eller klik på Ctrl og klik (Mac OS) på det
indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i genvejsmenuen.
Hvis du vil vise panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder >
Indhold.
Kod indholdet ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Læserækkefølge. Vælg
indholdet, og angiv derefter koder om nødvendigt.

Tildel koder ved at bruge panelet Koder . Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge
Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.

Hvis Acrobat DC skal tildele koder automatisk til anmærkninger, når de oprettes, skal du vælge
Kodeanmærkninger i menuen Indstillinger i panelet Koder.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle,
værdi

Fanerækkefølge

Eftersom faner ofte bruges til at navigere i en PDF-fil, er det nødvendigt, at fanerækkefølgen svarer til
dokumentstrukturen.

Hvis du vil ændre fanerækkefølgen automatisk, skal du vælge Fanerækkefølge i panelet

Tilgængelighedskontrol og vælge Reparer i menuen Indstillinger .

Hvis du manuelt vil ændre fanerækkefølgen for links, formularfelter, kommentarer og andre anmærkninger:

1. Klik på panelet Sideminiaturer i navigationsruden.

2. Klik på et sideminiaturebillede, og vælg derefter Sideegenskaber i menuen Indstillinger 

.

3. Vælg Fanerækkefølge i dialogboksen Sideegenskaber. Vælg derefter Brug
dokumentstruktur, og klik på OK.

4. Gentag disse trin for alle miniaturebilleder i dokumentet.

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4.3, Fokusrækkefølge (A-niveau)

Tegnkodning

Ved at specificere kodningen er det nemmere for PDF-fremviseren at præsentere læsbar tekst for brugerne.
Nogle problemer med tegnkodning kan dog ikke rettes i Acrobat DC.

Gør følgende for at sikre korrekt kodning:

Bekræft, at de nødvendige skrifttyper er installeret i dit system.
Brug en anden skrifttype (helst OpenType) i det originale dokument, og opret derefter
PDF-filen igen.
Opret PDF-filen igen med en nyere version af Acrobat Distiller.
Brug den seneste Adobe Postscript-driver til at oprette Postscript-filen, og opret derefter
PDF-filen igen.

WCAG omhandler ikke Unicode-tegnkortlægning.

Kodede multimedier



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Denne regel kontrollerer, om alle multimedieobjekter er kodede. Kontrollér, at indhold enten er inkluderet i
træet Koder eller mærket som en artefakt.

Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på det indhold, som du
vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i genvejsmenuen. Hvis du vil vise panelet Indhold, skal
du vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Indhold.

Kod indholdet ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Læserækkefølge. Vælg indholdet, og angiv
derefter koder om nødvendigt.

Tildel koder ved at bruge panelet Koder . Højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på
elementet i træet Koder, og vælg Opret kode fra markering. Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis
> Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.

Se de relateredeWCAG-sektioner: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A) 1.2.1 Kun lyd og kun video
(optaget på forhånd). (A) 1.2.2 Tekster (optaget på forhånd). (A) 1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ
(optaget på forhånd). (A) 1.2.5 Lydbeskrivelse (optaget på forhånd). (AA)

Skærmflimmer

Elementer, som får skærmen til at flimre, f.eks. animationer og scripts, kan føre til anfald hos personer med
fotofølsom epilepsi. Disse elementer kan også være svære at se, når skærmen er forstørret.

Hvis reglen Skærmflimmer ikke gennemføres, kan det script eller indhold, der får skærmen til at flimre,
manuelt fjernes eller ændres.

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A) 1.2.1 Kun lyd og kun video
(optaget på forhånd). (A) 1.2.2 Tekster (optaget på forhånd). (A) 1.2.3 Lydbeskrivelse eller mediealternativ
(optaget på forhånd). (A) 2.3.1 Grænse på tre blink eller færre. (A-niveau)

Scripter

Indhold kan ikke være afhængigt af scripts, medmindre både indhold og funktionalitet er tilgængelige via
hjælpeteknologi. Kontrollér, at scripting ikke er forstyrrende for tastaturnavigation eller forhindrer brugen af
enhver anden inputenhed.

Kontrollér scriptene manuelt. Fjern eller skift scripts eller indhold, der går ud over tilgængeligheden.

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A) 2.2.2 Sæt på pause, stop,
skjul. (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Tidsindstillede svar

Denne regelkontrol bruges på dokumenter, der indeholder formularer med JavaScript. Hvis regelkontrollen
ikke kan gennemføres, skal du kontrollere, at siden ikke kræver tidsindstillede svar. Rediger eller fjern
scripter, der benytter sig af tidsindstillede brugersvar, så brugere har nok tid til at læse og bruge indholdet.

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.2.1 Tiden kan justeres. (A-niveau)

Tilgængelige links

Hvis URL'er skal være tilgængelige for skærmlæsere, skal de være aktive links, der er korrekt koder i PDF-
filen. (Den bedste måde at oprette tilgængelige links på er med kommandoen Opret link, der tilføjer alle tre
links, som skærmlæsere kræver for at genkende et link.) Kontrollér, at navigationslinks ikke gentages, og at
der findes en måde, hvorpå brugere kan springe gentagne links over.

Hvis denne regelkontrol ikke gennemføres, skal du kontrollere navigationslinks manuelt og bekræfte, at



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

indholdet ikke har for mange identiske links. Giv også brugerne en mulighed for at springe over elementer,
der vises gentagne gange. Hvis det samme link vises på flere sider i dokumentet, kan du f.eks. også
inkludere et "Ignorer"-link.

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4.1 Omgå spærringer. (A-niveau)

Formularer

Kodede formularfelter

I en tilgængelig PDF-fil er alle formularfelter kodede og er en del af dokumentstrukturen. Derudover kan du
bruge formularfeltegenskaben værktøjstip til at give brugeren oplysninger eller vejledninger.

Hvis du vil kode formularfelter, skal du vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Kod automatisk formularfelter.

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle,
værdi

Feltbeskrivelser

I forbindelse med tilgængelighed skal alle formularfelter have en tekstbeskrivelse (værktøjstip).

Sådan føjer du en tekstbeskrivelse til et formularfelt:

1. Vælg et af Formular-værktøjerne, og højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på
formularfeltet.

2. VælgEgenskaber i genvejsmenuen.
3. Klik på egenskabsfanen Generelt.
4. Angiv en beskrivelse af formularfeltet i feltet Værktøjstip .

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau), 3.3.2 Etiketter eller
instruktioner (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle, værdi

Alternativ tekst

Alternativtekst for figurer

Sørg for, at billeder i dokumentet enten har alternativ tekst eller er gjort til artefakter.

Hvis denne regelkontrol ikke gennemføres, skal du gøre et af følgende:

Vælg Alternativ tekst for figurer i panelet Tilgængelighedskontrol, og vælg Reparer i

menuen Indstillinger . Tilføj alternativ tekst i dialogboksen Indstil alternativ tekst.
Brug panelet Koder til at føje alternativ tekst til billeder i PDF-filen.

Åbn panelet Indhold , og højreklik (Windows), eller tryk på Ctrl og klik (Mac OS), på
det indhold, som du vil markere som artefakt. Vælg derefter Opret artefakt i
genvejsmenuen. Hvis du vil vise panelet Indhold, skal du vælge Vis > Vis/skjul >
Navigationsruder > Indhold.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Indlejret alternativ tekst



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Skærmlæsere læser ikke alternativ tekst for indlejrede elementer. Angiv derfor ikke alternativ tekst for
indlejrede elementer.

Hvis du vil fjerne alternativ tekst for indlejrede elementer, skal du gøre følgende:

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.
2. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et indlejret element i panelet Koder, og

vælg Egenskaber i genvejsmenuen.
3. Fjern både Alternativ tekst og den tekst, den anvendes på, i dialogboksen

Objektegenskaber, og klik derefter på Luk.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Knyttet til indhold

Sørg for, at alternativ tekst altid er en alternativ repræsentation for indholdet på siden. Hvis et element har
alternativ tekst, men ikke indeholder sideindhold, er der ingen måde til at angive, hvilken side det er på. Hvis
Skærmlæserindstillingen i indstillingerne Læsning ikke er angivet til at læse hele dokumentet, kan
skærmlæsere aldrig læse den alternative tekst.

1. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et element for at kontrollere det.

2. Åbn det i panelet Koder . Hvis du vil vise panelet Koder, skal du vælge Vis >
Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.

3. Fjern Alternativ tekst fra panelet Koder for ethvert indlejret element, der ikke har noget
sideindhold.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)

Skjuler anmærkning

Alternativ tekst kan ikke skjule en anmærkning. Hvis en anmærkning er indlejret i et overordnet element med
alternativ tekst, kan skærmlæsere ikke se det.

Sådan fjernes alternativ tekst fra indlejrede elementer:

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.
2. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et indlejret element i panelet Koder, og

vælg Egenskaber i genvejsmenuen.
3. Fjern den alternative tekst i dialogboksen Objektegenskaber, og klik derefter på OK.

Se de relaterede WCAG-sektioner: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau), 4.1.2 Navn, rolle,
værdi

Alternativ tekst for andre elementer

Denne rapport kontrollerer indhold ud over figurer, der kræver alternativ tekst (som f.eks. multimedier,
anmærkninger eller 3D-modeller). Sørg for, at alternativ tekst altid er en alternativ repræsentation for
indholdet på siden. Hvis et element har alternativ tekst, men ikke indeholder sideindhold, er der ingen måde
til at angive, hvilken side det er på. Hvis Skærmlæserindstillingerne i indstillingerne Læsning ikke er angivet til
at læse hele dokumentet, kan skærmlæsere ikke læse den alternative tekst.

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Koder.

2. Højreklik (Windows) eller Ctrl-klik (Mac OS) på et indlejret element i panelet Koder,
og vælg Egenskaber fra genvejsmenuen.

3. Fjern den alternative tekst i dialogboksen Objektegenskaber, og klik derefter på OK.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.1.1 Ikke-tekstbaseret indhold. (A)



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Tabeller

Eftersom en tabelstruktur kan være kompleks, er det bedst at kontrollere den manuelt for tilgængelighed.

Rækker

Denne regel kontrollerer, om hver Tabelrække (TR) i en tabel er underordnet Tabel, THead, TBody eller
TFoot.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Relateret WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

TH og TD

I en korrekt tabelstruktur er TH (tabeloverskriftsceller) og TD (tabeldataceller) underordnet TR.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Overskrifter

I forbindelse med tilgængelighed er det nødvendigt, at alle tabeller i PDF-filen har en overskrift.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Regelmæssighed

Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne for at være
tilgængelige.

Se Korrekte tabelkoder med panelet Koder.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Resume

Tabeloversigter er valgfrie, men kan forbedre tilgængeligheden.

1. Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Læserækkefølge.
2. Vælg tabellen ved at tegne et rektangel rundt om den. 
3. Klik på Tabel i dialogboksen Touch Up-læserækkefølge.
4. Højreklik (Windows) Ctrl-klik (Mac OS) på Tabel.
5. Klik på Rediger tabeloversigt.
6. Indsæt en oversigt, og klik på OK.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

Lister

Listeemne

Kontrollen angiver, om hvert listeemne (LI) er underordnet (L). Hvis denne regelkontrol ikke kan
gennemføres, er strukturen i denne liste ikke korrekt. Lister skal have følgende struktur: Et listeelement skal
indeholde Listeemneelementer. Og Listeemneelementer kan kun indeholde Etiketteelementer og
Listeemnekerneelementer.

Sådan ændres denne listestruktur:

1. Find listen i panelet Tilgængelighedskontrol ved at højreklikke (Windows) eller Ctrl-
klikke (Mac OS) på det ikke-gennemførte element og vælge Vis i panelet Koder.

2. Opret elementer, skift elementtyper, eller omarranger eksisterende elementer ved at
trække dem.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Lbl og LBody

Lister skal have følgende struktur: Et listeelement skal indeholde Listeemneelementer. Og
Listeemneelementer kan kun indeholde Mærkeelementer og Listeemnekerneelementer. Hvis denne
regelkontrol ikke kan gennemføres, er strukturen i denne liste ikke korrekt.

Sådan ændres denne listestruktur:

1. Find listen i panelet Tilgængelighedskontrol ved at højreklikke (Windows) eller Ctrl-
klikke trykke (Mac OS) på det ikke-gennemførte element og vælge Vis i panelet Koder.

2. Opret elementer, skift elementtyper, eller omarranger eksisterende elementer ved at
trække dem.

Se den relaterede WCAG-sektion: 1.3.1 Oplysninger og relationer. (A-niveau)

Sidehoveder

Korrekt indlejring

Denne regel kontrollerer indlejrede overskrifter. Hvis denne kontrol ikke kan gennemføres, er overskrifter ikke
korrekt indlejret.

Sådan ændres denne listestruktur:

1. Find listen i panelet Tilgængelighedskontrol ved at højreklikke (Windows) eller trykke på
Ctrl (Mac OS) på det ikke-gennemførte element og vælge Vis i panelet Koder.

2. Opret elementer, skift elementtyper, eller omarranger eksisterende elementer ved at
trække dem.

Se den relaterede WCAG-sektion: 2.4.6 Overskrifter og etiketter. (AA-niveau). Rækkefølgen for
sidehoveder er ikke påkrævet i henhold til WCAG og er kun ment som en vejledende teknik.

WCAG-tilknytning for PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289-1 (Fil) Teknikker



 1.1.1 Ikke-
tekstbaseret
indhold. (A)

7.3 omhandler indhold,
der kræver ændring af
tekst.
7.18.1 afsnit fire
omhandler
kontrolbeskrivelser.
7.18.6.2 omhandler
tidsbaserede
mediealternativer.
Tilfælde af brug af
test, sensorisk funktion
og CAPTCHA
håndteres via de
tekniske midler, der er
anvendt.
7.1 afsnit 1, sætning 2
omfatter udsmykning.

PDF1
PDF4

1.2.1 Kun lyd og
kun video (optaget
på forhånd). (A)

7.18.6.2 omhandler
tidsbaserede
mediealternativer.
Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-av-only-alt

1.2.2 Overskrifter
(optaget på
forhånd). (A)

7.18.6.2 omhandler
tidsbaserede
mediealternativer.
Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-captions

1.2.3
Lydbeskrivelse eller
mediealternativ
(optaget på
forhånd). (A)

7.18.6.2 omhandler
tidsbaserede
mediealternativer.
Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-audio-desc

1.2.4 Overskrifter
(live) (AA)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-real-time-captions

1.2.5
Lydbeskrivelse
(optaget på
forhånd). (AA)

7.18.6.2 omhandler
tidsbaserede
mediealternativer.
Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
media-equiv-audio-desc-only

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-av-only-alt
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-av-only-alt
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-captions
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-captions
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-real-time-captions
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-real-time-captions
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc-only
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-media-equiv-audio-desc-only


1.2.6 Tegnsprog
(optaget på
forhånd). (AAA)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

 

1.2.7 Udvidet
lydbeskrivelse
(optaget på
forhånd) (AAA)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse

 

1.2.8
Mediealternativer
(optaget på
forhånd) (AAA)

7.18.6.2 omhandler
tidsbaserede
mediealternativer.
Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

 

1.2.9 Kun lyd (live)
(AAA)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

 

1.3.1 Oplysninger
og relationer. (A-
niveau)

7.1-7.10 og 7.20
omhandler struktur og
relationer i indhold.
7.17 og 7.18
omhandler struktur og
relationer i
anmærkninger.

PDF6 
PDF9 
PDF10
PDF11 
PDF12
PDF17
PDF20
PDF21

1.3.2 Meningsfuld
sekvens. (A-niveau)

7.2 afsnit to omhandler
den meningsfulde
sekvens af indhold.
7.17 omhandler
navigationsfunktioner.
7.18.3 omhandler
tabuleringsrækkefølge
i anmærkninger.

PDF3

1.3.3 Sensoriske
egenskaber. (A-
niveau)

7.1, afsnit 6 og 7
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
content-structure-separation-understanding

1.4.1 Brug af farve.
(A-niveau)

7.1, afsnit 6
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-without-color

1.4.2 Lydkontrol.
(A-niveau)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-dis-audio

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-content-structure-separation-understanding
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-content-structure-separation-understanding
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-without-color
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-without-color
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-dis-audio
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-dis-audio


1.4.3 Kontrast
(minimum). (AA-
niveau)

7.1, afsnit 6 og note 4
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-contrast

1.4.4 Tilpas
tekststørrelse. (AA-
niveau)

Ikke tilgængelig G142

1.4.5 Billeder af
tekst. (AA-niveau)

7.3, afsnit 6

PDF7
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
visual-audio-contrast-text-presentation

1.4.6 Kontrast
(udvidet). (AAA-
niveau)

7.1, afsnit 6  

1.4.7 Lav eller
ingen baggrundslyd.
(AAA-niveau)

Selvom ISO 14289
ikke omhandler dette
succeskriterie, kræves
overholdelse i PDF-
filer og -læsere, der
overholder ISO 14289.
Den måde, hvorpå
udviklere støtter dette
succeskriterie i PDF-
filer, er ikke defineret i
ISO 14289 eller ISO
32000.

 

1.4.8 Visuel
præsentation (AAA-
niveau)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

 

1.4.9 Billeder af
tekst (ingen
undtagelse) (AAA-
niveau)

7.3, afsnit 1  

2.1.1 Tastatur. (A-
niveau)

Ikke tilgængelig
PDF3 
PDF11 
PDF23

2.1.2 Ingen
tastaturlås (A-
niveau)

Specifik i forhold til
design. Udviklerne
skal overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

G21

2.1.3 Tastatur (igen
undtagelse) (AAA-
niveau)

7.19, afsnit 3.  

2.2.1 Tiden kan
justeres. (A-niveau)

7.19, afsnit tre er
gældende, men
generelt er denne
regel specifik i forhold
til design. Udviklerne
skal overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

G133

Generelle teknikker:

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-contrast
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-contrast
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/G142
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-text-presentation
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-visual-audio-contrast-text-presentation
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/G21


2.2.2 Sæt på
pause, stop, skjul.
(A-niveau)

7.19 http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
time-limits-pause

2.2.3 Ingen tid.
(AAA-niveau)

7.19  

2.2.4 Afbrydelser
(AAA-niveau)

7.19  

2.2.5 Ny
godkendelse (AAA-
niveau)

Ikke tilgængelig  

2.3.1 Grænse på
tre blink eller færre.
(A-niveau)

7.1, afsnit 5
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
seizure-does-not-violate

2.3.2 Tre
blink.(AAA-niveau)

7.1, afsnit 5  

2.4.1 Omgå
spærringer. (A-
niveau)

Ikke tilgængelig,
medmindre PDF-filen
indeholder gentaget
reelt indhold.
Sideindhold som f.eks.
løbende sidehoveder
og sidefødder skal
overholde 7.8.

PDF9
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
navigation-mechanisms-skip

2.4.2 Sidetitel (A-
niveau)

7.1, afsnit 8 og 9 PDF18

2.4.3
Fokusrækkefølge.
(A-niveau)

7.1, afsnit 2, 7.18.1;
afsnit 2, 7.18.3 PDF3

2.4.4 Linkformål (i
kontekst) (A-niveau)

7.18.5
PDF11
PDF13

2.4.5 Flere måder.
(AA-niveau)

PDF-filer kan
overholde denne
bestemmelse på flere
måder, herunder
konturer (7.17), links
(7.18.5) og
sideetiketter.

PDF2
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
navigation-mechanisms-mult-loc

2.4.6 Overskrifter
og etiketter. (AA-
niveau)

7.4
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
navigation-mechanisms-descriptive

2.4.7 Fokus synligt.
(AA-niveau)

Ikke tilgængelig
G149
G165 
G195

2.4.8 Placering.
(AAA-niveau)

7.4, 7.17  

2.4.9 Linkformål
(kun link). (AAA-
niveau)

7.18.5  

2.4.10
Sektionsoverskrifter.
(AAA-niveau)

7.4  

3.1.1 Sidesprog. (A-
niveau)

7.2, afsnit 3.
PDF16 
PDF19

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-time-limits-pause
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-time-limits-pause
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-seizure-does-not-violate
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-seizure-does-not-violate
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-skip
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-skip
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-mult-loc
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-mult-loc
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-descriptive
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-navigation-mechanisms-descriptive
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/G149
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/G165
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/G195


3.1.2 Sprog i dele.
(AA-niveau)

7.2, afsnit 3. PDF19

3.1.3 Usædvanlige
ord. (AAA-niveau)

Ikke omhandlet i ISO
14289. Se ISO 32000-
1, sektion 14.9.5.

 

3.1.4 Forkortelser.
(AAA-niveau)

Ikke omhandlet i ISO
14289. Se ISO 32000-
1, sektion 14.9.5.

 

3.1.5 Læseniveau.
(AAA-niveau)

Ingen indflydelse på
tilgængelighedssupport
Reglen er specifik for
design Forfattere til
programmer og
dokumenter skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

 

3.1.6 Udtalelse
(AAA-niveau)

PDF-filer har flere
mekanismer til at
anvende medier og
andre muligheder for
at få hjælp til udtale.
Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

 

3.2.1 I fokus. (A-
niveau)

7.18, afsnit 2
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
consistent-behavior-receive-focus

3.2.2 I input. (A-
niveau)

7.18, afsnit 2 PDF15

3.2.3 Ensartet
navigation. (AA-
niveau)

7.1, afsnit 1, 7.17
PDF14
PDF17 
G61

3.2.4 Ensartet
identifikation. (AA-
niveau)

7.1, afsnit 1
Generelle teknikker:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-
consistent-behavior-consistent-functionality

3.2.5 Rediger ved
anmodning (AAA-
niveau)

7.19, afsnit 2  

3.3.1 Identificering
af fejl (A-niveau)

Specifik i forhold til
design. Forfatterne og
udviklerne skal
overveje denne
bestemmelse og sikre
overholdelse.

PDF5 
PDF22

3.3.2 Etiketter eller
instruktioner (A-
niveau)

 
PDF5 
PDF10

4.1.2 Navn, rolle,
værdi  

PDF10 
PDF12

http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-consistent-behavior-receive-focus
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-consistent-behavior-receive-focus
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/G61
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-consistent-behavior-consistent-functionality
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/#qr-consistent-behavior-consistent-functionality
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Ressourcer
WCAG-specifikation
PDF/UA
Vejledning i forståelse af WCAG-specifikationen
PDF Techniques for WCAG
Sådan overholdes WCAG 2.0 (en PDF-tjekliste)
Ressourcer til træning i Acrobat-tilgængelighed
Adobe-blog: WCAG 2.0-teknikker for PDF

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://www.w3.org/TR/WCAG/
http://www.aiim.org/Research-and-Publications/standards/committees/PDFUA/WCAG20-Mapping
http://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/
http://www.w3.org/WAI/GL/WCAG20-TECHS/pdf.html
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/Overview.php
http://www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/training.html
http://blogs.adobe.com/accessibility/2012/05/wcag-2-0-and-pdfua.html


Tilgængelighedsfunktioner i PDF-filer

Om tilgængelige PDF-formater
Om koder, hjælp til handicappede, læserækkefølge og omløb

Et dokument eller program er tilgængeligt, hvis personer med handicap, f.eks. nedsat mobilitet, blindhed og
nedsat syn, kan bruge det. Med tilgængelighedsfunktionerne i Acrobat DC, Acrobat Reader DC og Adobe
Portable Document Format (PDF) kan personer med handicap bruge PDF-dokumenter med eller uden
skærmlæsere, skærmforstørrere og braille-printere.

At gøre PDF-formater tilgængelige er ofte en fordel for alle typer brugere. Den dokumentstruktur, der gør det
muligt for en skærmlæser at læse et PDF-dokument højt, gør det f.eks. også muligt for en mobil enhed at
bruge omløb og vise dokumentet på en lille skærm. Tilsvarende gør den forudindstillede
tabuleringsrækkefølge for PDF-formularer det nemmere for alle brugere og ikke blot brugere med handicap at
udfylde formularer.

Tilgængelighedsfunktionerne i Acrobat DC og Acrobat Reader DC hører under to brede kategorier: Der er
funktioner til at gøre læsning af PDF-dokumenter mere tilgængelig og funktioner til at oprette tilgængelige
PDF-dokumenter. Brug Acrobat, ikke Reader, til at oprette tilgængelige PDF-dokumenter.

Funktioner, som gør det nemmere at læse PDF-dokumenter

Indstillinger og kommandoer, som optimerer output til hjælpeprogrammer og -enheder,
f.eks. ved at gemme dokumentet som tekst, der er tilgængelig for en brailleprinter

Indstillinger og kommandoer, som gør det nemmere at navigere i PDF-dokumenter, f.eks.
automatisk rulning og åbning af PDF-dokumenter på den senest læste side

Indstillingsassistent til handicappede, som gør det lettere at udføre de fleste indstillinger,
der relaterer sig til handicap

Tastaturalternativer til musehandlinger

Omløbsfunktionalitet til at vise PDF-tekst med stor skrift og til midlertidigt at vise en PDF-
fil med flere kolonner i en enkelt læsevenlig kolonne.

Læs højt-funktion, som konverterer tekst til tale

Understøttelse af skærmlæsere og skærmforstørrere

Funktioner til oprettelse af tilgængelige PDF-dokumenter

Oprettelse af kodede PDF-dokumenter ud fra oprettelsesprogrammer

Konvertering af ukodede PDF-formater til kodede PDF-formater

Sikkerhedsindstilling, som giver skærmlæsere adgang til tekst, samtidig med at brugere
forhindres i at kopiere, udskrive, redigere og udtrække tekst

Mulighed for at føje tekst til scannede sider som yderligere hjælp til handicappede

(Acrobat Pro DC) Værktøjer til redigering af læserækkefølge og dokumentstruktur

(Acrobat Pro DC) Værktøjer til at oprette tilgængelige PDF-formularer

Acrobat Standard DC indeholder nogle funktioner til at gøre eksisterende PDF-filer tilgængelige.Med Acrobat
Pro DC kan du udføre opgaver, f.eks. redigere læserækkefølge eller redigere dokumentstrukturkoder, der er
nødvendige for at gøre nogle PDF-dokumenter og -formularer tilgængelige.



Til toppen

Yderligere ressourcer

Yderligere oplysninger om hjælp til handicappede finder du i disse ressourcer:

Tilgængelighed, oversigt, nye funktioner og ofte stillede spørgsmål til Acrobat:
www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/

Oplysninger og nyheder om tilgængelighed i Adobe-produkter: blogs.adobe.com/accessibility/pdf/

Oprette lettilgængelige PDF-dokumenter: www.adobe.com/accessibility

Generelle tilgængelighedstip: http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

 

Om tilgængelige PDF-formater

Tilgængelige PDF-formater har følgende fællestræk:

Tekst, der kan søges i

Et dokument, som består af scannede billeder af tekst, er grundlæggende utilgængeligt, fordi indholdet i
dokumentet er billeder og ikke tekst, der kan søges i. Hjælpeprogrammer kan ikke læse eller udtrække
ordene, brugere kan ikke markere eller redigere teksten, og det er ikke muligt at manipulere PDF-
dokumentet, så det bliver tilgængeligt. Konverter scannede tekstbilleder til tekst, der kan søges i, ved hjælp af
optisk tegngenkendelse (OCR), inden du kan bruge andre tilgængelighedsfunktioner sammen med
dokumentet.

Alternative tekstbeskrivelser (Acrobat Pro DC)

Skærmlæsere kan ikke læse dokumentfunktioner, f.eks. billeder og interaktive formularfelter, medmindre de
har tilknyttet alternativ tekst. Skærmlæsere kan læse webhyperlinks, men du kan angive mere meningsfulde
beskrivelser som alternativ tekst. Alternativ tekst og værktøjstip kan hjælpe mange brugere, herunder brugere
med indlæringsvanskeligheder.

Skrifttyper, der giver mulighed for at tegn kan blive udtrukket til tekst (Acrobat Pro DC)

Skrifttyperne i et tilgængeligt PDF-dokument skal indeholde tilstrækkelige oplysninger, så Acrobat kan
udtrække alle tegnene til tekst til andre formål end at vise teksten på skærmen. Acrobat udtrækker tegn til
Unicode-tekst, når du læser et PDF-dokument med en skærmlæser eller funktionen Læs højt. Acrobat
udtrækker også tegn til Unicode, når du gemmer som tekst til en braille-printer. Denne udtrækning mislykkes,
hvis Acrobat ikke kan bestemme, hvordan skrifttypen skal erstattes af Unicode-tegn.

Læsningsrækkefølge og dokumentstrukturkoder (Acrobat Pro DC)

En skærmlæser eller andre tekst til tale-værktøjer kræver et struktureret dokument for at læse teksten og
præsentere den på en måde, der giver mening for brugeren. Strukturkoderne i et PDF-dokument definerer
læserækkefølgen og identificerer overskrifter, afsnit, sektioner, tabeller og andre sideelementer.

Interaktive formularfelter (Acrobat Pro DC)

Visse PDF-dokumenter indeholder formularer, som skal udfyldes af en person ved hjælp af en computer. Hvis
formularfelter skal være tilgængelige, skal de være interaktive, så brugeren kan angive værdier i felterne.

http://www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/
http://blogs.adobe.com/accessibility/pdf/
http://www.adobe.com/accessibility
http://acrobatusers.com/forum/accessibility/
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Til toppen

Navigationshjælpemidler (Acrobat Pro DC)

Navigationshjælp i et PDF-dokument omfatter hyperlinks, bogmærker, overskrifter, indholdsfortegnelser og
forudindstillet tabuleringsrækkefølge til formularfelter. Med navigationshjælp kan brugere bedre forstå
dokumentet uden at skulle læse det helt igennem. Bogmærker er især nyttige og kan oprettes fra
dokumentoverskrifter.

Dokumentsprog (Acrobat Pro DC)

Ved at angive dokumentsprog i et PDF-dokument bliver det muligt for visse skærmlæsere at skifte til det
relevante sprog.

Sikkerhed, der ikke forstyrrer med assisterende software (Acrobat Pro DC)

Nogle forfattere af PDF-dokumenter begrænser brugernes adgang til at udskrive, kopiere, udtrække, tilføje
kommentarer eller redigere teksten. Teksten i et tilgængeligt PDF-dokument skal være tilgængeligt for en
skærmlæser. Du kan bruge Acrobat til at sikre, at sikkerhedsindstillinger ikke forstyrrer skærmlæserens
mulighed for at konvertere tekst på skærmen til tale.

Yderligere oplysninger om PDF-tilgængelighed finder du i www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Om koder, hjælp til handicappede, læserækkefølge og omløb

PDF-koder minder på mange måder om XML-koder. PDF-koder angiver dokumentstruktur: hvilken del af
teksten, der er en overskrift, hvilken del, der udgør et afsnit, hvilken del, der er et bogmærke osv. Et logisk
strukturtræ af koder repræsenterer dokumentets organisationsstruktur. Koder angiver derfor læserækkefølgen
og forbedrer navigation, især for lange, komplekse dokumenter, uden at ændre PDF-dokumentets udseende.

Hjælpesoftware bestemmer, hvordan dokumentets indhold præsenteres og fortolkes ved at bruge det logiske
strukturtræ. De fleste hjælpeprogrammer er afhængige af dokumentstrukturkoder for at kunne bestemme
tekstens korrekte læserækkefølge. Med dokumentstrukturkoder kan hjælpeprogrammer formidle betydningen
af billeder og andet indhold i et andet format, f.eks. lyd. Et ukodet dokument har ikke strukturoplysninger, og
Acrobat skal derfor udlede en struktur baseret på indstillingen for Læserækkefølge. Denne situation medfører
ofte, at sideelementer læses i den forkerte rækkefølge eller slet ikke.

Omløb af et dokument, så det kan vises på mindre skærm på en mobil enhed, er også afhængig af
dokumentets strukturkoder.

Ofte koder Acrobat PDF-dokumenter, når du opretter dem. For at bestemme om et PDF-dokument
indeholder koder skal du vælge Filer > Egenskaber og derefter se på værdien Kodet PDF-dokument i
ruden Avanceret på fanen Beskrivelse.

I Acrobat Pro DC vises det logiske strukturtræ i ruden Koder. Det viser dokumentindhold som sideelementer,
der er indlejret på forskellige niveauer.

Relaterede links
Læse PDF-dokumenter med omløb og hjælp til handicappede
Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
TouchUp-læserækkefølgeværktøj til PDF-filer (Acrobat Pro)
Redigering af dokumentstruktur ved hjælp af ruderne Indhold og Koder (Acrobat Pro)
Tilgængelighedstaster (Acrobat Pro)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.webaim.org/techniques/acrobat/
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TouchUp-læserækkefølgeværktøj til PDF-filer (Acrobat Pro)

Til toppen

Oversigt over TouchUp-læserækkefølgeværktøj
Kontroller og tilpas læserækkefølge (Acrobat Pro)
Rediger koder med TouchUp-læserækkefølgeværktøjet (Acrobat Pro)
Rediger koder for figurer og tabeller (Acrobat Pro)
Fjern eller udskift strukturkoder i dokumentet (Acrobat Pro)

Oversigt over TouchUp-læserækkefølgeværktøj
Værktøjet TouchUp-læserækkefølge er den letteste og hurtigste måde at løse problemer med læserækkefølge samt grundlæggende
kodningsproblemer på. Når du vælger værktøjet TouchUp-læserækkefølge, åbnes en dialogboks, hvor du kan se maskefremhævninger, der viser
rækkefølgen af sideindholdet. Hvert fremhævet område er nummereret og fremhævet i grå eller farvede blokke. Tallet angiver områdets placering i
sidens læserækkefølge. Efter at du har kontrolleret sidens læserækkefølge, kan du rette andre, mere indviklede kodningsproblemer alt efter
behov.

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge er beregnet til at reparere PDF-dokumenter, der er kodet ved hjælp af Acrobat, og ikke til at reparere PDF-
dokumenter, der er kodet under konvertering fra et oprettelsesprogram. Når det er muligt, skal du vende tilbage til kildefilen og tilføje
tilgængelighedsfunktioner i oprettelsesprogrammet. Reparation af den oprindelige fil sikrer, at du ikke igen og igen skal retouchere fremtidige
gentagelser af PDF-dokumentet i Acrobat.

Værktøjet TouchUp-læserækkefølge bruges til at udføre følgende tilgængelighedsopgaver:

Udfør en visuel kontrol af læserækkefølgen af sideindholdet, og reparer den derefter

Kod formularfelter, der kan udfyldes, samt deres etiketter

Føje alternativ tekst til figurer og beskrivelser til formularfelter

Ret kodningen af enkle tabeller, og forbered komplekse tabeller til mere avanceret manipulation i det logiske strukturtræ

Fjern uvæsentligt indhold, f.eks. forsirede sidekanter, fra det logiske strukturtræ

Hvis du vil udføre avancerede opgaver med læserækkefølge og kodning, f.eks. rette komplekse tabeller, fjerne forældede koder og føje alternativ
tekst til hyperlinks, skal du bruge ruden Koder. Ruden indeholder et alternativt sæt værktøjer og funktioner til manipulation af PDF-koder. Du kan få
flere oplysninger under Rediger koder med ruden Koder.

Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge
 Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > TouchUp-læserækkefølge for at vælge værktøjet TouchUp-læserækkefølge.

Tip til brug af TouchUp-læserækkefølgeværktøj
Gem dokumentet, eller kopier det, før du bruger værktøjetTouchUp-læserækkefølge. Du kan ikke bruge funktionen Fortryd i
forbindelse med dette værktøj, så du kan kun fortryde eller annullere en ændring ved at gå tilbage til en gemt version af
dokumentet.
Vælg Vis > Sidevisning > Enkel side, når du bruger værktøjetTouchUp-læserækkefølge. Når du klikker på knappen Ryd
sidestruktur, fjerner Acrobat koder fra alle synlige sider, herunder de sider, som kun er delvist synlige.

Yderligere tip til at arbejde med læserækkefølge findes i Donna Bakers selvstudium Setting Reading Order in a PDF Document.

TouchUp-læserækkefølgeindstillinger
Du kan vælge TouchUp-læserækkefølge-indstillinger i dialogboksen, i den pop op-menu, der vises, når du højreklikker på et fremhævet område,
eller i menuen Indstillinger på ruden Rækkefølge. VærktøjetTouchUp-læserækkefølge indeholder følgende indstillinger:

Tekst Koder markeringen som tekst.
Figur Koder markeringen som en figur. Tekst indeholdt i en figurkode defineres som en del af billedet, og skærmlæsere kan ikke læse den.
Formularfelt Koder markeringen som et formularfelt.
Figur/billedtekst Koder en enkelt figur og billedtekst som en enkelt kode. Enhver tekst indeholdt i koden defineres som en billedtekst. Nyttig til
kodning af fotos og billedtekst og forhindrer billedtekst i at blive føjet forkert til sammenhængende tekstblokke. Figurer kan kræve alternativ tekst.
Overskrift 1, overskrift 2, overskrift 3, Overskrift 4, overskrift 5, overskrift 6 Koder markeringen som overskriftkode på første, andet, tredje,
fjerde, femte eller sjette niveau. Du kan konvertere overskriftskoder til bogmærker for at hjælpe brugere med at navigere i dokumentet.

http://kb2.adobe.com/community/publishing/521/cpsid_52146.html
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Tabel Når markeringen er analyseret, kodes den som en tabel for at bestemme placeringen af overskrifter, kolonner og rækker.
Celle Koder markeringen som en tabel eller overskriftscelle. Brug denne indstilling til at flette celler, der er forkert opdelt.
Formel Koder markeringen som en formel. Da talesoftware muligvis håndterer formelkoder anderledes end normal tekst, kan du tilføje en
beskrivelse ved hjælp af alternativ tekst.
Baggrund Koder markeringen som baggrundselement eller -artefakt og fjerner elementet fra kodetræet. På den måde vises det ikke i det
tilpassede dokument, og skærmlæsere læser det ikke.
Tabelredigeringsprogram Analyserer automatisk den markerede tabel i celler og anvender de relevante koder. Tabellen skal være kodet som en
tabel, før du kan anvende kommandoen Tabelredigeringpå den.
Vis sideindholdsgrupper Viser indholdselementer i fremhævede områder, der indeholder numre, der angiver læserækkefølgen. Angiv
fremhævningsfarven ved at klikke på farveruden.
Vis tabelceller Fremhæver indholdet i individuelle tabelceller. Angiv fremhævningsfarven ved at klikke på farveruden.
Vis som elementer i en enkelt blok Tilstødende kvadrater med samme kodetype skjules i et enkelt større kvadrat med den fælles kodetype, der
omfatter det oprindelige kvadrat.
Vis tabeller og figurer Danner kontur om hver tabel og figur med et udstreget felt. Feltet angiver også, om elementet indeholder alternativ tekst.
Angiv feltfarven ved at klikke på farveruden.
Ryd sidestruktur Fjerner sidens kodningsstruktur. Brug denne indstilling til at starte forfra og oprette en ny struktur, hvis en eksisterende struktur
giver for mange problemer.
Panelet Vis rækkefølge Åbner fanen Rækkefølge, så du kan omarrangere markeret indhold.
Rediger alternativ tekst Tilgængelig i den menu, der vises, når du højreklikker på en fremhævet figur. Sætter brugeren i stand til at tilføje eller
redigere en tekstbeskrivelse om figurens egenskaber, som en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi læser.
Rediger tekst i formularfelt Tilgængelig i den menu, der vises, når du højreklikker på et formularfelt. Sætter brugeren i stand til at tilføje eller
redigere en tekstbeskrivelse for et formularfelt, som en skærmlæser eller en anden hjælpeteknologi læser.
Rediger tabeloversigt Tilgængelig i den menu, der vises, når du højreklikker på en fremhævet tabel. Sætter brugeren i stand til at tilføje eller
redigere en tekstbeskrivelse om tabellens egenskaber, som en skærmlæser eller anden hjælpeteknologi læser.

Kontroller og tilpas læserækkefølge (Acrobat Pro)
Du kan hurtigt kontrollere læserækkefølgen på kodede PDF-dokumenter ved hjælp af TouchUp-læserækkefølgeværktøjet. Du kan også bruge
dette værktøj til at føje alternativ tekst til billeder og løse mange typer kodningsproblemer, der er beskrevet i den rapport, Acrobat genererer, når
du føjer koder til et PDF-dokument.

Problemer med læserækkefølgen er åbenlyse, når du bruger TouchUp-læserækkefølgeværktøjet. Hvert afsnit i et sammenhængende sideindhold
vises som et separat fremhævet område og nummereres i henhold til dets placering i læserækkefølgen. I hvert område placeres tekst fra venstre
mod højre og fra top til bund. (Du kan ændre denne rækkefølge med TouchUp-indstillingerne). (Du kan ændre denne rækkefølge med TouchUp-
indstillingerne). Da de fremhævede områder er rektangulære, kan de overlappe hinanden, især hvis deres sideindhold er irregulært formet.
Medmindre sideindholdet overlapper, eller det findes inden for to fremhævede områder, angives der ingen problemer med læserækkefølgen.
Sideindhold må ikke høre til mere end et fremhævet område.

Du kan ændre læserækkefølgen på de fremhævede regioner ved at flytte et element fra ruden Rækkefølge eller ved at trække det til siden i
dokumentruden. Ved at ændre placering af de fremhævede områder på siden kan du få en figur eller billedtekst til at blive læst på det specifikke
punkt, som de refereres til i teksten. Hvis du redigerer rækkefølgen i et fremhævet område, ændrer du reelt læserækkefølgen for det element
uden at ændre det faktiske udseende af PDF-dokumentet.

Kontrollér læserækkefølge med TouchUp-læserækkefølgeværktøj
1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.

Bemærk! Hvis der ikke vises fremhævede områder i dokumentruden, indeholder dokumentet ingen koder.
3. Vælg evt. en af følgende fremgangsmåder:

For at angive en fremhævningsfarve skal du klikke på farveruden og derefter på den ønskede farve.

Hvis du vil fremhæve tabeller og figurer og vise alternativ tekst til figurer, skal du vælge Vis tabeller og figurer.

4. Kontroller læserækkefølgen på teksten i hvert fremhævet område.
Dette trin kan gøres lettere ved at zoome ind.

5. Kontroller den nummererede rækkefølge på alle fremhævede områder. Hvis sammenhængende nummererede områder ikke
følger efter hinanden, kan du ændre rækkefølgen på dem i ruden Rækkefølge.

6. Klik på panelet Vis rækkefølge, og vælg derefter hver indholdsindtastning (i firkantede parenteser [ ]) i ruden Rækkefølge for at
fremhæve det indholdsområde i dokumentruden. Brug denne metode til at finde nummererede områder, som du ikke kan se
eller finde på siden.

Rediger læserækkefølgen i ruden Rækkefølge
1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Klik på panelet Vis rækkefølge i dialogboksen for værktøjet TouchUp--læserækkefølge.
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3. I ruden Rækkefølge kan du navigere for at få vist en liste med fremhævede områder, der vises i dokumentruden.
4. I ruden Rækkefølge skal du trække koden for et fremhævet område til den placering, du ønsker. Når du trækker, viser en linje

de mulige placeringer. Når du har trukket et element til en ny placering, nummereres de fremhævede områder igen for at vise
den nye læserækkefølge. Du kan markere og flytte flere sammenhængende områder.

Rediger læserækkefølgen ved at trække på siden
1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
3. Placer markøren over nummeret for det markerede område, du vil flytte, i dokumentruden. Træk det derefter hen, hvor du vil

have læst det. Tekstindsætningsmarkøren viser måldestinationer i teksten.

Når du slipper det fremhævede område, bliver tekstindsætningsmarkørens placering til en opdelingslinje. Det underliggende
fremhævede område opdeles i to nye fremhævede områder. Alle fremhævede områder nummereres igen for at vise den nye
læserækkefølge.

Rediger koder med TouchUp-læserækkefølgeværktøjet (Acrobat Pro)
Du kan bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at oprette koder i ukodede PDF-dokumenter eller føje nye koder til en eksisterende struktur.
Denne manuelle kodning giver dog ikke samme detaljeringsgrad i kodningsstrukturen som kommandoen Føj koder til dokument, f.eks. afsnit, lister
med punkttegn eller tal, linjeskift og bindestreger. Inden du rydder en eksisterende struktur, skal du kontrollere, at manuel kodning er din eneste
udvej.

Kod et område
1. Ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge skal du trække i dokumentruden for at markere et område på siden, der

indeholder én type indhold (f.eks. en tekstblok).
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

SKift-træk for at føje mere sideindhold til det aktuelle valg.

Hold Ctrl nede, og træk for at fjerne sideindhold fra den aktuelle markering.

3. Klik på den relevante knap i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge for at angive kodetypen.

Rediger koden for et fremhævet område
Hvis Acrobat koder et sideelement forkert, kan du ændre kodetypen for det fremhævede område.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
3. Hvis du vil vælge et fremhævet område, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:

Træk området for at vælge det.

Klik på tallet for det fremhævede område.

4. Klik på knappen for den ønskede kodetype til det fremhævede område.

Tilføj eller fjern indhold i et kodet område
Værktøjet TouchUp-læserækkefølge viser altid så få fremhævede områder som muligt. Hvis indhold i et fremhævet område ikke flyder korrekt, kan
det være nødvendigt at opdele et område for at ændre rækkefølgen. Fremhævede områder kan også indeholde sammenhængende sideindhold,
der er usammenhængende, eller som kræver en anderledes kodetype. Sideindhold kan blive adskilt fra relaterede elementer, især hvis indholdet
ikke passer ind i en rektangulær form. Brug værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at tilføje eller fjerne indhold fra et område eller til at dele et
område, så du kan omarrangere indhold.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
3. Vælg et fremhævet område i dokumentruden.
4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil føje en farve til det markerede område, skal du trykke på Skift og klikke på den farve, du vil tilføje. Markøren
skifter til at indeholde et plustegn (+).

Hold Ctrl nede, og klik på det indhold, du vil fjerne, for at fjerne indholdet fra den aktuelle markering. Markøren skifter til at
indeholde et minustegn (-).

5. Klik på knappen for den ønskede kodetype til det fremhævede område.

Opdel et område i to områder
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1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Række af sideindhold.
3. I dokumentruden skal du trække for at vælge en lille del af indholdet tæt på grænsen til det første område, som du vil oprette.
4. Klik på knappen Baggrund i dialogboksen. Det fremhævede område opdeles i to områder nummereret fra højre mod venstre.
5. Du kan korrigere læserækkefølgen ved at klikke på Vis rækkefølgepanel og trække det nye fremhævede område til den

korrekte placering i ruden Rækkefølge.
6. Træk for at markere det første indholdsområde, du oprettede, herunder baggrunden. Angiv derefter koden ved at klikke på en

knap i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge.

Anvende en overskriftskode
Hvis du vil hjælpe læsere med at navigere rundt i et dokument og finde de ønskede oplysninger, skal du sørge for, at overskrifter er kodede med
det rigtige niveau til at angive deres hierarki i indholdet.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge, og vælg derefter overskriftsteksten i PDF-dokumentet.
2. I dialogboksen TouchUp-læserækkefølge skal du klikke på knappen, der svarer til den rigtige overskriftskode (f.eks. Overskrift

1, Overskrift 2).

Når du har anvendt overskriftskoder, kan du konvertere overskrifterne til bogmærker for at forbedre navigation. Yderligere oplysninger finder du
i afsnittet Tilføj kodede bogmærker.

Fjern sideelementer fra kodestrukturen
Når du koder et PDF-dokument, kan Acrobat ikke altid skelne mellem vejledende figurer og dekorative sideelementer. Elementer, der visuelt
forbedrer sidelayout, f.eks. dekorative kanter, linjer eller baggrundselementer, kan skabe forvirring i strukturlayoutet og skal fjernes. Derfor kan
Acrobat muligvis kode artefakter eller sideelementer forkert som figurkoder. Du kan fjerne artefakter og irrelevante sideelementer fra
kodestrukturen ved at omdefinere dem med baggrundskoden eller ved at slette deres koder. Hvis et kodet billede i dokumentet ikke indeholder
nyttige eller illustrative oplysninger til brugeren, kan du fjerne elementet fra kodningsstrukturen, så det ikke læses højt eller sammentrækkes.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis sideindholdsgrupper i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge, og klik på Række af sideindhold. Vælg derefter Vis

tabeller og figurer.
3. Fjern sideelementet ved at følge en af følgende fremgangsmåder:

Vælg sideelementet i dokumentruden, og klik derefter på Baggrund i dialogboksen.

Vælg sideelementet i ruden Rækkefølge, og tryk derefter på Slet.

Rediger koder for figurer og tabeller (Acrobat Pro)
Du kan bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at tilføje og redigere koder og alternativ tekst for figurer og tabeller.

Anvend en figurkode
Du kan vælge et element og definere det som en figur ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Når du først har defineret det som en
figur, kan du tilføje alternativ tekst for at beskrive figuren.

1. Markér figuren med værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Klik på Figur i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge.
3. I dokumentruden skal du højreklikke på området og vælge Rediger alternativ tekst.
4. Indtast alternativ tekst, og klik på OK.

Kontroller og ret figurkoder
Du kan bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at identificere og rette kodningsresultater for figurer. Angiv, om figurer skal indeholde eller
kræve alternativ, der er nødvendig for at kunne læse korrekt med hjælpeteknologier. Ideelt set skal figurkoder identificere billedindhold, der er
meningsfuldt for hele dokumentet, f.eks. grafer eller illustrative fotografier. Hvis baggrundselementer, der ikke skal læses, kodes som figurer, skal
du omdefinere dem som baggrund.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Vis tabeller og figurer i dialogboksen.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis en figur ikke er kodet som en figur, skal du vælge det ønskede indholdsområde og derefter klikke på Figur eller
Figur/billedtekst i dialogboksen.

Hvis du vil fjerne tekst, der er kombineret forkert med en figur, skal du trække i teksten for at vælge den og derefter klikke
på knappen Tekst i dialogboksen.

Hvis du vil medtage en billedtekst, der er grupperet med figuren, skal du vælge figuren og billedteksten og klikke på
knappen Figur/billedtekst i dialogboksen.
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Kontroller og føj alternativ tekst til figurer
Hvis du ønsker, at skærmlæsere skal beskrive grafiske elementer, der illustrerer vigtige koncepter i et dokument, skal du levere beskrivelsen ved
at bruge alternativ tekst. Figurer genkendes eller læses ikke af en skærmlæser, medmindre du føjer alternativ tekst til kodeegenskaberne. Hvis du
anvender alternativ tekst til tekstelementer, er det kun beskrivelsen, ikke den faktiske tekst, der læses.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
2. Vælg Vis tabeller og figurer i dialogboksen.
3. Højreklik på figuren, og vælg Rediger alternativ tekst i pop op-menuen.
4. I dialogboksen Rediger alternativ tekst skal du indtaste en ny (eller redigere en eksisterende) beskrivelse til figuren og derefter

klikke på OK.

Rediger tabelkoder og kode tabeller, der ikke genkendes
Tabeller er en særlig udfordring for skærmlæsere, fordi de præsenterer tekstdata eller numeriske data, der let kan refereres til visuelt. Indhold i
tabelceller kan være komplekst og omfatte lister, afsnit, formularfelter eller en anden tabel.

Du opnår de bedste resultater i forbindelse med kodning af tabeller ved at tilføje koder til det PDF-dokument, du opretter, ved hjælp af
programmet, som du oprettede dokumentet i. Hvis et PDF-dokument ikke er kodet, kan du tilføje koder ved hjælp af kommandoen Føj koder til
dokument. De fleste tabeller genkendes korrekt ved hjælp af denne kommando. Dog genkender kommandoen muligvis ikke en tabel, der mangler
klare kanter, overskrifter, kolonner og rækker. Brug TouchUp-læserækkefølge-værktøjet til at finde ud af, om tabellen er korrekt genkendt og for at
rette genkendelsesproblemer. Brug ruden Koder til at føje speciel formatering til tabeller og tabelceller.

Du kan bruge programmet Tabelredigering til automatisk at analysere en tabels komponenter samt anvende de relevante koder, men du skal
muligvis stadig kontrollere og rette nogle af disse koder manuelt. Ved visning af tabelkoder kan du afgøre, om kolonner, rækker og celler er blevet
korrekt identificeret. Tabeller, der mangler veldefinerede kanter og regler kodes ofte forkert eller indeholder sammenhængende sideelementer. Du
kan rette tabeller, der er dårligt kodet, ved at markere og omdefinere dem, og du kan opdele kombinerede celler ved at oprette en kode for hver
celle.

For at løse komplekse kodningsproblemer for tabeller skal du ofte bruge ruden Koder.

1. Vælg værktøjet TouchUp-læserækkefølge, og klik derefter på Vis tabeller og figurer.
2. Hvis tabellen ikke er klart betegnet i dokumentruden, skal du trække for at vælge hele tabellen og derefter klikke på Tabel i

dialogboksen.
3. Klik på Vis tabelceller for at kontrollere, at alle celler i tabellen er defineret som individuelle elementer.
4. Hvis celler ikke vises som separate elementer, skal du vælge en af følgende fremgangsmåder:

Hvis en eller flere celler flettes, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at vælge området med en enkelt
celle og derefter klikke på Celle i dialogboksen. Gentag denne fremgangsmåde for hver flettet celle.

Hvis celler ikke fremhæves, bruger tabellen muligvis ikke standardtabelformatering. Genopret tabellen i
oprettelsesprogrammet.

5. Hvis tabellen indeholder celler, der er beregnet til at strække sig ud over to eller flere kolonner, skal du indstille attributterne
ColSpan og RowSpan til disse rækker i kodestrukturen.

Fjern eller udskift strukturkoder i dokumentet (Acrobat Pro)
Hvis du føjer koder til et PDF-dokument i Adobe Acrobat, og det resulterer i en kodningsstruktur, der er meget kompliceret eller for problematisk at
løse, kan du fjerne eller udskifte den aktuelle struktur ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Hvis dokumentet mest indeholder tekst,
kan du vælge en side og derefter fjerne overskrifter, tabeller og andre elementer for at oprette en mere ren og enkel kodningsstruktur.

Acrobat kan kode et allerede kodet dokument igen, når du har fjernet alle eksisterende koder fra træet.

Fjern alle koder i et PDF-dokument
1. Åbn panelet Koder (Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Koder), og vælg rodkoden (den øverste), Koder.
2. Vælg Slet kode i menuen Indstillinger i panelet Koder.

