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Udfyldning af formularer
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
Importér eller eksportér formularoplysninger (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

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

Udfyld interaktive formularer



Til toppen

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 henover 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.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/kb/troubleshooting-forms.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/fill-and-sign.html#fill_your_PDF_form
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/fill-and-sign.html#fill_your_PDF_form
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/fill-and-sign.html#fill_your_PDF_form
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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

Indtast eller returner (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
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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.

Bemærk:

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du arbejder.
Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

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 Formularers 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.

Interaktiv formular

Hvis du vil oprette en interaktiv formular, skal du bruge værktøjet Forbered formularer. Se Opret formularer med
Acrobat.

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#create_forms_using_acrobat
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#create_forms_using_acrobat
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Flad formular

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) .

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.

Relaterede links

Opret formularer ved hjælp af Acrobat DC
Lader Acrobat Reader-brugere gemme formulardata
Forum for PDF-formularer

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#create_forms_using_acrobat
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#enable_reader_users_to_save_form_data
https://forums.adobe.com/community/acrobat/forms
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programmet, ikke i browseren)

I nogle arbejdsforløb indsendes udfyldte formularer som datafiler i formater som FDF eller XML. I Acrobat Reader
DC kan du importere dataene, så de vises i den udfyldte PDF:

Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Importér data.

På samme måde kan du gemme oplysningerne i en udfyldt PDF-formular som en datafil i et andet format:

Klik på Udvidet øverst til højre i vinduet, og klik derefter på Eksportér data.

Få flere oplysninger under Administrer formulardatafiler i Acrobat DC Hjælp.

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

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/collecting-pdf-form-data.html
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
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Signer et dokument
E-mail eller fax signeret dokument
Få PDF-filer signeret af andre ved at bruge EchoSign
Signer med et digitalt id
Administrer certifikater (sikre PDF-filer)

Med Reader kan du signere PDF-filer og inkorporere signaturen i filen. Hvis du får vist en PDF-fil på internettet, skal du hente PDF-filen, før du
kan signere den.

Nogle dokumenter anvender sikkerhed, der ikke tillader signaturer. Udskriv disse dokumenter, og signer derefter den udskrevne kopi.

Signere et dokument
Du kan i Reader indtaste dit navn, tegne din signatur eller indsætte et billede af din signatur i et dokument. Du kan også tilføje tekst som f.eks. dit
navn, virksomhed, titel eller dato. Når dit dokument er færdigt, bliver signaturen en del af PDF-filen.

1. Åbn den PDF-fil, du vil signere.

2. Klik på ikonet Signer  på værktøjslinjen for at åbne panelet Signer, eller klik på panelet Signer.

Hvis ikonet Signer ikke findes på værktøjslinjen, skal du klikke på værktøjslinjen og vælge Fil > Tilføj tekst eller signatur.

3. Klik på Tilføj tekst i panelet Jeg skal underskrive for at tilføje tekst som f.eks. dit navn, virksomhed eller titel. Klik i dokumentet der, hvor du
vil tilføje teksten, og skriv.

Indstillingen Tilføj tekst lader dig føje navn, virksomhed eller dato til en PDF-fil.

4. (Valgfrit) Klik på Tilføj flueben, hvis det kræves i dokumentet, at du angiver et valg. Klik på dokumentet for at indsætte fluebenet på
dokumentet.

5. Klik på Indsæt signatur i panelet Signer.
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Første gang du signerer, åbner indstillingen Indsæt signatur en dialogboks, hvor du får mulighed for at oprette eller importere din signatur.

6. (Første gang du signerer) Vælg, hvordan du vil indsætte signaturen i dialogboksen Indsæt signatur:

Skriv min signatur

Skriv dit navn i feltet Angiv dit navn. Reader opretter en signatur til dig. Du kan vælge mellem et mindre udvalg af signaturtyper. Klik på Skift
signaturtype for at få vist en anden type. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med din signatur.

Tegn min signatur

Tegn din signatur i feltet Tegn din signatur. Klik på Acceptér, når du er tilfreds med din signatur.