Bemærk! Kommandoen Ryd sidestruktur i dialogboksen TouchUp-læserækkefølgeværktøj fjerner alle koder fra de aktuelt synlige sider.

Udskift den eksisterende kodestruktur
Denne fremgangsmåde fungerer bedst på sider, der indeholder en enkelt kolonne med tekst. Hvis siden indeholder flere kolonner, skal hver
kolonne vælges og kodes individuelt.

1. Markér værktøjet.
2. Træk for at vælge hele siden i dokumentruden. Valget omfatter både tekstelementer og elementer, der ikke indeholder tekst.
3. Hold Ctrl nede, og træk omkring sideelementer, der ikke er tekst, f.eks. figurer og billedtekster, for at fjerne markeringen af

dem, indtil der kun er markeret tekst på siden. Klik på Tekst i dialogboksen TouchUp-læserækkefølge.



 

4. Vælg et sideelement, der ikke indeholder tekst, i dokumentruden, f.eks. en figur og billedtekst, og klik på den relevante knap i
dialogboksen for at kode det. Gentag denne fremgangsmåde, indtil hele sideindholdet er kodet.

Flere hjælpeemner
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Angive tilgængelighedsindstillinger
Naviger i og kontroller programmet ved hjælp af tastaturet
Automatisk rulning
Gem som tilgængelig tekst til en brailleprinter
Lav omløb i et PDF-dokument
Læse et PDF-dokument med en skærmlæser
Læse et PDF-dokument med Læs højt-funktionen
Om værktøjer til handicappede i operativsystemer

Angive tilgængelighedsindstillinger

Acrobat indeholder flere indstillinger, som hjælper med at gøre læsningen af PDF-dokumenter mere
tilgængelig for synshæmmede og bevægelseshæmmede brugere. Disse indstillinger styrer, hvordan PDF-filer
vises på skærmen, og hvordan de læses af en skærmlæser.

De fleste indstillinger for hjælp til handicappede er tilgængelige via Indstillingsassistent til handicappede, som
indeholder vejledning på skærmen til angivelse af disse indstillinger. Nogle indstillinger, der påvirker
tilgængeligheden, er ikke tilgængelige via Indstillingsassistenten til handicappede i kategorierne Læsning,
Formularer og Multimedie. Du kan angive alle indstillinger i dialogboksen Indstillinger.

De viste navne for nogle indstillinger i Indstillingsassistenten til handicappede er forskellige fra navnene på de
tilsvarende indstillinger, som vises i dialogboksen Indstillinger. Acrobat Hjælp bruger de navne, der vises i
dialogboksen Indstillinger.

Du kan finde yderligere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner på www.adobe.com/dk/accessibility.

Angiv tilgængelighedsindstillinger med Indstillingsassistent til handicappede

1. Start Indstillingsassistent til handicappede ved at vælge en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Værktøjer > Tilgængelighed > Indstillingsassistent.

(Kun Windows) Start Acrobat første gang, mens en skærmlæser eller
skærmforstørrer kører.

2. Vælg den relevante indstilling for det hjælpeprogram eller den hjælpeenhed, du bruger.

Assistenten viser kun indstillinger, der er relevante for det hjælpeprogram og de
hjælpeenheder, du bruger, på baggrund af den indstilling, du vælger.

3. Følg instruktionerne på skærmen. Hvis du på et tidspunkt klikker på Annuller, anvender
Acrobat standardindstillinger for de indstillinger, som assistenten angiver (anbefales ikke).

Angiv tilgængelighedsindstillinger med dialogboksen Præferencer

Angiv de indstillinger, der er relevante for det hjælpeprogram og de hjælpeenheder, du
bruger, i de forskellige paneler i dialogboksen Præferencer.

http://www.adobe.com/dk/accessibility


Erstat dokumentfarver

Brug altid sidelayout

Brug altid zoomindstilling

Brug dokumentstruktur til fanerækkefølge, når der ikke findes en udtrykkelig fanerækkefølge

Vis altid markøren til tastaturvalg

Brug altid farven til systemvalg

Vis porteføljer i filtilstand

Gem automatisk dokumentændringer i midlertidig fil efter

Felters fremhævningsfarve og Fremhævningsfarve for påkrævet felt

Udfyld automatisk

Adgang, indstillinger

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Hjælp til handicappede

Når denne indstilling er valgt, kan du vælge fra en liste over farvekombinationer med
kontrast til tekst og baggrund, eller du kan oprette din egen kombination. Disse indstillinger svarer til
indstillingen Brug farver med stor kontrast til Dokumenttekst i Indstillingsassistenten til handicappede.

Svarer til indstillingen Overskriv sidelayout i Indstillingsassistenten til handicappede.

Svarer til indstillingen Overskriv dokumentzoom i Indstillingsassistenten til
handicappede.

Giver
forbedret navigation i formularfelter og links i dokumenter, som indeholder en fanerækkefølge.

Vælg denne indstilling, hvis du bruger en skærmforstørrer. Denne
indstilling svarer til indstillingen Vis altid markøren til tastaturvalg i Indstillingsassistenten til handicappede.

Når indstillingen er valgt, overskrives valgets standardfarve (blå) med en
farve, som systemet angiver.

Når denne indstilling er valgt, vises PDF-porteføljens komponentfiler og fildetaljer
på en liste. Filtilstand giver en bedre læseoplevelse for personer med handicap, f.eks. bevægelseshæmmede,
blinde og svagtsynede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Dokumenter

Når denne indstilling er fravalgt, deaktiveres
funktionen til automatisk lagring. Hver gang et PDF-dokument gemmes, skal skærmlæseren eller
skærmforstørreren genindlæse dokumentet. Denne indstilling svarer til indstillingen Deaktiver automatisk
lagring af dokumenter i Indstillingsassistent til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Formularer

Disse indstillinger angiver, hvilke
farver der bruges til at fremhæve formularfelter, som kan udfyldes. De svarer til indstillingerne Felters
fremhævningsfarve og Fremhævningsfarve for påkrævet felt i Indstillingsassistenten til handicappede.

Aktiverer Acrobat til automatisk at tilbyde at udfylde visse poster i formularfelter, så
udfyldning af formularfelter kan klares med færre tastetryk. Denne indstilling har ikke nogen tilsvarende
indstilling i Indstillingsassistenten til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Multimedie

Vis tilgængelige undertekster

Afspil Tilgængelig eftersynkroniseret lyd

Vis tilgængelige supplerende billedtekster

Vis Lydbeskrivelse (eller Videobeskrivelse eller Beskrivende video), når den er
tilgængelig.



Zoom

Udjævn tekst

Læserækkefølge

Udled læserækkefølgen af dokumentet (anbefales)

Læserækkefølge venstre mod højre, top mod bund

Brug læserækkefølge i normal udskriftsstrøm

Overskriv læserækkefølgen i kodede dokumenter

Side eller dokument

Læs kun de synlige sider

Disse indstillinger har ikke nogen tilsvarende indstillinger i Indstillingsassistenten til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Sidevisning

Indstiller skærmforstørrelsen af dokumenter og giver mulighed for, at synshæmmede læsere lettere
kan læse ombrudte PDF-dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Overskriv dokumentzoom i
Indstillingsassistenten til handicappede.

Kontrollerer kantudjævning af tekst. Vælg Ingen for at deaktivere udjævning af tekst samt
gøre teksten skarpere og lettere at læse med en skærmforstørrer. Denne indstilling svarer til indstillingen
Deaktiver tekstudjævning i Indstillingsassistenten til handicappede.

Indstillinger for tilgængelighed i panelet Læsning

Angiver læserækkefølgen i dokumenter. Indstillingerne for læserækkefølge vises også i
Indstillingsassistenten til handicappede.

Fortolker læserækkefølgen i ukodede
dokumenter ved hjælp af en avanceret metode for analyse af strukturfølgeslutningslayout.

Leverer teksten i henhold til dens placering
på siden ved læsning fra venstre mod højre og derefter fra top til bund. Denne metode er hurtigere
end Udled læserækkefølgen af dokumentet. Denne metode analyserer kun tekst. Formularfelter
ignoreres, og tabeller genkendes ikke som tabeller.

Leverer tekst i den rækkefølge, hvori den blev
optaget i udskriftsstrømmen. Denne metode er hurtigere end Udled læserækkefølgen af dokumentet.
Denne metode analyserer kun tekst. Formularfelter ignoreres, og tabeller genkendes ikke som
tabeller.

Bruger læserækkefølgen, der er angivet under
læseindstillinger, i stedet for den, der er angivet af dokumentets kodestruktur. Brug kun denne indstilling, hvis
du støder på problemer i dårligt kodede PDF-dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Overskriv
læserækkefølgen i kodede dokumenter i Indstillingsassistent til handicappede.

Denne indstilling bestemmer, hvor stor en del af et dokument, der leveres til en
skærmlæser på én gang. Hvis en PDF-fil ikke er kodet, kan Acrobat analysere dokumentet og forsøge at
udlede dens struktur og læserækkefølge. Denne proces kan tage lang tid ved at langt dokument. Overvej at
indstille Acrobat til kun at levere den aktuelt synlige side, så der kun analyseres en lille del af dokumentet ad
gangen. Med til overvejelserne hører dokumentets størrelse og kompleksitet samt skærmlæserens funktioner.
Hvis Acrobat leverer oplysninger til en skærmlæser, skærmforstørrer eller andre hjælpeprogrammer, indlæser
det oplysningerne i en hukommelsesbuffer, som er direkte tilgængelig for hjælpeprogrammet. Mængden af
oplysninger, der leveres til hukommelsesbufferen, kan have indflydelse på, hvor lang tid Acrobat bruger på at
udføre opgaver, som f.eks. at åbne dokumentet, gå videre til næste side, ændre visninger og udføre
kommandoer.

Denne indstilling er normalt bedst, hvis du bruger en skærmforstørrer.
Den forbedrer ydeevnen, idet programmet ikke skal behandle de dele af dokumentet, der ikke er
synlige. Hvis Acrobat udelukkende sender de aktuelt synlige sider i et PDF-dokument til
hukommelsesbufferen, har hjælpeteknologien kun adgang til disse sider. Den kan ikke gå videre til en
anden side, før næste side er synlig, og Acrobat har sendt sideoplysningerne til
hukommelsesbufferen. Hvis denne indstilling er valgt, skal du derfor bruge navigationsfunktionerne i
Acrobat, og ikke funktionerne i hjælpeteknologien, til at navigere fra side til side i dokumentet. Sæt
også indstillingen Standardsidelayout til Enkelt side, hvis du vælger, at Acrobat udelukkende skal
sende de aktuelt synlige sider til hjælpeteknologien. Eftersom Acrobat sender sideoplysninger om alle
synlige sider, modtager hjælpeteknologien oplysninger både om sider, der muligvis kun er delvist
synlige (f.eks. bunden af en side eller toppen af den næste side), og om sider, der er fuldkommen



Læs hele dokumentet

Læs kun de synlige sider, hvis der er tale om store dokumenter

Bekræft, før dokumenter kodes

Indstillinger for Læs højt
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synlige. Hvis du bruger en anden indstilling end Enkelt side under Sidevisning, f.eks. Fortløbende, og
derefter vælger at få vist næste side, er hjælpeteknologien muligvis ikke i stand til at holde styr på,
hvilken del af den foregående side den allerede har læst op. Få anvisninger i, hvordan du indstiller
standardsidelayoutet til Enkelt side under Indstillinger for visning af PDF-filer.
Denne indstilling svarer til indstillingen Læs kun de aktuelt synlige sider i Indstillingsassistenten til
handicappede.

Denne indstilling kan være den bedste, hvis du bruger en skærmlæser, der
har sine egne navigations- og søgeværktøjer, og som du er mere fortrolig med end værktøjerne i
Acrobat. Denne indstilling svarer til indstillingen Læs hele dokumentet på én gang i
Indstillingsassistenten til handicappede.

Denne indstilling vælges som
standard og er normalt bedst, hvis du bruger en skærmlæser sammen med lange eller komplekse
PDF-dokumenter. Den gør det muligt for Acrobat at levere et lille dokument helt, men vender tilbage
til levering side for side ved store dokumenter. Denne indstilling svarer til indstillingen Læs kun de
synlige sider, hvis der er tale om Store dokumenter i Indstillingsassistenten til handicappede.

Når denne indstilling er valgt, kan brugeren bekræfte de indstillinger, der er
brugt, inden Acrobat forbereder et ukodet dokument til læsning. Kodning kan være en tidskrævende
procedure, især i forbindelse med store dokumenter. Denne indstilling svarer til Bekræft, før dokumenter
kodes i Indstillingsassistent til handicappede.

Angiv indstillinger til at kontrollere lydstyrke, hastighed og toneleje på den
stemme, der anvendes til Læs højt-funktionen. Du kan vælge at anvende standardstemmen eller en af de
stemmer, der findes i dit operativsystem. Du kan også bruge pil op og pil ned til at læse tekstblokke. Disse
indstillinger har ikke tilsvarende indstillinger i Indstillingsassistenten til handicappede.

Naviger i og kontroller programmet ved hjælp af tastaturet

Du kan navigere ved hjælp af tastaturet i stedet for med musen. Der er adskillige tilgængelige
tastaturadgangsfunktioner i Mac OS. Se den dokumentation, der fulgte med operativsystemet, hvis du vil
have yderligere oplysninger. I Windows er nogle af tastaturgenvejene til at navigere i Acrobat forskellige fra
de tastaturgenveje, der bruges i andre Windows-programmer.

Hvis du åbner Acrobat i en webbrowser, knyttes tastaturkommandoer først til webbrowseren. Derfor er nogle
tastaturgenveje ikke tilgængelige i Acrobat eller er kun tilgængelige, når du skifter fokus til PDF-dokumentet.

Yderligere oplysninger om tilgængelighedsfunktioner finder du på www.adobe.com/dk/accessibility.

Aktivering af enkelttastacceleratorer

Du kan vælge bestemte værktøjer og udføre bestemte handlinger med enkelttastacceleratorer. De fleste
tastaturgenveje i Acrobat kræver ikke, at du aktiverer enkelttastacceleratorer.

Vælg Generelt under Kategorier i dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter Brug
genvejstaster til at få adgang til værktøjer.

Visse skærmlæsere fungerer ikke med enkelttastacceleratorerne i Acrobat.

Automatisk rulning

Funktionen Automatisk rulning gør det lettere at søge gennem lange PDF-dokumenter, især hvis
dokumenterne er ombrudte dokumenter. Du kan rulle gennem sider uden at bruge tastetryk eller

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/viewing-pdfs-viewing-preferences.html#preferences_for_viewing_pdfs
http://www.adobe.com/dk/accessibility
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musehandlinger.

1. Vælg Vis > Sidevisning > Rul automatisk.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

For at ændre rullehastigheden til en bestemt hastighed skal du trykke på en taltast (9
for hurtigst, 0 for langsomst).

For at øge eller sænke rullehastigheden skal du trykke på Pil op eller Pil ned,
afhængigt af rulleretningen.

Du kan ændre rulleretningen ved at trykke på minustasten (-).

Der springes til næste eller foregående side ved at trykke på tasterne Pil til venstre
eller Pil til højre.

Du stopper automatisk rulning ved at trykke på Esc eller vælge Vis > Sidevisning >
Rul automatisk igen.

Gem som tilgængelig tekst til en brailleprinter
I dette dokument refererer udtrykket "brailleprinter" til en vilkårlig enhed, som bruges til at

konvertere tilgængelig tekst til et format, som en person, der er blind eller svagsynet, kan bruge.

Du kan gemme et PDF-dokument som tilgængelig tekst, der kan udskrives på en brailleprinter. Tilgængelig
tekst kan importeres og udskrives som formateret, niveau 1- eller 2-brailledokumenter ved hjælp af et
program til brailleoversættelse. Se dokumentationen, der fulgte med brailleoversætteren for at få flere
oplysninger.

En tekstversion af en PDF-fil indeholder ingen billeder eller multimedieobjekter. Tekstversionen af en
tilgængelig PDF-fil indeholder dog alternative tekstbeskrivelse for disse objekter, hvis de er blevet leveret.

Vælg Filer > Eksportér til > Tekst (tilgængelig).

Lav omløb i et PDF-dokument

Du kan lave omløb i et PDF-dokument, så det midlertidigt præsenteres som en enkelt kolonne, der svarer til
bredden på dokumentruden. Denne omløbsvisning kan gøre dokumentet nemmere at læse på en mobil
enhed eller forstørre det på en almindelig skærm uden at rulle vandret for at læse teksten.

Du kan ikke gemme, redigere eller udskrive et dokument, når omløb er aktivt.

I de fleste tilfælde vises kun læsbar tekst, når omløb er aktivt. Tekst, der ikke ombrydes omfatter
formularfelter, kommentarfelter og felter til digitale signaturer samt sideartefakter som f.eks. sidetal samt
sidehoved og -fod. Sider, der indeholder både læselig tekst og formular- eller signaturfelter, ombrydes ikke.
Lodret tekst sammentrækkes vandret.

Acrobat tilføjer midlertidigt koder til et ukodet dokument, før der laves omløb. Som forfatter kan du optimere
dine PDF-dokumenter til omløb ved selv at kode dem. Mærkerne sikrer, at tekstenheder omløbes og at
indholdet står i den rigtige rækkefølge, sådan at læseren kan følge en tekstenhed, der strækker sig over flere
sider, uden at der er noget, der afbryder den.

Du kan hurtigt kontrollere et dokuments læserækkefølge ved at se det i visningen Omløb.

(Acrobat Pro) Hvis omløbet i det kodede PDF-dokument ikke er som ønsket, kan du undersøge, om PDF-
filens indholds- eller læserækkefølge indeholder uoverensstemmelser. Kontroller også kodningsprocessen. Du
kan løse problemer med omløb ved hjælp af ruden Indhold eller værktøjet TouchUp-læserækkefølge.
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Sammentrækning af overskrifter og kolonner (venstre) i en logisk læserækkefølge (højre).

Lav omløb i et kodet PDF-dokument

Vælg Vis > Zoom > Omløb.

Hvis indstillingen Sidevisning er Tosidet visning, inden du vælger visningen Omløb, ændres indstillingen
Sidevisning automatisk til Enkeltsidet visning, når dokumentteksten ombrydes. Hvis indstillingen Sidevisning
er Tosidet rulning, inden du vælger visningen Omløb, ændres indstillingen Sidevisning automatisk til Aktivér
rulning, når dokumentteksten ombrydes.

Gendannelse af visning uden omløb

Vælg Vis > Zoom > Omløb i visningen Omløb.

Læse et PDF-dokument med en skærmlæser

Acrobat understøtter hjælpeprogrammer og -enheder, f.eks. skærmlæsere og skærmforstørrere, som gør det
muligt for svagtsynede brugere at interagere med computerprogrammer. Når hjælpeprogrammer og -enheder
er i brug, føjer Acrobat midlertidige koder til åbne PDF-filer for at forbedre deres læsbarhed. Brug
Indstillingsassistenten til handicappede til at forbedre den måde, hvorpå Acrobat arbejder sammen med de
typer hjælpeprogrammer og hjælpeenheder, du bruger. Når du bruger en skærmlæser, kan du ændre
læseindstillingerne for det aktuelle dokument ved at vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Skift
læseindstillinger.

Se i dokumentationen til din hjælpesoftware eller enhed. Du kan også kontakte leverandører for at få flere
oplysninger om systemkrav, kompatibilitetskrav og anvisninger i, hvordan du bruger denne software eller
enhed sammen med Acrobat.

Yderligere oplysninger om brug af skærmlæsere finder du på www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-
pdf-sr.pdf.

Læse et PDF-dokument med Læs højt-funktionen

Læs højt-funktionen læser teksten i et PDF-dokument højt, herunder teksten i kommentarer og alternative
tekstbeskrivelser til billeder og felter, der kan udfyldes. I kodede PDF-dokumenter læses indholdet i den
rækkefølge, det vises i i dokumentets logiske strukturtræ. I ukodede dokumenter udledes læserækkefølgen,
medmindre der er angivet en læserækkefølge under læseindstillingerne.

Læs højt-funktionen bruger de tilgængelige stemmer, der er installeret på systemet. Hvis du har installeret
SAPI 4- eller SAPI 5-stemmer fra tekst-til-tale- eller sprogprogrammer, kan du vælge, at de skal læse dine
PDF-dokumenter.

http://www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf
http://www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf


Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

Læs højt-funktionen er ikke en skærmlæser, og visse operativsystemer understøtter det ikke.

Aktivér eller deaktiver Læs højt-funktionen

Du skal aktivere Læs højt-funktionen, før du kan bruge den. Du kan deaktivere Læs højt-funktionen for at
frigøre systemressourcer og forbedre andre handlingers ydeevne.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Vis > Læs højt > Aktivér læs højt.

Vælg Vis > Læs højt > Deaktiver læs højt.

Du kan også bruge værktøjet Vælg objekt til at finde tekst. Aktivér Læs højt, og vælg
derefter Værktøjer > Interaktive objekter > Vælg objekt. Brug pil op/ned og
højre/venstre pil til at navigere i dokumentet. Du kan høre, hvor objektværktøjet er
placeret, f.eks. en overskrift eller et afsnit.

Læse et PDF-dokument med Læs højt-funktionen

1. Naviger til den side, du vil læse.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Vis > Læs højt > Læs kun denne side.

Vælg Vis > Læs højt > Læs til slutning af dokument.

Læs formularfelter i et PDF-dokument højt

1. Vælg Læs formularfelter i sektionen Indstillinger for Læs højt i panelet Læsning i
dialogboksen Indstillinger.

2. Tryk på Tab i PDF-formularen for at vælge det første formularfelt.

3. Foretag de ønskede indtastninger og valg, og tryk derefter på Tab for at flytte til det
næste felt. Gentag dette trin, indtil formularen er udfyldt. Acrobat læser markerede
afkrydsningsfelter og alternativknapper.

Læs højt gengiver ikke tastetrykkene. Brug en skærmlæser til at høre, hvad
du har skrevet.

Afbryd højtlæsning

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Vis > Læs højt > Pause.

Vælg Vis > Læs højt > Stop.

Om værktøjer til handicappede i operativsystemer

Tilgængelighedsværktøjer i Windows

Operativsystemerne Windows XP, Vista, Windows 7 og Windows 8.x har indbyggede værktøjer, som giver
adgang til flere eller alternative oplysninger på computerskærmen. Narrator er en let udgave af en
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skærmlæser. Magnifier er værktøj til forstørrelse af skærmen.

Yderligere oplysninger om tilgængelighedsværktøjer i operativsystemerne Windows XP, Vista, Windows 7
eller Windows 8.x finder du på Microsofts websted om tilgængelighed.

Tilgængelighedsværktøjer i Mac OS

Mac OS X har indbyggede værktøjer, som giver adgang til flere eller alternative oplysninger på
computerskærmen.

Yderligere oplysninger om tilgængelighedsværktøjer i Mac OS X-operativsystemet finder du på Apple® Inc.'s
websted om tilgængelighed.

Relaterede links
Taster til navigation i et PDF-dokument
Taster til valg af værktøjer
Taster til at arbejde med kommentarer
Taster til generel navigation
Taster til at arbejde med navigationspaneler
Taster til navigation i vinduet Hjælp
Taster for tilgængelighed
Hjælp til handicappede

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Redigering af dokumentstruktur ved hjælp af ruderne Indhold og
Koder (Acrobat Pro)
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Ret omløbsproblemer med ruden Indhold
Åbn ruden Koder
Vis koder i ruden Koder
Rediger koder med ruden Koder
Føj alternativ tekst og yderligere oplysninger til koder
Opret en ny underordnet kode
Føj koder til kommentarer
Korrekte tabelkoder med panelet Koder
Standardkoder i PDF-dokumenter

Ret omløbsproblemer med ruden Indhold
Brug ruden Indhold til at rette problemer med omløb i et PDF-dokument, der ikke kan rettes ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Da
du kan beskadige en PDF-fil ved at redigere indholdsobjekter, skal du sørge for, at du er bekendt med PDF-struktur, inden du foretager nogen
ændringer. Du kan finde omfattende oplysninger om PDF-struktur under PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version
1.7 på siden PDF reference (kun på engelsk) på Adobes websted.

Ruden Indhold indeholder en hierarkisk visning af objekter, der udgør et PDF-dokument, herunder selve PDF-objektet. Hvert dokument indeholder
en eller flere sider, et sæt anmærkninger (f.eks. kommentarer og hyperlinks) og indholdsobjekterne for siden. Indholdsobjekter består af beholdere,
tekst, stier og billeder. Objekter er anført i den rækkefølge, de optræder i på siden, som koder i det logiske strukturtræ. PDF-dokumenter kræver
dog ingen koder, hvis du vil have vist eller ændre objektstrukturen.

1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Indhold.
2. Udvid dokumentnavnet for at få vist sider og objekter.
3. Flyt en beholder eller et objekt ved at vælge den eller det og vælge en af følgende fremgangsmåder:

Træk det til den ønskede placering.

Vælg Klip i menuen Indstillinger. Marker koden oven over den placering, hvor du vil indsætte den udklippede kode, og
vælg Indsæt i menuen Indstillinger.

Bemærk! Beholderelementer kan ikke indsættes direkte i sideelementer. Hvis du vil flytte en beholder til en anden side,
skal du klippe den beholder ud, du vil flytte. Marker derefter en beholder på den side, du vil flytte beholderen til, og vælg
Sæt ind i menuen Indstillinger. Træk derefter beholderen ud på et niveau til den ønskede placering.

Indstillinger for ruden Indhold
Brug menuen Indstillinger i ruden Indhold, eller højreklik på et objekt for at vælge en af følgende indstillinger:

Ny beholder Tilføjer et nyt beholderobjekt i slutningen af den valgte side eller beholder.
Rediger beholderordbog Angiver ordbogen til beholderen. Fejl i denne dialogboks kan muligvis skade PDF-dokumentet. Kun tilgængelig for
beholdere, der indeholder ordbøger.
Klip Klipper og kopierer det valgte objekt (ikke det tilhørende sideindhold).
Sæt ind Indsætter indhold direkte under det valgte objekt på det samme hierarkiske niveau.
Indsæt underordnet Indsætter indhold i det valgte objekt som et underordnet indholdselement.
Slet Fjerner objektet (ikke det tilhørende sideindhold) fra dokumentet
Find indhold fra markering Søger efter objektet i ruden Indhold, der indeholder det objekt, der er valgt i dokumentruden.
Søg Søger efter umarkerede (ukodede) artefakter, indhold, kommentarer og hyperlinks. Med Indstillinger kan du søge på siden eller i dokumentet
og føje koder til fundne elementer.
Opret artefakt Definerer valgte objekter som artefakter. Artefakter læses ikke af en skærmlæser eller ved hjælp af funktionen Læs højt. Ofte
kodes sidetal, sidehoveder og sidefødder bedst som artefakter.
Vis i ruden Koder Skifter automatisk til ruden Koder og vælger den kode, der stemmer overens med indholdselementet.
Fjern artefakt Fjerner artefaktdefinitionen fra det valgte objekt.
Fremhæv indhold Når denne indstilling er valgt, vises fremhævninger i dokumentruden rundt om indholdet, der hører til et valgt objekt i ruden
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Indhold.
Vis metadata Tillader visning og redigering af billede eller objektmetadata.
Egenskaber Åbner dialogboksen TouchUp-egenskaber.

Åbn ruden Koder
Med ruden Koder kan du få vist og redigere koder i det logiske strukturtræ eller kodetræet i et PDF-dokument. I ruden Koder vises koder i en
hierarkisk rækkefølge, der angiver dokumentets læserækkefølge. Det første element i denne struktur er roden til koder. Alle andre elementer er
koder eller underordnede koder i roden til koder. Koder bruger kodede elementtyper, som vises i større end-/mindre end-tegn (< >). Hvert
element, herunder strukturelementer som sektioner og artikler, vises i en logisk strukturrækkefølge efter type, efterfulgt af en titel og elementets
indhold eller en beskrivelse af indholdet. Strukturelementer er typisk vist som beholdere (overordnede koder). De indeholder flere mindre
elementer (underordnede koder).

Bemærk! Yderligere oplysninger om logiske strukturer finder du i PDF Reference Sixth Edition: Adobe Portable Document Format Version 1.7 på
siden PDF reference (kun på engelsk) på Adobes websted.
Selvom du kan løse de fleste kodningsproblemer ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge, skal du bruge ruden Koder til at behandle
detaljeret kodning af tabeller og understrukturelementer, f.eks. afsnit, lister og sektioner, der kræver flere sprog. Du bør kun tilføje koder til et
dokument manuelt i ruden Koder som en sidste udvej. Overvej først at anvende funktionen Føj koder til dokument.

Vigtigt! Handlinger, der er udført i ruden Koder, kan ikke fortrydes med kommandoen Fortryd. Gem en sikkerhedskopi af dokumentet, inden du
begynder at arbejde på det i ruden Koder.

Vis koder i ruden Koder
1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Koder.
2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Udvid koden for det ønskede afsnit.

Ctrl-klik på plus-tegnet (Windows) eller Option-klik på trekanten (Mac OS) ved siden af roden til koder for at vise alle
koder i det logiske strukturtræ.

Rediger koder med ruden Koder
Du kan redigere kodens titel, ændre kodens placering eller ændre kodetypen for et element. Alt kodeindhold skal kodes, markeres som en artefakt
eller fjernes fra det logiske strukturtræ.

Rediger en kodes titel
1. I ruden Koder kan du udvide den sektion i den logiske struktur, som du vil redigere.
2. Du kan redigere titlen ved at vælge koden og derefter vælge Egenskaber i menuen Indstillinger. Indtast teksten i feltet Titel,

og klik på Luk.

Flyt en kode
1. I ruden Koder skal du udvide roden til koder for at få vist alle koder.
2. Vælg kodeikonet for det element, du vil flytte.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Træk koden til den ønskede placering. Når du trækker, vises en linje på mulige placeringer.

Vælg Klip i menuen Indstillinger, og vælg den kode, der vises oven over den placering, hvor du vil indsætte den
udklippede kode. Vælg Indsæt i menuen Indstillinger for at flytte koden til samme niveau som den markerede kode. Eller
vælg Indsæt underordnet for at flytte koden inden for den markerede kode.

Rediger elementtypen
1. I ruden Koder kan du udvide den sektion i den logiske struktur, som du vil ændre.
2. Marker et element, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
3. Vælg en ny elementtype i menuen Type, og klik derefter på Luk.

Indstillinger for ruden Koder
Vælg mellem følgende indstillinger i ruden Koder ved at bruge menuen Indstillinger eller højreklikke på en kode i det logiske strukturtræ:

Ny kode Opretter en kode i det logiske strukturtræ efter det aktuelt valgte element. Angiv type og titel til den nye kode.
Klip Fjerner den valgte kode fra dens aktuelle placering og placerer den i Udklipsholder.
Sæt ind Placerer koden, der er i Udklipsholder, på det angivne sted og erstatter den valgte kode.
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Indsæt underordnet Placerer koden, der er i Udklipsholder, på det angivne sted som underordnet til den valgte kode.
Slet kode Fjerner den valgte kode.
Find kode fra markering Søger efter koden i ruden Koder, der indeholder den tekst eller det objekt, som er valgt i dokumentruden.
Opret kode fra markering Opretter en kode i det logiske strukturtræ efter det element, der er valgt i dokumentruden. Angiv type og titel til den
nye kode.
Søg Søger efter artefakter, OCR-genkendelser og umarkeret (ukodet) indhold, kommentarer, hyperlink og anmærkninger. Indstillinger gør det
muligt at søge på siden eller i dokumentet og føje koder til fundne elementer.
Skift kode til artefakt Ændrer valgte koder til artefakter og fjerner kodet indhold fra strukturtræet.
Kopier indhold til Udklipsholder Kopierer alt indhold, der findes i de valgte koder.
Rediger klassekort Gør det muligt at tilføje, ændre og slette klassekort eller typeordbog i forbindelse med dokumentet. Klassekort gemmer
attributter, der er knyttet til hvert element.
Rediger rollekort Gør det muligt at tilføje, ændre og slette rollekort i forbindelse med dokumentet. Rollekort tillader, at hvert dokument indeholder
et entydigt defineret kodesæt. Ved at tilknytte disse brugerdefinerede koder til foruddefinerede koder i Acrobat er brugerdefinerede koder lettere at
identificere og redigere.
Kodeanmærkninger Når denne indstilling er valgt, føjes alle nye kommentarer og formularfelter til kodetræet efter det valgte kodeelement.
Eksisterende kommentarer og formularfelter føjes ikke til kodetræet. Fremhævnings- og understregningskommentarer knyttes og kodes automatisk
til teksten, som de anmærker, og kræver ikke brug af denne indstilling.
Dokumentet er PDF-kodet Markerer PDF-dokumentet som et kodet dokument. Fravælg denne indstilling for at fjerne markeringen.
Vigtigt! Denne indstilling angiver ikke nødvendigvis, at PDF-dokumentet overholder PDF-retningslinjerne, og indstillingen skal derfor anvendes med
omtanke.
Fremhæv indhold Når denne indstilling er valgt, vises fremhævninger rundt om indholdet i dokumentruden, når du vælger den tilhørende kode i
ruden Koder.
Vis metadata Åbner en skrivebeskyttet dialogboks, der indeholder referenceoplysninger om den valgte kode.
Egenskaber Åbner dialogboksen TouchUp-egenskaber.

Føj alternativ tekst og yderligere oplysninger til koder
Visse kodede PDF-dokumenter indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, der er nødvendige for at gøre dokumentindholdet fuldt tilgængeligt.
Hvis du f.eks. ønsker at gøre et dokument tilgængeligt for en skærmlæser, bør PDF-dokumentet indeholde alternativ tekst til figurer,
sprogegenskaber for de dele af teksten, der er på et andet sprog end standardsproget for dokumentet, samt udvidelsestekst for forkortelser.
Angivelse af det korrekte sprog for forskellige tekstelementer sikrer, at de rigtige tegn bruges, når du ændrer formålet med dokumentet, og at det
bliver stavekontrolleret med den rigtige ordbog.

Du kan føje alternativ tekst og flere sprog til en kode i ruden Koder. Hvis der kun kræves ét sprog, skal du i stedet vælge sproget i Filer >
Egenskaber. Du kan også tilføje alternativ tekst ved hjælp af værktøjet TouchUp-læserækkefølge.

Bemærk! Lad den alternative tekst være så præcis som mulig.

Tilføjelse af alternativ tekst i hyperlinks
Skærmlæsere kan læse URL-adresserne på webhyperlinks højt, men det er en stor hjælp for brugerne, hvis der også føjes meningsfuld alternativ
tekst til hyperlinks. Ved at tilføje alternativ tekst kan du f.eks. få skærmlæseren til at bede brugeren om at "gå til Adobes side med hjælp til
handicappede på Adobes websted på adobe.com" i stedet for blot at "gå til http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html.”

Du kan føje alternativ tekstt til koden <Link> i et hyperlink.

Bemærk! Tilføj kun alternativ tekst til koder, der ikke har underordnede koder. Hvis du føjer alternativ tekst til en overordnet kode, forhindres
skærmlæseren i at læse den pågældende kodes underordnede koder.

1. Vælg koden <Link> til linket i kodestrukturen, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
2. Vælg ruden Kode i dialogboksen TouchUp-egenskaber.
3. Indtast den alternative tekst for hyperlinket, og klik på Luk.

Føj alternativ tekst til en figur
1. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationspaneler > Koder.
2. Udvid det logiske strukturtræ for at finde og vælge kodeelementet <Figure> til billedet.

Du kan finde en kode nemmere ved at bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at markere figuren eller tekst i
nærheden af figuren i dokumentruden. Vælg derefter Find kode fra markering i menuen Indstillinger i ruden Koder.

3. Vælg Fremhæv indhold i menuen Indstillinger i ruden Koder for at se et fremhævet område i dokumentet, der svarer til koden.
4. Vælg Egenskaber i menuen Indstillinger i ruden Koder.
5. Klik på ruden Kode i dialogboksen TouchUp-egenskaber.
6. Til alternativ tekst skal du angive tekst, der beskriver figuren.

Føj alternativ tekst til et forkortet begreb
1. Find det forkortede begreb i panelet Koder ved at følge en af disse fremgangsmåder:
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Udvid kodetræet alt efter behov for at se elementer, der indeholder forkortelsen.

Brug værktøjet TouchUp-tekst, eller vælg markeringsværktøjet for at vælge forkortelsen i dokumentet. Vælg derefter Find
kode fra markering i menuen Indstillinger for at finde teksten i kodetræet.

2. Vælg koden for dette element, og vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
Bemærk! Hvis forkortelsen indeholder yderligere tekst, skal du skære den yderligere tekst væk og placere den i en ny <Span>
underordnet kode indeni den samme <Span> overordnede kode.

3. Vælg ruden Kode i dialogboksen TouchUp-egenskaber.
4. Til alternativ tekst skal du indtaste den uforkortede version af begrebet.
5. Klik på Luk.

Opret en ny underordnet kode
1. I ruden Koder skal du vælge den overordnede kode (ikonet på samme niveau, som du vil oprette en underordnet kode) i det

kodetræ, som du vil oprette en underordnet kode for.
2. Vælg Ny kode i menuen Indstillinger.
3. Vælg den ønskede kodetype i pop op-menuen Type, eller indtast en brugerdefineret kodetype, navngiv koden (valgfrit), og klik

derefter på OK.

Føj koder til kommentarer
Når du koder et PDF-dokument, der inkluderer kommentarer, kodes kommentarerne også. Hvis du imidlertid vil føje kommentarer til et PDF-
dokument, som allerede er kodet, bliver dine kommentarer ukodede, medmindre du først aktiverer kommentarkodning.

Bemærk! Du kan aktivere kommentarkodning i et PDF-dokument ved at vælge Kodeanmærkninger i menuen Indstillinger i ruden Koder.
Kommentarer eller anmærkninger, som du føjer til PDF-dokumentet, kodes automatisk.
Hvis et dokument indeholder ukodede kommentarer, kan du finde dem i det logiske strukturtræ og kode dem ved hjælp af kommandoen Find i
ruden Koder.

1. I ruden Koder skal du vælge Søg i menuen Indstillinger.
2. I dialogboksen Find element skal du vælge Uopmærkede kommentarer i pop op-menuen Søg og klikke på Søg.
3. Når kommentartypen vises i feltet Type (f.eks. Tekst), skal du klikke på Kodeelement, vælge Anmærkning i pop op-menuen

Type i dialogboksen Ny kode og derefter klikke på OK.
4. I dialogboksen Find element skal du klikke på Find næste for at finde og kode alle kommentarer. Klik derefter på Luk.

Korrekte tabelkoder med panelet Koder
Brug værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at kontrollere, at tabeller er kodet korrekt. Hvis du har brug for strukturere figurer og tekst i tabellens
celler, foretrækker du måske at genoprette tabellen i oprettelsesprogrammet, inden du konverterer den til et tilgængeligt PDF-dokument. Tilføjelse
af koder på et celleniveau i Acrobat er en tidskrævende procedure.

Inden du foretager ændringer til tabelelementer, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at finde ud af, om tabellen er kodet korrekt.

Kontroller tabelelementer
1. I ruden Koder skal du udvide roden til koder for at få vist en tabelkode.
2. Vælg tabelkoden <Table>, og bekræft, at den indeholder et af følgende elementer:

Tabelrækker, der alle indeholder cellerne Tabeloverskrift <TH> eller Tabeldata<TD>.

Afsnittene <THead>, <TBody> og <TFoot>, som alle indeholder Tabelrækker. (Tabelrækkerne indeholder <TH>-celler,
<TD>-celler eller begge dele.)

3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Hvis koden for tabellen ikke indeholder disse elementer, men rækker, kolonner og celler vises i tabellen i dokumentruden,
skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge til at vælge og definere tabellen eller individuelle celler.

Hvis tabellen indeholder rækker, der strækker sig over to eller flere kolonner, skal du indstille attributterne ColSpan og
RowSpan for disse rækker i kodestrukturen.

Genopret tabellen i oprettelsesprogrammet, og konverter derefter dokumentet til et kodet PDF-dokument.

Indstil attributterne ColSpan og RowSpan
1. Vælg et <TD>- eller <TH>-element i ruden Koder.
2. Vælg Egenskaber i menuen Indstillinger.
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3. I dialogboksen TouchUp-egenskaber skal du klikke i ruden Koder og derefter på Rediger attributobjekter.
4. Vælg Attributobjekter, og klik derefter på Nyt element for at oprette en ny attributobjektordbog.
5. Udvid den nye ordbog, vælg attributten Layout, og klik derefter på Rediger element.
6. Skift layoutværdien til tabel.
7. Vælg attributobjektordbogen, og klik på Nyt element.
8. I dialogboksen Tilføj nøgle og værdi skal du indtaste ColSpan eller RowSpan i feltet Nøgle. Indtast antal kolonner eller

rækker, der udvides, i feltet Værdi. Vælg Heltal i pop op-menuen Værditype, og klik på OK.

Standardkoder i PDF-dokumenter
I dette afsnit beskrives de standardkoder, der anvendes i kodede PDF-dokumenter. Disse standardkoder forsyner hjælpeprogrammer og -enheder
med semantiske og strukturelle elementer, der skal bruges ved fortolkning af dokumentstrukturen og præsentation af indholdet på en brugbar
måde.

Arkitekturen for PDF-koderne kan udvides, så et givet PDF-dokument kan indeholde eventuelle kodesæt, som bruges af et oprettelsesprogram. En
PDF-fil kan f.eks. have XML-koder, der kom fra et XML-skema. Brugerdefinerede koder, som du angiver (f.eks. kodenavne genereret fra
afsnitstypografier i et oprettelsesprogram), skal have et rollekort. Rollekortet matcher hver brugerdefineret kode med en standardkode her. Når
hjælpeprogrammet støder på en brugerdefineret kode, kan det undersøge dette rollekort og fortolke koderne korrekt. Hvis PDF-filer kodes med en
af metoderne beskrevet her, giver det generelt et korrekt rollekort til dokumentet.

Bemærk! Du kan få vist et PDF-dokuments rollekort og få adgang til at redigere i det ved at vælge Indstillinger > Rediger rollekort i ruden Koder.
Adobe-elementernes standardkodetyper findes i dialogboksen Ny kode. De findes også i dialogboksen TouchUp-egenskaber i Acrobat Pro. Adobe
anbefaler kraftigt at bruge disse kodetyper, fordi de giver de bedste resultater, når kodet indhold konverteres til et andet format. Disse formater
omfatter HTML, Microsoft Word eller et tilgængeligt tekstformat til brug for andre hjælpeteknologier.

Blokniveau-elementer er sideelementer, som består af tekst, der er arrangeret som afsnit. Blokniveau-elementer er en del af et dokuments logiske
struktur. Disse elementer klassificeres yderligere som beholderelementer, overskrifts- og afsnitselementer, etiket- og listeelementer, specielle
tekstelementer og tabelelementer.

Beholderelementer
Beholderelementer er det øverste elementniveau, og de giver en hierarkisk gruppering af andre blokniveau-elementer.

Dokument Dokumentelement. Rodelementet for et dokuments kodetræ.
Artikel Delelement. Et stort udsnit af et dokument. Kan gruppere mindre enheder af indhold, f.eks. inddelingselementer, artikelelementer eller
sektionselementer.
Inddeling Inddelingselement. Et generisk blokniveau-element eller en gruppe af blokniveau-elementer.
Illustration Artikelelement. En selvstændig brødtekst, der anses for at udgøre en samlet fortælling.
Sektion Sektionselement. En generel beholderelementtype svarende til inddelingselementet (DIV Class="Sect") i HTML, der typisk er en
komponent i et delelement eller et artikelelement.

Overskrifts- og afsnitselementer
Overskrifts- og afsnitselementer er blokniveauelementer, der minder om afsnit og indeholder specifikke niveauoverskrifter og generiske
afsnitskoder ( P ). Et overskriftselement (H) bør vises som det første underordnede element i ethvert overordnet inddelingsniveau. Seks
overskriftsniveauer (H1 til H6) er tilgængelige for programmer, der ikke bruger hierarkisk strukturerede afsnit.

Etiket- og listeelementer
Etiket- og listeelementer er blokniveau-elementer, der bruges til strukturering af lister.

L Listeelement. Enhver sekvens af elementer med beslægtet mening eller anden relevans. Umiddelbart underordnede elementer bør optræde som
listeemneelementer.
LI Listeemneelement. Ethvert emne på en liste. Kan have et etiketelement (valgfrit) og et listekerneelement (obligatorisk) som underordnet
element.
LBL Etiketelement. Et punkttegn, navn eller tal, som identificerer elementet og adskiller det fra andre elementer på den samme liste.
LBody Listeemnekerneelement. Den beskrivende del af et listeemne.

Specielle tekstelementer
Særlige tekstelementer identificerer tekst, der ikke bruges som et generisk afsnit (P).

Blokcitat Blokcitatelement Et eller flere tekstafsnit, som tilskrives en anden person end forfatteren af den umiddelbart omgivende tekst.
Billedtekst Billedtekstelement. Et kort tekstudsnit, som beskriver en tabel eller en figur.
Indeks Indekselement. En sekvens af indgange, som indeholder identificerende tekst og referenceelementer, og som udpeger, hvor teksten eller
elementerne optræder i brødteksten af dokumentet.
TOC Indholdsfortegnelseselement. Et element, som indeholder en struktureret liste over emner og etiketter, som identificerer disse emner.
Anvender en selvstændig hierarkisk struktur.



 

TOCI Emne i et indholdsfortegnelseselement. Et emne, der optræder på en liste, som er knyttet til et indholdsfortegnelseselement.

Tabelelementer
Tabelelementer er specielle elementer, som anvendes til strukturering af tabeller.

Tabel Tabelelement. En todimensional opstilling af data eller tekstceller, som indeholder tabelrækkeelementer som underordnede elementer, og
som muligvis har et billedtekstelement som første eller sidste underordnede element.
TR Tabelrækkeelement. En overskriftsrække eller datarække i en tabel. Kan indeholde tabeloverskriftscelleelementer og tabeldatacelleelementer.
TD Tabeldatacelleelement. En tabelcelle, som indeholder ikke-overskriftsrelaterede data.
TH Tabeloverskriftscelleelement. En tabelcelle, som indeholder overskriftstekst eller -data, som beskriver en eller flere rækker eller kolonner i en
tabel.

Indlejrede elementer
Indlejrede elementer identificerer en delmængde af en tekst, som er formateret eller optræder specielt. De adskiller sig fra blokniveau-elementer.
Indlejrede elementer kan være indeholdt i blokniveau-elementer eller kan selv indeholde blokniveau-elementer.

BibEntry Bibliografiindgangselement. En beskrivelse af, hvor citeret tekst stammer fra.
Citat Citatindgangselement. En indlejret tekstmængde, som tilskrives en anden person end den, der er forfatter til den omgivende tekst. Adskiller
sig fra et blokcitat, som udgør et eller flere hele afsnit.
Omfang Begyndelseselement for spænd Enhver indlejret del af en tekst. Bruges normalt til at markere tekst, der er tilknyttet specielle
formateringsegenskaber.

Specielle indlejrede elementer
Specielle indlejrede elementer bruges på samme måde som indlejrede elementer til at markere en del af en tekst med en speciel formatering eller
opførsel.

Kode Kodeindgangselement. Programmeringskode, der er indlejret i et dokument.
Figur Begyndelseselement for figur. En grafik eller grafisk fremstilling, som er tilknyttet tekst.
Formular Formularindgangselement. En annotering for en PDF-formular, som er udfyldt eller kan udfyldes.
Formel Formelindgangselement. En matematisk formel.
Sammenkæd Sammenkædningsindgangselement. Et hyperlink, som er integreret i et dokument. Destinationen kan være i det samme dokument, i
et andet PDF-dokument eller på et websted.
Bemærkning Noteindgangselement. Forklarende tekst eller dokumentation, f.eks. fodnoter eller slutnoter, der refereres fra brødteksten.
Reference Referenceindgangselement. En henvisning til tekst eller data, der findes et andet sted i dokumentet.
Flere hjælpeemner
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Arbejdsgang for oprettelse af tilgængelige PDF-dokumenter

Overordnet set består processen med at oprette tilgængelige PDF-dokumenter af nogle få grundlæggende
faser:

1. Overvej tilgængeligheden, inden du konverterer et dokument til PDF-format.

2. Tilføj efter behov formularfelter, der kan udfyldes, samt beskrivelser, og indstil
tabuleringsrækkefølgen.

3. Føj andre tilgængelighedsfunktioner til PDF-dokumentet.

4. Kod PDF-dokumentet.

5. Evaluer PDF-dokumentet, og reparer kodningsproblemer.

Disse trin vises i en rækkefølge, som passer til de fleste behov. Du kan dog udføre opgaverne i en anden
rækkefølge eller skifte mellem nogle af trinnene. Du skal i alle tilfælde først undersøge dokumentet, fastlægge
dets tiltænkte formål og bruge analysen til at bestemme den arbejdsproces, som du anvender.

Yderligere ressourcer

Yderligere oplysninger om oprettelse af tilgængelige PDF-filer finder du i disse ressourcer:

Vejledning i oprettelse af tilgængelige elektroniske dokumenter, inkl. PDF-filer:
http://www.section508.gov/content/build/create-accessible-documents/

Bedste praksis: amp.ssbbartgroup.com

Overvej tilgængeligheden, inden du konverterer et dokument til PDF-format

Når det er muligt, skal du tænke på tilgængelighed under oprettelse af kildefilerne i et oprettelsesprogram,
f.eks. et tekstbehandlings- eller sidelayoutprogram.

Typiske opgaver i oprettelsesprogrammet omfatter at føje alternativ tekst til grafik, optimere tabeller og
anvende afsnitstypografier eller andre dokumentstrukturfunktioner, der kan konverteres til koder. Få flere
oplysninger under Oprettelse af et kodet PDF-dokument ud fra et oprettelsesprogram.

http://www.section508.gov/content/build/create-accessible-documents/
http://amp.ssbbartgroup.com/


Tilføj formularfelter, der kan udfyldes, samt beskrivelser, og indstil
tabuleringsrækkefølgen

Hvis PDF-dokumentet indeholder formularfelter, kan du bruge Værktøjer > Tilgængelighed > Kør
genkendelse af formularfelter for at finde formularfelter og gøre dem interaktive (kan udfyldes).

Brug formularværktøjerne til at oprette formularfelter, der kan udfyldes, f.eks. knapper, afkrydsningsfelter, pop
op-menuer og tekstbokse. Når du opretter et felt, kan du indtaste en beskrivelse af feltet i boksen Værktøjstip
i dialogboksen Egenskaber. Skærmlæsere læser dette højt for brugeren. Få flere oplysninger under Opret
formularfelter.

Du kan også bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge i Acrobat Pro for at føje beskrivelser til
formularfelter.

Oplysninger om indstilling af tabulatorrækkefølgen til at bruge dokumentstruktur finder du i Angive navigation
af formularfelter.

Føj andre tilgængelighedsfunktioner til PDF-dokumentet

I Acrobat Pro DC omfatter denne fase angivelse af dokumentsprog, kontrol af at sikkerhedsindstillingerne ikke
påvirker skærmlæsere, oprettelse af tilgængelige links og tilføjelse af bogmærker. Få flere oplysninger under
Indstil dokumentsprog, Undgå, at sikkerhedsindstillinger interfererer med skærmlæsere, Tilføj
tilgængelighedslinks og Om bogmærker.

I Acrobat Standard DC omfatter denne fase angivelse af dokumentsprog, kontrol af at
sikkerhedsindstillingerne ikke påvirker skærmlæsere samt tilføjelse af bogmærker. Få flere oplysninger under
Indstil dokumentsprog, Undgå, at sikkerhedsindstillinger interfererer med skærmlæsere og Om bogmærker.

Kod PDF-dokumentet

Du kan forbedre tilgængeligheden i PDF-dokumenter ved at tilføje koder i Acrobat. Hvis en PDF-fil ikke
indeholder koder, forsøger Acrobat at kode den automatisk, når brugere læser eller ombryder teksten, og
resultaterne kan være skuffende. Med en kodet PDF-fil sender det logiske strukturtræ indholdet til en
skærmlæser eller andet hjælpeprogram eller -enhed i en passende rækkefølge.

Det bedste resultat opnås ved at kode et dokument, når det konverteres til PDF-format fra et
oprettelsesprogram. Eksempler på disse programmer omfatter Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®,
Microsoft Word eller OpenOffice Writer. Hvis du ikke har adgang til et oprettelsesprogram, der kan generere
en kodet PDF-fil, kan du altid kode en PDF-fil ved at bruge Acrobat.

Kodning under konvertering til PDF-format kræver et oprettelsesprogram, der understøtter kodning i PDF-
format. Med kodning under konvertering kan oprettelsesprogrammet trække fra afsnitstypografier eller andre
strukturoplysninger i kildedokumentet for at producere et logisk strukturtræ. Det logiske strukturtræ afspejler
en nøjagtig læserækkefølge og passende kodeniveauer. Denne kodning kan lettere fortolke strukturen i
komplekse layout, f.eks. integrerede sidepaneler, tætte kolonner, uregelmæssig tekstjustering og tabeller.
Kodning under konvertering kan ligeledes udføre en korrekt kodning af hyperlinks, krydsreferencer,
bogmærker og eventuel alternativ tekst i filen.

Hvis du vil kode et PDF-dokument i Acrobat, skal du vælge Værktøjer > Tilgængelighed > Føj koder til
dokument. Denne kommando fungerer på alle ukodede PDF-dokumenter, f.eks. et, der er oprettet med
Adobe PDF-printeren. Acrobat analyserer PDF-filens indhold for at fortolke de enkelte sideelementer, deres
hierarkistruktur og hver sides tiltænkte læserækkefølge. Derefter opbygges et kodetræ, som afspejler disse
oplysninger. Det opretter også koder for alle hyperlinks, krydsreferencer og bogmærker, som du har føjet til
dokumentet i Acrobat.

Kommandoen Føj koder til dokument koder de fleste standardlayout tilstrækkeligt. Kommandoen kan dog
ikke altid fortolke komplekse sideelementers struktur og læserækkefølge. Disse elementer omfatter kolonner
med lille afstand, uregelmæssig tekstjustering, formularfelter, der ikke kan udfyldes, og tabeller uden rammer.
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Hvis disse sider kodes med kommandoen Føj koder til dokument, kan det medføre forkert kombinerede
elementer eller koder uden for sekvens. Det kan forårsage problemer med læserækkefølgen i PDF-filen.

Om vandmærker og skærmlæsere

Du kan føje et vandmærke til et kodet PDF-dokument uden at føje det til kodetræet. Manglende visning af et
vandmærke i kodetræet er en stor hjælp for personer, som bruger skærmlæsere, fordi vandmærket ikke
læses op som en del af et dokuments indhold.

Den bedste metode til tilføjelse af et vandmærke, som ikke påvirker skærmlæsere, er at indsætte et ukodet
PDF-format af vandmærket i et kodet PDF-dokument.

Evaluer PDF-dokumentet, og reparer kodningsproblemer (Acrobat Pro DC)

Når du har en kodet PDF-fil, skal du evaluere dokumentet for at finde problemer med læserækkefølgen,
kodefejl og tilgængelighedsfejl og derefter afhjælpe dem som nødvendigt.

Uanset hvilken metode du anvender til at kode PDF-filen, skal du bruge Acrobat til at opmærke kodningen og
læserækkefølgen for komplekse sidelayout eller usædvanlige sideelementer. F.eks. kan kommandoen Føj
koder til dokument ikke altid skelne mellem vejledende figurer og dekorative sideelementer, f.eks. rammer,
linjer eller baggrundselementer. Det kan kode alle disse elementer forkert som tal. På tilsvarende vis kan
denne kommando fejlagtigt kode grafiske tegn i tekst, f.eks. uncialer, som figurer i stedet for at medtage dem
i den kode, som repræsenterer tekstblokken. Den slags fejl kan gøre kodetræet uoverskueligt og komplicere
den læserækkefølge, som hjælpeteknologien er afhængig af.

Hvis du koder et dokument i Acrobat, genererer programmet en fejlrapport, når kodningsprocessen er
fuldført. Brug denne rapport som en vejledning til at afhjælpe kodningsproblemer. Du kan identificere andre
problemer med kodning, læserækkefølge og tilgængelighed for PDF-filer ved at bruge værktøjet Fuld kontrol
eller værktøjet TouchUp-læserækkefølge. Få flere oplysninger under Kontrollér tilgængelighed med fuld
kontrol og Kontrollér og ret læserækkefølgen.

Opret en kodet PDF-fil ud fra en webside

Et PDF-dokument, som du opretter ud fra en webside, er kun tilgængeligt i samme omfang som den HTML-
kilde, det er baseret på. Hvis websiden f.eks. afhænger af tabeller til layoutdesignet, løber HTML-koden for
tabellen muligvis ikke i den samme logiske læserækkefølge, som en kodet PDF-fil ville kræve, selvom HTML-
koden er tilstrækkeligt struktureret til at vise alle elementerne korrekt i en browser.

Afhængigt af websidens kompleksitet kan du udføre omfattende reparationer i Acrobat Pro med værktøjet
TouchUp-læserækkefølge eller ved at redigere kodetræet i Acrobat.

Du opnår den bedste tilgængelighed i PDF-dokumenter, du opretter ud fra websider, ved først at etablere en
logisk læserækkefølge i deres HTML-kode. Du opnår de bedste resultater ved at bruge Retningslinjerne for
tilgængelighed af webindhold, som udgives af World Wide Web Consortium (W3C). Yderligere oplysninger
finder du i retningslinjerne på W3C-webstedet.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I Acrobat skal du vælge Filer > Opret > PDF-fil ud fra webside, angive websidens
adresse og derefter klikke på Indstillinger.

I Microsoft Internet Explorer skal du på Adobe PDF-værktøjslinjen klikke på den
nedadgående pil på knappen Konverter og vælge Indstillinger.

2. Under fanen Generelt skal du vælge Opret PDF-koder og derefter klikke på OK.

3. Angiv evt. andre indstillinger, og klik derefter på Opret.
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Oprettelse af et kodet PDF-dokument ud fra et oprettelsesprogram

I de fleste tilfælde opretter du kodede PDF-filer i et oprettelsesprogram, f.eks. Adobe FrameMaker®, Adobe
InDesign eller Microsoft Word. Oprettelse af koder i et oprettelsesprogram giver generelt bedre resultater end
tilføjelse af koder i Acrobat.

PDFMaker indeholder konverteringsindstillinger, der gør det muligt for dig at oprette kodede PDF-dokumenter
i Microsoft Excel, PowerPoint og Word.

Yderligere oplysninger om at oprette tilgængelige PDF-dokumenter finder du på
www.adobe.com/dk/accessibility.

Yderligere oplysninger finder du i dokumentationen til redigeringsprogrammet.

Om koder i kombinerede PDF-dokumenter

Du kan kombinere flere filer fra forskellige programmer i ét PDF-dokument. Du kan f.eks. kombinere
tekstbehandlingsfiler med diaspræsentationer, regneark og websider. Vælg Filer > Opret > Kombiner filer til
en enkelt PDF-fil.

I forbindelse med konverteringen åbner Acrobat de enkelte oprettelsesprogrammer, opretter et kodet PDF-
dokument og samler de forskellige PDF-dokumenter i ét samlet kodet PDF-dokument.

Konverteringsprocessen fortolker ikke altid dokumentstrukturen i det kombinerede PDF-dokument korrekt,
fordi de filer, der samles, ofte bruger forskellige formater. Brug Acrobat Pro DC til at oprette et tilgængeligt
PDF-dokument ud fra flere dokumenter.

Når du kombinerer flere PDF-dokumenter til ét kodet PDF-dokument, er det en god ide at kode det
kombinerede dokument igen. Hvis du kombinerer kodede og ukodede PDF-filer, medfører det et delvist kodet
PDF-dokument, som ikke er tilgængeligt for personer med handicap. Nogle brugere, som f.eks. anvender
skærmlæsere, er uvidende om de sider, der ikke indeholder koder. Hvis du starter med en blanding af kodede
og ukodede PDF-dokumenter, skal du kode de ukodede dokumenter, inden du fortsætter. Hvis alle PDF-
dokumenterne er ukodede, skal du føje koder til det kombinerede PDF-dokument, når du er færdig med at
indsætte, erstatte og slette sider.

Når du indsætter, erstatter eller sletter sider, accepterer Acrobat DC eksisterende koder i kodetræet for det
konsoliderede PDF-dokument på følgende måde:

Når du indsætter sider i et PDF-dokument, føjer Acrobat evt. koder for de nye sider til
slutningen af kodetræet. Denne rækkefølge finder sted, selv hvis du indsætter de nye
sider i begyndelsen eller midten af dokumentet.

Når du erstatter sider i et PDF-dokument, føjer Acrobat evt. koder fra de indgående sider
til slutningen af kodetræet. Denne rækkefølge finder sted, selv hvis du erstatter sider i
begyndelsen eller midten af dokumentet. Acrobat bevarer eventuelle koder for de sider,
der skiftes ud.

Når du sletter sider i et PDF-dokument, bevarer Acrobat eventuelle koder for de sider,
der slettes.

Sider, hvis koder ikke passer ind i det logiske strukturtræ, kan forårsage problemer for skærmlæsere.
Skærmlæsere læser koder i rækkefølge ned gennem træet og når muligvis ikke koderne for en indsat side
før slutningen af træet. Du kan løse dette problem ved at bruge Acrobat Pro DC til at omarrangere kodetræet.
Placer store grupper koder i samme læserækkefølge som selve siderne. Du kan undgå dette trin ved at
planlægge at indsætte sider i slutningen af et PDF-dokument, så dokumentet opbygges fra forrest til bagest i
rækkefølge. Hvis du f.eks. opretter en PDF-fil til titelsiden separat fra indholdet, skal du føje indholds-PDF'en
til PDF-filen med titelsiden, selvom indholdsdokumentet er større. På denne måde placeres koderne for
indholdet efter koderne for titelsiden. Det er ikke nædvendigt at omarrangere koderne i Acrobat Pro senere.

De koder, der bliver tilbage, når en side er blevet slettet eller udskiftet, har ikke nogen forbindelse til indholdet
i dokumentet. De er ikke andet end store, tomme afsnit i kodetræet. Disse overflødige koder forøger
filstørrelsen på dokumentet, gør skærmlæsere langsommere og kan medføre, at skærmlæsere fremviser

http://www.adobe.com/dk/accessibility
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forvirrende resultater. Du opnår de bedste resultater ved at foretage kodningen som det sidste trin i
konverteringen. Brug Acrobat Pro DC til at slette koderne for slettede sider fra kodetræet.

Få flere oplysninger under Opret flettede PDF'er.

Om værktøjer til oprettelse af tilgængelige PDF-formularer

Adobe indeholder forskellige værktøjer til oprettelse af tilgængelige PDF-formularer:

Brug et af disse programmer til at åbne ukodede eller kodede PDF-
formularer (undtagen PDF-formularer, der er oprettet i Adobe Designer) og tilføje formularfelter, der kan
udfyldes, f.eks. tekstbokse, afkrydsningsfelter og knapper. Brug derefter programmets andre værktøjer til at
gøre formularen tilgængelig. Føj beskrivelser til formularfelter, kod ukodede formularer, angiv
tabulatorrækkefølgen, manipuler koderne, og udfør andre PDF-tilgængelighedsopgaver.

De fleste oprettelsesprogrammer, som du kan bruge til at designe formularer,
bevarer ikke formularfelter, der kan udfyldes, når du konverterer filerne til PDF-filer. Brug formularværktøjerne
i Acrobat Pro DC til at tilføje formularfelter, der kan udfyldes. Hvis du derudover koder formularen under
konvertering til PDF, kan oprettelsesprogrammet generere uegnede koder til formularfelternes tekstetiketter. I
en kompleks formular kan tekstetiketterne for alle felterne f.eks. løbe sammen til en enkelt linje.
Skærmlæsere kan ikke fortolke disse felter som enkelte etiketter. Disse problemer med læserækkefølgen kan
betyde tidskrævende arbejde i Acrobat Pro DC for at opdele etiketterne. I dette tilfælde kan det nogle gange
være en bedre løsning at oprette en ukodet PDF-formular fra oprettelsesprogrammet. Du kan derefter bruge
formularværktøjerne i Acrobat Pro DC til at tilføje formularfelter, der kan udfyldes, inden du koder hele
dokumentet. Nogle formularer er så ligetil, at du kan producere en kodet PDF-fil fra oprettelsesprogrammet.
Udfør derefter let bearbejdning i Acrobat Pro DC, efter at du har tilføjet formularfelterne, der kan udfyldes.

Arbejdsgange for oprettelse af tilgængelige PDF-formularer

Med Acrobat kan du åbne ukodede og kodede PDF-formularer, tilføje formularfelter, der kan udfyldes, tilføje
feltbeskrivelser og alternativ tekst, angive tabulatorrækkefølgen og kode formularerne (hvis de ikke allerede er
kodet). Du kan også redigere koderne i en kodet PDF-formular ved hjælp af værktøjet TouchUp-
læserækkefølge eller kodetræet.

Design formularen til tilgængelighed.

Formularer har ofte relativt komplekse layout sammenlignet med dokumenter, der har en simpel struktur med
enkeltkolonne. Et programs succes med at analysere og kode en formular afhænger i høj grad af et
dokuments oprindelige formatering og layout og de anvendte felttyper.

Hvis du designer en formular, skal du medtage overskrifter, anvisninger og felter, hvor brugere skal indtaste
data. Giv som minimum hvert felt en etiket. Tilføj også særlige anvisninger for felter, hvis dette er nødvendigt.
Brug grafikværktøjer til at tegne linjer og bokse. Brug ikke tegn, f.eks. understregningstegn og lodrette
streger, fordi disse teksttegn kan forvirre skærmlæsere.

Når der føjes beskrivelser til formularfelter, aktiveres skærmlæsere til at identificere felterne for brugerne.
Brugere får beskrivelsen læst højt, når de tabulerer til feltet. Lav beskrivelser, der er korte og klare men
komplette. Beskrivelsen "Fornavn" er f.eks. passende til et felt med fornavne. Brug ikke anvisninger (f.eks.
"Indtast fornavn") som en beskrivelse.

Indstille og teste tabuleringsrækkefølgen i en formular.

Tabuleringsrækkefølgen for formularfelter gør det muligt for personer med handicap at bruge et tastatur til at
flytte fra felt til felt i en logisk rækkefølge. Indstil i PDF-formularer tabulatorrækkefølgen til Brug
dokumentstruktur. Du kan teste en formulars tabulatorrækkefølge ved at bruge følgende tastaturkommandoer:
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Tab for at flytte fokus til det næste felt

Skift+Tab for at flytte fokus til det forrige felt

Mellemrumstasten for at vælge indstillinger

Piletaster til at vælge indstillinger eller listeelementer

Kode PDF-formularen og løse kodningsproblemer.

Hvis PDF-formularen allerede er kodet, skal du bruge værktøjet TouchUp-læserækkefølge i Acrobat til at
kode hvert formularfelt. Med dette værktøj kan du også løse problemer med læserækkefølgen af
tekstetiketterne til formularfelterne. Du kan f.eks. være nødt til at opdele flettede feltlinjer i individuelle felter.

Se også
Hjælp til handicappede
Læse PDF-dokumenter med omløb og hjælp til handicappede
Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
Touch Up-læserækkefølgeværktøjet for PDF-filer (Acrobat Pro DC)
Redigering af dokumentstruktur ved hjælp af ruderne Indhold og Koder (Acrobat Pro DC)
Tilgængelighedstaster (Acrobat Pro DC)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Oversigt over Søg og erstat-funktioner
Aktiver søgefunktionerne
Find og erstat tekst i PDF-filer
Gennemse og gem søgeresultater fra PDF-filer
Avancerede søgeindstillinger
Søg i indeksfiler til katalogiserede PDF-filer
Søg i funktionsindstillinger

Du har meget kontrol og mange muligheder for at køre effektive søgninger i Adobe Acrobat DC. En søgning
kan være bred eller smal og omfatte mange forskellige slags data samt dække flere Adobe PDF-filer.

Hvis du arbejder med mange relaterede PDF-filer, kan du definere dem som et katalog i Acrobat Pro DC, der
genererer et PDF-indeks for PDF-filerne. Hvis du søger i PDF-indekset i stedet for i selve PDF-filerne, øges
søgehastigheden betydeligt. Se Oprettelse af PDF-indekser.

Oversigt over Søg og erstat-funktioner

Du foretager søgninger for at finde bestemte elementer i PDF-filer. Du kan foretage en simpel søgning, hvor
du leder efter et søgeord i en enkelt fil, eller du kan foretage en mere kompleks søgning, hvor du leder efter
forskellige typer data i en eller flere PDF-filer. Du kan erstatte udvalgt tekst.

Du kan foretage en søgning ved at bruge enten vinduet Søg eller værktøjslinjen Find. I begge tilfælde søger
Acrobat i PDF-filens brødtekst, lag, formularfelter og digitale signaturer. Du kan også medtage bogmærker og
kommentarer i søgningen. Det er kun værktøjslinjen Find, der har en Erstat med-funktion.

Værktøjslinjen Find med Find og erstat-funktioner

Vinduet Søg har flere indstillinger og flere typer søgninger end værktøjslinjen Find. Når du bruger vinduet
Søg, søges også i objektdata og billed-XIF-metadata (extended image file format). I søgninger på tværs af
flere PDF-filer ser Acrobat også på dokumentegenskaber og XMP-metadata, og den søger i indekserede
strukturkoder under søgning i et PDF-indeks. Hvis nogle af de PDF-filer, du søger i, har vedhæftede PDF-
filer, kan du medtage vedhæftningerne i søgningen.

PDF-filer kan have flere lag. Hvis søgeresultatet indeholder en forekomst i et skjult lag, bliver du
spurgt, om du vil synliggøre laget, når du vælger forekomsten.
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Aktiver søgefunktionerne

Hvor, du starter din søgning, afhænger af den type søgning, du vil foretage. Brug værktøjslinjen Find til at
foretage en hurtigsøgning i den aktuelle PDF-fil og til at erstatte tekst. Brug vinduet Søg til at lede efter ord
eller dokumentegenskaber på tværs af flere PDF-filer, brug avancerede søgeindstillinger, og søg i PDF-
indekser.

Vis værktøjslinjen Find.

Åbn den ved at vælge Rediger > Find (Ctrl+F)

Søg

A. Feltet Find B. Find forrige C. Find næste D. Når Erstat med udvides, vises tekstfelt 

Åbn vinduet Søg

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg rediger > Avanceret søgning (Skift+Ctrl+F).

Klik på pilen  på værktøjslinjen Find, og vælg Åbn fuld Acrobat-søgning.

Søg vises som et separat vindue, som du kan flytte, ændre størrelse på, minimere eller
arrangere helt eller delvist bag PDF-vinduet.

Arranger PDF-dokumentvinduet og vinduet Søg

Klik på Arranger vinduer i vinduet Søg .

Acrobat ændrer størrelsen på og arrangerer de to vinduer side om side så de tilsammen
næsten fylder hele skærmen.

Bemærk! Ved at klikke på knappen Arranger vinduer en gang til ændres størrelsen på
dokumentvinduet, men vinduet Søg forbliver uændret. Hvis du vil gøre vinduet Søg større
eller mindre, skal du trække hjørnet eller kanten på samme måde, som du ændrer
størrelsen på andre vinduer i dit operativsystem.

 

Find og erstat tekst i PDF-filer

Find og erstat tekst i en PDF-fil

Værktøjslinjen Find søger i den aktuelt åbne PDF-fil. Du kan vælge at erstatte søgeordet med en tekst. Du
erstatter teksten én forekomst ad gangen. Du kan ikke ændre alle forekomster på én gang i hele PDF-filen
eller i flere PDF-filer.

1. Vælg Rediger > Find (Ctrl+F).



Kun hele ord

Der skelnes mellem store og små bogstaver

Medtag bogmærker

Medtag kommentarer

Bemærk:

2. Indtast den tekst, du vil søge efter i tekstboksen på værktøjslinjen Find.

3. Hvis du vil erstatte tekst, skal du klikke på Erstat med for at udvide værktøjslinjen. Skriv
derefter erstatningsteksten i tekstfeltet Erstat med.

4. (Valgfrit) Klik på pilen  ved siden af tekstboksen, og vælg en eller flere af følgende:

Finder kun forekomster af hele det ord, du indtaster i tekstboksen. Hvis
du f.eks. søger efter ordet stick, findes ordene tick og sticky ikke.

Finder kun forekomster af de ord, som
passer nøjagtigt til de store og små bogstaver, du indtaster. Hvis du f.eks. søger efter
ordet Web, findes ordene web og WEB ikke.

Søger også i teksten i panelet Bogmærker.

Søger også i teksten i alle kommentarer.

5. Klik på Næste.

Acrobat springer til den første forekomst af søgeordet, som normalt vises fremhævet.

6. Klik på Erstat for at ændre den fremhævede tekst, eller klik på Næste for at gå til det
næste sted, søgeordet forekommer. Alternativt kan du klikke på Forrige for at gå tilbage
til den forrige forekomst af søgeordet.

Find tekst i flere PDF-filer

Vinduet Søg gør det muligt at lede efter søgeord i flere PDF-filer. Du kan f.eks. søge på tværs af alle åbne
PDF-dokumenter på en bestemt placering eller alle filer i en åben PDF-portefølje. Funktionen Erstat med er
ikke tilgængelig i vinduet Søg.

Hvis dokumenter er krypteret (sikkerhed er aktiveret på dem), kan du ikke søge i dem i forbindelse
med en søgning i flere dokumenter. Du skal først åbne disse dokumenter og søge i dem et ad gangen.
Dokumenter, der er krypteret som Adobe Digital Editions, er dog en undtagelse, som du kan søge i som led i
en søgning i flere dokumenter.

1. Åbn Acrobat DC fra skrivebordet (ikke i en webbrowser).

2. Gør et af følgende.

Skriv den tekst, du vil søge efter, på værktøjslinjen Find, og vælg derefter Åbn fuld
Acrobat-søgning i pop op-menuen.

Skriv den tekst, du vil søge efter, i vinduet Søg.

3. I vinduet Søg skal du vælge Alle PDF-dokumenter i. I pop op-menuen direkte under
denne indstilling skal du vælge Søg efter placering.

4. Vælg placeringen, enten på computeren eller på et netværk, og klik på OK.

5. Hvis du vil angive flere søgekriterier, skal du klikke på Vis avancerede indstillinger og
angive indstillingerne.

6. Klik på Søg.

Under en søgning kan du klikke på et resultat eller bruge tastaturgenvejene for at
navigere i resultaterne uden at afbryde søgningen Hvis du klikker på knappen Stop
under statuslinjen for søgningen, annulleres yderligere søgning, og resultaterne
begrænses til de allerede fundne forekomster. Det lukker ikke vinduet Søg eller sletter
resultatlisten. Hvis du vil have vist flere resultater, skal du foretage en ny søgning.
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Ikonet Dokument 

(Generelt) Ikonet Søgeresultater 

Ikon for søgeresultat for ikke-PDF eller metadata []

Ikonet Bogmærke 

Ikonet Kommentar

Ikonet Lag 

Ikonet Vedhæftning 

Gennemse og gem søgeresultater fra PDF-filer

Gennemgå søgeresultater

Når du har foretaget en søgning fra vinduet Søg, vises resultaterne i siderækkefølge og indlejret under
navnene på hvert gennemsøgt dokument. Hvert angivet element indeholder et par ord fra konteksten, hvis
dette er muligt, samt et ikon, der indikerer forekomsttypen.

Spring til en bestemt forekomst i søgeresultaterne (kun enkelte PDF'er)

1. Udvid søgeresultaterne efter behov. Vælg derefter en forekomst i resultaterne for at se
den i PDF-filen.

2. Klik på en anden forekomst i resultaterne for at få vist denne forekomst.

Sorter forekomster i søgeresultaterne

Vælg en indstilling i menuen Sorter efter nederst i vinduet Søg. Resultaterne kan sorteres
efter Rangorden efter relevans, Dato for ændring, Filnavn eller Placering.

Ikoner vist med søgeresultater

Ikonet ved siden af en forekomst af søgeresultaterne indikerer søgeområdet, hvor forekomsten findes. Hvis
du markerer et ikon, har det følgende effekt:

Aktiverer dokumentet i dokumentvinduet. Udvid listen for at se individuelle søgeresultater i dette dokument.

Springer til den forekomst af søgeteksten, som normalt findes i PDF-filens brødtekst. Forekomsten af
søgeordet er fremhævet i dokumentet.

I ikke-PDF-filer åbnes filen, eller hvis åbning af den pågældende filtype er begrænset, åbnes en
meddelelsesdialogboks.

Åbner panelet Bogmærke og fremhæver forekomsterne af søgeordene.

Åbner panelet Kommentarer og fremhæver forekomsterne af søgeordene.

Åbner eventuelt en meddelelse om, at laget er skjult, og du bliver spurgt, om du vil gøre det synligt.

Åbner en fil, som er vedhæftet den overordnede PDF-fil, der søges i, og viser fremhævede forekomster af
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Søg i

Hvilket ord eller hvilken vending vil du søge efter

Returner resultater, der indeholder

Søg på præcist ord eller vending

Søg på et eller flere af ordene

Søg på alle ordene

Boolesk forespørgsel

Brug disse yderligere kriterier (tekstindstillinger)

Nærhed

Ordstamme

søgeordene.

Lagring af søgeresultater

Du kan gemme søgeresultaterne som en PDF- eller CSV-fil. Se videoen Lagring af søgeresultater i Acrobat.

Klik på , og vælg Gem resultater i PDF-fil eller Gem resultater i CSV-fil.

Avancerede søgeindstillinger

Som standard viser vinduet Søg grundlæggende søgeindstillinger. Klik på Vis flere indstillinger nær bunden af
vinduet for at vise yderligere indstillinger. Hvis du vil gendanne de grundlæggende indstillinger, skal du klikke
på Vis færre indstillinger nær bunden af vinduet.

Du kan angive en indstilling, så flere søgeindstillinger altid vises i vinduet Søg. Vælg Søg under Kategorier
i dialogboksen Indstillinger.

Begrænser søgningen til den aktuelle PDF-fil, hele den åbne PDF-portefølje (hvis relevant), et indeks
eller en placering på computeren. Hvis du vælger at søge i et indeks, en placering eller en PDF-portefølje,
vises der yderligere indstillinger under Brug disse yderligere kriterier.

Indtast den tekst eller vending, der skal søges efter.

Begrænser dine søgeresultater i henhold til den indstilling, du vælger:

Søger efter hele tegnstregen, inklusive mellemrum, i samme
rækkefølge, som den vises i tekstboksen.

Søger efter forekomster af mindst ét af de indtastede ord. Hvis du
f.eks. søger efter hver af, omfatter resultaterne alle forekomster, hvor et af ordene eller begge ord
forekommer: hver, af, hver af eller af hver.

Søger efter forekomster, der indeholder alle dine søgeord, men ikke
nødvendigvis i den rækkefølge du har indtastet dem. Kun tilgængelig for søgning i flere PDF-filer eller
i indeksdefinitionsfiler.

Bruger de booleske operatorer, som du indtaster med søgeordene i boksen
Hvilket ord eller hvilken vending vil du søge efter. Kun tilgængelig for søgning i flere PDF-filer eller
PDF-indekser.
Bemærk! I søgninger kan du ikke bruge jokertegn ved hjælp af stjerne (*) eller spørgsmålstegn (?)
under søgning i PDF-indekser.

Medtager de grundlæggende søgeindstillinger plus fem
yderligere indstillinger:

Søger efter to eller flere ord, der er adskilt af et bestemt antal ord, som det er angivet i
søgeindstillingerne. Kun tilgængelig for søgning i flere dokumenter eller indeksdefinitionsfiler, og når
Søg på alle ordene er valgt.

Finder ord, der indeholder en del (stammen) af det angivne søgeord. F.eks. en søgning
efter åbning finder forekomster af åbne, åbnet, åbner og åbenlyst. Denne indstilling gælder enkeltord
og vendinger, når du søger i den aktuelle PDF-fil, en mappe eller et indeks, der er oprettet med

http://www.adobe.com/go/lrvid_004_acrx_dk


Medtag bogmærker

Medtag kommentarer

Medtag vedhæftede filer

Brug disse yderligere kriterier (dokumentegenskaber)

Afkrydsningsfelt

Første menu (egenskab)

Anden menu (ændring)

Tredje boks (værdi eller tekst)

Acrobat 6.0 eller nyere. Jokertegn (*, ?) er ikke tilladte i søgninger med Ordstamme valgt.
Ordstamme er ikke tilgængelig, hvis enten Kun hele ord eller Der skelnes mellem store og små
bogstaver er valgt.

Søger i teksten i eventuelle bogmærker som vist i panelet Bogmærker.

Søger i teksten i eventuelle kommentarer, der er føjet til PDF-filen som vist i
panelet Kommentarer.

Søger i filer, der er vedhæftet den aktuelle PDF-fil eller andre vedhæftede
PDF-filer (i op til to niveauer).

Vises kun ved søgning på tværs af flere PDF-filer
eller PDF-indekser. Du kan vælge flere kombinationer af egenskab-modifikator-værdi og anvende dem i
søgninger. Denne indstilling gælder ikke for ikke-PDF-filer i PDF-porteføljer.
Bemærk! Du kan udelukkende søge efter dokumentegenskaber ved at benytte indstillingerne for
dokumentegenskaber i kombination med en søgning efter en specifik tekst.
 

Anvender de kriterier, der er angivet i de tre tilknyttede indstillinger til søgningen.
(Afkrydsningsfeltet vælges automatisk, når du indtaster oplysninger i en af de tre indstillinger til det
sæt. Når du har indtastet indstillinger, slettes posterne ikke, hvis markeringen i afkrydsningsfeltet
fjernes. De anvendes bare ikke i søgningen.)

Indikerer de dokumentkarakteristika, der skal søges efter. De tilgængelige
indstillinger omfatter Oprettelsesdato, Ændringsdato, Forfatter, Titel, Emne, Filnavn, Nøgleord,
Bogmærker, Kommentarer, JPEG-billeder, XMP-metadata og Objektdata.

Indikerer niveauet af overensstemmelse. Hvis første menuvalg er en dato,
er de tilgængelige indstillinger i anden menu Er præcis, Er før, Er efter og Er ikke. Ellers er de
tilgængelige indstillinger Indeholder og Indeholder ikke.

Indikerer de oplysninger, der skal søges efter, som du har indtastet.
Hvis første menuvalg er en dato, kan du klikke på pilen for at åbne en kalender, du kan navigere i for
at finde og vælge den ønskede dato.

Booleske operatorer

Almindeligt anvendte booleske operatorer omfatter følgende:

OG

Brug mellem to ord for at finde dokumenter, som indeholder begge ord, i vilkårlig rækkefølge. Skriv f.eks.
paris AND frankrig for at finde dokumenter, der indeholder både paris og frankrig. Søgninger med AND
og ingen andre booleske operatorer giver samme resultater som ved at vælge indstillingen Alle ordene.

 

IKKE

Brug før et søgeord for at udelukke dokumenter, der indeholder det pågældende ord. Skriv f.eks. NOT
odense for at finde alle dokumenter, der ikke indeholder ordet odense. Eller skriv paris NOT odense for at
finde alle dokumenter, der indeholder ordet paris men ikke ordet odense.

 

ELLER

Brug til at søge efter alle forekomster af begge ord. Skriv f.eks. email OR e-mail for at finde alle
dokumenter med forekomster af begge stavemåder. Søger med OR, og ingen andre booleske operatorer
giver samme resultater som ved at vælge indstillingen Et eller flere af ordene.
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Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

Ignorer asiatisk tegnbredde

 

^ (eksklusivt OR)

Brug til at søge efter alle forekomster, der har et af ordene, men ikke dem begge. Skriv f.eks. kat ^ hund
for at finde alle dokumenter med forekomster af enten kat eller hund, men ikke både kat og hund.

 

( )

Brug parentes til at angive evalueringsrækkefølgen for ord. Skriv f.eks. hvid AND (hval OR ahab) for at
finde alle dokumenter med forekomster af enten hvid og hval eller hvid og ahab. (Forespørgselsbehandleren
udfører en OR-forespørgsel på hval og ahab og udfører derefter en AND-forespørgsel på disse resultater
med hvid.)

 

 

Yderligere oplysninger om booleske forespørgsler, syntaks og andre booleske operatorer, som du kan bruge i
søgninger, kan du finde i forskellige tekstdokumenter, på websteder eller andre ressourcer med komplette
booleske oplysninger.

Søg i indeksfiler til katalogiserede PDF-filer

Et fuldtekstindeks oprettes, når Acrobat bruges til at definere et katalog af PDF-filer. Du kan søge i indekset i
stedet for at køre en fuldtekstsøgning af hver enkelt PDF-fil i kataloget. En indekssøgning giver en
resultatliste med hyperlinks til forekomsterne af de indekserede dokumenter.

Hvis du vil søge i et PDF-indeks, skal du åbne Acrobat som et enkeltstående program, ikke i
webbrowseren.

I Mac OS er de indekser, der er oprettet i visse ældre versioner af Acrobat, ikke kompatible med
søgefunktionen i Acrobat X. Hvis du har opgraderet for nylig, skal du opdatere indekset, før du bruger
Acrobat X til søgning.

1. Vælg Rediger > Avanceret søgning.

2. Skriv søgeteksten, og klik derefter på Vis flere indstillinger nær bunden af vinduet Søg.

3. Klik på Vælg indeks under Søg i.

4. Marker et indeks på listen, eller klik på Tilføj for at tilføje et indeks. Gentag om
nødvendigt.

Hvis du vil læse fildata om et udvalgt indeks, skal du klikke på Oplysninger.
Hvis du vil udelukke et indeks fra søgningen, skal du markere det og klikke på Fjern.

5. Klik på OK for at lukke dialogboksen Indeksvalg, og vælg derefter Valgte indekser i
menuen Søg i.

6. Fortsæt med søgningen som normalt.

Hvis du vælger indstillingen Kun hele ord i forbindelse med indekssøgning,
reduceres søgetiden væsentligt. Se Oprettelse af PDF-indekser.

Søg i funktionsindstillinger

Vælg Søg under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

Finder forekomster af tegn på asiatiske sprog i søgeteksten med både halv og
hel bredde.
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Ignorer diakritiske tegn og accenter

Vis altid flere indstillinger i avanceret søgning

Vis dokumentets titel i søgeresultaterne

Maksimalt antal dokumenter under resultater

Ord til nærhedssøgning

Aktiver hurtig søgning

Maksimal cachestørrelse

Slet cacheindhold

Finder søgeordene med enhver variation i de alfabetiske tegn. Når du
f.eks. skriver cafe, bliver både cafe og café fundet. Og når du skriver café, findes begge versioner ligeledes.
Hvis denne indstilling ikke er valgt, og du indtaster cafe findes caféikke, og omvendt.

Viser de yderligere indstillinger, der ud over de
grundlæggende indstillinger er tilgængelige i vinduet Søg.

Viser dokumenttitler i søgeresultater. Hvis et dokument ikke har
en titel, vises filnavnet. Når indstillingen ikke er valgt, vises filnavne i søgeresultaterne.

Begrænser søgeresultaterne i vinduet Søg i PDF til et
bestemt antal dokumenter. Standardværdien er 500, men du kan angive et tal fra 1 til 10.000.

Begrænser søgeresultaterne til dem, hvor antallet af ord mellem søgeordene ikke
overstiger det tal, du angiver. Accepterer et område fra 1 til 10.000.

Genererer en cache med oplysninger fra en PDF-fil, du søger i. Denne cache
reducerer efterfølgende søgetider i denne PDF-fil.

Begrænser den midlertidige cache med søgeoplysninger til hurtig søgning til den
angivne størrelse i megabyte (fra 5 til 100.000). Standardværdien er 100.

Sletter hele den midlertidige cache med søgeoplysninger til Hurtig søgning.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://www.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Oprette PDF-indekser

Til toppen

Bemærk:

Til toppen

Til toppen

Oprette og administrere et indeks i en PDF-fil
Om katalogfunktionen (Acrobat Pro)
Forberede PDF-filer til indeksering (Acrobat Pro)
Indsætte metadata i dokumentegenskaberne (Acrobat Pro)
Opret et indeks til en samling (Acrobat Pro)
Vigtigt-filer i Katalog (Acrobat Pro)
Revidere et indeks (Acrobat Pro)
Katalogindstillinger (Acrobat Pro)
Planlagte indeksopdateringer (Acrobat Pro)
Flytning af samlinger og deres indekser (Acrobat Pro)

Oprette og administrere et indeks i en PDF-fil

Du kan reducere den tid, det kræver at søge i et langt PDF-dokument, ved at integrere et indeks over ordene i dokumentet. Acrobat kan søge
meget hurtigere i indekset end i dokumentet. Det integrerede indeks er indeholdt i distribuerede eller delte kopier af PDF-dokumentet. Brugere
søger i PDF-dokumenter med integrerede indekser præcist på samme måde, som de søger i dem uden integrerede indekser. Der kræves ingen
ekstra trin.

Føj et indeks til et PDF-dokument

1. Når du har åbnet dokumentet i Acrobat, skal du vælge Værktøjer > Dokumentbehandling > Administrer integreret indeks.

2. Klik på Integrer indeks i dialogboksen Administrer integreret indeks.

3. Læs de meddelelser, der vises, og klik på OK.

I Outlook og Lotus Notes har du mulighed for at integrere et indeks, når du konverterer e-mail-meddelelser eller
mapper til PDF-format. Dette anbefales især for mapper, der indeholder mange e-mail-meddelelser.

Opdater eller fjern det integrerede indeks i et PDF-dokument

1. Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling > Administrer integreret indeks.

2. Klik på enten Opdater indeks eller Fjern indeks.

Om katalogfunktionen (Acrobat Pro)

Du kan definere en specifik gruppe af PDF-filer som et katalog og oprette et samlet indeks for hele samlingen af dokumenter. Når brugere søger i
de katalogiserede PDF-filer efter specifikke oplysninger, gør indekset søgeprocessen meget hurtigere.

Når du distribuerer samlingen på en cd, kan du medtage indekset i PDF-filerne.

Du kan katalogisere dokumenter, som er skrevet med latinske, kinesiske, japanske eller koreanske tegn. De elementer, du kan katalogisere,
omfatter dokumenttekst, kommentarer, bogmærker, formularfelter, koder, objekt- og dokumentmetadata, vedhæftede filer, dokumentoplysninger,
digitale signaturer, billed-XIF-metadata (extended image file format) og brugerdefinerede felter.
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Forberede PDF-filer til indeksering (Acrobat Pro)

Begynd ved at oprette en mappe, der skal indeholde de PDF-filer, du vil indeksere. Alle PDF-filer skal være komplette med hensyn til indhold og
elektroniske funktioner, f.eks. hyperlinks, bogmærker og formularfelter. Hvis de filer, der skal indekseres, omfatter scannede dokumenter, skal du
sørge for, at der skal søges i teksten Inddel lange dokumenter i mindre filer i kapitelstørrelse for at forbedre søgningen. Du kan også tilføje
oplysninger om en fils dokumentegenskaber for at forbedre søgefunktionen i filen.

Inden du indekserer en dokumentsamling, er det vigtigt, at du opretter dokumentstrukturen på diskdrevet eller netværksserveren og kontrollerer
filnavne på tværs af platforme. Filnavne kan blive afkortet og være svære at genfinde i en søgning på tværs af platforme. Vær opmærksom på
disse retningslinjer for at undgå dette problem:

Omdøb filer, mapper og indekser i henhold til filnavngivningskonventionen i MS-DOS (otte tegn eller færre efterfulgt af et
filtypenavn på tre tegn), især hvis du planlægger at levere dokumentsamlingen og indekset på en ISO 9660-formateret cd-rom.

Fjern udvidede tegn, f.eks. tegn med accent og ikke-engelske tegn fra fil- og mappenavne. (Den skrifttype, der benyttes af
katalogfunktionen, understøtter ikke tegnkoderne fra 133 til 159.)

Brug ikke dybt indlejrede mapper eller stinavne, der er længere end 256 tegn, i indekser, der skal søges i af Mac OS-brugere.

Hvis du bruger Mac OS sammen med en OS/2 LAN-server, skal du konfigurere IBM® LAN Server Macintosh (LSM), så MS-
DOS-filnavngivningskonventioner håndhæves, eller også skal du kun indeksere FAT-diskenheder (File Allocation Table).
(HPFS-diskenheder [High Performance File System] kan indeholde lange filnavne, der ikke kan hentes.)

Hvis dokumentstrukturen indeholder undermapper, som du ikke ønsker at indeksere, kan du udelukke dem under
indekseringen.

Indsætte metadata i dokumentegenskaberne (Acrobat Pro)

Du kan føje filoplysninger, kaldet metadata, til dokumentegenskaberne for at gøre det nemmere at søge i en PDF-fil. (Du kan se egenskaberne i
den åbne PDF-fil ved at vælge Filer > Egenskaber og derefter klikke på fanen Beskrivelse).

(Windows) Du kan også indsætte og læse oplysninger om dataegenskaber fra skrivebordet. Højreklik på dokumentet i Windows Stifinder, vælg
Egenskaber, og klik derefter på fanen PDF. Alle oplysninger, du skriver eller redigerer i denne dialogboks, vises også i Beskrivelse under
Dokumentegenskaber, når du åbner filen.

Overvej følgende anbefalinger, når du tilføjer data for dokumentegenskaber:

Brug en god beskrivende titel i feltet Titel. Filnavnet på dokumentet bør blive vist i dialogboksen Søgeresultater.

Brug altid den samme indstilling (felt) til beslægtede oplysninger. Tilføj f.eks. ikke en vigtig term til indstillingen Emne for nogle
dokumenter og indstillingen Nøgleord for andre.

Brug en enkelt, konsistent term til samme oplysning. Brug f.eks. ikke regning til nogle dokumenter og aritmetik til andre.

Brug indstillingen Forfatter til at identificere gruppen, der er ansvarlig for dokumentet. Forfatteren til et dokument om
ansættelsespolitik kunne f.eks. være personaleafdelingen.

Hvis du bruger dokumentartikelnumre, skal du tilføje dem som nøgleord. Skriv f.eks. doknr.=m234 i Nøgleord for at angive et
bestemt dokument i en serie af flere hundrede dokumenter om et bestemt emne.

Brug indstillingen Emne eller Nøgleord, enten alene eller sammen, til at kategorisere dokumenter efter type. Du kan f.eks.
bruge statusrapport som emnet og månedlig eller ugentlig som nøgleordet for et enkelt dokument.

Hvis du allerede har erfaring med brug af Adobe PDF, kan du definere dine egne datafelter, f.eks. Dokumenttype,
Dokumentnummer og Dokument-id, når du opretter indekset. Dette anbefales kun til brugere med stor erfaring og er ikke
dækket i AcrobatKomplet hjælp.

Opret et indeks til en samling (Acrobat Pro)

Når du opbygger er nyt indeks, opretter Acrobat en fil med filtypenavnet .pdx og en ny støttemappe, som indeholder én eller flere filer med
filtypenavnet .idx. IDX-filerne indeholder indeksindgangene. Alle disse filer skal være tilgængelige for brugere, som vil søge i indekset.



Bemærk:

Bemærk:

Bemærk:

Medtag ikke tal

Føj id’er til Adobe PDF v1.0-filer

Vis ikke advarsel om ændrede dokumenter under søgning

Brugerdefinerede egenskaber

Dialogbokse i Acrobat Pro til processen for oprettelse af indeks

1. Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling> Fuldtekstindeks med katalog, og klik derefter på Nyt indeks.

Hvis du ikke ser panelet Dokumentbehandling, skal du se instruktionerne for paneltilføjelse under Opgaveruder.

2. Skriv et navn for indeksfilen i feltet Indekstitel.

3. Skriv nogle få ord om indekstypen og dens formål i feltet Indeksbeskrivelse.

4. Klik på Indstillinger, vælg en avanceret indstilling, som du vil indsætte i indekset, og klik på OK.

5. Klik på Tilføj under Medtag disse mapper, vælg en mappe med flere eller alle de PDF-filer, der skal indekseres, og klik på OK.
Gentag fremgangsmåden for at tilføje flere mapper.

Enhver mappe, der er indlejret under en medtaget mappe, medtages også i indekseringen. Du kan tilføje mapper
fra flere servere eller diskdrev, så længe du ikke planlægger at flytte indekset eller andre elementer i dokumentsamlingen

6. Klik på Tilføj under Udeluk disse undermapper, og vælg en hvilken som helst indlejret mappe, som indeholder PDF-filer, der
ikke skal indekseres. Klik på OK, og gentag efter behov.

7. Gennemse valgene. Hvis du vil redigere listen over mapper, der skal medtages eller udelukkes, skal du vælge den mappe, du
vil ændre, og klikke på Fjern.

8. Klik på Opbyg, og angiv derefter placeringen af indeksfilen. Klik på Gem og derefter:

Klik på Luk, når indekseringen slutter.

Klik på Stop for at annullere indekseringen.

Hvis du stopper indekseringen, kan du ikke genoptage den samme indeksering, men du behøver ikke at gøre
arbejdet igen. Indstillingerne og mappevalgene er stadig intakte. Du kan klikke på Åbn indeks, vælge det delvist færdiggjorte
indeks og revidere det.

Hvis lange stinavne afkortes under Medtag disse mapper og Udelad disse undermapper, skal du holde markøren over hver
ellipse (...), indtil et værktøjstip vises med hele stien til den medtagne eller udeladte mappe.

Indekseringsindstillinger, dialogboks

Vælg denne indstilling, hvis indekset skal udelade alle tal, der vises i dokumentteksten. Hvis tal udelades, kan størrelsen på
indekset reduceres betragteligt og gøre søgninger hurtigere.

Vælg denne indstilling, hvis din samling omfatter PDF-filer oprettet før Acrobat 2.0, som ikke automatisk
tilføjede identifikationsnumre. Id-numre er nødvendige, hvis lange Mac OS-filnavne forkortes, når de oversættes til MS-DOS-filnavne. Acrobat 2.0
og nyere versioner tilføjer automatisk id'er.

Når denne indstilling ikke er valgt, vises en meddelelse, når du søger i dokumenter,
der er blevet ændret siden den seneste indeksopbygning.

Brug denne indstilling, hvis du vil medtage brugerdefinerede dokumentegenskaber i indekset. Det er kun de
brugerdefinerede dokumentegenskaber, der allerede findes i PDF-dokumenterne, som indekseres. Skriv egenskaben, foretag et valg i menuen
Type, og klik derefter på Tilføj. Disse egenskaber vises som en søgemulighed i de ekstra pop op-menuer til vinduet Søg i PDF, når du søger i det
resulterende indeks. Hvis du f.eks. skriver den brugerdefinerede egenskab Dokumentnavn og vælger strengegenskaben i menuen Type, kan en

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/workspace-basics.html#task_panes
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bruger, der søger i indekset, derefter søge i den brugerdefinerede egenskab ved at vælge Dokumentnavn fra menuen Brug disse yderligere
kriterier.

Når du opretter brugerdefinerede felter i et Microsoft Office-program, hvor indstillingen Konvertér dokumentoplysninger er valgt i
PDFMaker, overføres felterne til PDF-filer, du opretter.  

Brug indstillingen for at medtage brugerdefinerede XMP-felter. De brugerdefinerede XMP-felter indekseres og vises i de ekstra pop
op-menuer, så der kan søges på dem i de valgte indekser.

Brug til at udelade bestemte ord (maks. 500) fra indeksets søgeresultater. Skriv ordet, klik på Tilføj, og gentag efter behov. Når du
udelader ord, kan det gøre indekset 10 % til 15 % mindre. Et stopord kan indeholde op til 128 tegn, og der skelnes mellem store og små
bogstaver.

Hvis du vil forhindre brugerne i at søge efter sætninger, som indeholder disse ord, skal du anføre ord, som ikke er indekseret, i Vigtigt-
filen i Katalog.

Brug denne indstilling til at oprette kodenoder af elementtypen leaf, der kan søges efter i dokumenter, der allerede har en kodet
logisk struktur.

Indstillingerne Brugerdefinerede egenskaber, Stopord og Koder gælder kun for det aktuelle indeks. Hvis disse indstillinger skal
anvendes globalt på et indeks, du opretter, kan du ændre standardindstillingerne for brugerdefinerede felter, stopord og koder i panelet Katalog i
dialogboksen Indstillinger.  

Vigtigt-filer i Katalog (Acrobat Pro)

Det er tit en god ide at oprette en separat Vigtigt-fil og lægge den i mappen med indekset. Denne Vigtigt-fil kan oplyse enkeltheder om indekset,
f.eks.:

Den type dokumenter, der indekseres.

De understøttede søgeindstillinger.

Den person, der kan kontaktes, eller vedkommendes telefonnummer i tilfælde af spørgsmål.

En liste over tal eller ord, der er udeladt fra indekset.

En liste over de mapper, der indeholder dokumenter, som er medtaget i et LAN-baseret indeks, eller en liste over de
dokumenter, der er medtaget i et diskbaseret indeks. Du kan også medtage en kort beskrivelse af indholdet i hver mappe eller
hvert dokument.

En liste over værdierne for hvert dokument, hvis du tildeler feltværdier for dokumentoplysninger.

Hvis et katalog indeholder et særligt stort antal dokumenter, er det også en god ide at medtage en oversigt over de værdier,
der er tildelt hvert dokument. Oversigten kan være en del af Vigtigt-filen eller et separat dokument. Når du udvikler indekset,
kan du bruge tabellen til at sørge for ensartethed.

Revidere et indeks (Acrobat Pro)

Du kan opdatere, genoprette eller slette et eksisterende indeks.

1. Vælg Værktøjer > Dokumentbehandling > Fuldtekstindeks med katalog, og klik derefter på Åbn indeks.

2. Find og vælg indeksdefinitionsfilen (PDX) for indekset, og klik derefter på Åbn.

3. Hvis indekset blev oprettet med Acrobat 5.0 eller tidligere, skal du vælge Opret kopi for at oprette et nyt indeks (uden at
overskrive den tidligere version) eller vælge Overskriv gammelt indeks for at overskrive det tidligere indeks.

4. I dialogboksen Indeksdefinition kan du foretage alle de ændringer, du vil, og derefter klikke på den funktion, som Acrobat skal
udføre:
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Opretter en ny IDX-fil med den eksisterende oplysning og opdaterer den ved at tilføje nye poster og markere ændrede
eller gamle poster som ugyldige. Hvis du foretager mange ændringer, eller hvis du bruger denne indstilling gentagne gange i
stedet for at oprette et nyt indeks, kan søgetiden øges.

Opretter et nyt indeks, overskriver den eksisterende indeksmappe og dens indhold (IDX-filerne).

Sletter indeksindholdet (IDX-filerne) uden at slette selveste indeksfilen (PDX).

Katalogindstillinger (Acrobat Pro)

Du kan angive indstillinger for indeksering, som anvendes globalt på alle indekser, du efterfølgende opbygger. Du kan tilsidesætte nogle af disse
indstillinger for et enkelt indeks ved at vælge nye indstillinger, når indekset opbygges.

Vælg Katalog under Kategorier i dialogboksen Indstillinger. Mange af indstillingerne er identiske med dem, der er beskrevet for
indeksopbygningen.

Indstillingen Gennemtving ISO 9660-kompatibilitet på mapper er nyttig, når du ikke vil ændre lange PDF-filnavne til MS-DOS-filnavne under
forberedelsen af dokumenter til indeksering. Du skal dog stadig bruge MS-DOS-filnavngivningskonventioner til mappenavnene (8 tegn eller
færre), selvom det ikke er nødvendigt for filnavnene.

Planlagte indeksopdateringer (Acrobat Pro)

Brug katalogfunktionen og en PDX-katalogbatchfil (.bpdx) til at planlægge, hvornår og hvor ofte et indeks automatisk skal opbygges, genoprettes,
opdateres og renses. En BPDX-fil er en tekstfil, der indeholder en liste over platformsafhængige katalogindeksfilstier og flag. Du skal bruge et
planlægningsprogram, f.eks. Windows Scheduler, til at få vist BPDX-filen i Acrobat. Derefter genopretter Acrobat indekset på grundlag af flagene i
BPDX-filen.

Få flere oplysninger om planlægning af en indekseringsopdatering ved at søge efter BPDX på www.adobe.com/dk/support.

 

Hvis du vil bruge BPDX-filer, skal du indstille Tillad katalogbatchfiler (.bpdx) til Tillad kørsel.

Flytning af samlinger og deres indekser (Acrobat Pro)

Du kan udvikle og teste en indekseret dokumentsamling på en lokal harddisk og derefter flytte den færdige dokumentsamling til en netværksserver
eller -disk. En indeksdefinition indeholder relative stier mellem indeksdefinitionsfilen (PDX) og de mapper, der indeholder de indekserede
dokumenter. Hvis disse relative stier er uændrede, behøver du ikke genoprette indekset, efter at du har flyttet den indekserede dokumentsamling.
Hvis PDX-filen og de mapper, der indeholder de indekserede dokumenter, findes i den samme mappe, kan du bevare den relative sti ved blot at
flytte den pågældende mappe.

Hvis den relative sti ændres, skal du oprette et nyt indeks, efter at du har flyttet den indekserede dokumentsamling. Du kan dog stadig bruge den
oprindelige PDX-fil. Hvis du vil bruge den oprindelige PDX-fil, skal du først flytte de indekserede dokumenter. Kopier derefter PDX-filen til den
mappe, hvor du vil oprette det nye indeks, og rediger som nødvendigt listerne over medtagne og udeladte mapper og undermapper

Hvis indekset findes på et drev eller en serverenhed, der er adskilt fra en vilkårlig del af den samling, det gælder for, brydes indekset, hvis enten
samlingen eller indekset flyttes. Hvis du vil flytte en dokumentsamling til enten en anden netværksplacering eller en cd, skal du oprette og opbygge
indekset på samme placering som samlingen.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
http://www.adobe.com/dk/support
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Multimedier og PDF'er (Acrobat Pro DC)
Føj multimediefiler til en PDF-fil
Avancerede multimedieindstillinger (Acrobat Pro DC)
Indsæt video i Word- og PowerPoint-filer (Acrobat Pro)
Rediger afspilningsområdet (Acrobat Pro DC)

Medtag lyd, video og interaktive 3D-objekter i dine PDF-filer. Føj filer direkte til din PDF, eller opret link til filer
på internettet.

Multimedier og PDF'er (Acrobat Pro DC)

Tilføjelse af video, lyd og interaktivt indhold transformerer PDF-filer til flerdimensionale
kommunikationsværktøjer, som gør dine dokumenter mere spændende og interessante.

Alle multimedier, der er H.264-kompatible, kan afspilles i Adobe Reader 9 og senere. (H.264, også kaldet
MPEG-4 del 10, er en videokomprimeringsstandard, der giver video i høj kvalitet uden at forøge filstørrelsen
væsentligt). Videofiler i forskellige formater og filtypenavne kan være H.264-kompatible.

Mediefiler i andre formater kan afspilles i tidligere versioner af Adobe Reader. Brugere skal dog installere det
relevante program (f.eks. QuickTime eller Windows Media Player) for at afspille multimedieindholdet.

Du kan også tilføje multimedier ved at angive en URL-adresse, der henviser til en videofil eller et
streamingmedie. Der kan bruges tre typer URL-adresser: RTMP, HTTP og HTTPS. På HTTP- og HTTPS-
servere understøttes H.264-kompatible MOV- og MP4-filer.

Interaktivt indhold, der er udviklet i Flash og gemt som SWF-filer (.swf), kan føjes til PDF-filer for at fungere
som et supplement til tekst. Eksempler på programmer, der er udviklet i Flash, omfatter en RSS-læser,
lommeregner og onlinekort.

Føj multimediefiler til en PDF-fil

Acrobat Pro DC understøtter mp3-, mov-, SWF-filer og andre filer, der er kodet i H.264 (med AAC-lyd). Du
kan konvertere andre filtyper til et af de understøttede formater med Adobe Media Encoder. Du kan også føje
mp3-lydfiler til et PDF-dokument til afspilning på en vilkårlig platform.

FLV- og F4V-filer understøttes ikke længere i hverken Acrobat DC og PDFMaker. Du kan ikke
integrere FLV- og F4V-filer ved hjælp af enten Acrobat DC eller PDFMaker.  