Brug et billede

Klik på Gennemse, og find din signaturfil. Klik på Acceptér, når din signaturfil vises i dialogboksen.

Hvis du ikke har et billede af din signatur, skal du bruge sort blæk til at signere dit navn på et rent, tomt stykke papir. Fotografér eller
scan din signatur, og overfør billedfilen (JPG, ONG, GIF, BMP; TIFF eller PDF) til din computer. Du skal ikke beskære billedet, da Reader
kun importerer signaturen.

Du kan vælge at skrive, tegne eller importere en signatur. Reader bruger den signatur på fremtidige PDF-filer, du signerer.

7. Klik på det sted i PDF-filen, hvor signaturen skal indsættes.

8. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at flytte, tilpasse eller rotere signaturen:

A. Flyt markøren B. Skift størrelse for markøren C. Roter markøren

Placer markøren over signaturen, og træk den til den rette placering.

Træk i et hjørnehåndtag for at tilpasse størrelsen.

Placer markøren over rotationshåndtaget (håndtaget øverst i midten), og træk for at rotere signaturen, når markøren ændres til en
rund pil.

9. Klik på  eller vælg Fil > Gem for at gemme det signerede dokument.

10. Når du spørges "Du tilføjede en signatur eller initialer. Vil du fuldføre ændringerne?", skal du klikke på Bekræft.

11. Angiv placeringen til filen, og klik på Gem.

E-mail eller fax signeret dokument
Du kan sende signerede dokumenter via fax eller e-mail vha. EchoSign-tjenesten. EchoSign gemmer en kopi i din onlinekonto, så du nemt kan få
adgang til den senere. Du kan logge på Echosign med dit Adobe-id eller oprette en konto.

1. Klik på Send signeret dokument i panelet Signer, når dokumentet er færdigt, og du har tilføjet din signatur eller dine initialer.

2. Når du spørges "Du tilføjede en signatur eller initialer. Vil du gennemføre ændringerne?", skal du klikke på Bekræft og send.

3. Angiv placeringen til filen, og klik på Gem.

4. Når du spørges "Dit signerede dokument vil blive overført til Adobe EchoSign...", skal du klikke på Overfør.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/petemico/XML/da-dk/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/petemico/XML/da-dk/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/petemico/XML/da-dk/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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For at tilføje en digital signatur

For et digitalt signaturfelt
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5. Når EchoSign åbner i din browser, skal du udfylde de påkrævede felter og klikke på Aflever.

6. Følg instruktioner på skærmen for at registrere og sende dokumentet.

Få PDf-filer signeret af andre ved at bruge EchoSign
Du kan få dokumenter signeret af andre ved at bruge EchoSign. EchoSign er en onlinetjeneste, der giver brugere mulighed for hurtigt at signere
dokumenter i en webbrowser uden at kræve et digitalt id. Tjenesten holder styr på hele processen.

EchoSign sender en e-mail til dine underskrivere om, at du vil have dem til at signere et dokument. De gennemgår og signerer dokumentet på den
sikre EchoSign-webside. Når det er signeret, vil både du og dine underskrivere modtage den signerede PDF-fil i en e-mail. EchoSign gemmer det
signerede dokument i din konto til fremtidig brug. Gå ind på www.echosign.com for at få flere oplysninger.

1. Åbn den PDF-fil, du ønsker signeret.

2. Åbn panelet Signer (klik på Signer på højre side af værktøjslinjen.

3. Klik på Få andre til at signere for at åbne panelet.

4. Klik på Send til underskrift.

5. Klik på Fortsæt til Adobe EchoSign, når meddelelsen Dokumentet er blevet overført til Adobe EchoSign vises, for at fortsætte.

6. Følg instruktionerne på skærmen, når EchoSign-websiden åbner i din webbrowser, for at sende PDF-filen.

Signering med et digitalt id
I Reader kan kun PDF-filer, der har Reader-brugerrettigheder aktiveret, signeres med et digitalt id. Hvis du ikke har et digitalt id, kan du oprette et
vha. instruktionerne på skærmen. Du kan finde flere oplysninger på Digitale id'er.