Men hvis FLV- eller F4V-filer allerede er integreret i et dokument (f.eks. en PowerPoint-præsentation eller en
Word-fil), konverteres det stadig til PDF.

1. Åbn PDF-dokumentet.

2. Vælg Værktøjer > Rich Media, og vælg derefter Tilføj video , værktøjet Tilføj lyd 

eller Tilføj SWF .
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Fanen SWF

Send genvejsmenu Klik til SWF

Fanen Startindstillinger

Aktiveringsindstillinger

Rammebredde

Plakatbillede

3. Træk eller dobbeltklik for at vælge det område på siden, hvor videoen eller lyden skal
vises. Dialogboksen Indsæt åbnes.

Hvis du dobbeltklikker på siden, placerer Acrobat Pro DC det øverste venstre hjørne af
videoen på det sted, hvor du klikkede. Hvis du trækker et område til siden, placeres
mediet i området. Videoens afspilningsområde er videorammens nøjagtige størrelse (hvis
Acrobat Pro DC kan læse videoklippets dimensioner).

4. Tilføj en URL-adresse i feltet Navn, eller klik på Gennemse for at finde mediefilen, og
klik derefter på Åbn.

Til URL-adresser skal du bruge den fulde filadresse, herunder videoens filtypenavn,
f.eks. .mov eller .mp4.

5. Brug de avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt til om nødvendigt at ændre
mediet, og klik derefter på OK.

Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle medietyper.

Sørg for, at afspilningsområdet bevarer højde- og
breddeforholdene i den originale video eller det originale interaktive indhold.

Åbner dialogboksen til yderligere indstillinger som f.eks.
startindstillinger, kontrolelementer til afspilning og videoindstillinger. De tilgængelige
indstillinger afhænger af formatet på det medie, som du indsætter.

Avancerede multimedieindstillinger (Acrobat Pro DC)

Hvis du vil have vist avancerede multimedieindstillinger, når du indsætter video, lyd eller interaktivt indhold,
skal du vælge Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt.

Du kan også ændre disse indstillinger, efter at multimediet er blevet tilføjet en PDF-fil. Dobbeltklik på
multimediet med værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Medie > Vælg objekt).

Indstillinger for video- og lydkvalitet kan kun ændres, når en fil føjes til et PDF-dokument.

Vises, når du indsætter SWF-filer.

SWF-filudviklere kan vælge denne indstilling for at erstatte
Acrobat Pro DC-genvejsmenuen med genvejsmenuen i den oprindelige SWF-fil. Når brugeren
højreklikker på SWF-filen, er de tilgængelige indstillinger fra den oprindelige fil.

Brug disse indstilllinger til at bestemme, hvordan mediet skal startes og stoppes,
hvor det bliver vist, og hvad der vises, når mediet ikke kører.

Vælg indstillinger for at bestemme, hvornår mediet afspilles og standses.
Vælg Afspil indhold i flydende vindue i menuen Afspilningsstil, hvis videoen eller det interaktive
indhold skal køre uden for siden. Indhold i et flydende vindue gør det muligt for brugere at læse siden
og få vist videoen eller programmet samtidig.

Opretter en sort ramme rundt om videoen eller det interaktive indhold. Ved lyd vises
rammen rundt om plakatbilledet.

Hvis du vil bruge et billede, der ikke er en del af den fil, du tilføjer, skal du vælge Opret
billede ud fra fil. Klik på Gennemse for at finde det billede, der skal vises, når videoen, lyden eller det
interaktive indhold ikke er aktiveret.
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Brug fanen til at få vist alle de filer, der skal bruges for at køre en SWF-fil. Når en fil
vises på listen over tilføjede filer, kan du klikke på den for at angive filegenskaberne.

Når du klikker på et filnavn på listen Ressourcer, vises det fulde filnavn (herunder stien)
i feltet Navn. Du kan omdøbe ressourcerne for at sikre, at scripts afvikles korrekt.

Brug til at konfigurere, hvilke afspilningskontrolelementer (temaer) der er
tilgængelige.

Vælg det sæt afspilningskontrolelementer (temaer), der skal vises i videoen.

Klik for at åbne farvepaletten og vælge en farve til kontrolelementerne.

Indstiller graden af gennemsigtighed for afspilningskontrolelementerne.

Når indstillingen er valgt, skjules afspilningskontrolelementerne,
når musemarkøren ikke er over multimediet.

Tilgængelig, når du tilføjer en video.

Træk start- og slutmarkørerne under skyderen for at fjerne uønskede billeder fra klippet.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når et videoklip tilføjes første gang i en PDF-fil.

Plakatbilledet vises, når videoen ikke afspilles. Flyt markøren
over skyderen til det billede, du vil bruge, og klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

Brug Kapitelpunkter til at oprette markører i en video, hvorfra bestemte handlinger
skal startes. Kapitelpunkter i f.eks. en kursusvideo kan linke til flere oplysninger i en fil eller på
internettet.
Hvis du vil oprette et kapitelpunkt, skal du flytte skyderen til det billede, du vil bruge. Klik på
plustegnet i Kapitelpunkter. Hvis du vil tilføje en handling, skal du fremhæve kapitelpunktet på listen
og klikke på Handlinger.

Generelt kan kapitelpunkthandlinger kun tilføjes, efter at multimediefilen er blevet oprettet. Du kan
derefter redigere afspilningsområdet og tilføje kapitelpunkthandlinger.  

Indsæt video i Word- og PowerPoint-filer (Acrobat Pro)

Acrobat Pro DC føjer en funktion til Word og PowerPoint, der gør det muligt at tilføj video i mov-, mp3- eller
SWF-format til et Word- eller PowerPoint-dokument.

Når du har føjet en video til et Word- eller PowerPoint-dokument, kan du konvertere dokumentet til PDF og
evt. redigere videoegenskaberne.

1. Vælg i Word- eller PowerPoint-dokumentet den placering, hvor videoen skal indsættes.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I Office 2003 skal du klikke på knappen Integrer Flash på værktøjslinjen PDFMaker.

I Office 2007/2010 skal du klikke på knappen Integrer Flash på Acrobat-båndet.

3. Klik på knappen Gennemse, og find derefter den video, der skal medtages.

4. Rediger videoindstillingerne som nødvendigt:

Til video, der ikke er i SWF-format, skal du indstille et plakatbillede ved at flytte
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skyderen til den ønskede ramme. Klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt
billede.

Du kan bestemme, hvordan kontrolelementerne til afspilning vises, ved at vælge en
indstilling i menuen Tema.

Hvis du vil ændre videoens visningsstørrelse, skal du klikke på Tilpas størrelse på
video og derefter ændre bredden og højden. Bevar størrelsesforholdet til bedste
visning.

5. Klik på OK for at konvertere videoen (hvis nødvendigt), og føj den til dokumentet.

Rediger afspilningsområdet (Acrobat Pro DC)

1. Vælg Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt , og klik på et multimedieobjekt.

Når du bevæger værktøjet hen over afspilningsområdet, kommer der håndtag frem på
rammerne omkring afspilningsområdet, også selvom rammerne eventuelt er skjulte.

2. Klik på afspilningsområdet for at markere det, og gør derefter et af følgende:

Flyt klippet ved at trække dets ikon til en ny placering på siden.

Slet klippet ved at markere det og trykke på Delete.

Tilpas klippet ved at trække i et af rammens hjørner, indtil rammen har den ønskede
størrelse. Hold Skift nede for at bevare de rigtige proportioner for videoklip.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro DC)
Tilføjelse af 3D-modeller til PDF'er (Acrobat Pro DC)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Arbejde med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Tilføjelse af 3D-modeller til PDF'er (Acrobat Pro DC)
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Bemærk:

Til toppen

Føj 3D-modeller til en PDF-side (Acrobat Pro DC)
3D-egenskaber (Acrobat Pro DC)
Kør et JavaScript

Føj 3D-modeller til en PDF-side (Acrobat Pro DC)

Du kan placere en 3D-fil (i formatet U3D 3rd edition eller PRC) på en PDF-side ved hjælp af 3D-værktøjet.
Acrobat Pro kan oprette 3D PDF-filer, men kun ud fra U3D ECMA 1-filer.

Når du har placeret 3D-filen, kan du justere området eller lærredet, som 3D-modellen vises på, redigere
egenskaberne for præsentation af 3D-værktøjslinjen og -indholdet samt oprette yderligere visninger.

Føj en 3D-model til en side

1. Vælg Værktøjer > Rich Media > Tilføj 3D.

2. Definer lærredsområdet for 3D-filen ved at trække et rektangel på siden.

3. Klik på Gennemse i dialogboksen Indsæt 3D for at vælge 3D-filen, og klik derefter på
Åbn. Klik på OK.

Sæt flueben i Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt 3D for at indstille de indledende
3D-egenskaber for filen.

Flytte, slette eller ændre størrelsen på 3D-lærredet

1. Vælg Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt  .

Værktøjet Vælg objekt må ikke forveksles med det almindelige
markeringsværktøj. Brug Vælg objekt-værktøjet til justering af et 3D-lærred.

2. Vælg 3D-lærredet, og rediger det efter behov:

Hvis du vil flytte lærredet, skal du trække dets ikon til en ny placering på siden.

Hvis du vil slette lærredet (og 3D-modellen), skal du markere det og trykke på
Delete.

Hvis du vil ændre størrelsen på lærredet, skal du trække i hjørnerne på rammen. 3D-
indholdet bevarer sine proportioner inden for den tilpassede ramme.

3D-egenskaber (Acrobat Pro DC)

Få vist 3D-egenskaber ved at bruge værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt) og
dobbeltklikke i en aktiveret model.



Animationsstil

Tilføj standardvisninger

Vis værktøjslinjer

Åbn modeltræ

Script

Aktiver, når

Deaktiver, når

Afspilningsstil

Rammebredde

Gennemsigtig baggrund

Plakatbillede

Fanen 3D

Indstillingerne under fanen 3D bestemmer, hvordan 3D-modellen vises. I modsætning til indstillingerne under
de andre faner påvirker 3D-indstillingerne ikke den importerede fil i sig selv.

Indstillingerne under fanen 3D er de samme som indstillingerne på 3D-værktøjslinjen, undtagen følgende:

I forbindelse med de modeller, der blev oprettet med animation, bestemmer indstillingen,
hvordan animationen kører i Acrobat.

Gør det muligt for dig at bruge forskellige modelvisninger. En ortografisk
projicering fjerner effektivt en dimension og bevarer størrelsesforholdet mellem objekter, men giver 3D-
modellen et mindre realistisk udseende. Ortografisk projicering er særligt nyttigt til visning af visse
diagrammer, såsom matematiske 3D-funktioner, der plottes ind på en graf. En perspektivprojicering giver en
mere realistisk scene, hvor objekterne i baggrunden virker mindre end objekter med samme størrelse, som
forekommer i forgrunden.

Viser 3D-værktøjslinjen sammen med billedet. Hvis denne indstilling ikke er valgt, kan du
højreklikke på 3D-billedet for at få vist 3D-værktøjslinjen.

Viser modeltræet i ruden Modeltræ. Modeltræet har tre ruder. Hver enkelt rude indeholder en
bestemt type oplysninger eller kontrolelementer.

Angiver, hvilken JavaScript-fil der kører, hvis en 3D-model er aktiveret. Klik på Gennemse for at føje
en JavaScript-fil til PDF-filen.

Startindstillinger

Angiver, hvornår 3D-modellen aktiveres. Når 3D-modellen er aktiveret, kan du interagere med
den ved f.eks. at bruge 3D-navigationsværktøjerne.

Angiver, hvordan 3D-modellen kan deaktiveres. Når en 3D-model er deaktiveret, vises 2D-
eksempelbilledet eller plakaten i lærredet.

Gør det muligt for dig at vise 3D-modellen i et flydende vindue uden for siden. Hvis du
vælger Afspil indhold i flydende vindue, kan du vælge størrelsen på vinduet (i pixel) fra menuerne Højde og
Bredde.

Markér for at oprette en ramme omkring 3D-objektet.

Fjerner eventuelle baggrundsfarver.

Hvis du vil erstatte standardvisningen af 3D-modellen, når den ikke er aktiveret, skal du vælge
en indstilling for plakatbillede. Klik på Gennemse for at finde det ønskede billede.

Ressourcer

Brug fanen Ressourcer til at føje filer udviklet i Flash® til en 3D-model for animation, effekter og teksturer.
Hvis du vil binde en Flash-ressource, skal du vælge den på listen over ressourcer og derefter vælge en
bindingstype (Forgrund, Baggrund eller Materiale). Hvis du vil binde et materiale, skal du også angive
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Tilføj

Tilføj mappe

Fjern

Navn

Binding

Materiale

FlashVars
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materialenavnet for den eller de dele, hvor du vil vise materialet.

Brug for at tilføje SWF-filer til animationer og baggrunde til 3D-modellen.

Markér for at tilføje en mappe med ressourcefiler til 3D-objektet.

Markér en fil på listen, og klik derefter på Fjern for at slette den fra filen.

Viser navnet på den fil, der er markeret på listen. Du kan også omdøbe en ressource, hvilket er nyttigt
med scripts. Du kan f.eks. erstatte navnet med et navn, der er brugt i et script.

Når du tilføjer filer, der er udviklet i Flash, som en ressource for en 3D-model, bestemmer binding,
hvordan disse filer interagerer. Du kan f.eks. identificere en ressource til at køre i baggrunden og én til at køre
i forgrunden. Når du har føjet filerne til fillisten, skal du vælge én og derefter vælge enten Baggrund,
Forgrund eller Materiale i afsnittet Binding.

3D-designere kan bruge feltet Materiale til at definere et materiale, der skal bruges i en model.
Materialenavnet kan knyttes til en ressource ved at vælge Materiale i afsnittet Binding.

Flash-udviklere kan bruge feltet FlashVars til at tilføje ActionScript™-variabler for den valgte fil.

Kør et JavaScript

Hvis der er knyttet en separat JavaScript-fil til 3D-modellens PDF-fil, kan du aktivere den.

1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC.

2. Klik på 3D-modellen med håndværktøjet for at aktivere den, højreklik på 3D-modellen, og
vælg derefter Kør et JavaScript.

3. Find den JavaScript-fil, du vil tilføje, og klik på Åbn.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Arbejde med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Visning af 3D-modeller i PDF-filer
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Aktivér afspilning af 3D-indhold i PDF-filer
Oversigt over 3D-værktøjslinje
3D-indstillinger

I Acrobat DC kan du se og arbejde med 3D-indhold i høj kvalitet, der er oprettet i professionelle 3D CAD-
eller 3D-modelleringsprogrammer og derefter integreret i PDF-filer. Du kan for eksempel vælge at skjule eller
få vist dele af en 3D-model, fjerne et dæksel og kigge indeni og vende og dreje dele rundt, som hvis du stod
med dem i hånden.

En 3D-model vises indledningsvist som et todimensionalt eksempelbillede. Hvis du klikker på 3D-modellen
med hånd- eller markeringsværktøjet, aktiveres modellen, 3D-værktøjslinjen åbnes, og eventuelle animationer
afspilles.

Markeret 3D-objekt

A. Modeltræ B. 3D-værktøjslinje C. 3D-objekt 

Aktivér afspilning af 3D-indhold i PDF-filer

Når du åbner en PDF med 3D-indhold, ser du en gul linje øverst med meddelelsen "3D-indhold er blevet
deaktiveret. Aktivér denne funktion, hvis du har tillid til dette dokument."
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Rotation 

Bemærk:

Automatisk afspilning af 3D-indhold er som standard deaktiveret

Sådan aktiverer du 3D-indhold i det aktuelle dokument:

Klik på knappen Indstillinger, og vælg derefter en indstilling:

Hav kun tillid til dette dokument én gang
Hav altid tillid til dette dokument

Sådan aktiverer du 3D-indhold permanent:

Gå til Rediger > Indstillinger > 3D og multimedier, og markér derefter afkrydsningsfeltet
Aktivér afspilning af 3D-indhold.

Få flere oplysninger under Aktivér 3D-indhold i PDF-filer.

Oversigt over 3D-værktøjslinje

3D-værktøjslinjen vises, når du har klikket på 3D-modellen med håndværktøjet. Denne handling aktiverer 3D-
modellen og afspiller de animationer, der er angivet til at blive afspillet, når filen aktiveres. 3D-værktøjslinjen
vises altid i området over 3D-modellens øverste venstre hjørne, og den kan ikke flyttes. Til højre for
rotationsværktøjet vises en lille pil, som du kan klikke på for enten at skjule eller udvide værktøjslinjen.

Du kan bruge 3D-værktøjslinjen til at zoome ind og ud med og rotere og panorere hen over objektet. Brug
Modeltræet til at skjule eller isolere dele eller gøre dele gennemsigtige.

3D-modellen manipuleres ved at vælge og trække i forskellige 3D-navigationsværktøjer. Når du navigerer i
3D, er det nyttigt at tænke på det, som om du ser på den stationære 3D-model fra et kameras perspektiv. Du
kan rotere, panorere (flytte op, ned eller fra side til side) og zoome ind eller ud.

3D-navigationsværktøjer

Drejer 3D-objekter i forhold til skærmen. Hvordan objektet flytter sig, afhænger af startvisningen, hvor du
begynder at trække, og hvilken retning du trækker i.

Du kan også bruge håndværktøjet til at rotere et objekt. Sørg for, at Aktiver markering for
håndværktøjet er markeret i 3D-panelet i dialogboksen Indstillinger.



Rotation 

Panorer 

Zoom 

Gå

Bemærk:

Glid

Kameraegenskaber

3D-måleværktøj 

Standardvisning 

Menuen Visninger

Skift Modeltræ 

Afspil/stands midlertidigt animation  

Drejer en 3D-model, så den ligger parallelt med to faste akser i 3D-modellen, x-aksen og z-aksen.

Bevæger kun modellen i vandret og lodret retning. Du kan også panorere med håndværktøjet: Hold Ctrl nede
og træk.

Flytter frem mod eller væk fra objekter i motivet, hvis du trækker lodret. Du kan også zoome med
håndværktøjet ved at holde Skift nede, mens du trækker.

Drejer vandret om scenen, når du trækker vandret. Flytter fremad eller bagud i scene, når du trækker lodret,
og fastholder den samme højde, uanset hvordan du trækker. Gåværktøjet er især nyttigt til arkitekttegnede
3D-modeller. For at ændre gåhastigheden skal du ændre standardvisningsenhederne i Indstillinger (3D).

Gåværktøjet bliver tilgængeligt, hvis du vælger indstillingen, der konsoliderer værktøjer, eller hvis
du højreklikker og klikker på 3D-modellen og vælger Værktøjer > Gå.

Navigerer gennem en model og bevarer overfladeretningen. Højreklik og træk i 3D-vinduet. Glideværktøjet
flyttes mere langsomt jo tættere på et objekt, du kommer. Træk markøren til højre eller venstre for at dreje.
Hvis du vil rotere kameravisningen, skal du klikke med venstre museknap i 3D-vinduet og trække for at dreje
kameravisningen. Hvis du vil vende tilbage til startretningen for kameraet, skal du flytte musen tilbage til det
oprindelige sted, du klikkede.
Brug musehjulet til at flytte hurtigt bagud og fremad langs den retning kameraet viser. Denne funktionalitet er
praktisk, hvis du farer vild i en model eller glider ind i overfladen.

Definerer kameraets vinkel, justering og andre egenskaber, der definerer den linse, som en 3D-model vises
gennem. Kameraegenskaber er komponenter til visninger, men de indstilles separat.

Måler afstande og størrelser på dele i 3D-modellen.

3D-værktøjslinjens visningskontrolelementer

Vender tilbage til en forudindstillet zoom-, panorerings-, rotations- eller projiceringstilstand for 3D-modellen.
Brug menuen Indstillinger i ruden Vis i modeltræet til at indstille en anden visning som standard. Eller brug
kommandoen Administrer visninger i menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen til at indstille en anden visning
som standard.

Hvis et objekt bevæger sig helt ud af syne, har du drejet dit kamera væk fra objektet. Klik på ikonet
Standardvisning på 3D-værktøjslinjen for at få vist objektet igen.

Viser en liste over visninger, der er defineret for den aktuelle 3D-model.

Åbner og skjuler Modeltræet.



Brug ortografisk projicering/perspektivprojicering

Menuen Modelgengivelsestilstand 

Menuen Aktiver ekstra lys 

Baggrundsfarve 

Skift tværsnit 

Tilføj multimedie-/3D-kommentar
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Aktivér afspilning af 3D-indhold

Foretrukket gengivelsesmetode

Aktiver hardwaregengivelse for ældre skærmkort

Aktiver dobbeltsidet gengivelse

Foretrukken gengivelsestilstand for 3D-PMI

Afspiller eller standser en JavaScript-aktiveret animation midlertidigt. Pop op-menuen Afspil/stands midlertidigt
animation åbner en skydekontrol, som du kan trække frem og tilbage for at flytte til forskellige tidspunkter i
animationssekvensen.

Skifter mellem perspektivprojicering og ortografisk projicering af 3D-objektet.

Bestemmer, hvordan 3D-formen vises. Få en illustreret vejledning ved at se Eksempler på
modelgengivelsestilstande.

Angiver de forskellige belysningseffekter, der er tilgængelige for at forbedre belysningen af 3D-objektet.
Eksperimenter for at få de ønskede visuelle effekter.

Åbner farvevælgeren, som du kan bruge til at vælge en anden farve til rummet omkring 3D-objektet.

Viser eller skjuler tværsnit af objektet. Klik på pop op-menuen for at åbne dialogboksen Egenskaber for
tværsnit. Få flere oplysninger ved at se Opret tværsnit.

Gør det muligt at føje en gul seddel til enhver del af 3D-modellen. Sedlen bliver i visningen. Se Kommentarer
til 3D-design i PDF-filer.

3D-indstillinger

I panelet 3D og multimedier i dialogboksen Indstillinger kan du angive, om 3D-værktøjslinjen og Modeltræet
skal vises som standard. Du kan også angive en standardgengivelsesmetode og bestemme, om animationer
er tilladt.

Eftersom at 3D er dynamisk, er det sårbart over for sikkerhedsmæssige
trusler. Derfor er automatisk afspilning af 3D-indhold i PDF-filer som standard deaktiveret. Vælg denne
indstilling for at aktivere 3D-indhold i PDF-filer.

Angiver gengivelseskernen, som påvirker både ydelse og kvalitet, og det
er derfor vigtigt at vælge den korrekte gengivelsesmetode. Afhængigt af systemet kan du ændre
gengivelseskerne. Hvis du vælger en DirectX®- eller OpenGL-indstilling, foretages al gengivelse ved hjælp af
grafikchippen på skærmkortet. Hvis du vælger Software, tager det længere tid at gengive, men ydeevnen er
ofte mere overensstemmende med modelgengivelsen i det originale program.

Gennemtvinger brug af en hardwareaccelerator – også
for skærmkort, der ikke understøtter en pixel shader.

Nogle modeldele har to sider. Du kan spare tid og plads ved at fravælge
denne indstilling og kun gengive den side, der vender mod brugeren. Hvis brugeren ser ind i en del, der kun
er gengivet med én side, er bagsiden usynlig.

Angiver den PMI-tilstand, der skal bruges til gengivelse. Vælg
en af følgende indstillinger:
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Åbn modeltræ ved aktivering af 3D

Standardtilstand for værktøjslinje

Aktivér markering for håndværktøjet

Konsolider værktøjer på værktøjslinjen 3D

Aktivér visningsovergange

Vis 3D-retningsakse

Optimeringsskema for lav billedhastighed

Tærskel for billedhastighed

Brug Indholdsindstilling – gengivelsen af PMI bruger indstillingen for hver PMI til at afgøre, om den bruger Z-
buffer eller ej.
Gengiv altid 3D-PMI foran model – gengivelsen af PMI tilsidesætter Z-bufferen, uanset hvilken indstilling der
er i filen.
Gengiv altid 3D-PMI ved hjælp af Z-buffer – gengivelsen af PMI aktiverer altid Z-bufferen, uanset hvilken
indstilling der er i filen.

Bestemmer, om Modeltræet vises, når 3D-modellen aktiveres. Vælg
indstillingen for Brug anmærkning for at bruge den indstilling, som forfatteren brugte, da 3D-modellen blev
føjet til PDF-dokumentet.

Bestemmer om 3D-værktøjslinjen vises eller skjules, når en 3D-model
aktiveres. Vælg indstillingen for Brug anmærkning for at bruge den indstilling, som forfatteren brugte, da 3D-
modellen blev føjet til PDF-dokumentet.

Giver brugeren mulighed for at markere og fremhæve dele af 3D-
modellen med håndværktøjet. Hvis denne indstilling ikke er valgt, kan du bruge værktøjet Objektdata
(Værktøjer > Interaktive objektiver > Vælg objekt) til at markere objektet.

Hvis du vælger denne indstilling, placeres manipulations- og
navigeringsværktøjerne under rotationsværktøjet og afkorter dermed 3D-værktøjslinjen.

Visse 3D-modeller indeholder animerede overgange mellem visninger. Fravælg
denne indstilling, hvis du vil forhindre denne 3D-animation.

Aktiverer eller deaktiverer en visning i scenen af en akse, som angiver 3D-scenens
aktuelle retning.

Angiver, hvad der sker med komplekse modellers animationer,
hvis billedhastigheden bliver lav. Ingen kompromitterer ikke layoutet og lader billedhastigheden være lav.
Afgrænsningsområde viser de tredimensionale planer, der indeholder delene, i stedet for selve delene, hvilket
bevarer en høj billedhastighed. Fjern objekter viser ikke visse dele af modellen, hvilket bevarer en høj
billedhastighed.

Angiver den mindste billedhastighed enten ved at trække skydekontrollen eller
ved at indtaste et tal i feltet for værdi. Hvis billedhastigheden kommer under det antal billeder pr. sekund,
træder indstillingen Optimeringsskema for lav billedhastighed i kraft.

Se også
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro DC)
Tilføjelse af 3D-modeller til PDF'er (Acrobat Pro DC)
Arbejde med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Bemærk:

Rediger gengivelsestilstand, belysning, projicering og baggrund
Skjul, isoler og rediger udseendet af dele
Opret tværsnit
Ændre kameraegenskaber

Rediger gengivelsestilstand, belysning, projicering og baggrund

Modelgengivelsestilstanden bestemmer 3D-modellens overfladeudseende. Standardgengivelsestilstanden er
fast, men der kan også vælges andre gengivelsestilstande. Du kan også ændre belysningen af 3D-modellen
samt baggrunden.

Ændre 3D-modellens udseende

A. Standardudseende B. Trådrammegengivelsestilstand C. Farvet belysning D. Anden baggrundsfarve 

Brug elementer på 3D-værktøjslinjen til at foretage følgende ændringer:

Hvis du vil ændre renderingstilstanden, skal du vælge en indstilling i pop op-menuen

Modelgengivelsestilstand .

Hvis du vil have vist en ortografisk projicering, skal du klikke på knappen Brug
ortografisk projicering . En ortografisk projicering fjerner effektivt en dimension og
bevarer størrelsesforholdet mellem objekter, men giver 3D-modellen et mindre
realistisk udseende. Klik på knappen igen for at bruge perspektivprojicering.

Hvis du vil slå belysning til eller fra eller ændre lysforholdene, skal du vælge en

indstilling i pop op-menuen Aktivér ekstra lys .

Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du klikke på pilen ud for
Baggrundsfarveprøve og vælge en farve.

Modelgengivelsestilstande, lysskemaer og indstillinger for baggrundsfarve er
også tilgængelige ved at højreklikke på 3D-modellen og derefter klikke på
Visningsindstillinger. Modelrenderingstilstande vises også i menuen Indstillinger i
Modeltræet.

Eksempler på modelgengivelsestilstande
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Bemærk:

Modelrenderingstilstande omfatter kombinationer af faktorer, som påvirker udseendet af 3D-objektet.
Illustrationen nedenfor viser et enkelt objekt, der er renderet i hver af de tilgængelige tilstande.

Modelrenderingstilstande

A. Dækkende B. Gennemsigtigt afgrænsningsområde C. Gennemsigtig D. Ubrudt trådramme E. Illustration F.
Fast kontur G. Illustration med skygge H. Afgrænsningsramme I. Gennemsigtig kontur for
afgrænsningsområde J. Trådramme K. Trådramme med skygge L. Gennemsigtig trådramme M. Skjult
trådramme N. Knudepunkter O. Knudepunkter med skygge 

Skjul, isoler og rediger udseendet af dele

Visse 3D-modeller er sammensat af enkelte dele. Du kan bruge Modeltræet til at skjule eller isolere dele,
zoome ind på dele eller gøre dele gennemsigtige. Dele, der vises i 3D-modellen, vises i træet med en
afkrydsning ved siden af.

Manipulering af dele

A. Markeret del B. Skjult del C. Isoleret del D. Gennemsigtig del 

1. Brug håndværktøjet i 3D-modellen til at klikke på den del, du vil manipulere. Hvis en
indstilling forhindrer, at du kan bruge håndværktøjet, skal du markere delen på Modeltræ-
listen.

2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i menuen Indstillinger i Modeltræets øverste rude:

Hvilke elementer, der vises i menuen Indstillinger, afhænger af, om 3D-



Modelgengivelsestilstand

Vis alle dele

Tilpas synlig

Vis fysiske egenskaber

Vis afgrænsningsområde

Angiv farve på afgrænsningsområde

Skjul

Isoler

Isoler del

Zoom til del

Renderingstilstand for del

Gennemsigtig

Eksporter som XML

modellen består af kun en enkelt del eller flere dele. Mange af disse indstillinger er også
tilgængelige, hvis du højreklikker og klikker på en del i 3D-modellen.

Ændrer overfladeudseendet af hele 3D-modellen i henhold til
det element, du vælger i undermenuen: Gennemsigtigt Afgrænsningsområde, Ubrudt,
Gennemsigtig, Ubrudt trådramme osv.

Viser hele 3D-modellen.

Viser alle synlige dele, og centrerer dem i visningen.

Viser overfladearealet og rumfanget (hvis tilgængeligt) i ruden
Objektdata i Modeltræet.

Viser den boks, der indeholder 3D-objektet eller de
markerede dele af modellen.

Ændrer farven på afgrænsningsområdet. Vælg
denne indstilling, vælg en farve, og klik derefter på OK.

Viser modellen uden at vise de markerede dele. Du kan også vælge og fravælge
afkrydsningsfelter i Modeltræets øverste rude for at skjule og vise forskellige dele.

Viser kun den markerede del og skjuler alle andre.

Viser geometrien, Produktoplysningerne (PMI) og alle visninger (herunder
PMI-visninger) for udelukkende den isolerede del. Visninger og oplysninger for alle andre
dele er skjult eller fravalgt. Ændringer forekommer også i Modeltræet. I ruden Struktur
(øverst) er kun den isolerede del valgt. Strukturen i de andre dele er tilgængelig, men
fravalgt. Ruden Vis (midt) indeholder kun de visninger, der er defineret for den isolerede
del, herunder PMI-visninger. Hvis du klikker på en visning, kan du kun se PMI for denne
visning i dokumentruden. (Hvis du vil have vist PMI for den isolerede del, skal du sørge
for, at 3D-PMI er valgt i ruden Struktur.) Ruden Vis skjuler visninger, der er relateret til
samlingen eller andre dele, herunder brugerdefinerede visninger oprettet i Acrobat. Du
kan føje dele til visningen ved at vælge dem i Modeltræet. Du kan også bruge
kommandoerne Skjul/Vis i Modeltræets indstillingsmenu. Benyt en af følgende
fremgangsmåder for at annullere den isolerede del:

Vælg en anden del med kommandoen Isoler del.
Markér den øverste samling i Modeltræet.
Vælg knappen til Startsidevisning.

Ændrer centerfokus fra hele 3D-modellen til de markerede dele. Denne
indstilling er især praktisk ved rotation af en del, da rotationen kan foretages omkring
delens centerfokus i stedet for hele modellen.

Viser alle de renderingstilstande, der er tilgængelige for
delen. Gengivelsesmodellen ændrer udseendet af 3D-modellen ifølge den
gengivelsestilstand, du vælger.

Viser den markerede del i version, man kan se igennem.

Opretter en separat XML-fil af enten Helt træ eller Aktuel node i
3D-modellen.



Eksporter som CSV

Bemærk:

Bemærk:

Strukturrude

Visningsrude

Objektdatarude

Bemærk:

Opretter en separat fil i CSV-format, der indeholder alle
modeldata. Du kan eksportere dataene fra hele modeltræet eller vælge en node. Filen
kan åbnes i ethvert program, der understøtter CSV-formatering, som f.eks. Microsoft
Excel.

Hvis 3D-modellen indeholder Produktoplysninger (PMI), indeholder denne
menu indstillinger til at vise og skjule PMI'erne.

Oversigt over modeltræet

Modeltræet vises i navigationsruden i venstre side af arbejdsområdet. Du kan også åbne Modeltræetved at
klikke på Skift modeltræ  på 3D-værktøjslinjen. Eller du kan højreklikke på 3D-modellen og vælge Vis
modeltræ.

Brug af Modeltræet kræver version 7.0.7 eller nyere af enten Acrobat eller Adobe Reader. Brugere
med tidligere versioner kan arbejde med 3D-modellerne, men ikke med Modeltræet.

Modeltræet har tre ruder, der hver især viser en bestemt type oplysninger eller kontrolelementer.

Den øverste rude viser 3D-objektets træstruktur. Et 3D-objekt, der afbilder en bil, har separate
grupper af objekter (kaldet noder) for chassis, motor og hjul. I denne rude kan du flytte gennem hierarkiet og
vælge, isolere eller skjule forskellige dele.
Produktoplysninger (PMI) vises som en gruppe elementer på samme niveau i hierarkiet som det tilhørende
objekt eller den tilhørende samling.

I den midterste rude vises de visninger, der er blevet angivet for 3D-objektet. Når du skifter en
visning, skal du klikke på en af de viste visninger for at gendanne 3D-modellen til en gemt tilstand. Se
Indstilling af 3D-visninger i PDF'er.
Du kan også tilføje og redigere visninger i visningsruden. Når du f.eks. har isoleret og roteret en del, kan du
gemme den bestemte visning, herunder kameravinkel, baggrund, belysning og andre attributter. Funktionen
er ikke tilgængelig i Adobe Reader.

Den nederste rude viser andre oplysninger, herunder eventuelle egenskaber for og
metadata om objektet eller delen. Du kan ikke redigere disse oplysninger om 3D-objekter i Acrobat.

Modeltræ

A. 3D-objekthierarki B. &Gemte visninger C. Oplysninger om del eller objekt 

Du kan ændre Modeltræets, standardfunktionalitet ved at åbne dialogboksen Indstillinger og vælge
3D og multimedier under Kategorier. Vælg derefter en indstilling i menuen Åbn Modeltræ ved 3D-aktivering.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/setting-3d-views-pdfs.html#setting_3d_views_in_pdfs
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Aktivér tværsnit

Justering

Juster til forside

Juster til 3 punkter

PDF-dokumentets forfatter kan oprette en 3D-model i konverteringsindstillingerne, så Modeltræet automatisk
vises, når der klikkes på det.

Opret tværsnit

Visning af et tværsnit af en 3D-model er som at skære den over på midten og se ind i den. Brug
dialogboksen Kontrolelementer til tværsnit til at ændre beskæringsplanets justering, forskydning og hældning.

Før og efter tværsnit

1. Klik på ikonet Skift tværsnit på 3D-værktøjslinjen for at slå tværsnittet til eller fra.

2. (Valgfrit) Klik på pilen ud for ikonet Skift tværsnit, og vælg Egenskaber for tværsnit. Dette
åbner dialogboksen Egenskaber for tværsnit. Benyt derefter en af følgende
fremgangsmåder:

Rediger indstillingerne under Justering, Visningsindstillinger og Placering og
papirretning.

Klik på knappen Gem afsnitsvisning for at gemme den aktuelle tværsnitsvisning.
(Den gemte visning vises i menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen og i visningsruden
i Modeltræet med et standardnavn, SectionView[n].)

Egenskaber for tværsnit

Ændringer, du foretager her, anvendes straks. Hvis du vil se ændringerne, skal du sørge for, at dialogboksen
Egenskaber for tværsnit ikke blokerer for visningen af den aktive 3D-model. Dialogboksen Egenskaber for
tværsnit bliver vist øverst, hvis du fokuserer eller arbejder med det underliggende PDF-dokument. Klik på
knappen Luk i øverste højre hjørne for at lukke vinduet.

Når denne indstilling er markeret, bliver de andre indstillinger tilgængelige.

Afgør, hvilken akse (x, y eller z) tværsnittet justeres i forhold til.

Skærer tværsnittet på et plan, der defineres af overfladen af en hvilken som helst forside,
du derefter klikker på i 3D-modellen. (Dialogboksen er nedtonet, indtil du klikker på en modeldels flade).

Skærer tværsnittet på et plan, der defineres af tre vilkårlige punkter, som du klikker på i



Vis gennemskæringer

Vis beskæringsplan

Ignorer markerede dele

Vis gennemsigtig

Gennemsigtighed for beskæringsplan

Juster kamera med beskæringsplan

Forskydning

Vip

Hældningsskydere

Gem afsnitsvisning
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3D-modellen. (Dialogboksen er nedtonet, indtil du klikker på tre punkter på en model).

Angiver, hvor beskæringsplanet gennemskærer 3D-modellen ved at tilføje en farvet
kontur. Klik på farveprøven, hvis du vil vælge en anden farve.

Viser det todimensionale felt, der gennemskærer 3D-modellen. Klik på farveprøven,
hvis du vil vælge en anden farve, og indtast en anden procentdel, hvis du vil ændre planets opacitet.

Fjerner de markerede dele fra tværsnitsvisningen.

Viser dele, der ikke er en del af tværsnittet.

Definerer beskæringsplanets gennemsigtighed.

Roterer 3D-modellen, så den er på niveau med beskæringsplanet.

Afgør, hvor meget af 3D-modellen der skæres. Træk skydekontrollen til venstre eller højre,
eller rediger procentdelen.

Du kan få et indtryk af, hvordan hver enkelt akse deler 3D-modellen op, ved at markere en akse og
derefter trække forskydningsskyderen frem og tilbage. Se ændringerne i den integrerede 3D-model.

Vender om på tværsnittet. Hvis f.eks. den øverste halvdel af modellen skæres væk, skal du klikke på
Vend for at vise den øverste halvdel og skære den nederste halvdel væk.

Afgør vinklen mellem beskæringsplanet og akserne. Træk skyderne til venstre eller
højre, eller rediger procentdelene.

Åbner dialogboksen Visningsegenskaber, hvor du kan vælge de visningsegenskaber,
der skal gemmes sammen med visningen. Når du har valgt de egenskaber, der skal gemmes, føjes
tværsnitsvisningen til listen over visninger på 3D-værktøjslinjen og i Modeltræet. Den gemte visning får et
standardnavn, SectionView[n].
Visningsegenskaber, du vælger ikke at gemme, tildeles indstillingen for den tidligere visning. Hvis du f.eks.
ikke gemmer baggrundsfarven, bevarer tværsnitsvisningen baggrundsfarven fra den forrige visning.

Ændre kameraegenskaber

I en visning af et objekt angiver kameraegenskaber den nøjagtige vinkel og positionering. Kameraegenskaber
udgør en kameravisning, som kan bruges både mellem visninger og mellem filer.

1. Klik på ikonet Egenskaber for Kamera på 3D-værktøjslinjen.

Hvis du ikke kan se ikonet, skal du klikke på pilen ud for navigationsværktøjet til venstre i
3D-værktøjslinjen.

2. Klik på Gem som i dialogboksen Egenskaber for kamera for at navngive en ny
kameravisning, eller vælg en eksisterende visning i menuen.

3. Flyt dialogboksen Egenskaber for kamera, så du kan se 3D-modellen. Vælg en
kamerajustering:

Vælg Motiv for kun at justere kameraegenskaberne i forhold til motivet.

Vælg Kamera og motiv for at justere kameraegenskaberne ind efter både
kameraretningen og motivets position.

4. Vælg justeringstypen:
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Vælg model

Vælg flade

Vælg tre punkter

Når du har markeret denne indstilling, skal du klikke på en 3D-model i
dokumentet. I dialogboksen Egenskaber for kamera vises den aktuelle kameraposition.

Hvis du vælger Motiv, er den nye position af kameramotivet i midten af den valgte
model.
Hvis Kamera og motiv er valgt, er kameramotivets position midten af den valgte
model. Kameraet justeres i forhold til den valgte model.

Når du har markeret denne indstilling, skal du klikke på en flade i 3D-
modellen i dokumentet. I dialogboksen Egenskaber for kamera vises den aktuelle
kameraposition.

Hvis du vælger Motiv, er den nye position af kameramotivet i midten af den valgte
flade.
Hvis Kamera og motiv er valgt, er kameramotivets position midten af den valgte
flade. Kameraet justeres i forhold til fladen.

Når du har valgt denne indstilling, skal du vælge tre punkter i den
samme model eller i forskellige modeller i dokumentet. I dialogboksen Egenskaber for
kamera vises den aktuelle kameraposition.

Hvis du vælger Motiv, er den nye position af kameramotivet i midten af de tre valgte
punkter.
Hvis du vælger Kamera og motiv, er kameramotivet i midten af de tre valgte punkter.
Kamerapositionen justeres i forhold til den plan, der sammensættes af de tre valgte
punkter.

5. Vælg Vinkelenhed i sektionen Position for at ændre X-, Y- og Z-værdierne til
Kompasvinkel, Højde og Afstand. Disse værdier gør det muligt at manipulere kameraet
efter kompasvinkel (afstand) og højde (X-akse) og at zoome ved hjælp af
afstandsværdien.

6. Flyt skyderne i kamera- og motivpositionerne til den ønskede placering.

7. Hvis du vil ændre kameraets brændvidde, skal du trække skyderen Visningsfelt til den
ønskede grad.

8. Hvis du vil ændre kameraets rullevinkel, skal du trække skyderen Rul til den ønskede
grad.

9. Klik på Gem kameravisning for at gemme indstillingerne og føje visningen til Modeltræet.

Visningen føjes til Modeltræet med standardnavnet Kameravisning[n], hvor [n] er et
trinvist stigende nummer. Du kan omdøbe kameravisningen på listen Visninger.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro)
Tilføjelse af 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Mål 3D-objekter
Indstillinger for Fastgør aktiverer på paletten 3D-måleværktøj
Indstillinger for måletyper på paletten 3D-måleværktøj
Indstillinger for enheder og opmærkning
Måleindstillinger

Brug 3D-måleværktøjet til at måle 3D-modeller. Du kan oprette et målinger mellem kombinationer af punkter
eller kanter på 3D-modeller. Når du bevæger markøren hen over 3D-modellen, fremhæves bestemte punkter
og kanter. 3D-måleværktøjet understøtter fire måletyper: vinkelret afstand mellem to lige kanter, lineær
afstand mellem to punkter, radien af cirkulære kanter og vinklen mellem to kanter (eller tre punkter).

Du kan knytte 3D-målinger til bestemte visninger. Hvis standardvisningen er aktiv, når et mål tilføjes, oprettes
der en ny målvisning. Denne visning føjes til visningshierarkiet i Modeltræet. Målingen tilknyttes kun denne
visning. Målingen vises som underordnet element til visningen.

Du kan også få vist kommentarer, mens du foretager målinger. Disse kommentarer (der også kaldes
målemarkeringer) bevares, når dokumentet lukkes.

3D-målevisning

Mål 3D-objekter

1. Klik på en 3D-model i et PDF-dokument for at aktivere den.

2. Klik på ikonet 3D-måleværktøj på værktøjslinjen 3D. (Hvis 3D-værktøjslinjevisningen er
angivet for konsoliderede værktøjer, skal du vælge 3D-måleværktøjet i pop op-menuen
ud for navigationsværktøjet.)

3. Vælg de ønskede indstillinger i områderne Fastgør aktiverer og Måletyper på paletten
3D-måleværktøj.

4. Højreklik på modelbaggrunden for at ændre indstillingerne efter behov. Lad paletten 3D-
måleværktøj være åben.

5. Mål 3D-modellen:

Hvis du vil måle afstanden mellem to positioner i 3D-modellen, skal du klikke for at
angive et startpunkt. Flyt derefter markøren til en anden placering eller en kant.

Hvis du vil måle omkredsen af en rund figur, skal du flytte markøren til figurens kant,
så der vises en cirkel og derefter klikke en enkelt gang.

Hvis du vil oprette og placere en anmærkning på målingen, skal du højreklikke på
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3D-fastgørelse til kantendepunkter

3D-fastgørelse til lineære kanter

3D-fastgørelse til radiale kanter

3D-fastgørelse til silhuetter

3D-fastgørelse til plane flader
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3D-måling fra punkt til punkt

Vinkelret 3D-dimension

Radial 3D-dimension

3D-vinkelmåling

objektbaggrunden og vælge Skift opmærkningsetiket. Skriv en opmærkningsetiket.
Mål 3D-modellen som beskrevet ovenfor. Klik for at angive slutpunktet for målingen,
og klik derefter en tredje gang for at angive placeringen af målingen og etiketten.

Hvis du vil gemme en måling som en kommentar, skal du vælge håndværktøjet,
højreklikke på målingen og klikke på Konverter til kommentar.

Du kan afbryde en måling ved at højreklikke og klikke for at vælge Annuller måling.

Hvis du vil slette en målemarkering, skal du klikke på den med 3D-måleværktøjet og
trykke på Slet.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du roterer, panorerer, zoomer og tager
billeder, mens du måler, skal du højreklikke på modellen og vælge Navigationstips til 3D-
måling.  

Indstillinger for Fastgør aktiverer på paletten 3D-måleværktøj

Fastgør til hele kanten.

Fastgør til et lige stregsegment på en kant.

Fastgør til en omkreds.

Fastgør til den synlige kant på en del, f.eks. siden af en cylinder.

Fastgør til det geometriske plan, der udgør en flade på delen.

Indstillinger for måletyper på paletten 3D-måleværktøj

Måler afstanden mellem to positioner på 3D-modellen. Klik for at placere et
startpunkt, og klik derefter et andet sted for at placere et slutpunkt eller en kant.

Måler afstanden mellem to kanter, hvor de er vinkelrette på startkanten.

Måler radius på den placering, hvor der klikkes.

Måler vinklen mellem to kanter.



Til toppen

Definer modelenhed

Aktivér koordinatvisning

Rediger markeringsetiket

Deaktiver målemarkering

Fastgør ikke til 3D-indhold

Navigationstip til 3D-måling

Indstillinger

Skjul/Vis vindue med målingsoplysninger

Skjul/Vis målingsværktøjslinje
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Bemærk:

Brug skaleringer og enheder fra model (når de findes)

Brug standardvisningsenhed

Vigtige cifre, der skal vises

3D-Målestregfarve

Indstillinger for enheder og opmærkning

Hvis du vil bruge måleværktøjerne for enheder og markering, skal du vælge 3D-måleværktøjet og derefter
højreklikke i modellen.

Vælg for at ændre måleenhederne.

Viser eller skjuler koordinaterne for musemarkørens placering i vinduet med
Måloplysninger.

Skriv den tekst, du ønsker at få vist sammen med målet, både i området med
3D-modellen og i panelet Kommentering. (Denne indstilling er kun tilgængelig, når Målemarkering er valgt.)

Vælg, hvornår du vil foretage målinger i en model, men ikke føje dem til
dokumentet. Måelene er kun synlige, mens det aktuelle mål er aktivt. Hvis du starter et andet måle- eller
redigeringsværktøj, skjules markeringen.

Deaktiverer muligheden for at fastgøre indsættelsespunktet til et sandsynligt
mål. Vælg denne indstilling for at forbedre ydeevnen, mens du arbejder med en stor model. Vend tilbage til
Fastgør til 3D-indhold for at sikre nøjagtige mål i 3D-objekter.

Åbner en dialogboks, hvor tastaturgenvejene til flere navigationsgenveje er
angivet. Du kan bruge disse genveje, mens du måler.

Åbner dialogboksen Måling (3D) under Indstillinger.

I vinduet med Måloplysninger vises indstillingerne for Enheder
og markering for modellen. Marker, hvis du vil fjerne vinduet fra modelvinduet.

Fjerner/viser paletten 3D-måleværktøj.

Måleindstillinger

Du kan bestemme, hvordan 3D-data skal måles, ved at ændre indstillingerne for 3D-måling. Disse
indstillinger vises i panelet Måling (3D) i dialogboksen Indstillinger.

I Adobe Acrobat Reader DC gælder disse indstillinger for de PDF-filer, hvor kommentarer er tilladt.

Viser målinger baseret på modelenheder, som er
genereret fra den oprindelige 3D-model, hvis disse er vist. Fravælg denne indstilling, hvis du vil angive
måleenhederne manuelt. Indstillingen kan ændres på paletten 3D-måleværktøj.

Bruger de måleenheder, du angiver her, i stedet for de måleenheder, der er i
3D-modellen.

Angiver det maksimale antal cifre i målenummeret.

Angiver farven på den streg, der vises, når du klikker eller trækker for at måle et objekt.
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Mål feedbackstørrelse

Vinkelmålinger vist i

Cirkulære målinger vist som

Vis cirkel for radiusmålinger

3D-fastgørelsesindstillinger

Angiver tekststørrelsen for målevisningen.

Angiver enheder som enten grader eller radianer.

Angiver, om det er diameteren eller radien, der måles for cirkulære dele.

Viser den omkreds, der er forbundet med den radiale måling.

Aktiverer fastgøring og angiver, om punkter, buer, kanter, silhuetter eller flader
fastgøres. Følsomhed viser, hvor tæt markøren skal være på det element, der skal fastgøres. Med Fastgør
tipfarve kan du angive farven på den fastgørelsesstreg, der vises, når du placerer markøren over 3D-objektet.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro)
Tilføjelse af 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Interaktion med 3D-modeller
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer

Til toppen

Til toppen

Standardvisning
Oprettelse af en brugerdefineret visning
Vise en visning
Skift standardvisningen
Rediger plakaten, så den stemmer overens med standardvisningen.
Føje en 3D-visning til et bogmærke eller hyperlink
Slette en 3D-visning.

Med standardvisningen af en 3D-model kan du altid hurtigt vende tilbage til et startpunkt, når du arbejder
med modellen. En standardvisning er forskellig fra et eksempelbillede, som bestemmer, hvordan 3D-modellen
ser ud, når den ikke er aktiveret. Listen over alle tilgængelige visninger for 3D-modellen vises i menuen
Visninger på 3D-værktøjslinjen og i visningsruden i Modeltræet.

Du kan også oprette yderligere visninger af 3D-modellen i Acrobat, der lader dig navigere 3D-indholdet,
hurtigt og som du ønsker det, (f.eks. øverst, nederst, til højre eller venstre, inden eller uden for, eksploderet
eller samlet). En visning kan omfatte indstillinger for belysning, kameraposition, gengivelsestilstand,
Modeltræets tilstand og gennemsigtighed samt tværsnit. Brugerdefinerede visninger kan indeholde præcise
kameraegenskaber.

Du kan knytte visninger til bogmærker i panelet Bogmærker, eller du kan bruge handlingen Gå til 3D-visning
til at knytte visninger til knapper og links, som du opretter på siden.

Standardvisning

Når du opretter en PDF-fil fra en 3D-model eller føjer en 3D-fil til en eksisterende PDF-fil, opretter Acrobat en
standardvisning. Standardvisningen oprettes, uafhængigt af om der oprettes yderligere standardvisninger,
eller om der er visninger i 3D-filen.

Kendetegnene ved den oprettede standardvisning er følgende:

Der anvendes en perspektivvisning.

Synsvinklen er placeret væk fra objektet, således at alle synlige dobbeltpunkter fylder det
mest af feltvisningen.

Forskydningens retning og placering er primært langs den negative X-akse med en
relativt lille forskydning langs den negative Y-akse og en mindre positiv forskydning på Z-
aksen.

Kameraet peger på midten af de synlige dobbeltpunkter og er placeret, så Z-aksen er
lodret, og den opadgående retning er positiv i den viste anmærkning.

Indstil baggrundsfarve, gengivelsestilstand og belysning for standardvisningen ved at sætte flueben i boksen
Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt 3D, vælge 3D-fanen og justere de viste parametre.

Oprettelse af en brugerdefineret visning

1. Brug håndværktøjet til at klikke på 3D-modellen for at aktivere den.
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2. Du kan ændre visning ved hjælp af rotations-, panorerings- og zoomværktøjerne på 3D-
værktøjslinjen.

3. Vælg de visningsegenskaber, der skal medtages i visningen, i dialogboksen
Visningsegenskaber.

Egenskaber, der ikke er valgt, bruger de senest viste indstillinger. Hvis der f.eks. ikke er
valgt Baggrundsfarve, bruges den seneste viste baggrundsfarve i denne visning.

Visningen kaldes Ny visning i visningsruden i Modeltræet. Marker den for at omdøbe
den.

Vise en visning

Du kan ændre visning ved hjælp af disse metoder:

Vælg visningen i pop op-menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen.

Klik på visningens navn i Modeltræet.

Klik på ikonet Standardvisning .

Skift standardvisningen

Benyt en af følgende fremgangsmåder i visningsruden i Modeltræet:

Marker en visning, og vælg derefter Indstil som standardvisning i menuen Indstillinger.

Højreklik på en visning, og vælg derefter Angiv som standardvisning.

Opret en ny visning ved at vælge Visninger > Adminstrer visninger på 3D-værktøjslinjen eller i
indholdsmenuen. Klik på knappen den efterfølgende dialogboks Administrer visninger, der vises.

Rediger plakaten, så den stemmer overens med standardvisningen.

1. Dobbeltklik på 3D-modellen ved at bruge værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Media
> Vælg objekt).

2. Klik på indstillingsfanen Start i dialogboksen Rediger 3D.

3. Vælg Hent plakat fra standardvisningen under området Plakatbillede.

4. Klik på OK, og gem PDF-filen.

Føje en 3D-visning til et bogmærke eller hyperlink

Denne fremgangsmåde kræver en 3D-model med en eller flere definerede visninger, som du kan oprette. Du
kan knytte visningen til et eksisterende bogmærke eller hyperlink, eller du kan oprette et nyt til netop dette
formål.

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil oprette et nyt bogmærke, skal du klikke på knappen Nyt bogmærke  i
toppen af panelet Bogmærker og skrive et nyt navn til bogmærket. Højreklik derefter
på den, og vælg Egenskaber.

Hvis du vil oprette et nyt link, skal du vælge Værktøjer > Rediger PDF > Link > Tilføj
eller rediger link og trække for at oprette et linkrektangel et vilkårligt sted på siden.



Aktuel visning

Første visning

Sidste visning

Forrige visning

Næste visning

Navngivet visning
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Vælg derefter Brugerdefineret link i dialogboksen Opret link, og klik på Næste under
Linkhandling.

Hvis du vil kæde en visning sammen med et eksisterende bogmærke eller en
eksisterende kæde, skal du højreklikke på bogmærket eller kæden og vælge
Egenskaber.

2. Klik på fanen Handlinger i dialogboksen Egenskaber.

3. Vælg Gå til en 3D-/multimedievisning i menuen Vælg handling, og klik derefter på Tilføj.

4. Vælg 3D-anmærkningen for 3D-modellen på listen til venstre i dialogboksen Vælg en 3D-
visning, og vælg derefter en visningsindstilling til højre:

Matcher den 3D-rotering, -panorering og -zoom, der er aktiv i
dokumentet på det tidspunkt, hvor linket eller bogmærket oprettes, uanset om denne
visning er angivet i Modeltræet som en defineret visning eller ej.

Skifter til den visning, der vises i toppen af listen i Modeltræet.

Skifter til den visning, der vises i bunden af listen i Modeltræet.

Bevæger sig visning for visning op igennem listen over definerede
visninger i Modeltræet.

Bevæger sig visning for visning ned igennem listen over definerede
visninger i Modeltræet.

Skifter til den definerede visning, som du vælger på listen, der vises
neden for denne indstilling.

5. (Valgfrit) Hvis du ønsker, at et bogmærke eller et link også skal gå til en bestemt side og
sidevisning, skal du vælge Åbn en sidevisning i menuen Markeringshandling og klikke på
Tilføj. For at justere sidevisningen, skal du bruge rullepanelerne og zoomværktøjerne, før
du klikker på knappen Angiv link. Klik på Luk i dialogboksen Egenskaber, når du er
færdig.

Slette en 3D-visning.

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

På 3D-værktøjslinjen, skal du åbne pop op-menuen Visninger, og derefter vælge
Administrer visning. Markér de visninger, du vil fjerne, og klik på Slet visning.

Markér de visninger, du vil fjerne, i visningsruden i panelet Modeltræ. I visningsruden
skal du enten klikke på knappen Slet  eller klikke på knappen Indstillinger og vælge
Slet visning.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro)
Tilføjelse af 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Interaktion med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Aktivér 3D-indhold i PDF
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Aktivér afspilning af 3D-indhold i PDF-filer
Aktivér 3D-indhold for godkendt indhold
Specifik konfiguration til virksomheders IT

Eftersom at 3D er dynamisk, er det sårbart over for sikkerhedsmæssige trusler. Derfor er automatisk
afspilning af 3D-indhold i PDF-filer som standard deaktiveret.

Aktivér afspilning af 3D-indhold i PDF-filer

Når du åbner en PDF med 3D-indhold, ser du en gul linje øverst med meddelelsen "3D-indhold er blevet
deaktiveret. Aktivér denne funktion, hvis du har tillid til dette dokument."

Automatisk afspilning af 3D-indhold er som standard deaktiveret

Sådan aktiverer du 3D-indhold i det aktuelle dokument:

Klik på knappen Indstillinger, og vælg derefter en indstilling:

Hav kun tillid til dette dokument én gang
Hav altid tillid til dette dokument

Sådan aktiverer du 3D-indhold permanent:

Gå til Rediger > Indstillinger > 3D og multimedier, og markér derefter afkrydsningsfeltet
Aktivér afspilning af 3D-indhold.

Aktivér 3D-indhold for godkendt indhold
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3D-indhold er blevet integreret i Trust Framework, så det er muligt at vise godkendt 3D-indhold, selv når 3D
er deaktiveret. Sådan fungerer funktionen:

Deaktiver 3D-indhold.
Godkend filer, mapper og værter som priviligerede placeringer via panelet Rediger >
Indstillinger > Sikkerhed (forbedret) > Priviligerede placeringer.
Når en PDF med 3D-indhold åbnes:

Hvis filen/placeringen findes i de priviligerede placeringer, vises 3D-indhold.

Hvis det ikke er godkendt, vises der en gul linje, hvor der står "3D-indhold er blevet deaktiveret. Aktivér
denne funktion, hvis du har tillid til dette dokument." Knappen Indstillinger åbner indstillingerne Hav kun tillid
til dette dokument én gang og Hav altid tillid til dette dokument for det aktuelle dokument.

Specifik konfiguration til virksomheders IT

Virksomheders IT kan konfigurere slutbrugerindstillingerne via HKCU\Software\Adobe\Acrobat
Reader\\3D\bEnable3DContent. Virksomheders IT kan deaktivere og låse 3D-afspilning, så brugeren ikke kan
ændre indstillingen, via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(product
name)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Se også
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
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Multimedier og PDF'er (Acrobat Pro DC)
Føj multimediefiler til en PDF-fil
Avancerede multimedieindstillinger (Acrobat Pro DC)
Indsæt video i Word- og PowerPoint-filer (Acrobat Pro)
Rediger afspilningsområdet (Acrobat Pro DC)

Medtag lyd, video og interaktive 3D-objekter i dine PDF-filer. Føj filer direkte til din PDF, eller opret link til filer
på internettet.

Multimedier og PDF'er (Acrobat Pro DC)

Tilføjelse af video, lyd og interaktivt indhold transformerer PDF-filer til flerdimensionale
kommunikationsværktøjer, som gør dine dokumenter mere spændende og interessante.

Alle multimedier, der er H.264-kompatible, kan afspilles i Adobe Reader 9 og senere. (H.264, også kaldet
MPEG-4 del 10, er en videokomprimeringsstandard, der giver video i høj kvalitet uden at forøge filstørrelsen
væsentligt). Videofiler i forskellige formater og filtypenavne kan være H.264-kompatible.

Mediefiler i andre formater kan afspilles i tidligere versioner af Adobe Reader. Brugere skal dog installere det
relevante program (f.eks. QuickTime eller Windows Media Player) for at afspille multimedieindholdet.

Du kan også tilføje multimedier ved at angive en URL-adresse, der henviser til en videofil eller et
streamingmedie. Der kan bruges tre typer URL-adresser: RTMP, HTTP og HTTPS. På HTTP- og HTTPS-
servere understøttes H.264-kompatible MOV- og MP4-filer.

Interaktivt indhold, der er udviklet i Flash og gemt som SWF-filer (.swf), kan føjes til PDF-filer for at fungere
som et supplement til tekst. Eksempler på programmer, der er udviklet i Flash, omfatter en RSS-læser,
lommeregner og onlinekort.

Føj multimediefiler til en PDF-fil

Acrobat Pro DC understøtter mp3-, mov-, SWF-filer og andre filer, der er kodet i H.264 (med AAC-lyd). Du
kan konvertere andre filtyper til et af de understøttede formater med Adobe Media Encoder. Du kan også føje
mp3-lydfiler til et PDF-dokument til afspilning på en vilkårlig platform.

FLV- og F4V-filer understøttes ikke længere i hverken Acrobat DC og PDFMaker. Du kan ikke
integrere FLV- og F4V-filer ved hjælp af enten Acrobat DC eller PDFMaker.  

Men hvis FLV- eller F4V-filer allerede er integreret i et dokument (f.eks. en PowerPoint-præsentation eller en
Word-fil), konverteres det stadig til PDF.

1. Åbn PDF-dokumentet.

2. Vælg Værktøjer > Rich Media, og vælg derefter Tilføj video , værktøjet Tilføj lyd 

eller Tilføj SWF .

3. Træk eller dobbeltklik for at vælge det område på siden, hvor videoen eller lyden skal



Fastgør til indholds proportioner

Vis avancerede indstillinger
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Fanen SWF

Send genvejsmenu Klik til SWF

Fanen Startindstillinger

Aktiveringsindstillinger

Rammebredde

Plakatbillede

vises. Dialogboksen Indsæt åbnes.

Hvis du dobbeltklikker på siden, placerer Acrobat Pro DC det øverste venstre hjørne af
videoen på det sted, hvor du klikkede. Hvis du trækker et område til siden, placeres
mediet i området. Videoens afspilningsområde er videorammens nøjagtige størrelse (hvis
Acrobat Pro DC kan læse videoklippets dimensioner).

4. Tilføj en URL-adresse i feltet Navn, eller klik på Gennemse for at finde mediefilen, og
klik derefter på Åbn.

Til URL-adresser skal du bruge den fulde filadresse, herunder videoens filtypenavn,
f.eks. .mov eller .mp4.

5. Brug de avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt til om nødvendigt at ændre
mediet, og klik derefter på OK.

Det er ikke alle indstillinger, der er tilgængelige for alle medietyper.

Sørg for, at afspilningsområdet bevarer højde- og
breddeforholdene i den originale video eller det originale interaktive indhold.

Åbner dialogboksen til yderligere indstillinger som f.eks.
startindstillinger, kontrolelementer til afspilning og videoindstillinger. De tilgængelige
indstillinger afhænger af formatet på det medie, som du indsætter.

Avancerede multimedieindstillinger (Acrobat Pro DC)

Hvis du vil have vist avancerede multimedieindstillinger, når du indsætter video, lyd eller interaktivt indhold,
skal du vælge Vis avancerede indstillinger i dialogboksen Indsæt.

Du kan også ændre disse indstillinger, efter at multimediet er blevet tilføjet en PDF-fil. Dobbeltklik på
multimediet med værktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Rich Medie > Vælg objekt).

Indstillinger for video- og lydkvalitet kan kun ændres, når en fil føjes til et PDF-dokument.

Vises, når du indsætter SWF-filer.

SWF-filudviklere kan vælge denne indstilling for at erstatte
Acrobat Pro DC-genvejsmenuen med genvejsmenuen i den oprindelige SWF-fil. Når brugeren
højreklikker på SWF-filen, er de tilgængelige indstillinger fra den oprindelige fil.

Brug disse indstilllinger til at bestemme, hvordan mediet skal startes og stoppes,
hvor det bliver vist, og hvad der vises, når mediet ikke kører.

Vælg indstillinger for at bestemme, hvornår mediet afspilles og standses.
Vælg Afspil indhold i flydende vindue i menuen Afspilningsstil, hvis videoen eller det interaktive
indhold skal køre uden for siden. Indhold i et flydende vindue gør det muligt for brugere at læse siden
og få vist videoen eller programmet samtidig.

Opretter en sort ramme rundt om videoen eller det interaktive indhold. Ved lyd vises
rammen rundt om plakatbilledet.

Hvis du vil bruge et billede, der ikke er en del af den fil, du tilføjer, skal du vælge Opret
billede ud fra fil. Klik på Gennemse for at finde det billede, der skal vises, når videoen, lyden eller det
interaktive indhold ikke er aktiveret.
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Brug fanen til at få vist alle de filer, der skal bruges for at køre en SWF-fil. Når en fil
vises på listen over tilføjede filer, kan du klikke på den for at angive filegenskaberne.

Når du klikker på et filnavn på listen Ressourcer, vises det fulde filnavn (herunder stien)
i feltet Navn. Du kan omdøbe ressourcerne for at sikre, at scripts afvikles korrekt.

Brug til at konfigurere, hvilke afspilningskontrolelementer (temaer) der er
tilgængelige.

Vælg det sæt afspilningskontrolelementer (temaer), der skal vises i videoen.

Klik for at åbne farvepaletten og vælge en farve til kontrolelementerne.

Indstiller graden af gennemsigtighed for afspilningskontrolelementerne.

Når indstillingen er valgt, skjules afspilningskontrolelementerne,
når musemarkøren ikke er over multimediet.

Tilgængelig, når du tilføjer en video.

Træk start- og slutmarkørerne under skyderen for at fjerne uønskede billeder fra klippet.
Denne indstilling er kun tilgængelig, når et videoklip tilføjes første gang i en PDF-fil.

Plakatbilledet vises, når videoen ikke afspilles. Flyt markøren
over skyderen til det billede, du vil bruge, og klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt billede.

Brug Kapitelpunkter til at oprette markører i en video, hvorfra bestemte handlinger
skal startes. Kapitelpunkter i f.eks. en kursusvideo kan linke til flere oplysninger i en fil eller på
internettet.
Hvis du vil oprette et kapitelpunkt, skal du flytte skyderen til det billede, du vil bruge. Klik på
plustegnet i Kapitelpunkter. Hvis du vil tilføje en handling, skal du fremhæve kapitelpunktet på listen
og klikke på Handlinger.

Generelt kan kapitelpunkthandlinger kun tilføjes, efter at multimediefilen er blevet oprettet. Du kan
derefter redigere afspilningsområdet og tilføje kapitelpunkthandlinger.  

Indsæt video i Word- og PowerPoint-filer (Acrobat Pro)

Acrobat Pro DC føjer en funktion til Word og PowerPoint, der gør det muligt at tilføj video i mov-, mp3- eller
SWF-format til et Word- eller PowerPoint-dokument.

Når du har føjet en video til et Word- eller PowerPoint-dokument, kan du konvertere dokumentet til PDF og
evt. redigere videoegenskaberne.

1. Vælg i Word- eller PowerPoint-dokumentet den placering, hvor videoen skal indsættes.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I Office 2003 skal du klikke på knappen Integrer Flash på værktøjslinjen PDFMaker.

I Office 2007/2010 skal du klikke på knappen Integrer Flash på Acrobat-båndet.

3. Klik på knappen Gennemse, og find derefter den video, der skal medtages.

4. Rediger videoindstillingerne som nødvendigt:

Til video, der ikke er i SWF-format, skal du indstille et plakatbillede ved at flytte
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skyderen til den ønskede ramme. Klik derefter på Angiv plakatbillede fra aktuelt
billede.

Du kan bestemme, hvordan kontrolelementerne til afspilning vises, ved at vælge en
indstilling i menuen Tema.

Hvis du vil ændre videoens visningsstørrelse, skal du klikke på Tilpas størrelse på
video og derefter ændre bredden og højden. Bevar størrelsesforholdet til bedste
visning.

5. Klik på OK for at konvertere videoen (hvis nødvendigt), og føj den til dokumentet.

Rediger afspilningsområdet (Acrobat Pro DC)

1. Vælg Værktøjer > Rich Media > Vælg objekt , og klik på et multimedieobjekt.

Når du bevæger værktøjet hen over afspilningsområdet, kommer der håndtag frem på
rammerne omkring afspilningsområdet, også selvom rammerne eventuelt er skjulte.

2. Klik på afspilningsområdet for at markere det, og gør derefter et af følgende:

Flyt klippet ved at trække dets ikon til en ny placering på siden.

Slet klippet ved at markere det og trykke på Delete.

Tilpas klippet ved at trække i et af rammens hjørner, indtil rammen har den ønskede
størrelse. Hold Skift nede for at bevare de rigtige proportioner for videoklip.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro DC)
Tilføjelse af 3D-modeller til PDF'er (Acrobat Pro DC)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Arbejde med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
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Bemærk:

Tilføjelse af en 3D-kommentar i et objekt
Tilføj kommentarer fra Kommentar-værktøjssættet
Konvertering af 3D-målinger til kommentarer
Vis kommentarerne for et 3D-objekt

Kommentarer, der føjes til et 3D-objekt, knyttes til bestemte visninger, som defineres, når kommentarerne
tilføjes. Hvis visningen ændres – hvis 3D-objektet f.eks. roteres eller flyttes – kan kommentarerne ikke
længere ses.

Du kan føje kommentarer til et 3D-objekt på tre forskellige måder:

Du kan bruge 3D-kommentarværktøjet på 3D-værktøjslinen til at føje kommentarer til
bestemte dele af en 3D-model.

Brug af de anmærkningsværktøjer, der er tilgængelige på den anden værktøjslinje i
kommentarværktøjet for at føje en række forskellige kommentartyper til en 3D-visning.

Du kan konvertere et 3D-mål til en kommentar.

Tilføjelse af kommentarer til 3D-modelvisninger kræver Acrobat eller Reader version 7.0.7 eller
nyere.

Når visningen af et 3D-objekt ændres, vil enhver kommentar knyttet til det objekt forsvinde (højre).

Hvis du ikke ønsker, at en kommentar tilknyttes en 3D-visning, kan du tilføje kommentaren uden for 3D-
objektets område.

Tilføjelse af en 3D-kommentar i et objekt

De kommentarer, der oprettes ved hjælp af 3D-kommentarværktøjet, er ligesom mål, på den måde at de er
tilknyttet en bestemt del af 3D-geometrien. Når du føjer 3D-kommentarer til standardvisningen af en model,
oprettes der en ny visning med navnet 3DCommentView. De 3D-kommentarer, der føjes til andre visninger,
er angivet som komponenter af den visning i Modeltræet. Du kan redigere og fjerne 3D-kommentarer på
samme måde, som du redigerer og fjerner mål.

1. Klik på værktøjet Tilføj 3D-kommentar på 3D-værktøjslinjen.

3D-værktøjslinjen vises, når du holder markøren over 3D-modellen. Hvis



Til toppen

Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

Bemærk:

værktøjet Tilføj 3D-kommentar ikke er synlig på værktøjslinjen, skal du højreklikke på 3D-
modellen og vælge Værktøjer > Tilføj 3D-kommentarer. Du kan også udvide standard-
3D-værktøjslinjen ved at højreklikke på 3D-modellen og vælge Værktøjer > Udvid 3D-
værktøjer.

2. Markér den del af modellen, du vil føje en 3D-kommentar til.

3. Skriv din kommentar i dialogboksen Angiv kommentarstreng.

Tilføj kommentarer fra Kommentar-værktøjssættet

Når du tilføjer kommentarer ved hjælp af værktøjerne i Kommentar-værktøjssættet, oprettes der en ny visning
i Modeltræet med navnet Kommentarvisning.

Adobe Reader DC-brugere kan føje kommentarer til et PDF-dokument, hvis dokumentets forfatter
aktiverer kommentering for det PDF-dokument.

1. Vælg Værktøjer > Kommentar.

Kommentar-værktøjssættet vises i den anden værktøjslinje. 

2. Vælg et kommenteringsværktøj på den anden værktøjslinje, og klik derefter i 3D-
objektets område.

3. Klik i 3D-objektets område for at oprette en kommentar. Der oprettes desuden en ny
visningsdefinition i Modeltræet med et standardnavn, f.eks. "Kommentarvisning1".

4. Tilføj flere kommentarer ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil oprette yderligere en kommentar i en visning, skal du sørge for, at den
ønskede kommentarvisning er valgt i modeltræet. Klik derefter i 3D-objektets
område.

Hvis du vil oprette en kommentar til i en ny kommentarvisning, skal du sørge for, at
der ikke er valgt nogen kommentarvisning i modeltræet. Klik derefter i 3D-objektets
område.

De tilknyttede kommentarer er stadig tilgængelige, hvis du sletter en af disse automatisk
genererede kommenteringsvisninger. Du kan se og vælge dem i Kommenteringspanelet eller i Modeltræet,
hvor de står opstillet under visningerne. Når du vælger en kommentar, skifter 3D-modellen til den
visningskonfiguration, som den havde, da kommentarer blev tilføjet.

Konvertering af 3D-målinger til kommentarer

Enkelte mål kan konverteres til kommentarer, så de kan gennemgås og anmærkes som andre typer
kommentarer.

1. Højreklik på plustegnet ud for målvisningen i visningsruden i Modeltræet for at få vist
listen over de individuelle målinger.

Målevisning er kun tilgængelig, når du har tilføjet målinger ved hjælp af 3D-

måleværktøjet .

2. Højreklik på et målingsnavn, og klik på Konverter til kommentar.
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Konverter målinger til kommentarer

Vis kommentarerne for et 3D-objekt

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg en visning, som indeholder kommentarer, i Modeltræet.

Vælg Værktøjer > Kommentar, kommentarerne vises på kommentarlisten i den
højre rude.

Klik på Indstillinger i visningsruden for Modeltræ, og vælg Vis kommentarer.

Aktivér indstillingen Vis kommentarer i modeltræets visningsrude

2. Dobbeltklik på en kommentar for at åbne det tilhørende kommentarvindue.

3. Gentag trin 1 og 2 for at se andre kommentarer, som er knyttet til andre visninger.

Når du markerer en kommentar, vises 3D-modellen i den samme visning, som den var i, da kommentaren
blev tilføjet.

Se også
Aktivér kommentering for Reader-brugere (Acrobat Pro)
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Kommentering
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro)
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Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
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Interaktive multimedier

Skærm

Lyd

Til toppen

Afspil multimedier i PDF-filer
Understøttede video- og lydformater samt interaktive formater
Multimedieindstillinger (ældre)
Indstillinger for Multimedietillid (ældre)

Afspil multimedier i PDF-filer

Brug håndværktøjet eller markeringsværktøjet til at klikke på afspilningsområdet i film- eller lydfilen. Når

markøren er placeret over afspilningsområdet, ændres det til ikonet for afspilningstilstand .

Understøttede video- og lydformater samt interaktive formater

Du kan afspille følgende typer multimedier i PDF'er, der er oprettet med Adobe Acrobat DC eller Adobe
Acrobat Reader DC eller tidligere:

Omfatter SWF-filer.

Omfatter MOV-, M4V-, 3GP- og 3G2-videofiler, der bruger H.264-komprimering. Det omfatter
endvidere FLV-, F4V-, MP3- og MP4-filer. Du skal have installeret H.264-codecs på computeren for at kunne
afspille filer, der bruger H.264-komprimering.

Omfatter lydfiler, f.eks. MP3 og MP4

Du kan afspille disse filer på en side, eller du kan aktivere dem fra et link, bogmærke, formularfelt eller en
sidehandling. Hver enkelt multimediefil indeholder et afspilningsområde, hvorfra mediet kan aktiveres.
Afspilningsområdet vises typisk på PDF-siden som et billede eller et rektangel, men det kan også være skjult.

Med Acrobat og Reader kan du også afspille ældre multimediefiler, der er oprettet med en tidligere version af
Acrobat. De omfatter QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- og Windows® Media-filer. I Acrobat og Reader X kan
du dog ikke oprette ældre multimediefiler.

Du bliver i Acrobat spurgt, om du vil afspille multimediefiler fra ikkegodkendte kilder, for at beskytte
computeren fra virus. Du kan ændre denne standardvirkemåde i indstillingerne for Multimedietillid.

Brug håndværktøjet eller markeringsværktøjet til at klikke på afspilningsområdet i film-
eller lydfilen. Når markøren er placeret over afspilningsområdet, ændres det til ikonet for

afspilningstilstand 

Multimedieindstillinger (ældre)



Indstillinger for afspiller

Tilgængelighedsindstillinger

Til toppen

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) Vis tilladelser for

Tillad Multimediehandlinger

Rediger tilladelse for den valgte multimedieafspiller til

Der er to typer PDF-filer, der kræver, at du angiver multimedieindstillinger:

De PDF-filer, der er oprettet i Acrobat 8 og tidligere.

PDF-filer indeholdende multimedieindhold, der skal bruge et plug-in eller en ekstern
afspiller i stedet for den indbyggede medieafspiller for at kunne afspilles.

Ved disse filer skal du identificere en anden medieafspiller, som multimediefilerne skal afspilles med.

Åbn dialogboksen Indstillinger, og vælg derefter Multimedie (ældre) i venstre side af dialogboksen.

Vælg det format, som ældre medieindhold skal køres i: QuickTime, Flash,
Windows Media eller Indbygget Wndows-afspiller.

Angiv, om der skal vises særlige funktioner (hvis disse er tilgængelige), når
der afspilles medier, f.eks. undertekster og eftersynkroniseret lyd. Angiv det foretrukne sprog til mediet, hvis
der er flere sprog tilgængelige.

Indstillinger for Multimedietillid (ældre)

Acrobat og Reader afspiller de fleste multimediefiler, f.eks. video eller lyd, ved at bruge den indbyggede
medieafspiller. (Når det gælder understøttede filtyper, kan du se Afspil multimedie.) Multimedieindhold, der
kræver yderligere ressourcer for at kunne afspilles, f.eks. en ekstern afspiller eller et plug-in, betragtes som
"ældre" multimedieindhold. Du kan kontrollere brugen af eksterne afspillere eller plug-ins i indstillingerne i
Multimedietillid (Ældre).

Relaterede artikler
URL-indstillinger
Vedhæftede filer som en sikkerhedsrisiko i Reader og Acrobat

Multimedietillid (ældre)

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) I indstillingerne i Multimedietillid kan du præcisere, om integrerede
multimediefiler skal afspilles i pålidelige eller ikke-pålidelige PDF-dokumenter. Et dokument, der er tillid til, er
et dokument, som du eller en anden forfatter, du har tillid til, har godkendt. Ved at indstille dine tilladelser til
kun at afspille multimedier i dokumenter, du har tillid til, kan du forhindre, at programmer, makroer og virus
eventuelt skader din computer.

Listen med pålidelige dokumenter og forfattere er gemt internt og kan ikke vises. Hvis du tilføjer et certificeret
dokument på listen, bliver både dokumentet og forfatterens certifikat tilføjet på listen over dokumenter, der er
tilllid til. Der er tillid til alle de dokumenter, som forfatteren godkendte. De dokumenter, der er tillid til, omfatter
også PDF-filer fra forfattere på din liste over identiteter, der er tillid til.

Vælg Multimedietillid (Ældre) under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

Vælg at angive tilladelser for enten
dokumenter, der er tillid til, eller andre dokumenter, der ikke er tillid til.

Vælg denne indstilling for at tillade afspilning af medieklip. Når denne
indstilling er valgt, kan du ændre tilladelsesindstillinger for en bestemt afspiller og aktivere indstillinger, som
bestemmer mediets udseende under afspilning.

Vælg afspilleren på listen, og vælg derefter en af
følgende indstillinger i menuen:
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Altid

Aldrig

Spørg

Indstillinger for tilladelse af afspilning

Tillad afspilning i et flydende vindue uden titellinjer

Tillad dokumentet at angive titeltekst i flydende afspilningsvindue

Tillad afspilning i fuldskærmvindue

(Acrobat og Reader 10.1.1 eller tidligere) Fjern pålidelige dokumenter fra listen

Tillader, at afspilleren bliver anvendt uden at spørge.

Forhindrer, at afspilleren bliver anvendt.

Spørger brugeren, om afspilleren må anvendes. Hvis du vælger denne indstilling og tillader, at
afspilleren afspiller mediet i et bestemt dokument, bliver dokumentet pålideligt.

Der er tre afspilningsindstillinger, du kan bruge til at styre, hvordan
videoen vises.

Vælg denne indstilling for at afspille videoen
uden en titellinje. Resultatet er, at der ikke vises titel- eller lukknapper.

Vælg denne indstilling for at
vise en titellinje, når videoen afspilles i et flydende vindue. Hvis du vil redigere teksten på titellinjen,
skal du dobbeltklikke på videoen med objektværktøjet Vælg objekt (Værktøjer > Interaktive objekter >
Vælg objekt). Vælg Rediger gengivelse og derefter Vis titellinje under fanen Afspilningsplacering.
Tilføj titellinjeteksten i tekstfeltet Titel.

Denne indstilling afspiller automatisk videoen i
fuldskærmstilstand, når den afspilles. Fuldskærmsvisning kan være i konflikt med slutbrugerens
sikkerhedsindstillinger.

Sletter den aktuelle liste
over pålidelige dokumenter og forfattere. Anvend denne indstilling til at forhindre, at medier bliver afspillet i
dokumenter, der tidligere har været pålidelige, eller som er oprettet af pålidelige forfattere. Denne indstilling
er kun tilgængelig, når en PDF-fil, som indeholder et multimedie, er åben.

Relaterede links
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro)
Tilføjelse af 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Interaktion med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Føj kommentarer til videoer (Acrobat Pro DC)
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Bemærk:

Når du får vist en video, kan du føje kommentarer til de enkelte billeder. Hver enkelt kommentar vedhæftes et
bestemt billede, så når du får vist kommentarerne, vises de i den kontekst, de blev oprettet.

1. Åbn ruden Kommentarliste, mens videoen er åben (i en PDF-fil).

Hvis du vil åbne ruden Kommentarliste, skal du vælge Værktøjer >
Kommentar. Anmærkningsværktøjerne og tegneværktøjerne vises på den anden
værktøjslinje, og kommentarerne vises i den højre rude.  

2. Start videoen, og klik på Pause på det sted, hvor du vil tilføje en kommentar.

3. Vælg det kommenteringsværktøj, du vil bruge, på den anden værktøjslinje, og klik
derefter på videobilledet for at tilføje kommentaren.

4. Klik på Afspil for at fortsætte videoen.

Kommentarerne vises på listen Kommentarer.

Relaterede links
Afspilning af video-, lyd- og multimedieformater i PDF-filer
Tilføjelse af multimedier i PDF-filer
Tilføjelse af 3D-modeller i PDF-filer (Acrobat Pro)
Visning af 3D-modeller i PDF-filer
Interaktion med 3D-modeller
Måling af 3D-objekter i PDF-filer
Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer
Kommentarer til 3D-design i PDF-filer
Oversigt over Kommenterings- og markeringsværktøjer
Vis kommentarer
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Produktionsværktøjer til udskrivning (Acrobat Pro DC)



Oversigt over produktionsværktøjer til udskrivning (Acrobat Pro DC)

Til toppen
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Vis output

Forhåndskontrol

Rediger objekt

Åbn værktøjer til produktion til udskrivning
Værktøjer til produktion til udskrivning

Adobe Acrobat DC indeholder avancerede værktøjer til produktion til udskrivning, der muliggør en komplet
PDF-proces til farveoutput af professionel kvalitet. Du kan få adgang til disse værktøjer ved at vælge
Værktøjer > Produktion til udskrivning.   

Åbn værktøjer til produktion til udskrivning

Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

Værktøjer til produktion til udskrivning vises i den højre rude.

Værktøjer til produktion til udskrivning i den højre rude.

Værktøjer til produktion til udskrivning

Kombinerer forhåndsvisning af separation, skærmkorrektur, farveadvarsler og andre funktioner i
en enkelt praktisk dialogboks.

Gør det muligt at udføre mere end 400 foruddefinerede kontroller for de mest almindelige
outputfejl og derefter rette alle de fejl, der kan ordnes.

Gør det muligt at vælge, flytte og redigere både raster- og vektorobjekter. Du kan redigere
enkelte objektegenskaber, f.eks. mærker, farverum eller gengivelsesmetode.
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Konverter farver

Vis samkopiering

Gem som PDF/X

Indstil sidebokse

Indsæt printermærker

Ret fine streger

Trykfarvestyring

Forudindstillet diffusering

Tilføj artikelboks

Giver dig mulighed for at konvertere ethvert farverum i dokumentet til målfarverummet.

Gør det muligt at definere og anvende samkopieringsindstillinger for gennemsigtige
objekter. Omfatter en forhåndsvisning, så du kan se gennemsigtige objekter og de effekter, dine indstillinger
har på objekterne. Du kan gemme indstillingerne som forudindstillinger, der kan anvendes på andre sider eller
PDF-filer.

Gør det muligt at gemme det aktuelle dokument i henhold til PDF/X-standarderne.  

Giver mulighed for at definere bokse af typen CropBox, TrimBox, BleedBox, ArtBox og
MediaBox på en side. Elementerne er vigtige for at opnå korrekt sidepositionering og placering af
printermærker, især i forbindelse med udskydning

Føjer standardprintermærker til en PDF-side til brug for positionering. Disse mærker
er integreret i PDF-filen.

Finder fine streger og erstatter dem med tykkere streger ud fra brugerindstillinger.

Ændrer den måde, trykfarver behandles på, mens det aktuelle PDF-dokument er åbent. I
Acrobat Trykfarvestyring benyttes de samme indstillinger og kontrolelementer som i andre Adobe-
programmer.

Lader dig oprette og anvende indstillinger for diffusering til senere udførelse af
en Adobe RIP, der benytter Adobe In-RIP-diffusering på licens.

Gør det muligt at definere en række artikelbokse. 
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Printermærker og fine streger (Acrobat Pro DC)
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Om printermærker i PDF-filer
Integrer printermærker i en PDF-fil
Oversigt over dialogboksen Indstil sidebokse
Ret fine streger

Om printermærker i PDF-filer

Når du forbereder et dokument til produktion, er det nødvendigt med et antal kontrolmærker, der gør det
nemmere for trykningsleverandøren at justere separationsfilmene ved produktion af korrekturer, måle film til
korrekt kalibrering og trykfarvetæthed, beskære film osv. Printermærker angiver grænserne for
dokumentbokse, der understøttes i Adobe PDF, f.eks. Renskæringsområde og Satslinjeområde.

Du kan midlertidigt indsætte printermærker ved trykningen vha. panelet Kontrolmærker og beskæring i
dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning, eller du kan integrere printermærker i filen (og eventuelt i et lag)
vha. dialogboksen Indsæt printermærker. Få flere oplysninger om, hvordan du udelukkende føjer
printermærker til det udskrevne output, under Medtag mærker og forløb.

En PDF-fil, der er oprettet i Adobe InDesign CS og nyere, kan indeholde printermærker, enten i et
separat lag eller på siden. Du kan få vist disse mærker ved at bruge fanen Lag i Acrobat. Hvis
printermærkerne blev eksporteret som et lag, erstatter alle printermærker, som du opretter vha. Acrobat-
funktionen Indsæt printermærker, InDesign-printermærkerne. Hvis printermærkerne ikke er placeret i et lag,
overlejres Acrobat-printermærkerne med InDesign-printermærkerne, hvilket kan give uoverensstemmelser.

Integrer printermærker i en PDF-fil

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Indsæt printermærker.

2. Angiv de sider, der skal mærkes.

3. Angiv kontrolmærkerne og indstillingerne.

Oversigt over dialogboksen Indstil sidebokse

Brug dialogboksen Indstil sidebokse (tidligere Beskær sider) til at definere grænser for renskærings-,
satslinje- og illustrationsområder, når du forbereder PDF-dokumentet til udskrivning og andet output. Du kan
justere margener på dokumentbokse, der understøttes i Adobe PDF, herunder Medieområde (sidestørrelse),
Renskæringsområde, Satslinjeområde og Illustrationsområde. Denne funktion er nyttig, hvis de
printermærker, du indsætter ved hjælp af værktøjet Indsæt printermærker (og ikke panelet Kontrolmærker og
forløb i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning), ellers ville blive beskåret, fordi beskæringsområdet ikke
er stort nok til mærkerne. Trykningsleverandører kan også bruge værktøjet til at udvide sidestørrelsen i
forbindelse med udskydning.

Du kan skifte mellem bokse, uden at de angivne margener for hver boks forsvinder. Når du justerer de
enkelte bokse, gentegnes eksempelvisningen i dialogboksen Indstil sidebokse for at afspejle de nye
indstillinger. Hvis du for eksempel udvider beskærings- eller medieområder, "formindskes" sideindholdet i
forhåndsvisningen.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/advanced-pdf-print-settings.html#include_marks_and_bleeds_acrobat_pro
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Hvis du udvider en CropBox, bliver MediaBoxen forholdsvis mindre.

Med dialogboksen Indstil sidebokse kan du indstille grænser for renskærings-, satslinje- og
illustrationsområder samt sidestørrelse

Åbning af dialogboksen Indstil sidebokse

Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Indstil sidebokse.

Ret fine streger

Meget tynde linjer eller fine streger kan være problematiske i forbindelse med offsettryk. Hvis man undlader
at gøre noget ved dem i PDF-dokumenter, er det ikke sikkert, at de optræder i den endelige udskrift. Du kan
bruge værktøjet Ret fine streger til at finde de fleste fine streger og erstatte dem med tykkere streger.

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Ret fine streger.

2. Indtast en værdi for den stregbredde, du vil finde, og indtast en erstatningsbredde.
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Trinvis justering af fine streger vha. pile. Tryk på Skift og klik på pilene for at ændre
bredde efter heltal.

3. Vælg en måleenhed i menuen Enheder:

4. (Valgfrit) Vælg Medtag Type3-skrifttegn eller Medtag mønstre for at erstatte fine streger i
Type 3-skrifttegn eller mønstre med den samme erstatningsbredde som for andre fine
streger.

Skrifttegn og mønstre kan være brugt i mange forskellige sammenhænge i det samme
dokument (f.eks. forskellige forstørrelsesværdier), så ændring af stregbredden kan derfor
give uventede resultater. Du skal derfor kontrollere resultaterne, hvis du vælger disse
indstillinger, og justere indstillingerne efter behov.

5. Angiv de sider, der skal kontrolleres.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Få vist output (Acrobat Pro DC)

Til toppen

Bemærk:

Dialogboksen Vis output, oversigt
Valg af indstillinger for simuleringsprofil og visning
Vis farver efter kildeområde eller skærmversion af bestemte elementer
Vise farveseparationer
Kontrollér farvedækningen
Angivelse af baggrundsfarven
Vis farveadvarsler
Få vist oplysninger om indholdet i et PDF-dokument

Dialogboksen Vis output, oversigt

Dialogboksen Vis output giver dig værktøjerne til at simulere, hvordan din PDF-fil vil se ud under forskellige
forhold. Den øverste del af dialogboksen indeholder en række kontrolelementer til forhåndsvisning af
dokumentet. Menuen Vis gør det muligt at skifte mellem visning af separationer og visning af farveadvarsler.
Hvis du vælger Separationer, viser den nederste halvdel af dialogboksen oplysninger om trykfarverne i filen
samt kontrolelementer til totaldækning. Hvis du vælger Farveadvarsler, erstattes separationssektionen med
en advarselssektion, der indeholder oplysninger om kontrolelementer for trykfarveadvarsler. De
visningsindstillinger, du angiver i dialogboksen Vis output, afspejles direkte i det åbne dokument.

Du kan også åbne Objektfremviseren fra sektionen Vis i dialogboksen Vis output for at inspicere indholdet af
dokumentet. Få flere oplysninger under Få vist oplysninger om indholdet i et PDF-dokument.

Vis output giver også adgang til den fulde udgave af Trykfarvestyring, hvor du kan gentilknytte
staffagetrykfarver i både udskrivning og forhåndsvisning. Visning af trykfarve gælder kun, når dialogboksen
Vis output er åben.

Hvis du bruger et farvestyringssystem (CMS) med nøjagtigt kalibrerede ICC-profiler samt en
kalibreret skærm svarer den endelige farveseparation på udskriften mere nøjagtigt til de farver, der vises på
skærmen.
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Simuler overprint

Simuler sort trykfarve

Simuler papirfarve

Dialogboksen Vis Output lader dig se en forhåndsvisning af separationer, farveadvarsler og detaljer om
individuelle objekter.

Se også
Om farveprofiler
Om skærmkalibrering og skærmbeskrivelse
Om skærmkorrektur af farver

Åbn dialogboksen Vis output

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

2. Vælg Vis output i den højre rude.

Valg af indstillinger for simuleringsprofil og visning

Vælg en eksisterende profil for at simulere, hvordan dokumentet kommer til at se ud, når det udskrives.

1. Vælg en indstilling under Simuleringsprofil i dialogboksen Vis output.

2. Vælg en af følgende indstillinger:

simulerer blanding og overprint af farver i det farveseparerede output.

Simulerer sort og mørke farver i overenstemmelse med den
sort, der er specificeret i simulationsprofilen. Ellers knyttes sort til den mørkeste farve,
skærmen kan tegne.

simulerer, hvordan farver kan se ud, når de udskrives på
papirfarven. Hvis du fravælger denne indstilling, er papirfarven den hvide farve på



Indstil sidebaggrundsfarve

Til toppen

Til toppen

Bemærk:

Bemærk:

Til toppen

skærmen.

Viser sidefarven. Klik på farveikonet for at vælge farve.

Vis farver efter kildeområde eller skærmversion af bestemte
elementer

Du kan sætte en begrænsning for, hvilke farver der vises i forhåndsvisningen. Du kan også få vist bestemte
elementtyper, f.eks. objekter med dækkende farver, billeder, bløde skygger, tekst og streggrafik. Når du
vælger et kildefarverum, ser du kun objekterne i det farverum. Det er praktisk at begrænse farverne for
eksempel for at se, om en side indeholder RGB-farve, eller hvor en staffagefarve anvendes.

1. I dialogboksen Vis output skal du vælge en af de tilgængelige indstillinger i menuen Vis.

2. Vælg Vis Illustration, Klip & Beskæringsbokse for at få vist de sidebokse, du har
defineret. Få flere oplysninger om, hvordan du definerer sidebokse, under Oversigt over
dialogboksen Indstil sidebokse.

Vise farveseparationer

Du kan få vist separationsplader og farvedækning for at sikre, at udskriften opfylder dine krav. Selvom visning
af separationer på skærmen kan være en hjælp til at opdage problemer før trykningen, giver funktionen ikke
mulighed for at få vist diffusering, indstillinger for emulsion, printermærker samt halvtonerastere og -
opløsning. Disse indstillinger kan du bedst kontrollere sammen med din trykningsleverandør vha. integral
korrektur eller maskekorrektur.

Objekter på skjulte lag medtages ikke i en skærmversion.

1. Vælg Separationer i menuen Vis i dialogboksen Vis output.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Marker det tomme felt ud for hver separation, du vil have vist. Hver separation vises i
sin tildelte farve.

Fjern markeringen ud for separationer, der skal skjules.

Vælg boksen Procesplader eller Staffageplader for at få vist alle procesplader eller
staffageplader med det samme.

En enkelt procesplade eller staffageplade vises som en sort plade. Det gør
objekter på en plade med en lys farve såsom gul mere synlige.

Kontrollér farvedækningen

Hvis der bruges for meget trykfarve, kan det give overmættet papir og problemer med tørring eller ændre
dokumentets forventede farveegenskaber. Totaldækning angiver den totale procentdel for alle anvendte
trykfarver. 280 betyder f.eks. en trykfarvedækning på 280%, hvilket kunne være resultatet af at bruge 60C,
60M, 60Y og 100K. Kontakt trykningsleverandøren for at få oplysninger om den maksimale farvedækning for
den trykpresse, du anvender. Du kan derefter få vist dokumentet, så du kan identificere de områder, hvor den
totale dækning overskrider trykpressens grænse. Hvis der opstår problemer, kan du klikke på Skift på
området for at indsætte en kommentar. Kommentaren udfyldes på forhånd med oplysninger om
trykfarvedækning.

1. Vælg Separationer i menuen Vis i dialogboksen Vis output.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/printer-marks-hairlines-acrobat-pro.html#set_page_boxes_dialog_box_overview
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/printer-marks-hairlines-acrobat-pro.html#set_page_boxes_dialog_box_overview


Til toppen

Til toppen

Vis overprint

Dybsort

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil angive en prøvestørrelse, skal du vælge en indstilling i
menuenPrøvestørrelse. Punktprøve angiver værdien af den pixel, du klikker på. 3
gange 3 gennemsnit og 5 gange 5 gennemsnit angiver den gennemsnitlige værdi af
det angivne antal pixel inden for det område, du klikker på. Prøvestørrelsen har
ingen indvirkning på advarsler om totaldækning. Den påvirker kun procentsatserne ud
for de enkelte plader.

Vælg Totaldækning, og vælg et tal fra pop op-menuen, eller skriv et procenttal i
boksen for at kontrollere for totaldækning i dokumentet. Fremhævning markerer
områder, hvor trykfarvedækningen overskrider det procenttal. Hvis du vil ændre
fremhævningsfarven, skal du klikke på farveikonet og vælge en ny farve.

Hvis du vil kontrollere dækningen i et bestemt område, skal du lade markøren hvile
over det pågældende område i dokumentvinduet. Farvedækningsprocenterne vises
på trykfarvelisten ved siden af hver trykfarves navn.

Du kan justere farvedækningen ved at konvertere nogle af staffagefarverne til
procesfarver med Trykfarvestyring.

3. Brug Skift-klik på området, hvis du vil registrere problemer. Acrobat DC indsætter en
kommentar, der indeholder procenttallene for trykfarvedærkningen.

Angivelse af baggrundsfarven

Du kan efterligne dokumentets udseende, hvis det udskrives på farvepapir.

1. Vælg Separationer i menuen Vis i dialogboksen Vis output.

2. Markér indstillingen Angiv sidebaggrundsfarve øverst i dialogboksen, og vælg derefter
en farve.

Vis farveadvarsler

Der kan forekomme outputproblemer, hvis et dokuments farver ikke kan gengives korrekt i en bestemt
trykpresse, eller hvis dybsort bruges utilsigtet ved sats. Du kan bruge de forskellige farveadvarsler i
dialogboksen Vis output til at diagnosticere sådanne farveproblemer, før du sender et PDF-dokument til
endelig produktion. Pixels i det område, der udløser advarslen, vises i en bestemt farve som identificeret af
farveruden ud for advarselstypen.

1. Vælg Farveadvarsler i menuen Vis i dialogboksen Vis output.

2. Vælg én eller begge af følgende indstillinger:

Angiver, hvor på siden der vil vises overprint i det farveseparerede output.
Du kan også se effekten af overprint, hvis du sender output til en sammensat
udskrivningsenhed, ved at vælge Simuler overprint i panelet Output i dialogboksen
Avanceret udskriftsopsætning. Denne indstilling er nyttigt til korrektur af
farveseparationer.
Når du udskriver ugennemsigtige, overlappende farver, udskærer topfarven det
underliggende område. Du kan bruge overprint til at forhindre udskæring, så den øverste
overlappende trykfarve forekommer gennemsigtig i forhold til den underliggende
trykfarve. Graden af gennemsigtighed afhænger af den trykfarve, det papir og den
trykkemetode, der anvendes.

Angiver områder, der vil blive trykt som dybsort – sort (K) procesfarve blandet
med trykfarver for at give øget opacitet og mere farvemætning. Dybsort bruges til store
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områder, der skal være ekstra mørke for at få teksten til at virke sort i stedet for grå.
Skriv afskærmningens startprocentsats for at definere den minimale procent af sort, der
indstiller indholdet til dybsort. Dybsort for denne advarsel er en procent af sort (baseret
på afskærmningsværdien) og enhver C, M eller Y, der ikke er lig med nul.

Vælg en farve fra farvevælgeren for at ændre farven på advarsler ved visning.

Få vist oplysninger om indholdet i et PDF-dokument

Brug dialogboksen Objektfremviser til at se billedopløsning, farvetilstand, gennemsigtighed og andre
oplysninger om indholdet af et dokument. Hvis du støder på problemer med et objekt, kan du klikke på Skift
på objektet for at indsætte en kommentar. Kommentaren udfyldes automatisk med alle de
detaljer,Objektfremviser finder.

1. Vælg Objektfremviser i sektionen Vis i dialogboksen Vis output.

2. Klik i dokumentvinduet for at få vist oplysninger om objekterne, som er under markøren, i
Vis output.

3. Hvis du vil markere problemområder, skal du skift-klikke på objektet. Acrobat DC
indsætter en kommentar med oplysninger fra Objektfremviseren.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Om samkopiering
Oversigt over dialogboksen Vis samkopiering
Visning af et eksempel på, hvilke områder i illustrationen der samkopieres
Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed
Om forudindstillinger til samkopiering af gennemsigtighed
Opret en forudindstilling for samkopiering
Anvend en forudindstilling for samkopiering
Rediger en forudindstilling for samkopiering i PDF-optimering

Om samkopiering

Hvis dokumentet eller illustrationen indeholder gennemsigtighed, skal det normalt gennem en proces, der
kaldes samkopiering, for at blive udlæst. Samkopiering deler gennemsigtighed i illustrationen i
vektorbaserede områder og rasterinddelte områder. Jo mere kompleks en illustration bliver (billeder, vektorer,
tekst, staffagefarver osv. blandes), jo mere kompleks bliver samkopieringen og resultatet af den.

Samkopiering kan være nødvendig, når du udskriver, eller når du gemmer eller eksporterer til andre formater,
som ikke understøtter gennemsigtighed. Hvis du vil bevare gennemsigtighed uden samkopiering, når du
opretter PDF-filer, skal du gemme din fil som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) og nyere.

Du kan angive indstillinger for samkopiering og derefter gemme og anvende dem som forudindstillinger for
samkopiering. Gennemsigtige objekter samkopieres efter indstillingerne i den valgte forudindstilling for
samkopiering.

Sammenkopiering af gennemsigtighed kan ikke fortrydes, efter filen er blevet gemt.

Overlappende illustrationer opdeles, når de samkopieres.

Yderligere oplysninger om problemer ved udskrivning af gennemsigtighed finder du på siden Print Service
Provider Resources (kun på engelsk) i Adobe Solutions Network (ASN) på Adobes websted.

Oversigt over dialogboksen Vis samkopiering

Brug indstillingerne for visning i dialogboksen Vis samkopiering for at fremhæve de områder og objekter, der
er gennemsigtige, samt de områder, der er påvirket af samkopiering af gennemsigtige objekter. Det
gennemsigtige indhold fremhæves med rød farve, og resten af grafikken vises med gråtone.

Brug disse oplysninger til at justere samkopieringsindstillingerne, før du anvender indstillingerne, og gem dem

http://www.adobe.com/go/partner_asn_indesign_dk
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derefter som forudindstillinger for samkopiering. Du kan derefter anvende disse forudindstillinger fra andre
dialogbokse. F.eks. PDF Optimizer (Gem som > Optimized PDF), dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning
og dialogboksen PostScript-indstillinger (Filer > Eksportér til).

I dialogboksen Vis udjævning vises et eksempel på den aktuelle PDF-side med eksempel- og
udjævningsindstillinger.

Åbn dialogboksen Vis samkopiering

Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis samkopiering.

Visning af et eksempel på, hvilke områder i illustrationen der
samkopieres

Brug visningsindstillingerne i Vis samkopiering til at fremhæve områder, der påvirkes af samkopiering. Du
kan bruge disse farvekodede oplysninger til at justere indstillinger for samkopiering.

Formålet med Vis sammenkopiering er ikke at opnå en præcis visning af specialfarver, overprint
og blandingstilstande. Brug i stedet Skærmversion af overprint til disse formål.

1. Åbn panelet Vis samkopiering (eller dialogboksen):

Vælg Vindue > Vis samkopiering i Illustrator.

Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis sammenkopiering i Acrobat.

Vælg Vindue > Output > Vis samkopiering i InDesign.

2. Vælg den type områder, som du vil fremhæve, i menuen Fremhæv. Om indstillingerne er
tilgængelige, afhænger af illustrationens indhold.

3. Vælg de samkopieringsindstillinger, du vil bruge: Vælg enten en forudindstilling, eller
angiv bestemte indstillinger, hvis de er tilgængelige.

(Illustrator) Hvis indstillingerne for samkopiering ikke kan ses, skal du vælge
Vis indstillinger i panelmenuen for at få dem vist.

4. Hvis illustrationen indeholder overprintede objekter, der fungerer sammen med
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Ingen (Vis farver)

Rasteriserede komplekse områder

Gennemsigtige objekter

Alle påvirkede objekter

Påvirkede sammenkædede EPS-filer (kun Illustrator)

Påvirket grafik (kun InDesign)

Udvidede mønstre (Illustrator og Acrobat)

Streger med kontur

gennemsigtige objekter, skal du i Illustrator vælge en indstilling i menuen Overprint. Du
kan bevare, simulere eller kassere overprint. Vælg Bevar overprint i Acrobat for at blande
farven i en gennemsigtig illustration med baggrundsfarven med henblik på at skabe en
overprinteffekt.

5. Du kan altid klikke på Opdater for at få vist en ny eksempelversion baseret på dine
indstillinger. Afhængigt af illustrationens kompleksitet kan det være nødvendigt at vente
nogle sekunder, før eksempelbilledet vises. I InDesign kan du også vælge Automatisk
opdatering af fremhævelse.

Hvis du vil forstørre eksemplet i Illustrator og Acrobat, skal du klikke i
eksempelområdet. Hvis du vil zoome ud, skal du holde Alt/Alternativ nede og klikke i
eksempelområdet. Hvis du vil panorere i eksemplet, skal du holde mellemrumstasten
nede og trække i eksempelområdet.

Indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed

Du kan angive indstillinger for samkopiering af gennemsigtighed, når du opretter, redigerer eller viser
forudindstillinger for samkopiering i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Fremhævelsesindstillinger (visning)

Deaktiverer visning.

Fremhæver de områder, der bliver rasteriseret, for at opnå en bedre
skærmvisning (som indstillet med raster-/vektorskyderen). Husk på, at der er større risiko for, at det
fremhævede områdes grænser forårsager problemer med ujævne farvegrænser (afhængigt af
printerdriverindstillingerne og rasteriseringsopløsningen). Vælg Klip komplekse områder for at minimere
problemer med syninger.

Fremhæver de objekter, der er kilde til gennemsigtighed, f.eks. objekter med delvis
opacitet (herunder billeder med alfakanaler), objekter med blandingstilstande og objekter med
opacitetsmasker. Derudover kan typografier og effekter indeholde gennemsigtighed, og overprintede objekter
kan behandles, som om de forårsager gennemsigtighed, hvis de er en del af gennemsigtigheden, eller hvis
der er brug for at samkopiere overprintet.

Fremhæver alle objekter, der har med gennemsigtighed at gøre, herunder
gennemsigtige objekter samt objekter, der overlappes af gennemsigtige objekter. De fremhævede objekter vil
blive påvirket af samkopieringsprocessen – deres streger eller mønstre vil blive udvidet, dele af dem kan blive
rasteriseret osv.

Fremhæver alle sammenkædede EPS-filer, der
berøres af gennemsigtigheden.

Fremhæver alt placeret indhold, der er påvirket af gennemsigtighed eller
gennemsigtighedseffekter. Denne indstilling praktisk for serviceudbydere, som har brug for at se på grafik,
der kræver særlig opmærksomhed for at blive trykt korrekt.

Fremhæver alle de mønstre, der bliver udvidet, hvis de bliver
en del af gennemsigtigheden.