1. Åbn den PDF-fil, du vil signere.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Klik på Arbejd med certifikater i panelet Signer, og klik derefter på Signer med certifikat. Tegn et rektangel
for at indsætte signaturen. (Hvis denne indstilling er deaktiveret, har forfatteren til PDF-filen ikke aktiveret PDf-filen til digitale signaturer).

Hvis du får vist PDF-filen i en browser, skal du på værktøjslinjen øverst i vinduet klikke på ikonet Signer.

Hvis en formular indeholder et digitalt signaturfelt, skal du dobbeltklikke på feltet for at åbne dialogboksen
Signer dokument.

3. Hvis der ikke er konfigureret nogen signaturer, vises dialogboksen Tilføj digitalt id. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en
signatur.

4. I dialogboksen Signer dokument skal du gøre følgende:

Vælg en signatur fra menuen Signer som.
Angive adgangskoden for den valgte signatur
Vælg et Udseende, eller vælg Opret nyt udseende. Få flere oplysninger på Opret et signaturudseende.
Aktivér Lås dokument, når det er signeret, hvis denne indstilling er tilgængelig. Den skal kun vælges, hvis du er den sidste modtager, der
skal signere dokumentet. Denne indstilling låser alle felter, herunder signaturfeltet.

5. Klik på Signer for at indsætte den digitale signatur i PDF-filen.

Brug tilstanden Dokumentvisning for at få vist og signere dokumentet i en statisk og sikker tilstand. Dynamisk indhold som f.eks. multimedier og
JavaScript er blokeret. Se Signering i dokumentvisningstilstand i Acrobat Hjælp for yderligere oplysninger.

Administrer certifikater (sikre PDF'er)
Personen, der opretter en PDF, kan kryptere dokumentet med et certifikat til verificering af digitale signaturer. 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.

Du kan finde flere oplysninger i disse artikler i Acrobat Hjælp:

http://www.echosign.com/
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS11dd809af63f0e1e-43e0464b12b4384d3b6-8000.html
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/petemico/XML/da-dk/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/petemico/XML/da-dk/Products/Reader/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS396794562021d52e4605066e12b3464c4db-8000.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d43.w
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS02D75AD2-669B-4b79-9838-3C2493733423.w.html
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Certifikatbaserede signaturer
Get certificates from other users
Verificer information om et certifikat
Slet et certifikat fra en pålidelig identitet

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
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d8b.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d88.w
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d8b.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d81.w
http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d8b.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d82.w
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Del, kommenter, og korrekturlæs
Deling af dokumenter
Gem filer i Adobe Document Cloud
Kommenter og korrekturlæse PDF-filer

Deling af dokumenter

Du kan bruge Acrobat Reader DC til at dele dokumenter med andre. Du kan dele filer ved at bruge Adobe
Document Cloud, eller du kan dele filer vha. e-mail.

Hvis du vil dele dit dokument, skal du gøre et af følgende:

Vælg Filer > Send fil > Vedhæft til -mail for at dele dokumentet via e-mail.
Klik på Filer > Send fil > Send og spor for at overføre dokumentet til Adobe Document Cloud. Når det
først er overført, oprettes der et link til det via Adobe Document Cloud-tjenesten. Du kan dele dette link
med andre, så de kan få adgang til dit dokument.  

Følg instruktionerne på skærmen for at dele filen med andre. Se Deling af PDF'er i Acrobat Hjælp for at få flere
oplysninger.

Gem filer i Adobe Document Cloud

Adobe Document Cloud-tjenesten giver dig mulighed for at gemme og få adgang til PDF-filer og andre dokumenter
fra flere enheder. 

Sådan gemmes filer i Adobe Document Cloud:

Vælg Filer > Gem eller Gem som.
Vælg Document Cloud i dialogboksen Gem som.
Angiv filnavnet, og klik på Gem for at gemme filen i Adobe Document Cloud.

Kommenter og korrekturlæse PDF-filer

Du kan kommentere PDF-filer ved at bruge anmærknings- og tegneopmærkningsværktøjerne. Alle anmærknings-
og tegneværktøjer er tilgængelige på den anden værktøjslinje i funktionen Kommentar.Når du modtager et PDF-
dokument til korrektur, kan du anmærke det med kommenterings- og opmærkningsværktøjerne.