Fremhæver de linjer, der vil blive tegnet op, hvis de bliver en del af noget
gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle strøg til konturer er valgt.
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Rasterudfyldt tekst og strøg (kun InDesign)

Alle rasteriserede områder (Illustrator og InDesign)

Navn/forudindstilling

Raster-/vektorbalance

Bemærk:

Streggrafik og tekstopløsning

Farveforløb og maskeopløsning

Konverter al tekst til konturer

Konverter alle strøg til konturer

Klip komplekse områder

Fremhæver den tekst, der vil blive tegnet op, hvis den bliver en
del af noget gennemsigtigt, eller fordi Konverter alle tekst til konturer er valgt.

I det endelige output kan streger og tekst med kontur se lidt anderledes ud end i deres oprindelige
format, især meget tynde streger og meget lille tekst. Vis samkopiering fremhæver dog ikke dette ændrede
udseende.

Fremhæver tekst og streger, der har fået rasterfyld som følge
af samkopiering.

Fremhæver objekter og skæringer mellem objekter,
der vil blive rasteriseret, fordi de ikke kan repræsenteres på anden måde i PostScript, eller fordi de er mere
komplekse end den tærskel, der er angivet med raster-/vektorskyderen. Skæringen mellem to gennemsigtige
forløb rasteriseres f.eks. altid, selvom raster-/vektorværdien er 100. Indstillingen Alle rastererede områder
viser også rastergrafik (f.eks. Photoshop-filer), der har med gennemsigtighed at gøre, og rastereffekter som
f.eks. skyggeeffekter og udtynding. Bemærk, at denne indstilling tager længere tid at behandle end de andre.

Forudindstillinger for samkopiering af gennemsigtighed

Angiver forudindstillingens navn. Alt afhængigt af dialogboksen kan du indtaste et
navn i tekstboksen Navn eller acceptere standardnavnet. Du kan indtaste navnet på en eksisterende
forudindstilling for at redigere den pågældende forudindstilling. Du kan dog ikke redigere
standardforudindstillingerne.

Angiver den mængde vektoroplysning, der bevares. Ved en høj indstilling bevares
flere vektorobjekter, mens en lav indstilling rasteriserer flere vektorobjekter. En indstilling midt imellem
bevarer enkle områder i vektorform og rasteriserer komplekse områder. Vælg den laveste indstilling for at
rasterisere hele illustrationen.

Mængden af rasterisering afhænger af sidens kompleksitet og typen af de overlappende objekter.

Rasteriserer alle objekter, herunder billeder, vektorillustrationer, tekst og
forløb, med den angivne opløsning. Acrobat og InDesign tillader maksimalt 9600 pixel pr. tomme (ppi) for
streggrafik og 1200 ppi for forløbsmaske. Illustrator tillader maksimalt 9600 ppi for både streggrafik og
forløbsmaske. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i skæringspunkterne ved samkopiering.
Streggrafik og tekstopløsning bør generelt indstilles til 600-1200 for at give rasterisering i høj kvalitet, især for
serif eller tekst med lille punktstørrelse.

Angiver opløsningen for forløb og Illustrator-maskeobjekter, der er
rasteriseret som følge af samkopiering, fra 72 til 2400 ppi. Opløsningen har indvirkning på præcisionen i
skæringspunkterne ved samkopiering. Forløbs- og maskeopløsningen bør generelt indstilles til mellem 150 og
300 ppi, da kvaliteten af forløb, skyggeeffekter og udtyndinger ikke forbedres med en højere opløsning,
hvorimod udskriftstiden og filstørrelsen forøges.

Konverterer alle tekstobjekter (punkttekst, områdetekst og kurvetekst) til
konturer og annullerer alle oplysninger om tekstglyffer på sider med gennemsigtighed. Denne funktion sikrer,
at tekstens bredde forbliver ensartet under samkopiering. Bemærk, at hvis du aktiverer denne funktion,
kommer små skrifttyper til at se lidt tykkere ud, når du kigger på dem i Acrobat eller udskriver dem på
skrivebordsprintere med en lav opløsning. Det påvirker ikke tekstens kvalitet, hvis den udskrives på
højopløsningsprintere eller fotosættere.

Konverterer alle streger til simple fyldte kurver på sider med
gennemsigtighed. Denne funktion sikrer, at stregernes bredde forbliver ensartet under samkopiering. Vær
opmærksom på, at aktivering af denne indstilling får tynde strøg til at fremstå en smule tykkere, og
samkopieringen foregår måske heller ikke helt så enkelt.

Dette sikrer, at grænserne mellem vektorgrafik og rasteriseret grafik findes langs



Bemærk:

(Kun Illustrator) Vælg Bevar alfagennemsigtighed (kun i dialogboksen Samkopier gennemsigtighed)

(Kun Illustrator) Vælg Bevar staffagefarver og overprint (kun i dialogboksen Samkopier
gennemsigtighed)

Bevar overprint (kun Acrobat)
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objektkurverne. Denne indstilling mindsker risikoen for ujævne farvegrænseartifakter, der opstår som følge af,
at en del af et objekt bliver rasteriseret, mens en anden del af objektet forbliver i vektorform. Hvis du vælger
denne funktion, kan det dog medføre, at der fremkommer kurver, som er så komplekse, at printeren ikke kan
håndtere dem.
 

Nogle printerdrivere behandler raster- og vektorgrafik forskelligt og medfører undertiden ujævne
farvegrænser. Du vil muligvis kunne reducere problemerne med ujævne farvegrænser ved at deaktivere
nogle af de printerdriverspecifikke farvestyringsindstillinger. Disse indstillinger varierer fra printer til printer, og
du se i den dokumentation, der fulgte med din printer.

Farvegrænser, hvor raster og vektorer mødes.

Bevarer de samkopierede objekters generelle uigennemsigtighed. Med denne indstilling går
blandingstilstande og overprint tabt, men deres udseende bevares i den behandlede illustration sammen med
graden af alfagennemsigtighed (på samme måde, som når du rasteriserer illustrationer ved hjælp af en
gennemsigtig baggrund). Bevar alfagennemsigtighed kan være velegnet, hvis du eksporterer til SWF eller
SVG, fordi de to formater understøtter alfagennemsigtighed.

Bevarer generelt staffagefarverne. Bevarer også overprint for objekter, der ikke har med gennemsigtigheden
at gøre. Vælg denne indstilling, når du udskriver separationer, hvis dokumentet indeholder staffagefarver og
overprintede objekter. Fravælg denne indstilling, når du gemmer filer, der skal bruges til
sidelayoutprogrammer. Når indstillingen er valgt, samkopieres overprintede områder, der interagerer med
gennemsigtighed, mens overprint i andre områder bevares. Resultatet er uforudsigeligt, når filen udskrives fra
et sidelayoutprogram.

Blander farven fra gennemsigtige illustrationer eller grafik med
baggrundsfarven, så det giver indtryk af overprint.

Om forudindstillinger til samkopiering af gennemsigtighed

Hvis du jævnligt udskriver eller eksporterer dokumenter, der indeholder gennemsigtighed, kan du
automatisere samkopieringsprocessen ved at gemme samkopieringsindstillingerne i en forudindstilling til
samkopiering af gennemsigtighed. Du kan derefter anvende disse indstillinger til udskrivning samt til at
gemme og eksportere filer til PDF 1.3 (Acrobat 4.0) og EPS- og PostScript-formater. I Illustrator kan du
derudover anvende dem, når filer gemmes i tidligere versioner af Illustrator eller ved kopiering til
Udklipsholder. I Acrobat kan du også anvende dem ved optimering af PDF-filer.

Disse indstillinger styrer også den måde, samkopieringen udføres på, når der eksporteres til formater, som
ikke understøtter gennemsigtighed.

Du kan vælge en forudindstilling for samkopiering i panelet Avanceret i dialogboksen Udskriv eller i den
formatspecifikke dialogboks, som åbnes efter den første dialogboks Eksporter eller Gem som. Du kan oprette
dine egne forudindstillinger for samkopiering eller vælge blandt de standardindstillinger, der følger med
softwaren. Indstillingerne for hver af disse standarder er beregnet til at matche samkopieringens kvalitet og
hastighed med de rasteriserede gennemsigtige områders opløsning afhængigt af dokumentets påtænkte
anvendelse:



Høj opløsning

Medium opløsning

Lav opløsning
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(Windows XP)

(Windows Vista®/Windows 7)

(Mac OS)
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Bruges til endelige trykoutput og til korrektur i høj kvalitet, som f.eks. separationsbaserede
farvekorrekturer.

Bruges til desktopkorrekturer og dokumenter til udskrivning efter behov på PostScript-
farveprintere.

Bruges til hurtige korrekturudskrifter, som udskrives på sort-hvide skrivebordsprintere og til
dokumenter, der skal udgives på internettet eller eksporteres til SVG.

Opret en forudindstilling for samkopiering

Du kan gemme forudindstillinger for sammenkopiering af gennemsigtighed i en separat fil. Med en separat fil
er det lettere at sikkerhedskopiere dem og gøre dem tilgængelige for servicebureauer, kunder eller andre i din
arbejdsgruppe. Når du har oprettet en brugerdefineret forudindstilling for samkopiering, kan du redigere den i
PDF Optimizer.

Forudindstillinger for samkopiering lagres på det samme sted som printerindstillingsfiler:

\Documents and Settings\[aktuel bruger]\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

\Users\[aktuel bruger]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences

Users/[aktuel bruger]/Library/Preferences/Adobe/Acrobat/10.0

Forudindstillinger for sammenkopiering, der er oprettet i Acrobat, har et andet filformat end de
forudindstillinger, der er oprettet i andre Adobe-programmer, så du kan ikke dele dem med andre
programmer.

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Vis samkopiering.

2. For at basere en forudindstilling på en eksisterende forudindstilling skal den vælges i
menuen Forudindstilling.

3. Vælg indstillinger for sammenkopiering.

4. Klik om nødvendigt på Nulstil for at vende tilbage til standardindstillingerne.

5. Klik på Gem.

6. Skriv et navn, og klik på OK.

Hvis du vil slette en brugerdefineret forudindstilling, skal du vælge den i menuen Forudindstilling
og trykke på Slet. Lav, Mellem og Høj er indbyggede indstillinger, der ikke kan slettes.

Anvend en forudindstilling for samkopiering

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg en forudindstilling i menuen i dialogboksen Vis samkopiering, angiv et
sideområde, og klik på Anvend.

Vælg Gennemsigtighed i venstre side i PDF Optimizer, og vælg derefter en
forudindstilling på listen.

Vælg panelet Output i venstre side i dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning, og
vælg derefter en forudindstilling i menuen Forudindstilling for samkopiering af
gennemsigtighed.

Vælg Filer > Eksportér til > EPS eller PostScript, og klik derefter på Indstillinger. Vælg
en forudindstilling i menuen Forudindstilling for samkopiering af gennemsigtighed i
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panelet Output.

Rediger en forudindstilling for samkopiering i PDF-optimering

Du kan kun ændre brugerdefinerede forudindstillinger.

1. Vælg Filer > Gem som en anden > Optimeret PDF.

2. Vælg Gennemsigtighed i venstre side.

3. Dobbeltklik på den brugerdefinerede forudindstilling, du vil redigere, rediger
indstillingerne, og klik på OK.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Farvekonvertering og håndskriftsstyring (Acrobat Pro DC)
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Bemærk:

Om farvekonvertering
Dialogboksen Konverter farver, oversigt
Konverter farver til et destinationsfarverum
Trykfarvestyring, oversigt
Separer staffagefarver som proces
Opret et trykfarvealias for en specialfarve

Om farvekonvertering

Farver skal ofte konverteres, når de vises på en skærm eller udskrives på en printer. Konvertering er
nødvendig, når farvemodellerne ikke passer sammen (når f.eks. en CMYK-farve vises på en RGB-skærm,
eller når et dokument med billeder i et RGB-farverum udskrives på en printer).

I Acrobat bruges kildefarverummene for objekter i et PDF-dokument til at bestemme, hvilken
farvekonvertering der evt. er behov for, f.eks. fra RGB til CMYK. Hvis billeder og objekter har integrerede
farveprofiler, bruger Acrobat oplysningerne i profilen til at styre farvens udseende. Ved filer, der anveder
PDF/X-standarderne, bruger OutputIntent til at styre farverne i filen. Farver, der ikke er farvestyrede, bruger
derimod ikke profiler, så der skal bruges en midlertidig profil til konvertering. I panelet Farvestyring i
dialogboksen Indstillinger er der profiler til konvertering af farver, der ikke er farvestyrede. Du kan også vælge
bestemte profiler, der er baseret på de aktuelle trykkeforhold.

Dialogboksen Konverter farver, oversigt

Hvis du udskriver din PDF-fil på en professionel enhed eller inkorporerer den i en prepressarbejdsproces, kan
du konvertere farveobjekter til CMYK eller et andet farverum. I modsætning til andre funktioner i Acrobat, der
midlertidigt konverterer farver under udskrivning eller visning, ændrer Konverter farver farveværdierne i
dokumentet. Du kan konvertere farverne på en enkelt side eller i et helt dokument i dialogboksen Konverter
farver.

Dialogboksen Konverter farver konverterer alle farver i dokumentet eller alle farver for de angivne
objekttyper til destinationsfarverummet. Brug objektredigeringsværktøjet til kun at konvertere farverne i det
markerede objekt.
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Bemærk:

Dialogboksen Farver

A. Konverteringsattributter B. Dokumentfarver 

Åbn dialogboksen Konverter farver

Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Konverter farver.

Konverter farver til et destinationsfarverum

Afhængigt af de valgte farverum vil konvertering af farver bevare, konvertere eller knytte (aliasser)
farveværdier fra kildefarverummet til destinationsfarverummet på følgende måde:

Objekter med utagget (enheds)data konverteres til målrum med arbejdsrumprofilerne som
kilde. Denne konvertering anvendes på alle utaggede rum, RGB, CMYK og gråtone,
uanset om de står alene eller som alternativ værdi for staffagefarver.

Objekter i enhedsuafhængige farverum (CalGray, CalRGB eller Lab) kan bevares eller
konverteres. Hvis der er konverteret, bruger Acrobat de enhedsuafhængige
objektoplysninger.

Objekter, som oprettes med staffagefarver, kan bevares, konverteres eller knyttes
(aliasser) til alle andre trykfarver i dokumentet. Objekter omfatter Separations-, DeviceN-
og NChannel-farverum. Staffagefarver kan også knyttes til en CMYK-procesfarve, hvis
procesfarvemodellen for destinationsfarverummet er CMYK. Du kan få vist de
staffagefarver, der er knyttet til andre farver, i dialogboksen Vis output

Hvis du vil konvertere bestemte staffageplader, skal du bruge Trykfarvestyring sammen med
værktøjet Konverter farver. Hvis du kun vil konvertere bestemte staffageplader til procesfarve, skal du knytte
dem til procesfarve i Trykfarvestyring. Ellers bliver alle staffagefarver i dokumentet konverteret til procesfarve,
hvis du har valgt Staffagefarve som farvetype.

Konverter dokumentfarver

1. Vælg en konverteringskommando i dialogboksen Konverter farver. Hvis listen ikke
indeholder nogen kommandoer, skal du klikke på Tilføj for at tilføje
standardkonverteringskommandoen.



Objekttype

Farvetype

Tekststørrelse

Bevar

Konverter til profil

Dekalibrer

Bevare sort

Forfrem grå til CMYK-sort

Bevar CMYK-primærfarver

2. Vælg den konverteringskommando, du vil redigere, og vælg derefter en indstilling fra
Overensstemmende kriterier:

Angiver, om du vil konvertere farverne for alle objekter eller for en bestemt
type objekt i dokumentet.

Angiver farverummet for de objekter, der skal konverteres.

Angiver minimum- og maksimumstørrelsen af tekst i tekstobjekter, der
skal konverteres.

3. Vælg en af de tilgængelige konverteringskommandoer:

Bevarer objekter i det valgte farverum, når dokumentet er sendt til output.

Bruger destinationsfarverummets profil til at konvertere farveobjekter
til en fælles ICC-profil for en outputenhed.

Fjerner integrerede profiler fra de lignende objekter.

4. Angiv konverteringsprofilen.

5. Vælg den gengivelsesmetode, der skal bruges i konverteringen. Standarden er Brug
dokumentmetode. Hvis du vælger en af de andre metoder, vil den valgte metode
tilsidesætte dokumentmetoden for konverteringen.

6. Vælg Integrer for at integrere profilen. Når du vælger integrering, kodes alle objekter med
den valgte konverteringsprofil. Et dokument kan f.eks. indeholde fem objekter: et billede i
gråtoner og to hver i RGB- og CMYK-farverummene. I dette tilfælde kan du integrere en
separat farveprofil for at kalibrere farven for hvert enkelt farverum, i alt tre profiler. Denne
proces er nyttig, hvis din RIP-enhed udfører farvestyring af PDF-filer, eller du deler PDF-
filer med andre brugere.

7. Vælg Konverter farver til Outputmåde og angiv den outputmådeprofil, der skal bruges i
stedet for dokumentets nuværende outputmåde. Et outputmåde beskriver
farvereproduktionens egenskaber for en mulig outputenhed eller et produktionsmiljø, hvor
dokumentet udskrives. Dette er ikke muligt, hvis dokumentet ikke har en outputmåde.
(PDF-filer, der ikke følger standarder såsom PDF/X eller PDF/A, har ofte ikke en
outputmåde.)

8. Angiv de sider, der skal konverteres.

9. Vælg yderligere konverteringsindstillinger:

Bevarer sorte objekter, der er tegnet i CMYK, RGB eller gråtone, ved
konvertering. Denne indstilling forhindrer tekst i RGB-sort i at blive konverteret til dybsort
ved konvertering til CMYK.

Konverterer enhedsgrå til CMYK.

Når du transformerer farver for at forberede CMYK-
dokumenter til en anden måludskrivningsprofil, bevares primærfarverne. For de farver,
der kun indeholder ét farvestof, bruges det farvestof. For de farver, der har mere end ét
farvestof, finder Acrobat den farve, der har den mindste farveforskel.

10. Klik på Dokumentfarver for at se en liste over farverum og staffagefarver i dokumentet.

11. Klik på Trykfarvestyring for at angive trykfarveindstillinger og oprette et trykfarvealias.



Bemærk:

Integrer profil

Bevare sort

Forfrem grå til CMYK-sort

Bevar CMYK-primærfarver

Hvis der oprettes et alias i Trykfarvestyring, vises aliasnavnet ud for knappen
Trykfarvestyring i dialogboksen Konverter farver.

12. Vælg en kommando på listen over konverteringskommandoer, og flyt den op eller ned for
at ændre rækkefølgen af konverteringen.

13. Hvis du vil oprette en forudindstilling ud fra indstillingerne, skal du klikke på Gem
kommandoer. Du kan efterfølgende importere indstillingerne ved at klikke på Indlæs
kommandoer.

Konverter objektfarver

Hvis bestemte objekter i PDF-filen ikke passer til dokumentets farverum, kan du bruge

objektredigeringsværktøjet  til at korrigere dem. Objektredigeringsværktøjet kan ændre farverummet for
markerede objekter. Hvis du f.eks. placerer et RGB-billede i et CMYK-dokument, kan du kun bruge dette
værktøj til at ændre RGB-billedet og ikke påvirke de andre PDF-farver. Du kan integrere profilen med et
objekt.

Du kan ikke ændre outputmåden med objektredigeringsværktøjet, fordi det påvirker hele
dokumentet.

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Rediger objekt.

2. Markér de objekter, der skal konverteres.

Hvis du har problemer med at markere et objekt, kan du prøve at bruge fanen Indhold
(Vis > Vis/Skjul > Navigationsruder > Indhold). Fanen Indhold viser en liste over alle
PDF-filens elementer i den rækkefølge, de vises på siden.  

3. Højreklik på markeringen, og vælg Egenskaber.

4. Klik på fanen Farve.

5. Vælg den profil, der skal være objektets nye farverum i menuen Konverter til. Det
aktuelle farverum for et enkelt objekt (eller identiske farverum for flere objekter) vises
øverst på fanen Farve til reference. Forskellige farverum til flere objekter vises ikke.

6. Vælg den oversættelsesmetode, der gælder for objektet, i menuen Gengivelsesmetode.

7. (Valgfrit) Markér en af følgende konverteringsindstillinger:

Integrerer farveprofilen med objektet.

Bevarer sorte objekter, der er tegnet i CMYK, RGB eller gråtone, ved
konvertering. Denne indstilling forhindrer tekst i RGB-sort i at blive konverteret til dybsort
ved konvertering til CMYK.

Konverterer enhedsgrå til CMYK.

Når du transformerer farver for at forberede CMYK-
dokumenter til en anden måludskrivningsprofil, bevares primærfarverne. For de farver,
der kun indeholder ét farvestof, bruges det farvestof. For de farver, der har mere end ét
farvestof, finder Acrobat den farve, der har den mindste farveforskel.

8. Klik på Konverter farver.

Fjern integrerede profiler fra individuelle objekter

Du kan fjerne integrerede farveprofiler fra billeder og andre objekter i PDF-filen. Uden den integrerede profil
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bruger Acrobat objektets arbejdsrumsprofil til at bestemme, hvordan farvens udseende skal håndteres.

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Rediger objekt, og markér de objekter,
der skal konverteres.

2. Højreklik på markeringen, og vælg Egenskaber.

3. Klik på fanen Farve.

4. Klik på Dekalibrer farver

Trykfarvestyring, oversigt

Med Trykfarvestyring er det muligt at styre trykfarverne på udskrivningstidspunktet. Ændringer, der foretages i
Trykfarvestyring, påvirker udskriften, ikke måden farverne defineres på i dokumentet.

Indstillingerne for Trykfarvestyring er især nyttige for trykleverandører. Hvis et procesjob eksempelvis
indeholder en staffagefarve, kan leverandøren åbne dokumentet og ændre staffagefarven til den tilsvarende
CMYK-procesfarve. Hvis et dokument indeholder to staffagefarver, der ligner hinanden, og der kun er brug
for én, eller hvis den samme staffagefarve har to forskellige navne, kan leverandøren knytte dem til ét alias.

Med Trykfarvestyring kan du i en diffuseringsproces indstille farvetætheden og styre, hvor diffuseringen skal
ske, samt indstille det korrekte antal farver og deres rækkefølge.

InDesign og Acrobat anvender den samme teknologi til farvestyring. Det er dog kun i InDesign, at
der kan vælges standard-Lab-værdier til specialfarver.

Trykfarvestyring

A. Procesfarve B. Staffagefarve med alias C. Staffagefarve 

Åbne Trykfarvestyring i Acrobat

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg værktøjer > Produktion til udskriving > Trykfarvestyring.
Vælg Filer > Udskriv, og klik på Avanceret. Klik på Trykfarvestyring i panelet Output i
dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning.
Vælg Filer > Gem som en anden > Flere indstillinger > EPS (Encapsulated
PostScript) eller PostScript. Klik på Indstillinger og derefter på Trykfarvestyring.
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Separer staffagefarver som proces

Med Trykfarvestyring kan du konvertere staffagefarver til procesfarver. Når staffagefarverne er konverteret til
de tilsvarende procesfarver, udskrives de som separationer og ikke på en enkelt plade. Det er praktisk at
konvertere en staffagefarve, hvis du ved et uheld er kommet til at føje en staffagefarve til et
procesfarvedokument, eller hvis dokumentet indeholder flere staffagefarver end det er hensigtsmæssigt at
udskrive.

1. Gør et af følgende i Trykfarvestyring:

Klik på ikonet for farvetype til venstre for staffagefarven eller staffagefarven med alias
for at separere enkelte staffagefarver. Der vises et procesfarveikon. Klik på ikonet
igen for at ændre farven til staffagefarve igen.

Vælg Konverter alle staffagefarver til procesfarver for at separere alle staffagefarver.
Ikonerne til venstre for staffagefarverne ændres til procesfarveikoner. Fjern
markeringen i Konverter alle staffagefarver til procesfarver for at gendanne
staffagefarverne.

Når du vælger Konverter alle staffagefarver til procesfarver, fjerner du alle
farvealiasser, du har oprettet i Trykfarvestyring, og det kan også påvirke indstillingerne
for overprint og diffusering i dokumentet.

2. (Kun InDesign) Brug standard-Lab-værdier til staffagefarver, hvis du vil bruge en
staffagefarves Lab-værdier i stedet for CMYK-definitionerne.

Opret et trykfarvealias for en specialfarve

Du kan knytte en staffagefarve til en anden staffage- eller procesfarve ved at oprette et alias. Et alias er
praktisk, hvis et dokument indeholder to staffagefarver, der ligner hinanden, og der kun er brug for én, eller
hvis det indeholder for mange staffagefarver. Du kan se effekterne af trykfarvealiasser på udskriften og på
skærmen, hvis indstillingen Vis overprint er aktiveret.

1. Vælg den staffagefarve, du vil oprette et alias til, i Trykfarvestyring.

2. Vælg en indstilling i menuen Trykfarvealias. Ikonet for trykfarven og farvebeskrivelsen
skifter tilsvarende.

Relaterede links
Hvorfor farver sommetider ikke stemmer overens
Arbejde med farveprofiler
Arbejde med farveprofiler
Få vist output
Om gengivelsesmetoder

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Om trykfarvediffusering

Når der anvendes mere end én trykfarve på den samme side i et offsetdokument, skal hver farve trykkes i
register (perfekt justeret) med de tilstødende farver, så der ikke opstår et mellemrum, hvor de mødes. Det er
dog umuligt at sikre præcis registrering af alle objekter på alle ark papir, som går gennem en trykpresse, så
der kan opstå fejlregistrering af trykfarver. Fejlregistrering medfører et uønsket mellemrum mellem
trykfarverne.

Du kan kompensere for fejlregistrering ved at udvide et objekt en anelse, så det overlapper et objekt af en
anden farve. Denne proces kaldes diffusering. Når en trykfarve placeres over en anden, udskæres eller
fjernes andre trykfarver nedenunder som standard for at forhindre uønsket blanding af farverne. Diffusering
kræver, at trykfarver overprintes eller udskrives oven på hinanden, så der i det mindste opnås en delvis
overlapning.

Fejlregistrering uden diffusering (til venstre) og med diffusering (til højre)

De fleste diffuseringer anvender spredning - udvidelse af et lyst objekt ind i et mørkt objekt. Da den mørkeste
af de to farver definerer den synlige kant af objektet eller teksten, bevares den synlige kant, idet den lysere
farve udvides en anelse ind i den mørkere farve.

Adobe In-RIP-diffusering

Acrobat kan automatisk diffusere farvedokumenter med Adobe In-RIP-diffuseringsfunktionen, som er
tilgængelig på Adobe PostScript-outputenheder, som understøtter Adobe In-RIP-diffusering.

Adobe In-RIP-diffusering kan præcist beregne og overføre de nødvendige justeringer til kanter på både tekst
og grafik i hele dokumentet. De kan anvende effektive diffuseringsteknikker på forskellige dele af et enkelt
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Bemærk:

Skriv

Neutral Tæthed

Diffuseringssekvens

objekt, selvom en tekst eller et InDesign-objekt overlapper flere forskellige baggrundsfarver.
Diffuseringsjusteringer udføres automatisk, og du kan definere forudindstillede diffuseringer, der lever op til
diffuseringskravene for bestemte sideområder. Virkningen af diffusering ses kun i farveseparationer, der er
genereret af en diffuseringsfunktion. Du kan ikke se resultatet på skærmen i programmet.

Diffuseringsfunktionen bestemmer, hvor der skal diffuseres, ved at finde kontrastfarvekanter. Funktionen
opretter så diffuseringer, som er baseret på de neutrale tætheder (lys eller mørke) for tilgrænsende farver,
som regel ved at sprede lysere farver i tilstødende mørkere farver. De diffuseringsindstillinger, du angiver på
paletten Forudindstillede diffuseringer, ændrer resultatet af diffuseringsfunktionen.

Krav

Adobe In-RIP-diffusering kræver følgende software og hardware:

En PPD-fil (PostScript Printer Description) til en printer, der understøtter Adobe In-RIP-
diffusering. Du skal vælge denne PPD-fil ved hjælp af operativsystemdriveren.

En Adobe PostScript Level 2 eller nyere outputenhed, der benytter en RIP, som
understøtter Adobe In-RIP-diffusering. Du kan få oplyst, om din PostScript-outputenhed
understøtter Adobe In-RIP-diffusering, ved at kontakte producenten eller din
trykningsleverandør.

Diffuser en PDF-fil

Diffusering er en kompleks proces, der er afhængig af samspillet mellem forskellige farver, trykfarve og
faktorer i forbindelse med trykningen. De relevante indstillinger kan derfor variere, alt efter de specifikke
trykningsforhold. Ret ikke standardindstillingerne for diffusering, før du har konsulteret din
trykningsleverandør.

1. Vælg om nødvendigt Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forudindstillet diffusering
for at oprette en forudindstillet diffusering med brugerdefinerede indstillinger til
dokumentet og trykpresseforholdene.

2. Tildel den forudindstillede diffusering til et sideområde

3. Vælg Filer > Udskriv for at åbne dialogboksen Udskriv, og klik derefter på Avanceret.

4. Vælg Output på listen til venstre.

5. Vælg Separationer i RIP for Farve.

6. Vælg Adobe In-RIP for Diffusering.

Denne indstilling fungerer kun, hvis outputenheden understøtter Adobe In-
RIP-diffusering.

7. Klik på Trykfarvestyring. Vælg en trykfarve efter behov, fastsæt de følgende indstillinger
(kun hvis din serviceleverandør anbefaler at ændre indstillingerne), og klik derefter på
OK:

Vælg en trykfarvetype, der beskriver den valgte trykfarve.

Indtast en værdi, der adskiller sig fra standarden.

Indtast en værdi for at angive den rækkefølge, som trykfarver skal
trykkes i.

8. Fortsæt med at angive andre indstillinger, og klik derefter på OK for at udskrive
dokumentet.
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Angiv indstillinger med forudindstillet diffusering

En forudindstillet diffusering er en samling af diffuseringsindstillinger, som du kan anvende på sider i en PDF-
fil. Brug dialogboksen Forudindstillet diffusering til at angive diffuseringsindstillinger og gemme en samling
indstillinger som en forudindstillet diffusering. Hvis du ikke anvender en bestemt forudindstillet diffusering på
et sideområde, bruges den forudindstillede standarddiffusering [Standard], som er en samling af typiske
diffuseringsindstillinger, der anvendes på alle sider i et nyt dokument.

I Acrobat gælder forudindstillet diffusering og tildelinger kun for dokumentet, så længe det er
åbent. Diffuseringsindstillinger gemmes ikke i PDF-filen. Denne funktionsmåde adskiller sig fra InDesign, hvor
forudindstillet diffusering og tildelinger gemmes i InDesign-dokumentet.

Opret eller rediger en forudindstillet diffusering

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forudindstillet diffusering.

2. Vælg en eksisterende forudindstilling, og klik derefter på Opret.

3. Angiv de følgende indstillinger, og klik derefter på OK:

Skriv et navn til forudindstillingen. Du kan ikke ændre navnet på nogen af de to
indbyggede forudindstillede diffuseringer: [Ingen forudindstillet diffusering] og [Standard].

Indtast værdier for at angive omfanget af overlap af trykfarver.

Angiv indstillinger for at styre diffuseringernes sammenføjninger
og afslutninger.

Angiv indstillinger for at bestemme, hvordan billeder skal diffuseres.

Indtast værdier for at angive de betingelser, der skal udføres
diffusering under. Der kan være mange variabler, der har indflydelse på, hvilke værdier
du skal angive her. Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte din
trykningsleverandør eller se de andre emner om diffusering.

Slet en forudindstillet diffusering

Vælg forudindstillingerne i dialogboksen Forudindstillet diffusering, og klik derefter på
knappen Slet.

Du kan ikke slette følgende to indbyggede forudindstillede diffuseringer: [Ingen
forudindstillet diffusering] og [Standard].

Tildel en forudindstillet diffusering til sider

Du kan tildele et diffuseringsformat til et dokument eller til et udsnit af sider i et dokument. Sider uden
tilstødende farver udskrives hurtigere, hvis du deaktiverer diffusering af disse sider. Diffuseringen foretages
ikke, før du faktisk trykker dokumentet.
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Under Diffuseringstildelinger kan du se formater, du har tildelt til forskellige sider. Denne liste opdateres hver
gang, du klikker på Tildel.

1. Klik på Tildel i dialogboksen Forudindstillet diffusering.

2. Vælg den forudindstilling, du vil anvende, under Forudindstillet diffusering

3. Vælg de sider, du vil anvende diffuseringen på.

4. Klik på Tildel.

Hvis du klikker på OK uden at have klikket på Tildel, lukkes dialogboksen
uden ændringer af diffuseringstildeling. Diffuseringstildelinger, der tidligere er foretaget
med knappen Tildel, bevares.

5. Klik på OK, når du er færdig med at tildele forudindstillinger af diffuseringer.

Deaktiver diffusering på sider

1. Klik på Tildel i dialogboksen Forudindstillet diffusering.

2. Vælg de sider, der skal deaktiveres diffusering for, og vælg [Ingen forudindstillet
diffusering] i menuen Diffuseringsindstillinger.

3. Klik på Tildel.

4. Klik på OK, når du er færdig med at opdatere dialogboksen.

Diffuseringsformat, indstillinger

Du kan ændre indstillinger for forudindstillet diffusering, når du opretter eller redigerer en
diffuseringsforudindstilling. De samme indstillinger for forudindstillet diffusering er tilgængelige i Acrobat og
InDesign. I Acrobat kan du få vist forudindstillet diffusering ved at vælge Værktøjer > Produktion til
udskrivning > Diffuseringsformater. Vælg Vindue > Output > Diffuseringsforudindstilling i InDesign.

Diffuseringsbredder

Diffuseringsbredde er mængden af overlap for hver diffusering. Forskelle i papirets egenskaber, rasterfinhed
og betingelser for trykningen kræver forskellige diffuseringsbredder. Hvis du vil bestemme den rette
diffuseringsbredde for hvert enkelt job, skal du henvende dig til en professionel trykker.
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Sort
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Følg type

Afslut type

Trin

Angiver diffuseringsbredden i punkter til diffusering af alle farver, undtagen dem, der omfatter ren
sort. Standardværdien er 0p0.25.

Angiver den afstand, trykfarver flyder ind i ren sort, eller den tilbageholdte mængde– afstanden mellem
sorte kanter og underliggende trykfarver for diffusering af mættet sort. Standardværdien er 0p0.5. Denne
værdi indstilles ofte til 1,5-2 gange værdien for standarddiffuseringsbredden.
I InDesign bestemmer den værdi, der indstilles for Sort farve, værdien for en ren sort eller en dybsort farve,
en processort (K) trykfarve blandet med farvetrykfarver for at give større opacitet og dybere farver.

Hvis du vælger diffusering med Indbygget i program i InDesign, og du angiver en
standarddiffuseringsbredde eller en diffuseringsbredde for sort, der er større end 4 punkter, begrænses den
endelige diffuseringsbredde til 4 punkter. Den angivne værdi vil dog fortsat blive vist, fordi diffuseringer på
mere end 4 punkter anvendes, som du har angivet, hvis du skifter til Adobe-In-RIP-diffusering.

Diffuseringsudseende

En sammenføjning er det sted, hvor to diffuseringskanter mødes i et fælles endepunkt. Du kan kontrollere
formen på to diffuseringssegmenters udvendige sammenføjning og tre segmenters skæringspunkt.

Kontrollerer formen på to diffuseringssegmenters udvendige sammenføjning. Vælg mellem Spids,
Rund og Facet. Standarden er Spids, som passer til tidligere diffuseringsresultater, så kompatibiliteten med
tidligere versioner af Adobe-diffuseringsfunktionen bevares.

Eksempler på diffuseringssammenføjninger. Fra venstre til højre: spids, rund og facet

Kontrollerer tre diffuseringers skæringspunkt. Spids (standard) former diffuseringens slutning, så
den holdes væk fra det skærende objekt. Overlapning påvirker formen på den diffusering, der genereres af
det objekt med den lyseste neutrale tæthed, som skærer to eller flere mørkere objekter. Slutningen på den
lyseste diffusering ombrydes omkring det punkt, hvor de tre objekter skærer hinanden.

Eksempler på nærbillede af slutdiffuseringer: Spids (venstre) og overlap (højre)

Diffuseringstærskel

Angiver tærsklen for farveskift, ved hvilken der skal foretages diffusering. Nogle job kræver kun
diffusering af de mest ekstreme farveændringer, mens andre kræver diffuseringer af mindre farveændringer.



Sort farve

Sort tæthed

Glidende diffusering

Reduktion af diffuseringsfarve

Diffuser indsættelse

Diffusere objekter til billeder

Diffusere billeder til billeder

Diffusere billeder internt

Trin angiver den grad, som komponenter (f.eks. CMYK-værdier) i tilstødende farver skal variere op imod, før
der sker en diffusering.
Hvis du vil ændre indstillingerne for, hvor meget komponenttrykfarverne i tilstødende farver må ændre sig, før
de får disse farver til at diffusere, skal du øge eller formindske værdien for Trin i dialogboksen Ny
diffuseringsforudindstilling eller Rediger indstillinger for diffuseringsforudindstilling. Standarden er 10%. Brug
en værdi på 8-20% for at opnå det bedst mulige resultat. Et lavere procenttal øger følsomheden over for
farveforskelle og resulterer i flere diffuseringer.

Angiver den mindste mængde sort trykfarve, der kræves, før indstillingen Sort diffuseringsbredde
anvendes. Standardværdien er 100%. Brug en værdi på mindst 70% for at opnå det bedste resultat.

Angiver den neutrale tæthed, for hvornår InDesign opfatter en trykfarve som sort. Hvis du f.eks.
vil have, at en mørk specialfarve skal bruge indstillingen Sort diffuseringsbredde, skal du angive den neutrale
tæthed her. Denne værdi skal typisk sættes nær standarden på 1.6.

Bestemmer, hvornår diffuseringsfunktionen begynder at dække midterlinjen mellem
farvegrænserne. Værdien angiver forholdet mellem den lyseste farves og en mørkere, tilstødende farves
neutrale tæthedsværdi. Hvis du f.eks. indstiller Glidende diffusering til 70 %, flyttes diffuseringspositionen, så
den begynder at dække midterlinjen, når den lyseste farve overstiger 70 % af den mørkeste farves neutrale
tæthed (den lyse farves neutrale tæthed divideret med den mørke farves neutrale tæthed > 0,70). Ved farver
med ens neutral tæthed indsættes diffuseringerne nøjagtigt ved midterlinjen, medmindre Glidende diffusering
er indstillet til 100 %.

Angiver i hvilken grad komponenter fra omkringliggende farver bruges til at
reducere diffuseringsfarven. Denne indstilling er praktisk, hvis du vil undgå, at bestemte tilstødende farver
(f.eks. pastelfarver) diffuseres til en uskøn farve, der er mørkere end udgangsfarverne. Hvis du angiver
Reduktion af diffuseringsfarve til under 100 %, gøres farven lysere i diffuseringen. En reduktion af
diffuseringsfarven på 0 % resulterer i en diffusering med en neutral tæthed, som svarer til den mørkeste
farves neutrale tæthed.

Diffusere importeret grafik

Du kan oprette en forudindstillet diffusering til at styre diffuseringer i billeder og mellem bitmapbilleder (f.eks.
fotografier og billeder gemt i raster-PDF-filer) og vektorobjekter (f.eks. fra et tegneprogram og fra vektor-
PDF-filer). Hvert diffuseringsprogram håndterer importeret grafik på forskellig vis. Det er vigtigt at være
opmærksom på disse forskelle ved angivelse af diffuseringsindstillinger.

Indeholder indstillinger for placeringen af diffuseringer, når vektorobjekter (herunder
objekter, der er tegnet i InDesign) diffuseres til bitmapbilleder. Alle indstillinger undtagen Neutral tæthed
opretter en visuelt ensartet kant. Centreret opretter en diffusering, der dækker kanten mellem objekter og
billeder. Udsparing bevirker, at objekter overlapper det nærliggende billede. Neutral tæthed anvender de
samme diffuseringsregler som andre steder i dokumentet. Diffusering af et objekt til et fotografi med
indstillingen Neutral tæthed kan resultere i udpræget ujævne kanter, eftersom diffuseringen skifter fra den
ene side af kanten til den anden. Opslag bevirker, at bitmapbilledet overlapper det tilstødende objekt.

Sikrer, at vektorobjekter (f.eks. rammer, der bruges som hjælpestreg)
diffuseres til billeder vha. indstillingerne Diffuser indsættelse. Hvis vektorobjekterne ikke overlapper billeder i
et diffuseringssideudsnit, skal du overveje at deaktivere denne indstilling for at gøre diffusering af sideudsnittet
hurtigere.

Aktiverer diffusering langs overlappende eller tilstødende bitmapbilleders
grænse. Denne funktion er som standard slået til.

Aktiverer diffusering blandt farver i det enkelte bitmapbillede (ikke kun det sted,
hvor de berører vektorillustrationer og tekst). Brug kun denne indstilling til udsnit af sider, der indeholder
simple billeder med store kontraster, f.eks. skærmbilleder eller tegneseriebilleder. Lad indstillingen være
deaktiveret for halvtonebilleder og andre komplicerede billeder, da der ellers opstår dårlige diffuseringer.
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Diffuseringen sker hurtigere, når denne indstilling er deaktiveret.

Sikrer, at 1-bit billeder diffuseres til de tilstødende objekter. Denne indstilling bruger
ikke indstillingerne for billeddiffuseringsposition, fordi 1-bit billeder kun bruger én farve. I de fleste tilfælde skal
du lade denne indstilling være aktiveret. I nogle tilfælde, f.eks. 1-bit billeder, hvor pixelafstanden er stor, kan
billedet blive mørkere og diffuseringen langsommere, når du vælger denne indstilling.

Om sort diffusering

Når du opretter eller redigerer forudindstillinger, bestemmer den værdi, der angives for Sort farve, hvad der
anses for ren sort og dybsort. En dybsort er en sort farve, der bruger støtteraster og tilføjer procentdele af en
eller flere procestrykfarver for at mætte den sorte farve.

Indstillingen Sort farve er nyttig, når du skal kompensere for ekstrem punktforøgelse (f.eks. ved brug af dårlig
papirkvalitet). Disse situationer kan resultere i en procentsats for sort farve på under 100% for at kunne
udskrive massive farveområder. Når du tilbagefører sorte eller mættede sorte farver til raster (ved brug af
nuancer med ren sort) og reducerer indstillingen Sort farve i forhold til standardindstillingen på 100 %, kan du
kompensere for punktforøgelse og sikre, at diffuseringsfunktionen anvender den rette diffuseringsbredde og -
position til sorte objekter.

Når en farve når værdien for Sort farve, anvendes værdien for Sort diffuseringsbredde på alle tilstødende
farver, og udelukkelsesdiffuseringer anvendes på mættede sorte områder ud fra værdien for Sort
diffuseringsbredde.

Hvis støtteraster når helt ud til kanten på et sort område, bevirker evt. fejlregistrering, at kanterne på
støtterasterne bliver synlige, så der skabes en uønsket ring eller en forvrængning af objekternes kanter.
Diffuseringsfunktionen bruger en udelukkelses- eller tilbageholdelsesposition til dybsorte farver for at holde
støtterasterne i en angiven afstand fra kanterne på omvendte eller lyse elementer i forgrunden, så de lyse
elementer bevarer deres skarphed. Du kan bestemme støtterasternes afstand til kanterne på sorte områder
ved at angive en værdi for Sort diffuseringsbredde.

Hvis det element, du diffuserer, er et tyndt element, f.eks. en sort hjælpestreg omkring
grafikelementer, tilsidesætter diffuseringsfunktionen indstillingen for Sort diffuseringsbredde og begrænser
diffuseringen til halvdelen af det tynde elements bredde.

Justere værdier for trykfarves neutrale tæthed

Ved at justere værdien for en trykfarves neutrale tæthed, som den valgte diffuseringsfunktion bruger, kan du
bestemme de nøjagtige diffuseringspositioner. Standardværdierne for procestrykfarvers neutrale tæthed er
baseret på procesfarveprøver, der overholder branchestandarderne i forskellige dele af verden.
Sprogversionen afgør, hvilken standard der følges. Den neutrale tæthed i amerikanske og canadiske
versioner følger f.eks. værdierne for rene trykfarvers tæthed i specifikationerne for Web Offset Publications
(SWOP), der er udgivet af Graphic Arts Technical Foundation of North America. Du kan justere
procestrykfarvers neutrale tæthed, så de svarer til trykbranchens standarder i andre dele af verden.

Diffuseringsfunktionen udleder den neutrale tæthed for en specialfarve af dens tilsvarende CMYK-farve. For
de fleste specialfarver er den neutrale tæthed for de tilsvarende CMYK-farver tilstrækkelig nøjagtig til at opnå
en god diffusering. Specialfarver, der ikke så nemt kan simuleres vha. procesfarver, som f.eks. metalliske
farver og lakfarver, skal muligvis have deres neutrale tæthed justeret, så diffuseringsfunktionen kan behandle
dem korrekt. Du kan indtaste nye værdier for at sikre, at en trykfarve, der opfattes som mørkere eller lysere,
også genkendes sådan af diffuseringsfunktionen. Den rette diffuseringsposition anvendes således automatisk.

Du kan opnå den rette neutrale tæthed for en given trykfarve ved at spørge en professionel trykker. Den mest
præcise metode til afgørelse af en trykfarves neutrale tæthed er at måle en farveprøve med et professionelt
densitometer. Aflæs "V"-værdien eller trykfarvens visuelle tæthed (brug ikke procesfiltre). Hvis værdien
afviger fra standardindstillingen, skal du indtaste den nye værdi i tekstboksen for neutral tæthed.

Ændring af den neutrale tæthed for en staffagefarve påvirker kun den måde, farven diffuseres på.
Det ændrer ikke farvens udseende i dokumentet.
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Normal

Gennemsigtig

Uigennemsigtig

Ignorer Ugennemsigtig
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Følg disse retningslinjer, når du justerer værdier for neutral tæthed:

Metalliske trykfarver er normalt mørkere end de tilsvarende
CMYK-farver, mens uigennemsigtige trykfarver gør trykfarverne under dem mørkere. Generelt skal du indstille
den neutrale tæthed for metalliske og uigennemsigtige farver til en meget højere værdi end
standardværdierne for at sikre, at disse specialfarver ikke flyder ud.

Hvis du indstiller en trykfarve til Uigennemsigtig eller Ignorer Uigennemsigtig i menuen Type i
Trykfarvestyring, undgår du, at en uigennemsigtig trykfarve flyder ind i andre farver, medmindre en anden
uigennemsigtig trykfarve har en højere neutral tæthed.

Disse trykfarver er normalt lysere end de tilsvarende procestrykfarver. Det kan være en god
ide at indstille den neutrale tæthed for disse trykfarver til en lavere værdi end standardværdierne for at sikre,
at de flyder ind i tilstødende mørkere farver.

Nogle specialfarver, f.eks. turkis eller neon-orange, er markant mørkere eller lysere
end de tilsvarende CMYK-farver. Du kan afgøre, om dette er tilfældet, ved at udskrive og sammenligne
farveprøver af de aktuelle specialtrykfarver med farveprøver på de tilsvarende CMYK-farver. Du kan indstille
specialtrykfarvens neutrale tæthed til en højere eller lavere værdi efter behov.

Tilpas diffusering for specialtrykfarver

Brug af visse typer trykfarver kræver særlige diffuseringshensyn. Hvis du f.eks. bruger en lak på dokumentet
skal lakken helst ikke påvirke diffuseringen. Hvis du overprinter bestemte områder med en fuldstændig
uigennemsigtig trykfarve, er det ikke nødvendigt at oprette diffuseringer for elementerne under den. Der
findes trykfarveindstillinger for disse situationer. Det er normalt bedst at bevare standardindstillingerne,
medmindre prepress-bureauet anbefaler at ændre dem.

De specialtrykfarver og lakker, der er anvendt i dokumentet, kan være oprettet ved at blande to
specialfarver eller ved at blande en specialfarve med en eller flere procestrykfarver.

1. Åbn Trykfarvestyring, og vælg en trykfarve, der kræver specialbehandling.

2. Vælg en af følgende indstillinger for Type, og klik derefter på OK:

Brug Normal til almindelige procestrykfarver og de fleste specialtrykfarver.

Brug Gennemsigtig til gennemsigtige trykfarver for at sikre, at
underliggende elementer diffuseres. Brug denne indstilling til lakker og matricelinjefarver.

Brug Uigennemsigtig for tunge, uigennemsigtige trykfarver for at
forhindre diffusering af underliggende farver, men tillade diffusering langs trykfarvens
kanter. Brug denne indstilling til metalliske trykfarver.

Brug Ignorer Uigennemsigtig til tunge, uigennemsigtige
trykfarver for at forhindre diffusering af underliggende farver og diffusering langs
trykfarvens kanter. Brug denne indstilling til trykfarver som metalliske farver og lakker,
som reagerer på uønsket vis med andre trykfarver.

Tilpas diffuseringssekvensen

Diffuseringssekvensen (også kaldet diffuseringsrækkefølgen) svarer til den rækkefølge, trykfarverne trykkes i,
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men ikke til den rækkefølge, separationer produceres i på outputenheden.

Diffuseringssekvensen er særligt vigtig, når du udskriver med flere uigennemsigtige farver, som f.eks.
metalliske trykfarver. Uigennemsigtige trykfarver med lavere sekvensnumre lægges under uigennemsigtige
trykfarver med højere sekvensnumre. Denne proces forhindrer, at den sidst påførte trykfarve flyder ud, og
sikrer problemfrie diffuseringer.

Undgå at ændre standarddiffuseringssekvensen uden først at kontakte prepress-bureauet.

1. Åbn Trykfarvestyring. Den aktuelle diffuseringssekvens er vist i kolonnen Sekvens på
listen over trykfarver.

2. Vælg en trykfarve, indtast en ny værdi for Diffuseringssekvens, og tryk derefter på Tab.
Den valgte trykfarves sekvensnummer ændres, og de andre sekvensnumre ændres i
overensstemmelse hermed.

3. Gentag forrige trin for det ønskede antal trykfarver, og klik derefter på OK.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Om resultater af forhåndskontrol

Du kan se resultaterne af en forhåndskontrol i en oversigt, i form af kommentarer eller enkeltvist i
dialogboksen Forhåndskontrol. På resultatlisten vises uoverensstemmelser, der er sorteret efter, hvor
alvorlige de er. Fejl står først, derefter advarsler og til sidst blot oplysninger. Der vises et advarselsikon ud for
hver kontrol, der ikke overholdt kriterierne angivet i forhåndskontrolprofilen.

Dialogboksen Forhåndskontrol med problemobjekter

Ikonerne øverst i dialogboksen Forhåndskontrol angiver, at der er fundet mindst ét forhold af en vis
alvorlighed: det røde fejlikon , det gule advarselsikon  og det blå infoikon , der kun er til oplysninger
(ikke fejl eller advarsler). Den grønne afkrydsning  betyder, at der ikke blev fundet nogen problemer.

Vis resultater i en liste

I dialogboksen Forhåndskontrol vises de forhold, der er markeret efter en undersøgelse, der tester i forhold til
kriterierne angivet i den valgte profil.

1. Udføre en forhåndskontrol
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2. Benyt en af følgende fremgangsmåder, når resultatet vises:

Hvis der er tilgængelige detaljer, skal du udvide et område for at få vist oplysninger
om problemobjektet. Indstillingerne for Forhåndskontrol bestemmer, hvordan mange
resultater vises (hvis der er flere).

Hvis du vil se et objekt i en separat visning, skal du vælge Vis i snapshot.

Hvis du vil integrere et revisionsspor, skal du klikke på Integrer revisionsspor. Du kan
kun integrere et revisionspor, hvis du har brugt en profil til at køre forhåndskontrollen.

Hvis du har skiftet til en anden visning i dialogboksen Forhåndskontrol, skal du klikke
på Resultater for at gå tilbage til listen Resultater.

Dobbeltklik på elementet for at få vist et objekt, som det optræder på PDF-siden.
Objektet er fremhævet med en prikket linje, så det lettere kan identificeres. Denne
indstilling er praktisk, hvis et objekt, f.eks. en skrifttype, forekommer flere steder i
dokumentet. I nogle tilfælde er punktet en attribut til et objekt (f.eks. et farverum). I
sådanne tilfælde vil undersøgelsen finde de objekter, der anvender den pågældende
attribut.

Du kan ændre stregtypen, dens tykkelse og farve på fanen Fremhævning i
Indstillinger for forhåndskontrol.

Problemobjekter på en PDF-side

Brug fastgøringsvisning til visning af et problemobjekt

Brug Fastgøringsvisning til at isolere et element, når du arbejder med sider, der indeholder komplekse og
overlappende områder. Visse elementer, såsom felter med dokumentoplysninger og sidemærker, kan ikke
vises.

1. Udvid en resultatkategori for at se de problemobjekter, der blev fundet under kontrollen.

2. Marker et problemobjekt på listen.

3. Klik på Vis i snapshot.

4. Vælg en farve fra menuen Baggrundsfarve i vinduet Fastgøringsvisning. Alle
problemobjekter vises med den pågældende farve i fastgøringsvisning.

Du kan klikke på pileknapperne for at navigere gennem alle resultater i denne visning.
Hvis resultatpanelet er aktivt, kan du også bruge piletasterne på tastaturet.
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Snap-visning af problemobjekt

Få vist ressourcer og generelle oplysninger

I afsnittet Oversigt i dialogboksen Forhåndskontrol vises alle typer egenskaber og ressourcer for dokumentet.
Her vises farverum, skrifttyper, mønstre, halvtoneindstillinger, grafiktilstande og billeder, der bruges i
dokumentet. Panelet viser også generelle oplysninger om det analyserede dokument. Disse oplysninger
omfatter programmet, der blev brugt til at oprette dokumentet, oprettelsesdatoen og datoen for seneste
ændring af det.

1. I resultatpanelet i dialogboksen Forhåndskontrol skal du udvide afsnittene Oversigt og
Forhåndskontrol for at se oplysninger.

2. Udvid en egenskab i afsnittet Oversigt for at se ressourcerne.

Få vist resultater som kommentarer

Du kan integrere resultater af forhåndskontrol som kommentarer i PDF-filen og derefter få dem vist på lige
fod med andre PDF-kommentarer. Du kan f.eks. vælge Værktøjer > Kommentar > Kommentarliste i højre
rude for at få vist hver kommentar (eller filtreret kommentar) på en liste.