Værktøjslinjen Kommentar

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/sharing-pdfs.html


Bemærk:

Hvis du vil se etiketter sammen med værktøjsikonerne, skal du højreklikke på den anden værktøjslinje og vælge
Vis alle etiketter.

Menuen Tegneværktøjer

Svar på kommentarer, eller slet svar

Højreklik på en kommentar, og vælg Svar i pop op-menuen.

Hvis du senere bestemmer dig for at fjerne dit svar, skal du åbne kommentaren, højreklikke på dit svar og
klikke på Slet.

Se Svar på kommentarer i Acrobat Hjælp for at få fflere oplysninger.

Godkendelse eller afvisning af et PDF-dokument

Når du bliver bedt om at godkende en PDF-fil, modtager du en e-mail, som indeholder trinvise instruktioner. Brug
indstillingerne i Stempel-værktøjet og dokumentmeddelelseslinjen øverst i PDF-filen for at godkende eller afvise
dokumentet.

Se Deltag i et godkendelsesarbejdsforløb i Acrobat Hjælp for at få flere oplysninger.

Bemærk:

Kun Acrobat DC-brugere med en multibyte-version af Acrobat DC kan starte godkendelsesprocessen. Acrobat
Reader DC-brugere med en hvilken som helst sprogversion kan dog godkende eller afvise en PDF-fil.

Sporing af en korrektur (kun i Reader-programmet, ikke i browseren)

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/comments.html#reply_to_comments
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/approval-workflows.html#participate_in_an_approval_workflow


Du sporer en dokumentkorrektur eller får vist status for en korrektur ved at vælge Vis > Sporing. Sporing viser,
hvem der har deltaget i en korrektur, og hvor mange kommentarer hver person har udgivet.

Venstre side af sporingen viser alle PDF-dokumenter i administrerede korrekturer.

I højre side angives 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. PDF-filen bliver ikke slettet, hvis du sletter et link i sporingen.

Seneste opdateringer sammenfatter de seneste ændringer i korrekturer.

Se Spor korrekturlæste PDF'er i Acrobat Hjælp for at få flere oplysninger.

Gendannelse efter en uventet nedlukning (kun i Reader-programmet, ikke i
browseren)

Funktionen til automatisk lagring forhindrer, at ændringer går tabt efter en uventet afbrydelse.

1. Åbn de filer, som du arbejdede på inden den uventede nedlukning.

2. Klik på Ja, når du bliver bedt om det, for at åbne de filer, der blev gemt automatisk.

3. Gem filerne med det samme navn som de filer, du oprindeligt arbejdede på.

Hvis automatisk lagring er deaktiveret, kan du aktivere funktionen i dialogboksen Indstillinger

1. Vælg Rediger > Indstillinger.

2. Vælg Dokumenter i højre kolonne, og vælg derefter Gem dokumentændringer automatisk i en midlertidig fil
efter minutter.

3. Angiv, hvor ofte filer skal gemmes, i boksen til minutter.

  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.
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Udskriv PDF-filer
Udskriftsknap mangler?
Udskriv en PDF
Almindelige udskrivningsopgaver
Hvorfor kan jeg ikke udskrive mit dokument?
Simuler overprint af specialtrykfarver
Hvad skal jeg gøre, hvis Acrobat Reader DC beder om at gemme en fil, når et dokument er blevet
udskrevet?
Hvad skal jeg gøre for at udskrive kommentarer, der er tilgængelige i PDF-dokumentet?
Acrobat Reader DC går ned ved udskrivning/Acrobat Reader DC udskriver ikke, efter at der er trykket på
knappen Udskriv

Udskriftsknap mangler?