Indsæt og vis forhåndskontrolkommentarer

1. Vælg Indsæt resultater af forhåndskontrol som kommentarer i menuen Indstillinger i
resultatpanelet i dialogboksen Forhåndskontrol.

2. Hvis du bliver spurgt om det, skal du klikke på Integrer, hvis du vil integrere
kommentarer, uanset hvor mange der er.

3. Placer markøren over en kommentar i PDF-filen, eller klik på den gule seddel for hver
kommentar for at få vist dens indhold.

Eksempel på en PDF-rapport med en gul seddel

Fjern forhåndskontrolkommentarer

Vælg Fjern forhåndskontrolkommentarer i menuen Indstillinger i dialogboksen
Forhåndskontrol.
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Integrer et revisionsspor

Når du integrerer et revisionsspor, tilføjes en digital signatur samt oplysninger fra revisionssporet.
Revisionssporets oplysninger viser den anvendte profil og det program, den blev oprettet i. Det angiver også,
om forhåndskontrollen blev udført korrekt.

1. Kør en forhåndskontrol med en fuld profil.

2. Klik på Integrer revisionsspor, når resultaterne vises.

3. Hvis der vises en dialogboks med oplysninger, skal du klikke på OK.

4. Gem filen, og luk dialogboksen Forhåndskontrol.

5. Hvis du vil have vist Grundlæggende oplysninger fra revisionssporet, skal du klikke på
ikonet Standarder i navigationsruden til venstre. Benyt en af følgende fremgangsmåder i
panelet Standarder efter behov:

Du kan kontrollere, om den profil, der er brugt til dokumentet, er den samme som
profilen på dit lokale system, ved at klikke på Kontrollér fingeraftryk af profil. Hvis du
f.eks. har bedt en kunde om at bruge en bestemt profil, kan du bruge denne kontrol
til at få bekræftet, at den bliver brugt.

Hvis du vil fjerne revisionssporet, skal du klikke på Fjern forhåndskontrollens
revideringsspor og gemme filen.

6. Hvis du vil se yderligere oplysninger fra revisionssporet, skal du vælge Filer >
Egenskaber og klikke på Ekstra metadata under fanen Beskrivelse. Klik derefter på
Avanceret i dialogboksen. Udvid http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1 på listen. Ud
over de grundlæggende forhåndskontroloplysninger indeholder denne liste også en
oversigt over resultater samt dato og klokkeslæt for profilens oprettelse.

Du kan overskrive et eksisterende revisionsspor ved at integrere et nyt revisionsspor.

Relaterede links
Indstillinger for forhåndskontrolbesked

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Opret en resultatrapport

Du kan overføre resultaterne af en forhåndskontrol til forskellige typer rapporter. Du kan overføre resultaterne
til en tekstfil, en XML-fil eller en enkelt PDF-fil. En PDF-rapport kan bestå af en oversigt eller af detaljerede
oplysninger præsenteret på forskellige måder.

En PDF-rapport kan indeholde oplysninger om dokumentet og problemobjekter i dokumentets lag.
Sidstnævnte kan du slå fra og til i navigationsruden Lag.

Du kan også oprette en oversigtsliste over alle objekter og ressourcer, der er anvendt i PDF-filen.

Opret en rapport over resultater af forhåndskontrol

1. Klik på Opret rapport i panelet Resultater i dialogboksen Forhåndskontrol, eller vælg
Opret rapport i menuen Indstillinger.

2. Angiv et navn og en placering til rapporten. Suffikset "_report" føjes automatisk til
rapportens navn.

3. Vælg en rapporttype, og klik derefter på Gem.

Rapporttyper

Opretter en oversigt over problemer inklusive detaljer, der er vist ved hjælp af gennemsigtige
masker, kommentarer eller lag for hvert problemobjekt.

Komprimerer resultaterne af forhåndskontrollen i et kort dokument, der omfatter anvendte
løsninger, en resultatoversigt og dokumentoplysninger.

Rapporterer yderligere oplysninger om hvert problemobjekt, f.eks. hvor objektet er placeret
på siden. Problemer er fremhævet med gennemsigtige masker placerer en farvet maske, i stil med
en Photoshop-maske, over problemområderne for at fremhæve dem. Du kan ændre maskefarven via
Indstillinger for forhåndskontrol. Problemer er fremhævet med kommentarer indsætter resultater af
forhåndskontrol som kommentarer. Indstillingen Problemer er fremhævet som lag viser en opdeling af
filen i lag af uoverensstemmelser eller fundne objekter i henhold til de anvendte kriterier i selve
profilen. Et andet lag, med navnet Andre objekter, indeholder objekter, der ikke har noget at gøre
med den anvendte profil.
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Giver en struktureret rapport over procesforløb, hvor resultaterne er behandlet og fortolket.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til din trykleverandør.

Opretter en rapport i almindeligt tekstformat, hvor hver linje er indrykket alt efter hierarkiet i
dialogboksen Forhåndsresultater. Du kan åbne rapporten i et tekstredigeringsprogram.

Skjul eller vis lag i en PDF-rapport

1. Klik på knappen Lag  i PDF-rapportens navigationsrude for at åbne panelet Lag.

2. Udvid rapporten og klik i firkanten til venstre for et lagnavn under panelet Lag for at
skjule eller vise laget.

Om lagerrapporter

En lagerrapport viser de ressourcer, der er anvendt i en PDF-fil, herunder farverum, billeder mønstre,
skygger, metadata samt skrifttyper og glyffer i hver skrifttypefamilie. Relaterede oplysninger er grupperet
sammen og arrangeret på en PDF-side, så du kan søge efter og finde elementer. Du kan køre en
lagerrapport, inden eller efter at du kører en forhåndskontrol. I modsætning til en forhåndskontrols
resultatrapport, som kun giver oplysninger, der anmodes om af kontroller i den valgte profil, filtrerer en
lagerrapport ikke PDF-indholdet. En forhåndskontrols undersøgelsesrapport og lagerrapport kan til sammen
hjælpe dig med at identificere og løse problemer.

Oplysningerne i en lagerrapport kan være nyttige, når du udfører opgaver som disse:

Undersøger filer, der ser ud til at være usædvanlige, som f.eks. filer, der er oprettet af et
ukendt program, eller filer med langsom skærmopdatering eller kopier og sæt ind-
handlinger, der ikke fungerer.

Undersøger behandlingsproblemer, f.eks. hvis der ikke kan udskrives korrekt, eller
problemer, der opstår under farvekonvertering, udskydning, placering på en InDesign-side
osv.

Identificerer aspekter af en PDF-fil, der ikke er ideelle, f.eks. utilsigtet integrering af en
skrifttype på grund af et ikke-opdaget mellemrum på en masterside eller beskårne billeder
med eksterne billeddata eller objekter, der ikke har den forventede type (f.eks. type- eller
vektorobjekter konverteret til billeder eller flettet sammen med et billede).

Giver yderligere oplysninger om et objekt ud over dets tilstedeværelse. Du kan f.eks. ved
at finde en staffagefarve i lagerrapporten bestemme, om den bruges af den selv eller
sammen med andre farvestoffer, f.eks. i et duotone-billede. Eller du kan bestemme, hvilke
glyffer i en skrifttype der er integreret, hvordan de ser ud, og hvilket tegn de skal
repræsentere. Disse oplysninger kan være en hjælp til at løse en fejl med en manglende
glyf.

Undersøger XMP-metadata integreret i filen, f.eks. forfatter, opløsning, farverum,
copyright og nøgleord, som er anvendt i den. Disse oplysninger gemmes på en
standardiseret måde ved at bruge XMP-standarden (Extensible Metadata Platform).

Opret en oversigtsliste over PDF-indhold

1. Vælg Opret lager i menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.

2. Vælg de typer objekter og ressourcer, lageret skal indeholde. Ud over skrifttyper, farver,
billeder osv., kan du medtage følgende oplysninger:

Form XObjects

Objekter, der refereres til i en PDF-fil. Hvis en PDF-fil f.eks. indeholder mange
forekomster af det samme objekt, findes den som en enkelt ressource, der refereres til
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mange gange.

Medtag XMP-metadata

Indeholder oplysninger, der er integreret i PDF-filen, og som kan bruges af et program
eller en enhed, hvor XMP er aktiveret, i arbejdsprocessen. Disse oplysninger kan omfatte
meningsfulde beskrivelser og titler, søgbare nøgleord, forfatterens navn og
copyrightoplysninger. Hvis du vælger Medtag avancerede felter, kan du medtage de
felter og strukturer, der blev brugt til lagring af metadataene, ved hjælp af navneområder
og egenskaber. Disse avancerede oplysninger vises som en tekstbaseret trævisning af
alle XMP-dataene i PDF-filen, både for dokumentet og for de billeder i PDF-filen, som
XMP-metadataene findes for.

Du kan også få vist metadataene for PDF-dokumentet som en helhed i
dialogboksen Dokumentegenskaber. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen
Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata. Klik på Avanceret på listen til venstre for at
se de avancerede felter.  

3. (Valgfrit) Gem rapporten.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Om forhåndskontrolprofiler
Få vist profiler
Oprettelse af foretrukne profiler
Oversigt over dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil
Tilføj og fjern profiler
Importer eller eksporter forhåndskontrolprofiler
Lås, lås op, og beskyt profiler med adgangskode
Rediger profilindstillinger
Forhåndskontrol advarselsindstillinger
Vis en profiloversigt

Om forhåndskontrolprofiler
Hvor god forhåndskontrollen bliver afhænger af, hvor godt kontrolkriterierne er defineret. Kontrolkriterierne er samlet i en fil kaldet en
forhåndskontrolprofil. En forhåndskontrolprofil indeholder en eller flere kontroller, løsninger eller både kontroller og løsninger. Hver kontrol omfatter
et eller flere egenskabsudsagn, der validerer PDF-indholdet. Forhåndskontrollen viser kun en fejl, hvis alle egenskabsudsagnene i kontrollen har
fejl. Du kan bruge dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil til at angive, hvilke værdier du vil bruge, og hvordan uoverensstemmelser skal
håndteres. Du kan f.eks. vælge en profil, der rapporterer uoverensstemmelser, eller en, der automatisk retter en uoverensstemmelse i henhold til
dens angivne parametre. En profil med en løsning har det grå skruenøgleikon ved siden af sig.

Adobe Acrobat inkluderer flere foruddefinerede forhåndskontrolprofiler, der er inddelt i grupper som f.eks. Digital udskrivning, PDF-analyse,
Prepress samt PDF/A-, PDF/E- eller PDF/X-kompatibilitet. Du kan bruge de foruddefinerede forhåndsprofiler, som de er, eller tilpasse dem, så der
kan oprettes brugerdefinerede profiler. De kontroller, der udgør profilerne (kaldet regler i tidligere versioner af Acrobat) er ordnet efter kategori
såsom Dokument, Sider, Billeder osv. Hver kontrol i en kategori styrer en bestemt dokumentegenskab.

Du kan finde ud af, hvilke dokumentegenskaber forhåndskontrolprofilen analyserer, ved at gennemgå oplysningerne om hver markeret kontrol i
dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil. Disse oplysninger beskriver, hvilke kriterier kontrollen bruger til at analysere og, om muligt, rette en
dokumentegenskab.

Få vist profiler
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis dialogboksen Forhåndskontrol ikke er åben, skal du vælge Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol.

Hvis der vises et andet panel i dialogboksen Forhåndskontrol, skal du klikke på fanen Profiler.

2. Udvid profilgrupperne efter behov.

Listen indeholder alle foruddefinerede profiler samt alle de tilpassede profiler, du har oprettet.

Oprettelse af foretrukne profiler
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis dialogboksen Forhåndskontrol ikke er åben, skal du vælge Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol.

Hvis der vises et andet panel i dialogboksen Forhåndskontrol, skal du klikke på fanen Profiler.

2. Udvid grupperne efter behov.
3. Vælg en profil, klik på flaget ud for navnet, og vælg derefter Foretrukken.

Oversigt over dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil
Dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil viser alle tilgængelige profiler, og hvilke dokumentegenskaber der analyseres. Du kan i denne
dialogboks låse en profil og låse en profil op, oprette en ny gruppe til organisering af profiler samt angive kontrolkriterier. Du kan få adgang til
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yderligere indstillinger og oplysninger ved at udvide profilen.

Du kan åbne dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil ved at udvide en profilgruppe i dialogboksen Forhåndskontrol, markere en profil og
klikke på knappen Rediger (eller vælge Rediger forhåndskontrolprofiler i menuen Indstillinger).

Dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil
A.  Profil B.  Foruddefinerede kontrolsæt C.  Indstillinger under fanen Flere D.  Profilgrupper

Tilføj og fjern profiler
Du kan oprette dine egne brugerdefinerede forhåndskontrolprofiler. Se de eksisterende profiler igennem, før du opretter en ny profil helt fra
bunden, for at se, om nogen allerede giver de ønskede resultater. Hvis du har mulighed for det, bør du dublere en eksisterende profil og kun
ændre den relevante del.

En forhåndskontrolprofil skal indeholde mindst én kontrol eller løsning og én egenskab, der validerer PDF-indholdet. Når du bygger en kontrol op
helt fra bunden, kan du bruge allerede eksisterende egenskaber eller oprette nye egenskaber hen ad vejen. Når du opretter og ændrer profiler,
opnås det bedste resultat ved kun at tilføje så lige netop så mange kontroller, som du har brug for til validering af PDF-indholdet, og ved at sørge
for, at kontroller og egenskaber er helt enkle. Du kan f.eks. bruge en PDF/X-profil til at kontrollere bestemte kriterier og derefter tilføje kontroller,
der kontrollere for ikke-PDF/X-kriterier, som f.eks. billedopløsning.

Opret en profil

1. Klik på knappen Vælg profiler i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol .
2. Vælg Indstillinger > Opret ny forhåndsprofil.
3. Indtast et navn og formål til den nye profil, og angiv andre indstillinger efter behov.

Som standard vises nyoprettede profiler under gruppen Brugerdefinerede profiler, medmindre du tildeler dem til en anden
gruppe.

4. Udvid profilen i kolonnen til venstre.
5. Rediger kontroller (som angivet).
6. Tilføj yderligere kontroller og løsninger.

Dublering af en profil

1. Klik på knappen Vælg profiler i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol .
2. Vælg en eksisterende profil, og vælg Indstillinger > Dubleret forhåndskontrolprofil.

Dubletprofilen tilføjes i samme gruppe som den oprindelige profil.

Oprettelse af en profilgruppe
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1. Vælg Ny gruppe i menuen Grupper i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
2. Indtast et navn til gruppen, og klik på OK.

Bemærk! Hvis du vælger en gruppe af profiler, flyttes alle profiler til den nye gruppe.

Fjernelse af en profil
 Vælg profilen i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil, og klik på Slet .

Importer eller eksporter forhåndskontrolprofiler
Forhåndskontrol profiler kan deles med andre brugere. Trykningsleverandøren kan f.eks. give dem til deres kunder for at sikre, at opgaverne kan
gå igennem en kontrol, der er defineret af disse profiler, før opgaverne sendes af sted. Brugerne i en arbejdsgruppe kan oprette deres egne
profiler, så de på denne måde kan kontrollere et dokument, før de lægger det på internettet eller udskriver det på en specialprinter, eller for at
kontrollere egen produktion.

Når en profil skal udveksles, skal den pakkes til import og eksport. Pakken omfatter alle kontroller og egenskaber for den valgte profil.

Importer en forhåndskontrolprofil
1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Importer forhåndskontrolprofil fra menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.

Klik på ikonet Importér  i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.

2. Find filen for forhåndskontrolpakken (i kfg-format), og klik på Åbn. Profilen vises på listen Profiler i gruppen Importerede
profiler.

3. (Valgfrit) Hvis profilen er låst, skal du vælge Ulåst i pop op-menuen i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil. Du kan
redigere en profil, når den er blevet låst op.

4. (Valgfrit) Angiv adgangskoden, hvis du får besked på det.

Du kan også importere en forhåndskontrolprofil ved at trække filen til Acrobat-vinduet eller Acrobat-programikonet.

Eksport af en forhåndskontrolprofil
1. Omdøb evt. profilen (i dialogboksen Rediger profil), før du starter eksportprocessen.
2. Hvis du vil låse profilen, før du eksporterer den, skal du vælge Låst i pop op-menuen i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger

profil. Du kan også vælge Beskyttet med adgangskode og indtaste en adgangskode.
3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Vælg Eksporter forhåndskontrolprofil fra menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.

Klik på ikonet Eksportér  i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.

4. Angiv en placering til pakken, og klik derefter på Gem. Omdøb ikke filen.

Lås, lås op, og beskyt profiler med adgangskode
Du kan forhindre uautoriserede ændringer af forhåndskontrolprofiler ved at låse profilerne og tildele adgangskoder til dem. Det kan være en god
ide, hvis forhåndskontrolprofilerne deles af mange brugere. Du kan låse eller beskytte forhåndskontrolprofiler med adgangskode, når du opretter
dem eller når du gemmer forhåndskontrolprofilerne. Som standard er alle forhåndskontrolprofiler låst.

En forhåndskontrolprofil låses op

Lås en profil
1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
2. Vælg Låst i pop op-menuen øverst til venstre i dialogboksen.

Indstillingerne bliver utilgængelige.
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Beskyt en profil med adgangskode
1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
2. Vælg Beskyttet med adgangskode i pop op-menuen øverst til venstre i dialogboksen.
3. Indtast og tast adgangskoden igen, og klik på OK. Du kan bruge store og små bogstaver, tal eller skilletegn.

Indstillingerne bliver utilgængelige.

Lås op eller fjern beskyttelse af en profil
1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
2. Vælg Ulåst i pop op-menuen øverst til venstre i dialogboksen.
3. Indtast den korrekte adgangskode, hvis du bliver bedt om det, og klik på OK.

Rediger profilindstillinger
Du kan ændre indstillingerne for en enkelt profil.

Rediger generelle profilindstillinger
1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
2. Udvid profilgruppen, og vælg en profil.
3. Hvis profilen er låst, skal du vælge Ulåst i pop op-menuen.
4. Rediger de følgende indstillinger:

Indtast et nyt navn til profilen, og beskriv den i boksen Formål.

For at føje en beskyttelse med adgangskode til profilen skal du vælge Beskyttet med adgangskode i pop op-menuen.
Indtast og indtast adgangskoden igen, når du bliver bedt om det, og klik på OK. I modsat fald skal du vælge Ulåst.

Angiv dit navn og din e-mail-adresse.

Tildel profilen til en gruppe. Vælg en eksisterende gruppe fra menuen, eller vælg Ny gruppe, indtast et navn, og klik på
OK. Grupper sorteres alfabetisk.

5. Når du er færdig med at ændre en profil, der er beskyttet med adgangskode, skal du vælge Låst i pop op-menuen. Du kan
også beskytte den med adgangskode igen.

6. Klik på OK, eller klik på Gem for at gemme dine ændringer uden at lukke dialogboksen.

Rediger eksisterende kontrol- og advarselsindstillinger
1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil.
2. Udvid profilgruppen, og vælg en profil.
3. Hvis profilen er låst, skal du vælge Ulåst i pop op-menuen.
4. Udvid profilen for at få vist de egenskabsgrupper, der er tilgængelige for profilen.
5. Vælg en egenskabsgruppe.
6. Fastsæt indstillinger for at angive kriterierne for kontrollen. Indstillingerne varierer afhængigt af den valgte egenskabskategori

under profilen. Du kan vælge eller fravælge kriterier, redigere værdier eller aktivere en egenskab.
7. Vælg en advarselsindstilling i pop op-menuen for at angive, hvordan uoverensstemmelser skal håndteres under kontrollen.
8. Klik på OK, eller klik på Gem for at gemme dine ændringer uden at lukke dialogboksen.

Forhåndskontrol advarselsindstillinger
For hver kontrol i en profil skal du angive, hvordan uoverensstemmelser skal håndteres under kontrollen. Du kan vælge fra menuen ud for hvert
advarselsikon. Ikonet for advarslen vises ud for kontrollen i dialogboksen Forhåndskontrol.

Fejl Genererer en fejlmeddelelse for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg denne indstilling for
uoverensstemmelser, der skal rettes, før du kan fortsætte til næste fase i procesforløbet.
Advarsel Genererer en advarsel for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg indstillingen for
uoverensstemmelser, som du ønsker besked om, og som muligvis skal rettes, før den endelige udskrivning.
Info Genererer en almindelig besked for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg indstillingen for
uoverensstemmelser, som du ønsker besked om, men som ikke kræver rettelse, før den endelige udskrivning.
Inaktiv Genererer ikke en advarsel for den pågældende kontrol (eller kontroller i den pågældende kategori). Vælg denne indstilling for
uoverensstemmelser, der ikke har nogen indflydelse på outputkvaliteten af PDF- dokumentet. Du skal ændre tilstanden fra Inaktiv til en af de andre
tilstande for at gøre tekstboksene tilgængelige.



 

Til toppenVis en profiloversigt
Du kan få vist en beskrivelse af hver kontrol og den kontrolkriterier for en given profil ved at oprette en profiloversigt.

 Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol, eller vælg Opret profiloversigt i menuen Indstillinger.

En profiloversigt er en PDF-fil.

Flere hjælpeemner
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Konvertering af PDF-filer til PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Du kan kontrollere PDF-indhold i forhold til PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier. Du kan også
gemme en kopi af PDF-filen som PDF/X, PDF/A eller PDF/E, hvis den stemmer overens med de angivne
krav. Under visse omstændigheder kræves f.eks. en ICC-profil, der beskriver destinationsenheden, for at
overholde standarderne PDF/X-1a, PDF/X-3 og PDF/X-4. Hvis der ikke er en ICC-outputprofil indeholdt i dit
dokument, kan du lægge en ind, før du gemmer.

Du kan konvertere en PDF-fil til en kompatibel standard-PDF-fil ved hjælp af guiden Standarder. Denne
guide viser beskrivelser af hensigten med de forskellige formater i løbet af processen. Hvis du kender
standarderne, kan du bruge en indbygget profil eller en profil, der er oprettet via guiden, til at konvertere en
PDF-fil med.

Du kan også oprette PDF/X-, - og PDF/A-kompatible filer ved hjælp af Acrobat Distiller.

Konvertere til PDF/X, PDF/A eller PDF/E ved hjælp af en profil

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

Værktøjssættet til produktion til udskrivning vises i den højre rude.

2. Klik på Forhåndskontrol.

Dialogboksen Forhåndskontrol vises.

3. Klik på Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

4. Udvid en kompatibilitetsprofil, og vælg den ønskede profil. Vælg f.eks. Konverter til
PDF/A-1b under PDF/A-kompatibilitet.

5. Klik på Analyser og løs.

6. Klik på Gem for at konvertere filen ud fra den valgte profil. 

Konvertere til PDF/X, PDF/A eller PDF/E ved hjælp af en guide

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

Værktøjssættet til produktion til udskrivning vises i den højre rude.

2. Klik på Forhåndskontrol.
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Dialogboksen Forhåndskontrol vises.

3. Klik på Standarder i dialogboksen Forhåndskontrol.

4. Vælg Gem som PDF/X, Gem som PDF/A eller Gem som PDF/E, og klik derefter på
Fortsæt.

5. Vælg den ønskede version, og klik på Fortsæt.

6. Vælg en konverteringsprofil og en af de tilgængelige visnings- eller
udskrivningsbetingelser.

7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Markér afkrydsningsfeltet Anvend rettelser for at anvende rettelser under
konverteringen.

Klik på ikonet med spørgsmålstegnet for at se en liste over de anvendte løsninger.

Klik på Gem som profil for at gemme profilen.

Klik på Gem som for at konvertere PDF-filen på grundlag af den valgte profil og de
valgte indstillinger.

Hvis konverteringen lykkes, vises et grønt afkrydsningsmærke i dialogboksen Forhåndskontrol. Hvis
konverteringen ikke lykkes, vises et rødt X i dialogboksen Forhåndskontrol.

Kontroller en PDF-fil i forhold til PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller
PDF/E-kriterier

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- og PDF/E-filer kan oprettes på forskellige måder, f.eks. ved at bruge Acrobat
Distiller eller med kommandoen Filer > Gem som andet. Hvis du åbner et PDF-dokument, som overholder en
af disse standarder, kan du få vist oplysningerne om standarden i navigationsruden. (Vælg Vis > Vis/skjul >

Navigationsruder, og klik derefter på Standarder .) Menuen og panelet Standarder er kun tilgængelige,
hvis PDF-filen overholder en standard. Standardpanelet findes i alle versioner (DC, Std og endda Reader).
Funktionen Kontrollér bekræftelse findes dog kun i Acrobat DC.

Conformance-oplysningerne angiver den standard, der blev brugt til at oprette filen, ISO-navnet, og om filen
er blevet verificeret som PDF/X-, PDF/A-; PDF/VT-, PDF/UD- eller PDF/E-kompatibel. Oplysningerne om
outputmåden angiver farveindstillingerne, der er knyttet til filen. Du kan verificere filens overensstemmelse
med standarden ved at klikke på Bekræft overensstemmelse.

Fjerne PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-oplysninger

Du kan fjerne alle PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-specifikke oplysninger, såsom outputbetingelse eller
GTS_PDFX-versionsnøgle. Denne handling er praktisk, hvis en fil er blevet ændret, hvis du gerne vil starte
forfra, eller hvis en ICC-profil gør filen for stor.

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

Værktøjssættet til produktion til udskrivning vises i den højre rude.

2. Klik på Forhåndskontrol.

Dialogboksen Forhåndskontrol vises.

3. Klik på Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

4. Udvid en kompatibilitetsprofil, og vælg indstillingen Fjern -oplysninger. Vælg f.eks. Fjern
PDF/A-oplysninger under PDF/A-kompatibilitet.

5. Klik på Analyser og løs.
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6. Vælg en placering for at gemme filen, og klik på Gem. 

Hvis handlingen lykkedes, vises der et grønt flueben på fanen Resultater i dialogboksen Forhåndskontrol.
Hvis handlingen mislykkedes, vises der et rødt X på fanen Resultater i dialogboksen Forhåndskontrol.

Adobe anbefaler derudover
Adobe PDF-indstillinger
Om PDF/X-, PDF/E- og PDF/A-standarder
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Om outputmåder

En outputmåde beskriver den endelige destinationsenhed, du vil bruge til at gengive farven i et PDF-
dokument, f.eks. separationsudskrivningsenheden. Outputmåder tilsidesætter arbejdsrum under visning og
udskrivning, men de konverterer ikke farverne i PDF-dokumentet.

I en PDF/X1-a-arbejdsproces beskriver outputmåden CMYK-arbejdsrummet. I en PDF/X-3-
arbejdsproces bruges den integrerede ICC-profil i outputmåden til at konvertere alle objekter dynamisk med
farvestyrede farver til ICC-profilens farverum i outputmåden. Det vil i de fleste tilfælde være CMYK, men kan
også være RGB eller Gråtone.

Der findes to forskellige typer outputmåder: Det ene er en integreret enhedsprofil, som definerer
destinationsenhedens farverum, f.eks. U.S. Web Coated (SWOP) v2, og det andet er en navngivet fil, der
definerer destinationsfarverummet og normalt nævner et standardoutputforhold. Hvis du bruger en navngivet
outputmåde i stedet for en integreret profil, kan det være med til at reducere en PDF-fils størrelse, men dette
er typisk kun muligt for PDF/X-1a-filer eller PDF/X-3-filer, som ikke indeholder farvestyrede farver.

Du medtager outputmåder, når du opretter PDF/X-filen (eller PDF/A) ved hjælp af panelet Standarder i
dialogboksen Indstillinger for Adobe PDF. (Du kan få adgang til Indstillinger for Adobe PDF på forskellige
måder, afhængigt af det program du bruger) Du kan også bruge ekstramoduler fra tredjepartsudbydere for at
medtage outputmåder. For dokumenter med navngivne outputformål i stedet for integrerede profiler leder
programmet efter den farveprofil, der er knyttet sammen med det navngivne outputformål.

Opret outputmåder

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol. Vælg en af følgende
fremgangsmåder på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol:

Hvis du vil oprette en ny outputmåde fra bunden af, skal du klikke på ikonet Opret en
ny outputmåde .

Hvis du vil oprette en outputmåde ud fra en eksisterende outputmåde, skal du vælge
en indstilling på listen til venstre og derefter klikke på ikonet Dubler markeret
outputmåde . Der føjes automatisk et tal til navnet på den dublerede outputmåde.

2. Angiv de ønskede indstillinger for outputmåde.



  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

Til toppen

Til toppen

Udtræk en outputmåde til senere brug

Du kan udtrække en integreret outputmåde fra en anden PDF-fil og derefter føje den til listen over
outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol.

1. Klik på Hent på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol.

2. Find filen med den integrerede outputmåde, du ønsker, og åbn den.

Outputmåden vises i slutningen af listen med et navn, der angiver, at den blev hentet fra en særlig filtype,
f.eks. "Hentede outputmåde fra PDF/X-fil."

Eksportér en ICC-profil fra en outputmåde

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol. Vælg outputmåden
på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol, og klik på Eksportér ICC-profil.

2. Angiv et navn og en placering, og klik på Gem.

ICC-profilen vises sammen med de andre ICC-profiler i mappen Profiler.

Slet en outputmåde

1. Vælg outputmåden på fanen Outputmåder i Indstillinger for forhåndskontrol, og klik på
Slet .

2. Bekræft sletning.

Relaterede links
Adobe PDF-indstillinger
Indstillinger for forhåndskontrol
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Om løsninger i forhåndskontrol
Føj løsninger til en profil
Oversigt over dialogboksen Rediger løsninger
Opret eller rediger løsninger
Oprette foretrukne, enkelte løsninger

Om løsninger i forhåndskontrol

Du kan bruge værktøjet Forhåndskontrol til at rette mange fejl i et dokument. Hvis du vil det, skal du føje
fejlkorrektioner, som kaldes løsninger, til en profil. Løsningen retter automatisk problemet, hvis det er muligt,
eller giver dig oplysninger, så du kan rette problemet i kildefilen. En profil med en løsning har det grå
skruenøgleikon ved siden af sig. Et omrids af en skruenøgle betyder, at der ikke er knyttet løsninger til
profilen.

Forhåndskontrol indeholder flere foruddefinerede løsninger, som du kan føje til en profil. Disse dækker en
lang række fejl, som påvirker farve, skrifttyper, billeder, trykning, overholdelse af internationale standarder
som PDF/X og PDF/A, og andre områder. Forhåndskontrol indeholder også en værktøjskasse til oprettelse af
dine egne enkelte løsninger.

En løsning ændrer dokumentet permanent.

Løsninger kan f.eks. udføre følgende handlinger for at rette fejl:

Konverterer farverum på samme måde, som funktionen Konverter farve gør.

Reparer dokumenter, og eliminer unødvendigt indhold for at reducere filstørrelsen,
ligesom PDF Optimizer gør.

Konverter PDF-dokumentet til en anden version.

Gør fine streger bredere.

Sammenkopier gennemsigtighed.

Fjern objekter uden for trim- og bleedbokse.

Forbered PDF-filen til PDF/X-, PDF/E- eller PDF/A-konvertering.

Angiv dokumentoplysninger.

Føj løsninger til en profil

Værktøjet Forhåndskontrol indeholder en samling løsninger, som kan føjes til en profil. Disse er alle
tilgængelige i afsnittet Løsninger i hver profil.

1. Åbn dialogboksen Forhåndskontrol (Værktøjer > Produktion til udskrivning >
Forhåndskontrol), vælg en profil, og klik på linket Rediger ud for profilnavnet.
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2. Udvid kategorien med den ønskede profil, og udvid derefter profilen.

3. Lås om nødvendigt profilen op, så du kan ændre den. Vælg Lås op i pop op-menuen
øverst.

4. Vælg Løsninger i elementerne under profilen.

Løsninger er tilgængelige i afsnittet Løsninger i hver profil.

5. Marker en løsning i kolonnen til højre, og klik på pilen, der vender mod venstre for at
flytte løsningen til kolonnen til venstre.

Du kan tilføje så mange løsninger, du vil.

Hvis du vil fjerne en løsning fra en profil, skal du markere løsningen på listen
til venstre og klikke på den pil, der vender mod højre.

Oversigt over dialogboksen Rediger løsninger
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Dialogboksen Rediger løsning angiver de typer foruddefinerede løsninger, du kan føje til en profil, samt de
værdier, der er knyttet til hver løsning. Du kan bruge dialogboksen Rediger løsning til at ændre de værdier,
der er knyttet til en løsning, eller oprette en brugerdefineret løsning, som er baseret på en eksisterende.
Løsninger er ligesom kontroller organiseret efter kategorier.

Dialogboksen <span class="uicontrol" >Rediger løsning</span>

A. Løsningsnavn B. Løsningskategorier C. Løsningskriterier D. Knap til at få vist de profiler, der bruger
løsningen E. Søg F. Områder i løsningen, der kan ændres 

Opret eller rediger løsninger

Du kan oprette en brugerdefineret løsning til bestemte job eller outputenheder. De indstillinger, du angiver,
fastsætter f.eks. den anvendte outputmåde, de farvekonverteringer, der udføres, hvordan billeder
komprimeres og samples samt det PDF-kompatibilitetsniveau, PDF-filen skal understøtte. Selvom du kan
ændre alle foruddefinerede løsninger, så længe de er låst op, er det bedre at dublere en eksisterende løsning
og ændre dens værdier. Denne teknik er praktisk, hvis løsningen tilhører flere låste profiler, og du ikke vil
finde og låse alle disse profiler op. En dubleret løsning er som standard ulåst, fordi den endnu ikke tilhører en
profil. Du kan også oprette en enkelt løsning, som hurtigt kan køres, uden at den indgår i en profil.

Oprette en løsning til en profil

1. Klik på knappen Vælg profiler  i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.

2. Vælg en profil, og klik på knappen Rediger ud for profilens navn.

3. Vælg Løsninger under profilen i venstre side af dialogboksen.

4. Vælg evt. Ulåst i pop op-menuen.

5. Klik på ikonet Ny  under Løsninger i denne profil.

6. Navngiv løsningen, og angiv kriterierne.

Opret en løsning baseret på en eksisterende løsning
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1. Følg trin 1 til 4 for at oprette en løsning til en profil.

2. Vælg den løsning, du vil ændre, i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil, og klik
på knappen  Dubler  til højre.

3. Rediger oplysningerne efter behov i dialogboksen Dubler løsning, eller opret en ny
kolonne.

4. Klik på Brug for at se de profiler, der på nuværende tidspunkt bruger denne løsning. Du
skal måske låse andre profiler op, før du kan ændre løsningen.

5. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:

Hvis du vil omdøbe løsningen, skal du skrive i boksen Navn øverst.

Hvis du vil ændre håndteringen af en fejl, skal du angive indstillinger eller værdier for
hver udvalgt løsningsindstilling.

Oprette en enkelt løsning

1. Klik på knappen Vælg enkelte løsninger  i panelet Profiler i dialogboksen
Forhåndskontrol.

2. Vælg Indstillinger > Opret ny løsning.

3. Navngiv løsningen, og angiv kriterierne.

Den nye løsning vises i den gruppe, der er relevant for dens kategori og type.

Dublere en enkelt løsning

1. Klik på knappen Vælg enkelte løsninger  i panelet Profiler i dialogboksen
Forhåndskontrol.

2. Vælg en eksisterende løsning, og vælg Indstillinger > Dubleret
forhåndskontrolløsning.

Oprette foretrukne, enkelte løsninger

1. Klik på knappen Vælg enkelte løsninger  i panelet Profiler i dialogboksen
Forhåndskontrol.

2. Udvid grupperne efter behov.

3. Vælg en enkelt løsning, klik på flaget ud for navnet, og vælg derefter Foretrukken.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Automatisering af dokumentanalyse med handlinger for droplet
eller forhåndskontrol (Acrobat Pro DC)

Til toppen

Bemærk:

Til toppen

Om slipværktøjer og handlinger
Opret og rediger et slipværktøj til at køre en forhåndskontrol

Om slipværktøjer og handlinger

Hvis du ofte bruger den samme forhåndskontrolprofil til at kontrollere dokumenter, kan du bruge et slipværktøj
eller en forhåndskontrolhandling til at behandle filer.

Et slipværktøj i Forhåndskontrol er et lille program, der kører en forhåndskontrol på en eller flere PDF-filer,

som du trækker og slipper på ikonet for slipværktøjet . Du kan gemme et slipværktøj på skrivebordet eller
et andet sted på din computer.

Som med slipværktøjer kan du benytte en forhåndskontrolhandling til at kontrollere flere filer ad gangen,
adskille problemfri filer fra problemfiler og oprette rapporter på angivne steder. Derudover kan du også bruge
lynmapper til at konvertere flere filtyper (JPEG, HTML, RTF m.fl.) til PDF eller til PDF/X ved hjælp af de
konverteringsindstillinger, du angiver; kontrollere filerne ved hjælp af angivne profiler; samt oprette output for
dem i alle Acrobat-understøttede formater, bl.a. PDF og PostScript.

Hvis du kun kontrollerer filer, har du formentlig ikke behov for at gemme ændringer eller kopier i
outputmapper.

Opret og rediger et slipværktøj til at køre en forhåndskontrol

Når du kontrollerer filer ved hjælp af et slipværktøj, kan du adskille problemfri filer fra problemfiler og se
resultaterne i en valgfri rapport.

Opret et slipværktøj

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol, og derefter Opret
forhåndskontrolslipværktøj i menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol.

2. Vælg en forhåndskontrolprofil i pop op-menuen. Opret en ny forhåndskontrolprofil, hvis
den profil, du skal bruge, ikke er angivet.

3. Angiv indstillinger til håndtering af PDF-filerne efter forhåndskontrol, og gem derefter
slipværktøjet.

Rediger indstillinger for slipværktøj

1. Dobbeltklik på ikonet for slipværktøj , eller vælg Rediger
forhåndskontrolslipværktøj i menuen Indstillinger i dialogboksen Forhåndskontrol
(Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol).
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Bemærk:

Bevar profilen [profil]

Hent

Rediger profil

Kør Forhåndskontrolprofil uden at anvende løsninger

Kopiér PDF-fil

Flyt PDF-fil

Gem alias for PDF-fil

Opret rapport og gem i mappen til vellykkede handlinger/fejlmappen

Indstillinger

Mappe til vellykkede handlinger/fejlmappe

Vis en oversigts-PDF

2. Rediger de indstillinger, du vil ændre, og gem derefter slipværktøjet.

Indstillinger for slipværktøj

Brug indstillingerne for slipværktøjet til at angive, hvordan værktøjet Forhåndskontrol skal behandle PDF-filer,
når du trækker og slipper dem på ikonet for slipværktøjet.

Du angiver også disse indstillinger, når du udfører en forhåndskontrol ved hjælp af funktionen
Handlinger. (Se Guiden Handling.)

(Rediger indstillinger for slipværktøj) Bruger den valgte profil til forhåndskontrollen.

(Rediger indstillinger for slipværktøj) Indsætter den profil, der bruges i slipværktøjet, i profillisten under
kategorien Importerede profiler.

(Rediger indstillinger for slipværktøj) Indeholder en menu med alle tilgængelige profiler. Du
kan vælge en anden profil for forhåndskontrollen.

Kontroller og rapporterer om problemer uden at
rette dem. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger en profil, der inkluderer en løsning, der skal
rette problemer.

Anbringer en kopi af PDF-filen i mappen til vellykkede handlinger eller fejlmappen.

Flytter den kontrollerede PDF-fil til mappen til vellykkede handlinger eller fejlmappen.

Placerer et hyperlink til PDF-filen i Mappe til vellykkede handlinger eller i Fejlmappe,
så den oprindelige fil ikke flyttes fra dens placering.

Giver dig mulighed for at angive
rapporttypen og omfanget af oplysninger. Denne rapport angiver resultaterne af forhåndskontrollen.

Giver dig mulighed for at ændre rapportindstillinger.

Giver dig mulighed for at angive en mappe og placering af
filerne samt valgfri rapporter.

Opretter en rapport over filer, der genererede uoverensstemmelser under kontrollen.
Rapporten angiver placeringen af hver fil. Stien til filen er et aktivt link.

Relaterede links
Guiden Handling
Opret en resultatrapport

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
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Analyse af dokumenter med værktøjet Forhåndskontrol (Acrobat
Pro DC)

Til toppen

Til toppen

Om forhåndskontroller
Dialogboksen Forhåndskontrol
Kør en forhåndskontrol
Indstillinger for forhåndskontrol

Du kan sikre dig, at Adobe® PDF-dokumentet kun indeholder de funktioner, de skrifttyper og den formatering,
du har angivet, ved at bruge værktøjet Forhåndskontrol til at undersøge og i visse tilfælde rette indholdet af
dokumentet.

Om forhåndskontroller

Værktøjet Forhåndskontrol analyserer indholdet i en PDF-fil for at bestemme dens gyldighed i forbindelse
med trykproduktion og en række andre forhold, du kan angive. Forhåndskontrol undersøger filen i forhold til et
sæt brugerdefinerede værdier kaldet forhåndskontrolprofiler. Afhængigt af profilen kan forhåndskontrollen
også rette bestemte fejl. Forhåndskontrol kører også kontroller og løsninger på synlige områder eller
bestemte objekter og gør PDF-filer kompatible med en række forskellige standarder.

Forhåndskontrol identificerer problemer med farver, skrifttyper, gennemsigtighed, billedopløsning,
farvedækning, kompatibilitet med PDF-versioner m.m. Forhåndskontrol indeholder også værktøjer til at
undersøge PDF-syntaks eller den faktiske PDF-struktur i et dokument.

Inden du kan bruge værktøjet Forhåndskontrol eller oprette et PDF-dokument til udskrivning, bør du følge
disse anbefalinger:

Hvis du har oprettet PDF-filer ved hjælp af Acrobat Distiller, InDesign eller Illustrator, skal
du optimere dem til udskrivning eller trykning. Brug enten de foruddefinerede indstillinger i
Distiller eller InDesign PDF-typografier eller indstillinger, som dit trykkeri har leveret.

Alle skrifttyper fra det program, der genererede dokumentet, integreres Integrering sikrer,
at skrifttyperne ikke erstattes.

Dialogboksen Forhåndskontrol

Brug dialogboksen Forhåndskontrol til at kontrollere alle aspekter af forhåndskontrollen. Hvis panelet
Produktion til udskrivning ikke kan ses i den højre rude, skal du vælge Værktøjer > Produktion til
udskrivning. Vælg derefter Forhåndskontrol i den højre rude.



Til toppen

Dialogboksen Forhåndskontrol

A. Visninger B. Profiler, kontroller eller løsninger til Forhåndskontrol C. Vis Indstillingsalarmer (slået fra som
standard) D. Grupper E. Profilbeskrivelse 

Kør en forhåndskontrol

Du kan bruge eller ændre en eksisterende profil eller oprette din egen

1. Åbn PDF'en, og vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning > Forhåndskontrol i
den højre rude.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du vil se en liste over tilgængelige profiler, skal du klikke på knappen Vælg

profiler .

Hvis du vil se en liste over tilgængelige kontroller, skal du klikke på knappen Vælg

enkelte kontroller .

Hvis du vil se en liste over tilgængelige løsninger, skal du klikke på knappen Vælg

enkelte løsninger .

3. Brug menuen til at angive, om du vil se alle, dine foretrukne, de senest benyttede, de
oftest benyttede eller en af de tilgængelige kategorier.

4. Vælg en profil, kontrol eller løsning på listen for at se dens beskrivelse.

Profiler er organiseret i grupper, som du kan udvide og skjule. Profiler med det grå
skruenøgleikon indeholder løsninger, som kan rette fejl i din fil.

Du kan også bruge boksen Find til at søge efter en profil, kontrol eller løsning.

5. (Valgfrit) Vælg en profil eller enkelt kontrol, udvid Yderligere indstillinger, og benyt den
relevante fremgangsmåde nedenfor:

Angiv, om kontrollen skal begrænses til synlige lag. Hvis denne indstilling vælges,
deaktiveres eventuelle løsninger.

Angiv et sideinterval, der skal kontrolleres.

6. Hvis du har valgt en profil, skal du klikke på Analyser for at køre kontrollen uden at rette
fejl eller klikke på Analyser og ret for at identificere og afhjælpe problemerne. Hvis du
har valgt en enkelt kontrol, er det kun indstillingen Analyser, der er tilgængelig. Hvis du
har valgt en enkelt løsning, skal du klikke på Ret for at starte en løsning.
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Maksimalt antal resultater der skal vises pr. kontroltype.

Graden af detaljer ved visning af resultater

Vis "Advarsel om visningsindstillinger", hvis visningen ikke er indstillet til højeste kvalitet

Navn

Profil for outputmåde (ICC-profil)

Id for outputbetingelse

Registreringsdatabase

Outputbetingelse

Du kan også udføre forhåndskontrollen ved at dobbeltklikke på en profil på listen. Hvis
du dobbeltklikker på filen, anvendes løsningerne på profiler, der indeholder løsninger.

Indstillinger for forhåndskontrol

Brug dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol til at angive, hvordan resultater skal rapporteres, og angive
outputmåde i forbindelse med oprettelse af PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-filer. En PDF-fil kan have en
integreret outputmåde, der indeholder en ICC-profil.

Du åbner dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol ved at vælge Indstillinger > Indstillinger for
forhåndskontrol i dialogboksen Forhåndskontrol.

Fanen Generelt

Fanen Generelt indeholder indstillinger til angivelse af, hvordan dialogbokselementer og forhåndsresultater
vises.

Angiver, hvor mange forekomster af en
uoverensstemmelse der vises i resultatlisten. Brug indstillingen Pr. side (under "Yderligere forekomster") for at
indlejre yderligere resultater under afsnittet Yderligere forekomster på resultatlisten. Det maksimale antal
resultater for et dokument er 25.000.

Angiver, i hvor høj grad detaljer vises på listen over Resultater
af forhåndskontrol. Du kan undlade at angive detaljer, kun angive vigtige detaljer eller angive alle detaljer.

Viser et
advarselsikon øverst i dialogboksen Forhåndskontrol, hvis visningen ikke er indstillet til højeste kvalitet. Du
kan klikke på advarselsikonet for at se en liste over advarslerne. Klik på Juster for automatisk at justere
indstillingerne for optimeret pålidelighed i visningen af det valgte PDF-dokument.

Indstillinger for outputmåde

Du kan angive følgende indstillinger på fanen Outputmåder i dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol. Få
flere oplysninger om, hvordan du bruger outputmåder, under Outputmåder.

Navnet på outputmåden.

ICC-profilen, der beskriver den særlige udskrivningsbetingelse, som
dokumentet er blevet forberedt til, og som kræves for at overholde PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-standarden.
Klik på Gennemse for at vælge en profil i standardmappen Profiler.

Referencenavnet, der er angivet af ICC-registreringsdatabasen for registrerede
standardbetingelser for udskrivning. Vælg et id fra listen med outputbetingelser – der vises en tilhørende
beskrivelse i boksen Outputbetingelse – eller vælg Brugerdefineret, og opret dit eget id.

Den URL-adresse, hvor du kan finde yderligere oplysninger om profilnavnet på
outputmåden. Til standardbetingelser for udskrivning, der er registreret med ICC, skal denne post være
http://www.color.org/.

En beskrivelse af den tiltænkte udskrivningsbetingelse for jobbet, herunder

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/output-intents-pdfs-acrobat-pro.html#output_intents_in_pdfs_acrobat_pro
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URL-adresse til ICC-profil for PDF/X-4p

Låst

Problemer er fremhævet med gennemsigtige mærker

Farve/opacitet

Tegn ramme for afgrænsningsområde

Farve/Stregtype/Effektiv stregbredde

udskrivningstype (f.eks. offset), filmemulsion, papirtype og rasterfrekvens. Du kan ændre denne beskrivelse i
forbindelse med outputbetingelser, du redigerer eller opretter fra bunden.

Den URL-adresse, som leverer oplysninger om outputmåde til
PDF/X-4p-filtyper.

Denne indstilling er en sikkerhedsforanstaltning mod fejlagtig ændring af outputmåden. Alle tekstfelterne
er nedtonet.

Fanen Fremhævning

Fanen Fremhævning indeholder indstillinger til identifikation af problemobjekter på en PDF-side.
Indstillingerne for Fremhævning styrer udseendet af masker i maskerapporter. De styrer også udseendet af
linjer på skærmen, når du dobbeltklikker på Fremhævning i vinduet Forhåndskontrolresultater. Du angiver
fremhævningsegenskaber for hver type advarsel: Fejl, advarsel og oplysninger.

Identificerer problemer ved at fremhæve dem. Hvis
denne indstilling er fravalgt, fremhæves ikke-problematisk indhold, mens problematisk indhold ikke
fremhæves.

Klik på Farve for at vælge farver fra et farvespektrum. Angiv farvens opacitet.

Tegner de samme linjer i en maskerapport, som du ser på
skærmen, når du dobbeltklikker på et resultat i vinduet Forhåndskontrolresultater. Denne indstilling er
velegnet til at identificere objekter i en maskerapport, når et billede fylder hele siden. Du vil i dette tilfælde
ikke kunne se masken, men du vil kunne se linjerne omkring objekter.

Klik på Farve for at vælge farver fra et farvespektrum. Klik på
Stregtype for at vælge stregmønstret (linjer, punkter eller tankestreger). Angiv stregbredden (tykkelse).

Relaterede links
Vælg en Adobe PDF-forudindstilling for konvertering af filer
Adgang til og integration af skrifttyper ved hjælp af Distiller

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Avancerede forhåndskontrolsinspiceringer (Acrobat Pro DC)
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Bemærk:

Til toppen

Bemærk:

Vise forhåndskontrolproblemer i PDF-strukturen
Gennemse den interne PDF-struktur
Gennemse den interne skrifttypestruktur

Artikel med links til alle emner om Forhåndskontrol
Analyse af dokumenter med værktøjet Forhåndskontrol (Acrobat Pro DC)

Vise forhåndskontrolproblemer i PDF-strukturen

Yderligere oplysninger om PDF-struktur finder du i dokumenterne i Adobe PDF Technology Center på
www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_dk (kun på engelsk). Hvis du har dybere indsigt i PDF-
filformatet, kan du undersøge den interne struktur i PDF-filen og dens skrifttyper for at finde den tekniske
årsag til eventuelle uoverensstemmelser i en forhåndskontrol. Forhåndskontrol indeholder tre indstillinger til
dybdegående kontrol af et PDF-dokument. Brugere med tekniske færdigheder kan bruge disse værktøjer til at
analysere de objekter og skrifttyper, der forårsagede en uoverensstemmelse.

Det er vigtigt, at du har tilbundsgående viden om skrifttypers interne strukturer og skrifttypespecifikationer for
Type 1-, TrueType- og OpenType-skrifttyper. Skrifttypespecifikationerne er angivet i bibliografien til
vejledningen.

Du kan navigere i PDF-dokumentet og skrifttyperne i vinduet, der åbnes, men du kan ikke
redigere PDF-strukturen eller skrifttyperne.

Gennemse den interne PDF-struktur

Vis strukturen i et PDF-dokument, som den er defineret af indholdsstrømme og cos-objekter, i et træarray.
Indholdsstrømme repræsenterer sider, formular-XObjects, Type 3-skrifttypetegn og udseendet af
kommentarer og formularfelter. Cos-objekter omfatter elementer som farverum, billeder og XObjects.

Kontroller PDF-syntaks, få vist resultaterne af en løsning, eller bestem årsagen til en uoverensstemmelse.
Vælg mellem fem visningstilstande, der organiserer indholdsstrømme på forskellige måder. Du kan ikke
redigere PDF-filen i vinduet Intern PDF-struktur.

I kodede PDF-dokumenter skal den interne struktur ikke forveksles med den logiske struktur, der
forbedrer tilgængeligheden for svagsynede eller blinde læsere. Den interne struktur indeholder som
delmængde alle objekter i dokumentet, herunder koder.

Inden du kan se den interne PDF-struktur igennem, skal du køre en forhåndskontrol.

1. Vælg Gennemse intern PDF-struktur i menuen Indstillinger i vinduet Forhåndskontrol.

Vinduet Intern PDF-struktur åbnes med en trævisning af dokumentoplysningerne og
dokumentkataloget (roden i dokumentets objekthierarki).

2. Udvid hvert træelement for at se dokumentstrukturen.

3. Klik på knappen Side for at se hver sides struktur.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_dk


Klassisk 

Q 

BMC 

BT/ET 

Tekststump

Til toppen

Få vist gitter

Få vist bokse

4. Hvis du vil ændre måden, hvorpå indholdsstrømme vises i trævisningen, skal du vælge
en visningstilstand på værktøjslinjen:

Viser indholdsstrømmen som en sekvens af operatorer for sideindhold. Udvid
undertræet, så en operator kan se dets operander. Dette er standardvisningen.

Grupperer alle operatorer i indholdsstrømmen, der tilhører samme indlejringsniveau
for grafiktilstand i et par q/Q-operatorer. Udvid undertræet for et q/Q-par for at se
operatoren og parametrene indeni.

Svarer til Q, men arrangerer indholdsstrømme efter indlejringsniveauer for
markeret indhold (BMC/EMC).

Arrangerer indholdsstrømme efter tekstblokke, der er omgivet af BT- og ET-
operatorer.

Viser indholdsstrømme som en række tekststumper. En tekststump er en
sammenhængende gruppe objekter, der har samme grafiktilstand. I denne visning
repræsenterer hver tekststump en type tegnehandling (f.eks. maleområde) og dens
grafiktilstand.

Gennemse den interne skrifttypestruktur

Se den interne struktur i integrerede skrifttyper i et PDF-dokument i en mere detaljeret udgave end
forhåndsresultaterne ved hjælp af en grafisk visning, der viser konturen og koordinaterne for hver glyf. Du kan
bestemme kilden til forskellige forhåndskontrolproblemer, f.eks. uoverensstemmelser, der er forårsaget af
inkonsekvente glyfbredder.

Inden du kan se den interne skrifttypestruktur igennem, skal du køre en forhåndskontrol.

1. Vælg Gennemse intern struktur i alle dokumentets skrifttyper i menuen Indstillinger i
vinduet Forhåndskontrol.

Hvis du vil have vist strukturen i en enkelt skrifttype, skal du udvide posten Skrifttyper
i Resultater > Oversigt. Vælg derefter en skrifttype, og vælg Gennemse intern
skrifttypestruktur i menuen Indstillinger.

2. Klik på en af følgende knapper for at se glyfoplysningerne:

Viser begyndelsespunktet for glyffens koordinatrum, hvilket er angivet af to
grønne vinkelrette linjer.

Viser det område, der er brugt af den valgte glyf, og det maksimale
område, der er brugt af alle glyffer, ved hjælp af blå linjer, der falder sammen øverst og
nederst.
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Få vist udfyldning

Få vist punkter 

Få vist markør

Viser områderne af en udfyldt glyf som mellemgrå.

Viser alle de punkter, der er brugt til at definere glyffens kontur. Sorte
punkter angiver konturens form. Røde punkter angiver bezier-kurver og er forskudt i
forhold til konturens form.

Viser det aktuelt valgte punkts placering, der er angivet af to magenta
vinkelrette linjer. Denne knap er kun tilgængelig, hvis Vis punkter er valgt.

3. Hvis du vil justere størrelsen af glyffens visningsområde, skal du trække håndtaget
mellem trævisningen og glyffens visningsområde op eller ned.
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Yderligere kontroller i værktøjet Forhåndskontrol (Acrobat Pro)
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Om yderligere kontroller og egenskaber
Forhåndskontrol Oversigt over dialogboksen Rediger profil (Brugerdefinerede kontroller)
Føj kontroller til en profil
Opret eller ændr brugerdefinerede kontroller
Oprette foretrukne, enkelte kontroller
Se, hvor en kontrol eller egenskab bruges

Om yderligere kontroller og egenskaber
Værktøjet Forhåndskontrol omfatter en samling yderligere kontroller (kaldet regler i tidligere versioner af Acrobat), der kan føjes til en profil. Disse
kontroller er tilgængelige fra hver profils brugerdefinerede kontroller. Du kan ændre disse kontroller på forskellige måder afhængigt af den PDF-
egenskab, de beskriver. Du kan også oprette enkelte forhåndskontroller, som hurtigt kan køres, uden at de indgår i en profil. Hvis der køres
enkelte kontroller, vises alt indhold, der markeres med flag, som fejl i resultaterne.

Nogle egenskaber er defineret af et enkelt udsagn, der enten er sandt eller falsk, for et givet objekt i en PDF-fil, f.eks. “Skrifttype er ikke integreret”
eller “Der er anvendt farvestyret farve”. Nogle egenskaber angiver sammenhængen mellem den faktiske værdi for en egenskab (for eksempel
tekststørrelse eller navn på staffagefarve) og den værdi, du angiver i dialogboksen (for eksempel “12” eller “mørkeblå”). Andre udsagn
sammenligner numeriske værdier.

Sammenhæng mellem værdi for egenskab
og den angive værdi

 Sammenhæng mellem
nummeriske værdier

Boolske
egenskaber

er det samme som er ikke det
samme som

er mindre end er sandt

indeholder indeholder ikke er mindre end eller lig med er ikke sandt

starter med starter ikke
med

er det samme som  

slutter med slutter ikke
med

er ikke det samme som  

er indeholdt i er ikke
indeholdt i

er større end  

  er større end eller lig med  

Egenskabsgrupper
De egenskaber, der bruges til at definere en kontrol, er inddelt i kategorier. Du kan se en liste over alle egenskabsgrupper i dialogboksen Rediger
kontrol. Derudover kan du se de enkelte egenskaber, som hver gruppe består af, samt en beskrivelse af, hvordan forhåndskontrollen bruger disse
egenskaber.

Følgende egenskabsgrupper er tilgængelige:

Tekst Medtager oplysninger om, hvordan tekst gengives, om den skaleres anamorfisk eller skråtstillet, eller om den kan knyttes til Unicode og
dermed kopieres eller eksporteres korrekt.
Skrifttype Beskriver alle aspekter af en skrifttype, som tekst gengives i. Det skal bemærkes, at tekststørrelsen er en egenskab ved teksten og ikke
ved skrifttypen, idet en skrifttype kan forekomme i mange størrelse i et PDF-dokument. Tekststørrelse er en del af egenskabsgruppen for tekst.
Billede Omfatter billedopløsning, bitdybde, antal pixel, gengivelsesmetode mm.
Farver Omfatter farveegenskaber, som f.eks. farverum, alternative farverum, mønstre og staffagefarver. Alternative farverum sætter Acrobat i
stand til at vise eller udskrive visse staffagefarver, bl.a. af typen multikomponent (DeviceN). Hvis farven orange skal gengives på en skærm eller
en printer, kræver PDF et alternativt farverum (oprettet af RGB- eller CMYK-farver), som definerer, hvordan staffagefarven ser ud.
ICC-farverum Indeholder egenskaber for adgang til egenskaber, der er indeholdt i de ICC-profiler, der definerer ICC-farverum. ICC-profiler
indeholder data, der skal bruges til at konvertere enhedsafhængige farver til enhedsuafhængige farverum, f.eks. Lab. Dette er en hjælp, når farver
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skal gengives ensartet på tværs af forskellige platforme, enheder og ICC-kompatible programmer (f.eks. Adobe Illustrator og Adobe InDesign). Et
dokument, der indeholder objekter i forskellige farverum (f.eks. RGB, CMYK og gråtone), kan have andre ICC-profiler til kalibrering af farven for
hvert farverum.
Grafiktilstandens egenskaber for fyld Indeholder grafiske oplysninger om, hvordan områder er udfyldt, især farveværdierne for the aktuelle
farverum.
Egenskaber for grafiktilstanden for stregstyring Indeholder grafiske oplysninger om, hvordan streger tegnes, især farveværdierne for det
aktuelle farverum samt linjespecifikke egenskaber som f.eks. tykkelse.
Egenskaber for generelle grafiktilstande Omfatter indstillinger, der styrer, hvordan tekst, grafik eller billeder vises på en PDF-side. F.eks. er
overprintindstillinger med her.
Halvtone Indeholder grafiske indstillinger, der er relevante for prepressprocessen, som f.eks. rasterdrejning, frekvenser og staffageformer.
Sidebeskrivelse Medtager generelle oplysninger om objekter på en PDF-side, f.eks. objekttypen (f.eks. om det er et billede, et stykke tekst eller
en blød skygge), eller om det er inden for eller uden for det område på side, der kan ses, eller hvor langt det er fra renskæringsområdet.
OPI Indeholder egenskaber, der anvendes til at analysere alle eksisterende OPI-links (kommentarer) for OPI version 1.3 eller 2.0. De mulige OPI-
poster i en PDF-fil er de samme som i PostScript-filer.
Integrerede PostScript Henviser til den PostScript-kode, som kan integreres i PDF-filen. Der er tre egenskaber: én til en PostScript-operatør, der
bruges direkte i en sidebeskrivelse, én til PostScript-kode, der er integreret i et PostScript XObject, og én til en tidlig form for et PostScript
XObject, et PostScript Form XObject.
Objektmetadata Indeholder oplysninger, der er integreret i objektet, f.eks. forfatter, opløsning, farverum, copyright og nøgleord, som er anvendt i
det. Hvis et Photoshop-billede med metadata f.eks. placeres i et InDesign-dokument, og dokumentet konverteres til PDF, kan disse oplysninger
hentes og kontrolleres af egenskaber i denne gruppe.
Anmærkninger Omfatter de fleste karakteristika for kommentarer og tegneopmærkninger, diffusering og printermærker.
Formularfelter Medtager egenskaber for formularfelter.
Lag Kontrollerer for valgfrit indhold, der kan påvirke en sides udseende.
Sider Indeholder de sidenumre og sidestørrelser, der repræsenterer de forskellige dokumentbokse, der understøttes af Adobe PDF 1.3 eller nyere
teknologier (MediaBox, BleedBox, TrimBox og ArtBox). Denne gruppe omfatter også pladenavne for PDF-sider, der hører til en forsepareret PDF-
fil.
Dokument Medtager alle de oplysninger, der gælder for PDF-filen som helhed, f.eks. om dokumentet er krypteret, indeholder formularfelter eller
indeholder bogmærker.
Dokumentinfo Viser alle de standardoplysninger, der også er adgang til vha. dialogboksen Dokumentinfo i Acrobat, samt oplysninger, der er
standardiseret i henhold til ISO 15930 (PDF/X).
Dokumentmetadata Indeholder oplysninger, der er integreret i dokumentet, f.eks. titel, forfatter, copyright og anvendte nøgleord. Disse
oplysninger er også tilgængelige i afsnittet Dokumentets metadata i dialogboksen Dokumentegenskaber i Acrobat. (Vælg Filer > Egenskaber, og
klik på fanen Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata.)
Signaturer Indeholder oplysninger om signaturerne i dokumentet.
Struktureret PDF-fil Indeholder adskillige grundlæggende egenskaber til kodningsstrukturen i et kodet PDF-dokument, som standarden PDF/A
definerer begrænsninger for.
Outputmåder for PDF/X, PDF/A eller PDF/E Definerer den outputproces, PDF-dokumentet er forberedt til. En PDF-fil, der er beregnet til udskrift i
høj opløsning, indeholder normalt en outputmåde med en integreret ICC-profil til brug af en korrekturenhed eller en enheds RIP (raster image
processor).
Outputmåde for PDF/X, PDF/A eller PDF/E (egenskaber for ICC-profil) Indeholder egenskaber, der skal bruges til at se oplysninger fra en ICC-
profil, der er integreret i outputmåden. Denne gruppe indeholder de samme egenskaber for objekter som ICC-profiler, som f.eks. profilnavn og
type. ICC-profilen beskriver outputforholdet for den enhed, der bruges til at vise dokumentet.
PDF-indholdsstrømmens effektivitet Er med til at bestemme, hvor effektivt sidebeskrivelser kodes. Det er f.eks. muligt at medtage teksten Hej
som en tekstoperator for hele ordet eller som flere tekstoperatorer hvert tegn i ordet. Det sidste er mindre effektivt og reducerer sidegengivelsens
hastighed. Effektiviteten kontrollerer returprocentdele for flere typer operatorer. En mindre værdi er i de fleste tilfælde bedre end en højere værdi.
Fejl i PDF-syntaks Returnerer oplysninger om bestemte fejl i en PDF-fils syntaks. Hvis bestemte nøgleord, der kræves af PDF-specifikationen,
f.eks. ikke er medtaget, kan Acrobat stadig gengive filen. Til forudsigelig PDF-rendering foretrækkes det dog at kode alle PDF-filer i streng
overensstemmelse med PDF-specifikationen.
Fejl i struktureret PDF-fil Returnerer oplysninger om fejl i kodestrukturen i en kodet PDF-fil. Der returneres f.eks. en fejl, hvis et kodet objekts
type ikke er korrekt angivet. Egenskaberne i denne gruppe er med til at identificere fejl i kodestrukturen.
Fejl i PDF-indholdsstrøm Returnerer oplysninger om fejl i en PDF-fils sidebeskrivelser. Der kræves f.eks. operander på tre tal for at definere
RGB-farve. Hvis der er færre end tre operatorer, er det ikke muligt at gengive siden. Egenskaber i denne gruppe er med til at finde årsagerne til,
at en PDF-side ikke gengives.

Forhåndskontrol Oversigt over dialogboksen Rediger profil (Brugerdefinerede kontroller)
Listen Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profiler indeholder de foruddefinerede profiler, der følger med Acrobat, og de
brugerdefinerede profiler, du evt. selv har oprettet. Hvis du vælger Brugerdefinerede kontroller, får du flere indstillinger til valg og ændring af
elementer. Knapperne i bunden af kolonnerne bruges til at udføre enkle redigeringsfunktioner, som f.eks. dublere, flytte og oprette. Søgefeltet
hjælper dig med finde en bestemt kontrol.
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Brugerdefinerede kontroller
A.  Søg B.  Beskrivelse C.  Advarsler D.  Opret Ny kontrol, og medtag kontrollen i den aktuelle profil E.  Dubler kontrol, og tildel til den
aktuelle profil F.  Redigere kontrol G.  Fjern Kontrol fra profil H.  Medtag i profil I.  Ny kontrol J.  Dublere kontrol K.  Redigere kontrol L.
Slette kontrol

Føj kontroller til en profil
Acrobat indeholder flere foruddefinerede forhåndsprofiler, som kan bruges, som de er, eller tilpasses, så der kan laves brugerdefinerede profiler
Du kan ændre en profil, der næsten passer på dine behov, ved at tilføje en eller flere kontroller, der analyserer dokumentet ud fra forskellige
kriterier. En eksisterende kontrol finder måske den tekst, der ikke er ren sort, dvs. tekst, der er skrevet med sort tilført lidt cyan, magenta og gul.
Fordi dette kunne give problemer ved udskrivning af en lille tekst, kan du ændre kontrollen, så den afmærker tekstobjekter, der bruger mere end
en farve, og som har en tekststørrelse, der er lig med eller mindre end 12 punkt.

Du kan genbruge en kontrol i alle de profiler, hvor der er brug for det. Du skal dog huske, at hvis du ændrer en kontrol, der anvendes i flere
profiler, så vil kontrollen blive ændret i hver eneste af de profiler, den bruges i. Du kan undgå unødvendige ændringer ved at give kontrollen for en
bestemt profil et nyt navn. Du skal låse en forhåndskontrolprofil op, før du kan redigere den

1. Vælg en profil i dialogboksen Forhåndskontrol, og klik på hyperlinket Rediger ud for profilnavnet, eller vælg Rediger
forhåndskontrolprofiler i menuen Indstillinger.

2. Vælg Ulåst i pop op-menuen øverst til venstre.
3. Vælg Brugerdefinerede kontroller i den liste af elementer, der vises under profilnavnet.
4. Arbejd med panelerne ved at gøre et af følgende:

For hurtigt at finde en bestemt kontrol skal du indtaste hele navnet eller en del af det i søgefeltet. Kun de elementer, der
indeholder søgeordet, vises. Når navnet fjernes fra søgefeltet, vises alle kontrollerne igen.

Hvis du vil føje en kontrol til profilen, skal du vælge kontrollen i panelet til højre, klikke på den pil, der peger mod venstre,
og evt. justere advarselstypen i pop op-menuen nederst til venstre i dialogboksen. Advarselstypen, der som standard er
Fejl, angiver, hvilken type advarsel værktøjet Forhåndskontrol viser, hvis det finder en uoverensstemmelse. Du kan tilføje
lige så mange kontroller, som du har brug for.

Hvis du vil fjerne en kontrol fra profilen, skal du vælge den i panelet til venstre og klikke på den pil, der vender mod højre.

Dobbeltklik på en kontrol for at redigere den.
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Opret eller ændr brugerdefinerede kontroller
Selvom du kan ændre alle ulåste foruddefinerede kontroller, er det bedst at lade de foruddefinerede kontroller være, som de er konfigureret. I
stedet kan du oprette en ny kontrol eller basere en kontrol på en eksisterende kontrol.

Bemærk! Kontroller med låse er i låste profiler og kan ikke redigeres, før alle de profiler, der bruger kontrollen, er ulåste.

Oprette en brugerdefineret kontrol til en profil

1. Klik på knappen Vælg profiler  i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
2. Vælg en profil, og klik på knappen Rediger ud for profilens navn.
3. Vælg evt. Ulåst i pop op-menuen.
4. Vælg Brugerdefinerede kontroller under profilen i venstre side af dialogboksen.
5. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Brugerdefinerede kontroller i denne profil i dialogboksen Forhåndskontrol:

Rediger profil:

Klik på ikonet Ny  på kontrollisten.

Vælg en kontrol, og klik på ikonet Dubler  for at basere den nye kontrol på en eksisterende.

6. Udfør de relevante handlinger i venstre side af dialogboksen Ny/Dubler kontrol:

Indtast den meddelelse, der skal vises, hvis kontrollen finder en uoverensstemmelse (aktiveres), og hvis den ikke finder en
uoverensstemmelse. Hvis du f.eks. definerer en kontrol for brug af staffagefarver, kan meddelelsen i tilfælde af ingen
uoverensstemmelse være "Dokument har ingen staffagefarver".

Skriv en forklaring til kontrollen.

Vælg de elementer, kontrollen skal anvendes på.

7. Vælg en gruppe i højre side af dialogboksen. Vælg en egenskab for gruppen, og klik derefter på Tilføj.

Oprette en enkelt kontrol

1. Klik på knappen Vælg enkelte kontroller  i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
2. Vælg Indstillinger > Opret ny forhåndskontrol.
3. Vælg en gruppe i højre side af dialogboksen. Vælg en egenskab for gruppen, og klik derefter på Tilføj.

Den nye enkelte kontrol vises i gruppen, der er relevant for dens gruppe og egenskab.

Dublere en enkelt kontrol

1. Klik på knappen Vælg enkelte kontroller  i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
2. Vælg en eksisterende kontrol, og vælg Indstillinger > Dubler forhåndskontrol.

Oprette foretrukne, enkelte kontroller

1. Klik på knappen Vælg enkelte kontroller  i panelet Profiler i dialogboksen Forhåndskontrol.
2. Udvid grupperne efter behov.
3. Vælg en enkelt kontrol, klik på flaget ud for navnet, og vælg derefter Foretrukken.

Se, hvor en kontrol eller egenskab bruges
 Dobbeltklik på en kontrol i dialogboksen Forhåndskontrol: Rediger profil, og klik derefter på Brug i dialogboksen Rediger kontrol for at se, hvilke

profiler der bruger kontrollen.
Flere hjælpeemner

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Farvestyring



Holde farver ensartede

Til toppen

Til toppen

Om farvestyring i Adobe-programmer
Grundlæggende trin til produktion af ensartede farver
Synkronise farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer
Konfigurer farvestyring
Håndtering af proces- og staffagefarver

Om farvestyring i Adobe-programmer

Adobes farvestyring er med til at opretholde et ensartet udseende på farver, når du får billeder ind fra en
ekstern kilde, redigerer dokumenter og overfører dem mellem Adobe-programmer og udskriver de færdige
kompositioner. Dette system er baseret på konventioner, som er udviklet af ICC (International Color
Consortium), en gruppe med ansvar for standardisering af profilformater og -procedurer, så der kan opnås
ensartede og nøjagtige farver igennem en arbejdsproces.

Farvestyring er som standard slået til i farvestyrede Adobe-programmer. Hvis du har købt Adobe Creative
Cloud, synkroniseres farveindstillingerne på tværs af programmer, så RGB- og CMYK-farver fremtræder
ensartede. Det betyder, at farver ser ens ud, uanset hvilket program du ser dem i.

Farveindstillinger i Adobe Creative Cloud synkroniseres på et centralt sted via Adobe Bridge.

Hvis du beslutter at ændre standardindstillingerne, kan du konfigurere Adobe farvestyring, så det svarer til
almindelige outputforhold, ved hjælp af brugervenlige forudindstillinger. Du kan også tilpasse farveindstillinger,
så de opfylder behovet i den aktuelle arbejdsproces.

Husk på, at de billedtyper, du arbejder med, og de krav, du stiller til dit output, har indflydelse på, hvordan du
bruger farvestyring. Forskellige forhold spiller f.eks. ind på ensartetheden af farver i et RGB-
fotoudskrivningsforløb, et kommercielt trykningsforløb med CMYK-farver, et blandet digitalt trykningsforløb
med RGB/CMYK-farver og et udgivelsesforløb på internettet.

Grundlæggende trin til produktion af ensartede farver
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Rådfør dig med dine produktionspartnere (hvis du har nogen) for at sikre, at alle aspekter af din
farvestyringsproces kan integreres problemfrit med deres.

Drøft, hvordan farveprocessen kan integreres med dine arbejdsgrupper og tjenesteudbydere, hvordan
software og hardware skal konfigureres med henblik på integration i farvestyringssystemet, og på hvilket
niveau farvestyring skal implementeres. (Se Har du brug for farvestyring?.)

Kalibrer og opret profil til din skærm.

Den første profil, du skal oprette, er en skærmprofil. Det er vigtigt at kunne se den nøjagtige farve, hvis du
skal træffe beslutninger i kreativ henseende om den farve, du angiver i dit dokument (Se Kalibrer og opret
profil til din skærm.)

Føj farveprofiler til systemet for de input- og outputenheder, du vil bruge, f.eks. scannere og printere.

Farvestyringssystemet bruger profiler til at finde ud af, hvordan en enhed frembringer farver, og hvilke faktiske
farver et dokument indeholder. Enhedsprofiler installeres ofte, når du føjer enheden til systemet. Du kan også
bruge software og hardware fra tredjemand til at oprette mere nøjagtige profiler til bestemte enheder og
særlige forhold. Hvis et dokument skal trykkes på et trykkeri, skal du kontakte serviceleverandøren for at
bestemme profilen for trykkeenheden eller trykkeforholdene. (Se Om farveprofiler og Installér en farveprofil.)

Indstil farvestyring i Adobe-programmer.

Standardfarveindstillingerne dækker de fleste brugeres behov. Du kan dog ændre farveindstillingerne ved at
gøre et af følgende:

Hvis du bruger flere Adobe-programmer, skal du bruge Adobe® Bridge til at vælge en
standardkonfiguration for farvestyring og synkronisere farveindstillinger på tværs af
programmer, før du begynder at arbejde med dokumenter. (Se Synkroniser
farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer.)

Hvis du kun bruger ét Adobe-program, eller hvis du vil tilpasse avancerede
farvestyringsindstillinger, kan du ændre farveindstillinger for et bestemt program. (Se
Konfigurer farvestyring.)

(Valgfrit) Se eksempel på farver i en skærmkorrektur.

Når du har oprettet et dokument, kan du i en skærmkorrektur se, hvordan farver vil tage sig ud, når de
udskrives eller vises på en bestemt enhed. (Se Farvekorrektur.)

En skærmkorrektur alene er ikke nok til at vise, hvordan overprint tager sig ud, når der anvendes
offsettrykning. Hvis du arbejder med dokumenter, som indeholder overprint, kan du aktivere Skærmversion af
overprint for at få vist overprint nøjagtigt i en skærmkorrektur.

Brug farvestyring, når du udskriver og gemmer filer.

Formålet med farvestyring er at bevare et ensartet udseende af farverne på tværs af alle enheder i en
arbejdsproces. Lad farvestyringsindstillingerne være aktiverede, når du udskriver dokumenter, gemmer filer og
forbereder filer til visning online (Se Farvestyring af PDF-filer til udskrivning (Acrobat Pro DC) og Farvestyring
af dokumenter til onlinevisning.)

Synkronise farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-management.html#do_you_need_color_management
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-profiles.html#calibrate_and_profile_your_monitor
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-profiles.html#calibrate_and_profile_your_monitor
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-profiles.html#about_color_profiles
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-profiles.html#install_a_color_profile
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-managing-documents.html#proofing_colors
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-managing-documents.html#color_managing_pdfs_for_printing_acrobat_pro
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-managing-documents.html#color_managing_documents_for_online_viewing
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-managing-documents.html#color_managing_documents_for_online_viewing
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Hvis du bruger Adobe Creative Cloud, kan du bruge Adobe Bridge CC til automatisk at synkronisere
farveindstillinger på tværs af programmer. Denne synkronisering sikrer, at farver har et ensartet udseende i
alle farvestyrede Adobe-programmer.

Hvis farveindstillinger ikke synkroniseres, vises der en meddelelse øverst i dialogboksen Farveindstillinger i
hvert program. Adobe anbefaler, at du synkroniserer farveindstillinger, før du begynder at arbejde med nye
eller eksisterende dokumenter.

1. Åbn Bridge.

Hvis du vil åbne Bridge fra et Creative Cloud-program, vælg Filer > Gennemse i Bridge.
Hvis du vil åbne Bridge direkte, skal du enten vælge Adobe Bridge CC i menuen Start
(Windows) eller dobbeltklikke på ikonet Adobe Bridge CC (Mac OS).

2. Vælg Rediger > Farveindstillinger.

3. Vælg en farveindstilling på listen, og klik på Anvend.

Hvis ingen af standardindstillingerne opfylder dine krav, skal du vælge Vis udvidet liste
over farveindstillingsfiler for at få vist yderligere indstillinger. Hvis du vil installere en
brugerdefineret indstillingsfil, f.eks. en fil, du har modtaget fra et trykkeri, skal du klikke på
Vis gemte farveindstillingsfiler.

Konfigurer farvestyring

1. Vælg kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

2. Vælg en farveindstilling i menuen Indstillinger, og klik på OK.

Den valgte indstilling bestemmer, hvilke farvearbejdsrum programmet bruger, hvad der
sker, når du åbner og importerer filer med integrerede profiler, og hvordan
farvestyringssystemet konverterer farver. Se en beskrivelse af indstillingen ved at vælge
indstillingen, hvorefter beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Farveindstillingerne i Acrobat er et undersæt af dem, der anvendes i
InDesign, Illustrator og Photoshop.

I nogle situationer, f.eks. hvis du får en brugerdefineret outputprofil fra din
tjenesteudbyder, vil du evt. skulle tilpasse bestemte indstillinger i dialogboksen
Farveindstillinger. Det anbefales dog kun at arbejde med tilpasning, hvis man er erfaren
bruger.

Hvis du arbejder med mere end ét Adobe-program, anbefales det kraftigt, at
du synkroniserer dine farveindstillinger på tværs af programmer. (Se Synkroniser
farveindstillinger på tværs af Adobe-programmer.)

Håndtering af proces- og staffagefarver

Når farvestyring er aktiveret, bruger alle farver, du anvender eller opretter i et farvestyret Adobe-program,
automatisk en farveprofil, som svarer til dokumentet. Hvis du skifter farvetilstand, bruger
farvestyringssystemet de relevante profiler til at oversætte farven til den nye farvemodel, du bruger.

Brug følgende retningslinjer, når du arbejder med proces- og staffagefarver:

Vælg et CMYK-arbejdsrum, som svarer til CMYK-outputforholdene, for at sikre, at du kan
definere og få vist procesfarver nøjagtigt.

Brug Lab-værdierne (standard) til at få vist foruddefinerede staffagefarver (f.eks. farver fra
bibliotekerne TOYO, PANTONE, DIC og HKS) og konvertere disse farver til procesfarver.
Brug af Lab-værdier giver den største nøjagtighed og sikrer en ensartet farvevisning på
tværs af Creative Cloud-programmer.
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Bemærk: Staffagefarver til farvestyring har en stor lighed med staffagefarver på korrekturenheden og
skærmen. Det er dog vanskeligt nøjagtigt at gengive en staffagefarve på en skærm eller korrekturenhed, fordi
mange staffagetrykfarver findes uden for farveskalaerne på disse enheder.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk


Arbejde med farveprofiler

Til toppen

Skærmprofiler

Inputenhedsprofiler

Outputenhedsprofiler

Dokumentprofiler

Om farveprofiler
Om skærmkalibrering og skærmbeskrivelse
Kalibrer og opret profil til din skærm
Installér en farveprofil
Integrering af en farveprofil
Konverter farver til en anden profil (Acrobat Pro DC)

Om farveprofiler

Præcis, ensartet farvestyring kræver nøjagtige ICC-kompatible profiler til alle dine farveenheder. Uden f.eks.
en nøjagtig scannerprofil kan et perfekt indscannet billede blive vist forkert i et andet program, simpelthen på
grund af forskelle mellem scanneren og det program, billedet vises i. Denne misvisende gengivelse kan
medføre, at du foretager unødvendige, tidskrævende og potentielt skadelige "rettelser" af et allerede
tilfredsstillende billede. Med en nøjagtig profil kan et program, som importerer billedet, korrigere for eventuelle
forskelle mellem enheder og vise en scannings faktiske farver.

Et farvestyringssystem bruger følgende typer profiler:

Beskriver, hvordan skærmen aktuelt gengiver farve. Dette er den første profil, du bør oprette,
fordi præcis visning af farver på skærmen giver mulighed for afgørende farvevalg i designprocessen. Hvis
det, du ser på skærmen, ikke svarer til de faktiske farver i dokumentet, kan du ikke opretholde ensartede
farver.

Beskriver, hvilke farver en inputenhed kan hente eller indscanne. Hvis dit digitale
kamera har forskellige profiler, anbefales du at vælge Adobe RGB. Ellers kan du bruge sRGB (som er
standard på de fleste kameraer). Erfarne brugere kan også overveje at bruge forskellige profiler til forskellige
lyskilder. Med hensyn til scannerprofiler opretter nogle fotografer separate profiler for hver type filmfabrikat,
der scannes på en scanner.

Beskriver farverummet på outputenheder som skrivebordsprintere eller en trykpresse.
Farvestyringssystemet bruger outputenhedsprofiler til at overføre farverne fra et dokument korrekt til farverne
i farveskalaen på en outputenheds farverum. Outputprofilen bør også tage højde for særlige
udskrivningsforhold, f.eks. papir- og trykfarvetype. Højglanspapir kan f.eks. vise et andet farveinterval end
mat papir.
De fleste printerdrivere leveres med indbyggede farveprofiler. Det er en god ide at afprøve disse profiler, før
du investerer i brugerdefinerede profiler.

(Ikke tilgængelig for PDF-filer) Definer et dokuments specifikke RGB- eller CMYK-
farverum. Ved at tildele et dokument en profil, dvs. kode det, definerer programmet farvernes faktiske
udseende i dokumentet. R=127, G=12, B=107 er f.eks. blot et sæt af numre, som forskellige enheder viser
forskelligt. Men kodet med I Adobe RGB-farverummet angiver disse numre en faktisk farve eller
lysbølgelængde, i dette tilfælde en bestemt lilla farve.
Når farvestyring er aktiveret, tildeler Adobe-programmer automatisk nye dokumenter en profil baseret på
indstillingerne for arbejdsrum i dialogboksen Farveindstillinger. Dokumenter uden tildelte profiler kaldes
ukodede og indeholder kun rå farvenumre. Når du arbejder med ukodede dokumenter, anvender Adobe-
programmer profilen for det aktuelle arbejdsrum til at vise og redigere farver.
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Farvestyring med profiler

A. Profiler beskriver farverummene for inputenheden og dokumentet. B. Ved hjælp af beskrivelserne i
profilerne kan farvestyringssystemet identificere dokumentets faktiske farver. C. Skærmens profil fortæller
farvestyringssystemet, hvordan det skal oversætte dokumentets numeriske værdier til værdier i skærmens
farverum. D. Ved hjælp af outputenhedens profil kan farvestyringssystemet oversætte dokumentets
numeriske værdier til farveværdier for outputenheden, så det er det korrekte farveudseende, der bliver
udskrevet. 

Om skærmkalibrering og skærmbeskrivelse

Profilsoftware kan både bruges til at kalibrere og beskrive skærmen. Kalibrering af skærmen gør den
kompatibel med en foruddefineret standard. Du kan f.eks. justere skærmen, så den viser farver ved hjælp af
grafikstandarden med det hvide punkts farvetemperatur på 5000 °K (Kelvin). Ved beskrivelse af skærmen
oprettes en profil, der beskriver, hvordan skærmen for øjeblikket gengiver farver.

Skærmkalibrering omfatter justering af følgende videoindstillinger:

Det samlede niveau og område for intensiteten på skærmen. Disse parametre
fungerer ligesom på et fjernsyn. Et skærmkalibreringsværktøj hjælper dig med at vælge den optimale klarhed
og kontrastudsnit til kalibreringen.

Lysstyrken for mellemtoneværdierne. De værdier, der frembringes af en skærm fra sort til hvid, er
ulineære. Hvis du afbilder værdierne, viser de en kurve, som ikke er en ret linje. Gamma definerer værdien
for denne kurve halvvejs mellem sort og hvid.

De substanser, som CRT-skærme bruger til at udsende lys. Forskellige fosfortyper har
forskellige farveegenskaber.

Farven og intensiteten af den lyseste hvid, som skærmen kan gengive.

Kalibrer og opret profil til din skærm

Når du kalibrerer skærmen, justerer du den, så den overholder en bestemt specifikation. Når skærmen er
kalibreret, kan du gemme en farveprofil ved hjælp af profileringsprogrammet. Profilen beskriver, hvordan
skærmen viser farver – hvilke farver der kan eller ikke kan vises på skærmen, og hvordan de numeriske
farveværdier i et billede skal konverteres, for at farverne bliver vist korrekt.
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1. Kontrollér, at skærmen har været tændt i mindst en halv time. Så har den fået tid nok til
at varme op og give et mere ensartet output.

2. Sørg for, at skærmen viser tusindvis af farver eller flere. Ideelt set skal skærmen vise
millioner af farver eller 24-bit eller højere.

3. Fjern farvestrålende baggrundsmønstre på skærmens skrivebord, og indstil skrivebordet
til at vise neutrale grå farver. Urolige mønstre eller lyse farver omkring et dokument
påvirker den præcise farveopfattelse.

4. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at kalibrere og profilere skærmen:

I Windows skal du installere og bruge et skærmkalibreringsprogram.

I Mac OS skal du bruge kalibreringsværktøjet, som findes under
Systemindstillinger/Skærm/fanen Farve.

Du opnår de bedste resultater ved at bruge software og måleudstyr fra en
tredjepartsleverandør. Normalt kan brugen af måleudstyr, f.eks. et spektrofotometer,
sammen med software oprette mere nøjagtige profiler, fordi et instrument kan måle
de farver, der vises på en skærm, meget mere nøjagtigt end det menneskelige øje.

Skærmens ydelse ændres og aftager med tiden. Omkalibrer og profiler
skærmen cirka en gang om måneden. Hvis du finder det vanskeligt eller umuligt at
kalibrere skærmen, kan det skyldes, at den er for gammel og udslidt.

De fleste profileringsprogrammer tildeler automatisk den nye profil som standardskærmprofil. Oplysning om,
hvordan du tildeler skærmprofilen manuelt, finder du i Hjælp-systemet til dit operativsystem.

Installér en farveprofil

Når du føjer en enhed til systemet, installeres der ofte farveprofiler. Nøjagtigheden af disse profiler (der ofte
kaldes generelle profiler eller generiske profiler) varierer fra producent til producent. Du kan også skaffe
enhedsprofiler fra din serviceudbyder, hente profiler fra internettet eller oprette brugerdefinerede profiler med
professionelt profiludstyr.

Højreklik i Windows på en profil, og vælg Installer profil. Du kan også kopiere profilerne til
mappen WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
I Mac OS skal du kopiere profiler til mappen /Bibliotek/Farvesynk/Profiler eller mappen
/Brugere/[brugernavn]/Bibliotek/Farvesynk/Profiler.
Når du har installeret farveprofiler, skal du genstarte Adobe-programmer.

Integrering af en farveprofil

Du kan integrere en farveprofil i et objekt. Acrobat tildeler den korrekte profil, der er angivet i dialogboksen
Konverter farver, til de valgte objekter i PDF-filen. Få flere oplysninger under Farvekonvertering og
blækstyring (Acrobat Pro DC).

Konverter farver til en anden profil (Acrobat Pro DC)

Du kan konvertere farver i en PDF-fil med værktøjet Konverter farver, der er tilgængeligt i Produktion til
udskrivning. Få flere oplysninger under Farvekonvertering og blækstyring (Acrobat Pro DC).

Relaterede links

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html#color_conversion_and_ink_management_acrobat_pro
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html#color_conversion_and_ink_management_acrobat_pro
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/color-conversion-ink-management-acrobat.html#color_conversion_and_ink_management_acrobat_pro
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Om farvearbejdsrum
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Hvorfor farver sommetider ikke stemmer overens
Hvad er et farvestyringssystem?
Har du brug for farvestyring?
Oprettelse af et arbejdsmiljø til farvestyring

Et farvestyringssystem udjævner farveforskelle mellem enheder, så du kan være rimeligt sikker på de farver,
som systemet i sidste ende producerer. Ved at vise farver præcist kan du tage grundige farvebeslutninger i
hele processen, lige fra digital behandling til endeligt output. Med farvestyring kan du også oprette output
baseret på ISO, SWOP og Japan Color-produktionsstandarder for farveudskrivning.

Hvorfor farver sommetider ikke stemmer overens

Ingen enhed i et udgivelsessystem kan gengive hele skalaen af farver, som det menneskelige øje kan se.
Hver enhed opererer inden for et bestemt farverum, som kan producere et bestemt område, eller skala, af
farver.

En farvemodel fastlægger forholdet mellem forskellige værdier, og farverummet fastlægger den absolutte
betydning af de pågældende værdier som farver. Nogle farvemodeller (f.eks. CIE L*a*b) har et fast farverum,
fordi de forholder sig direkte til den måde, mennesker opfatter farver på. Disse modeller kaldes
enhedsuafhængige. Andre farvemodeller (f.eks. RGB, HSL, HSB og CMYK) kan have mange forskellige
farverum. Da disse modeller afhænger af de tilknyttede farverum eller enheder, kaldes de enhedsafhængige.

På grund af disse varierende farverum kan farver skifte udseende, når du overfører dokumenter mellem
forskellige enheder. Farvevariationer kan stamme fra forskelle i billedkilder, den måde, programmer definerer
farver på, trykmedier (avispapir gengiver en mindre farveskala end papir i tidsskriftskvalitet) og andre naturlige
variationer, f.eks. produktionsforskelle i skærme eller skærmens alder.

Farveskalaer for forskellige enheder og dokumenter

A. Lab-farverum B. Dokumenter (arbejdsrum) C. Enheder 

Hvad er et farvestyringssystem?

Farvetilpasningsproblemer opstår, fordi forskellige enheder og programmer bruger forskellige farverum. En
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løsning kunne være at have et system, som fortolker og oversætter farver præcist mellem forskellige
enheder. Et farvestyringssystem (CMS) sammenligner det farverum, hvor en farve er blevet oprettet, med det
farverum, der skal stå for output af farven, og foretager de nødvendige justeringer for at gengive farven så
ensartet som muligt mellem forskellige enheder.

Et farvestyringssystem oversætter farver ved hjælp af farveprofiler. En profil er en matematisk beskrivelse af
en enheds farverum. En scannerprofil oplyser f.eks. et farvestyringssystem om, hvordan din scanner "ser"
farver. Adobe-farvestyring bruger ICC-profiler, som er et format, der er fastlagt af ICC (International Color
Consortium) som en platformuafhængig standard.

Eftersom ingen enkelt oversættelsesmetode egner sig til alle typer grafik, giver farvestyringssystemet
mulighed for at vælge mellem gengivelsesmetoder eller oversættelsesmetoder, så du kan anvende den
metode, der passer til grafikelementet. En farveoversættelsesmetode, der bevarer de korrekte forhold mellem
farverne i et udendørsfotografi, kan f.eks. ændre farverne i et logo, der indeholder blege farvetoner.

Der er forskel på farvestyring og farvekorrektion. Et farvestyringssystem korrigerer ikke et billede,
der er gemt med tone- eller farvebalanceproblemer. Det tilvejebringer et miljø, hvor du kan vurdere billeder
pålideligt set i lyset af det endelige resultat.

Har du brug for farvestyring?

Uden et farvestyringssystem er dine farvespecifikationer enhedsafhængige. Hvis produktionsprocessen er
nøje styret til et enkelt medium, har du næppe brug for farvestyring. Du eller din trykker kan f.eks.
skræddersy CMYK-billeder og angive farveværdier for et kendt, specifikt sæt af trykforhold.

Værdien af farvestyring øges, når du har flere variabler i produktionsprocessen. Farvestyring anbefales, hvis
du regner med at genbruge farvegrafik på udskrifts- og onlinemedier, bruge forskellige slags enheder til et
enkelt medie (f.eks. forskellige trykkerimaskiner), eller hvis du administrerer flere arbejdsstationer.

Et farvestyringssystem er en god idé, hvis du har brug for at opnå noget af følgende:

Få forudsigelige og ensartede farver på flere forskellige outputenheder, herunder
farveseparationer, din skrivebordsprinter og din skærm. Farvestyring er især velegnet til
justering af farver til enheder med en relativt begrænset farveskala, f.eks. en trykpresse til
firefarvetryk.

Foretage en nøjagtig korrektur af et farvedokument på skærmen ved at få skærmen til at
simulere en bestemt outputenhed (muligheden for skærmkorrektur afhænger af
omstændighederne, som f.eks. lysforholdene i rummet).

Nøjagtigt evaluere og konsistent inkorporere farvegrafik fra mange forskellige kilder, hvis
de også bruger farvestyring, og i nogle tilfælde også selvom de ikke gør det.

Sende farvedokumenter til forskellige outputenheder og medier uden manuelt at skulle
justere farver i dokumenter eller oprindelige grafikobjekter. Dette er værdifuldt, hvis du
opretter billeder, som skal bruges både på tryk og online.

Udskrive farver korrekt til en ukendt farveoutputenhed. Du kan f.eks. gemme et dokument
online, som du vil kunne udskrive med on-demand-farveudskrivning hvor som helst i
verden.

Oprettelse af et arbejdsmiljø til farvestyring

Dit arbejdsmiljø påvirker, hvordan du ser farver på skærmen og på tryk. Du får de bedste resultater ved at
kontrollere farverne og lyset i dit arbejdsmiljø på følgende måde:

Se på dokumenterne i et miljø med et ensartet lysniveau og farvetemperatur. Sollysets
farveegenskaber ændres f.eks. i løbet af dagen og dermed ændres farvernes udseende
på skærmen. Så hold derfor persienner lukkede, eller arbejd i et rum uden vinduer. For at
fjerne det blågrønne lys fra lysstofrør kan du installere D50-lys (5000 grader kelvin). Du
kan også se på trykte dokumenter i en D50-lyskasse.
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Brug et rum, hvor vægge og loft har neutrale farver. Farverne i et rum kan påvirke
opfattelsen af både skærmfarver og trykte farver. Den bedste farve til et visningsrum er
neutral grå. Derudover kan farven på dit tøj, der reflekteres i skærmens glas, påvirke
farvernes udseende på skærmen.

Fjern farverige baggrundsmønstre fra skærmens skrivebord. Hektiske eller lyse mønstre
omkring et dokument påvirker præcis farveopfattelse. Indstil skrivebordet til kun at vise
neutrale gråtoner.

Gennemse dokumentkorrekturer under realistiske forhold, som det færdige arbejde skal
bruges i. Det kan f.eks. være en god idé at finde ud af, hvordan et katalog med
husholdningsartikler tager sig ud under almindelige glødelamper, der benyttes i
hjemmene, eller hvordan et katalog ser ud med kontormøbler under lysstofrør, som
benyttes på kontorer. Den endelige farvevurdering skal dog altid foretages under de
lysforhold, der er angivet i kontrakten.
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Om farvearbejdsrum

Et arbejdsrum er et mellemliggende farverum, som bruges til at definere og redigere farve i Adobe-
programmer. Hver farvemodel har en tilknyttet profil for et arbejdsrum. Du kan vælge profiler for arbejdsrum i
dialogboksen Indstillingsmenuen til kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

Hvis et objekt har en integreret farveprofil, som ikke stemmer overens med profilen for arbejdsrummet, bruger
programmet en farvestyringspolitik til at bestemme, hvordan farvedataene skal håndteres. I de fleste tilfælde
er standardpolitikken at bevare den integrerede profil.

Indstillinger for arbejdsrum

Vælg kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

Vælg en profil for at få en beskrivelse af den. Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Bestemmer programmets RGB-farverum. Normalt er det bedst at vælge Adobe RGB eller sRGB frem
for profilen for en bestemt enhed (f.eks. en skærmprofil).
sRGB anbefales, når du forbereder billeder til internettet eller mobile enheder, fordi den definerer
farverummet for den standardskærm, der bruges til at få vist billederne på internettet. sRGB er også velegnet,
når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på forbrugerniveau, fordi de fleste af disse kameraer
bruger sRGB som standardfarverum.
Adobe RGB anbefales, når du forbereder dokumenter til udskrivning, fordi der i farveskalaen for Adobe RGB
er farver, som kan udskrives (f.eks. cyan og blå), men som ikke kan defineres med sRGB. Adobe RGB er
også et godt valg, når du arbejder med billeder fra digitale kameraer på professionelt niveau, fordi de fleste
af disse kameraer bruger Adobe RGB som standardfarverum.

Bestemmer programmets CMYK-farverum. Alle CMYK-arbejdsrum er enhedsafhængige, dvs. at de er
baseret på bestemte kombinationer af tryksværte og papir. De CMYK-arbejdsrum, som Adobe leverer, er
baseret på standardbetingelser for professionel udskrivning.

Bestemmer programmets gråtonefarverum.

Du kan bruge farverummet i et integreret outputfarverum til visning og udskrivning. Få flere
oplysninger om outputmåder under Farvekonvertering og blækstyring (Acrobat Pro DC).

Adobe-programmer leveres med et sæt standardprofiler til arbejdsrum, der er anbefalet og testet af Adobe
Systems til de fleste farvestyringsprocesser. Kun disse profiler vises som standard i menuerne til
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arbejdsrummet.

Om manglende og uoverensstemmende farveprofiler

Hvis det ikke er angivet andre steder, bruger dokumentet profilen for arbejdsrum med sin farvetilstand til at
oprette og redigere farver. Det arbejdsrum, du har angivet, bruges dog ikke nødvendigvis ved alle
eksisterende dokumenter, og nogle eksisterende dokumenter er muligvis ikke farvestyrede. Det er normalt, at
der forekommer følgende undtagelser under farvestyring:

Du kan åbne et dokument eller importere farvedata (ved f.eks. at kopiere og indsætte
eller trække og slippe) fra et dokument, som ikke er kodet med en profil. Dette er ofte
tilfældet, når du åbner et dokument, der er oprettet i et program, som enten ikke
understøtter farvestyring, eller hvor farvestyring er slået fra.

Du kan åbne et dokument eller importere farvedata fra et dokument, der er kodet med en
profil, der er anderledes end det aktuelle arbejdsrum. Det kan være tilfældet, når du åbner
et dokument, der er oprettet med forskellige farvestyringsindstillinger, eller er scannet og
kodet med en scannerprofil.

I begge tilfælde bruger programmet en farvestyringspolitik til at afgøre, hvordan farvedataene i dokumentet
skal håndteres.

Indstillinger for farvekonvertering

Med farvekonverteringsindstillingerne kan du styre, hvordan programmet håndterer farverne i et dokument,
når det går fra ét farverum til et andet. Det anbefales kun at ændre disse indstillinger, hvis du har forstand på
farvestyring og er helt sikker på de ændringer, du udfører. For at vise konverteringsindstillinger skal du vælge
kategorien Farvestyring i dialogboksen Indstillinger.

Angiver det farvestyringsmodul (CMM), der bruges til at overføre farveskalaen for ét farverum til
farveskalaen for et andet. For de fleste brugere opfylder standardkernen i Adobe (ACE) alle
konverteringsbehov.

Hvis du vil se en beskrivelse af en system- eller metodeindstilling, skal du vælge indstillingen.
Beskrivelsen vises nederst i dialogboksen.

Sikrer, at skyggen i billedet bevares ved at simulere outputenhedens fulde
dynamiske område. Vælg denne indstilling, hvis du vil bruge sortpunktskompensation, når du udskriver
(hvilket anbefales i de fleste tilfælde).

Om gengivelsesmetoder

En gengivelsesmetode fastlægger, hvordan et farvestyringssystem skal håndtere farvekonvertering fra ét
farverum til et andet. Forskellige gengivelsesmetoder anvender forskellige regler til at bestemme, hvordan
kildefarverne justeres. Eksempelvis kan farver, som ligger inden for målfarveskalaen, forblive uændrede, eller
de kan justeres for at bevare det oprindelige område af visuelle forhold, når de oversættes til en mindre
målfarveskala. Hvilket resultat der kommer ud af at vælge en gengivelsesmetode, afhænger af dokumenters
grafiske indhold og de profiler, der bruges til at angive farverum. Visse profiler frembringer identiske resultater
for forskellige tilstræbte gengivelsesmetoder.

Generelt er det bedst at bruge standardgengivelsesmetoden for den valgte farveindstilling, som er testet af
Adobe Systems med henblik på opfyldelse af industristandarder. Hvis du f.eks. vælger en farveindstilling
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for Nordamerika eller Europa, er standardgengivelsesmetoden Relativ farvemåling. Hvis du vælger en
farveindstilling for Japan, er standardgengivelsesmetoden Sanselig.

Du kan vælge en gengivelsesmetode, når du vælger farvekonverteringsindstillinger for farvestyringssystemet,
korrektur af farver på skærmen og illustrationer, der skal udskrives:

Sigter mod at bevare de visuelle forhold mellem farver på en måde, der opfattes som naturlig for
det menneskelige øje, selvom selve farveværdierne kan ændres. Denne metode egner sig til fotografiske
billeder med mange farver uden for farveskalaen. Dette er standardgengivelsesmetoden for den japanske
trykkeribranche.

Prøver at oprette levende farver i et billede på bekostning af en nøjagtig gengivelse af
farverne. Denne gengivelsesmetode egner sig til grafik som grafer eller diagrammer, hvor klare, mættede
farver er vigtigere end det nøjagtige forhold mellem farverne.

Sammenligner kildefarverummets ekstremt lyse områder med målfarverummets og
ændrer alle farver i overensstemmelse hermed. Farver uden for farveskalaen ændres til den nærmeste
reproducerbare farve i destinationsfarverummet. Relativ farvemåling bevarer flere af de oprindelige farver i et
billede end Sanselig. Dette er standardgengivelsesmetoden for trykning i Nordamerika og Europa.

Undlader at ændre farver, som ligger inden for målfarveskalaen. Farver uden for
farveskalaen skæres væk. Der udføres ikke skalering af farver til destinations hvide punkt. Denne metode
forsøger at opretholde farvenøjagtigheden på bekostning af forholdet mellem farver og egner sig til i
korrekturer at simulere output fra en bestemt enhed. Denne metode er især hensigtsmæssig, hvis du vil have
vist, hvordan papirfarven påvirker farverne i udskriften.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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Bemærk:

Farvestyring af dokumenter til onlinevisning
Farvekorrektur
Farvestyring af PDF-filer til udskrivning (Acrobat Pro DC)

Farvestyring af dokumenter til onlinevisning

Farvestyring til onlinevisning er meget forskellig fra farvestyring til trykte medier. Med trykte medier har man
langt mere kontrol over udseendet af det endelige dokument. Med onlinemedier vil dokumentet blive vist på
en lang række skærme, som måske ikke er kalibrerede, og skærmsystemer, som i væsentlig grad begrænser
din kontrol over farvernes ensartethed.

Når du farvestyrer dokumenter, som udelukkende skal vises på internettet, anbefales det at bruge sRGB-
farverummet. sRGB er standardarbejdsrum til de fleste farveindstillinger i Adobe, men du kan kontrollere, at
sRGB er valgt i dialogboksen Indstillinger for Farvestyring. Når arbejdsrummet er indstillet til sRGB, bruger
RGB-grafik, du opretter, sRGB som farverum.

Når du eksporterer PDF-filer, kan du vælge at integrere profiler. PDF-filer med integrerede profiler
genanvender konsekvent farve ved hjælp af et korrekt konfigureret styringssystem. Husk på, at integration af
farveprofiler øger PDF-filers størrelse. RGB-profiler er normalt små (omkring 3 KB), men CMYK-profiler kan
ligge mellem 0,5 og 2 MB.

Farvekorrektur

I et traditionelt udgivelsesforløb udskriver du en korrektur på papir af dokumentet for at få vist, hvordan dets
farver ser ud, når de bliver gengivet på en bestemt outputenhed. I et farvestyret arbejdsforløb kan du bruge
farveprofilernes præcision til at korrekturlæse dokumentet direkte på skærmen. Du kan få vist et eksempel på
skærmen på, hvordan dokumentets farver ser ud, når de gengives på en bestemt outputenhed.

Vær opmærksom på, at skærmkorrekturens pålidelighed afhænger af skærmens kvalitet, din skærms og dine
outputenheders profiler samt arbejdsstationens omgivende lysforhold.

En skærmkorrektur alene er ikke nok til at vise, hvordan overprint tager sig ud, når der anvendes
offsettrykning. Hvis du arbejder med dokumenter, der indeholder overprint, kan du aktivere Skærmversion af
overprint for at få vist overprint nøjagtigt i en skærmkorrektur.

Brug af skærmkorrektur til at få vist det færdige resultat på skærmen

A. Dokumentet oprettes i det aktive farverum. B. Dokumentets farveværdier oversættes til farverum i en valgt
korrekturprofil (normalt outputenhedens profil). C. Skærmen viser korrekturprofilens fortolkning af
dokumentets farveværdier. 
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Skærmkorrektur af farver (Acrobat Pro DC)

1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning. Værktøjer til produktion til udskrivning
vises i den højre rude.

2. Klik på Vis output. 

3. Vælg farveprofilen for en specifik outputenhed i menuen Simuleringsprofil.

4. Vælg yderligere indstillinger for skærmkorrektur:

Simulerer den mørkegrå farve, der rent faktisk udskrives på
mange printere i stedet for en rent sort farve, i forhold til korrekturprofilen. Det er ikke
alle profiler, der understøtter denne indstilling.

Simulerer almindeligt papirs hvide farve i forhold til korrekturprofilen.
Det er ikke alle profiler, der understøtter denne indstilling.

Farvestyring af PDF-filer til udskrivning (Acrobat Pro DC)

Når du opretter Adobe PDF-filer til udskrivning på et professionelt trykkeri, kan du angive, hvordan
farveoplysninger er repræsenteret. Den nemmeste måde at gøre dette på, er ved at bruge en PDF/X-
standard. Yderligere oplysninger om PDF/X og oprettelse af PDF-filer finder du ved at søge i Hjælp.

Generelt har du følgende muligheder for farvehåndtering, når du opretter PDF-filer:

(PDF/X-3) Konverterer ikke farver. Brug denne metode, når du opretter et dokument, som
skal udskrives eller vises på forskellige eller ukendte enheder. Når du vælger en
PDF/X-3-standard, integreres farveprofiler automatisk i PDF-filen.

(PDF/X-1a) Konverterer alle farver til destinations-CMYK-farverummet. Brug denne
metode, hvis du vil oprette en fil, der er klar til trykning, og som ikke kræver yderligere
farvekonverteringer. Når du vælger en PDF/X-1a-standard, bliver der ikke integreret
nogen profiler i PDF-filen.

Alle oplysninger om staffagefarver bevares under farvekonverteringen. Det er kun de tilsvarende
procesfarver, der konverteres til det angivne farverum.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com///help.adobe.com/da_DK/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_dk
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