Hvis du ikke kan se knapperne Udskriv og Annuller, er din skærm indstillet til en lav skærmopløsning. Reader er
ikke beregnet til visning med 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

Udskriv en PDF

1. Vælg Filer > Udskriv, eller klik på ikonet  på værktøjslinjen.

2. Vælg en Printer og det antal Kopier, der skal udskrives.

3. (Valgfrit) Klik på Egenskaber for at åbne printeregenskaber. Se dokumentationen til din printer for at få flere
oplysninger

4. Vælg en indstilling under Sider, der skal udskrives:
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Alle – udskriver alle sider i PDF-filen.
Aktuel side – udskriver den aktuelle side i PDF-filen.
Sider – angiver en delmængde af sider til udskrivning Du kan angive individuelle sidetal, en række
eller en kombination. Eksempel: 1, 6-18, 33, 98.
Flere indstillinger – angiver yderligere indstillinger som f.eks. lige eller ulige sider og omvendte
sider.

5. Angiv andre indstillinger i forhold til dine krav:

Tilpasning af sidestørrelse og håndtering
Retning
Kommentarer og formularer

Vis udskrift vises, når du ændrer indstillingerne. Klik på pileknapperne nederst for at få vist andre sider.

6. Klik på Sideopsætning for at ændre papirstørrelse, -kilde eller retning, hvis det er nødvendigt.

7. Klik på Udskriv.

Almindelige udskrivningsopgaver

Udskriv på begge side



Du kan udskrive dobbeltsidet, hvis din printer understøtter funktionen dobbeltsidet udskrivning
(dupleksudskrivning).  

Bemærk: Dobbeltsidet udskrivning hedder også dupleks, fra start til slut, forside og bagside eller tosidet
udskrivning.

Printerdriveren, og ikke Adobe Acrobat DC eller Adobe Reader DC, styrer indstillingerne. Kig i dokumentationen til
din printer for at se, hvilke funktioner din printer understøtter.

I dialogboksen Udskriv skal du aktivere Udskriv på begge sider af papiret og vælge en kant, der skal
spejlvendes.

Bemærk: Dette kunne være et scenarie, når en printer faktisk understøtter dobbeltsidet udskrivning, og denne
indstilling ikke vises i dialogboksen Udskriv. I sådanne tilfælde skal du gå til printeregenskaberne for at få direkte
adgang til denne indstilling under printerindstillingerne.

Udskriv i sort-hvid

Du kan udskrive en farve-PDF-fil i gråtoner (også kaldet gråtoneskala eller sammensat grå).

Aktivér Udskriv i gråtoner i dialogboksen Udskriv.



Udskriv i en anden størrelse

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 store dokumenter



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 fliserne sammen.

Klik på Plakat i dialogboksen Udskriv, og angiv indstillingerne for opdeling af sider.

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.

I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Flere og derefter angive de sider, der skal udskrives på ét
enkeltark, og andre relaterede indstillinger.

Udskriv brochure



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 trinvis vejledning ved at se Udskriv foldere og PDF-filer.

Udskriv kommentarer

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/ways-print-pdfs.html


Du kan udskrive kommentarer, hvor de er (som gule sedler på en side), eller på en liste eller i en oversigt.

Benyt en af følgende fremgangsmåder i området Kommentarer og formularer:

Vælg en indstilling på rullelisten.
Klik på Opsummer kommentarer.

Udskrive en del af en side
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Du kan udskrive en del af en side i en PDF-fil. Brug værktøjet 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.

Hvorfor kan jeg ikke udskrive mit dokument?

Begynd med disse fejlfindingstip

Der kan være flere årsager til udskrivningsproblemer. Hvis du vil identificere problemet, kan du se i denne note:
Fejlfinding i PDF-udskrivning | Acrobat, Reader

http://kb2.adobe.com/dk/cps/873/cpsid_87346.html
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PDF-adgangskoden er beskyttet, 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

Standardindstillingen Beskyttet tilstand forbedrer sikkerheden i Acrobat Reader DC kraftigt. For at fastslå om
Beskyttet tilstand forstyrrer udskrivningen, skal du midlertidigt deaktivere den. Højreklik på dokumentet, og vælg
Dokumentegenskaber. Klik på Avanceret for at se, om Beskyttet tilstand er aktiveret.

Hvis du vil deaktivere Beskyttet tilstand, skal du vælge Rediger > Indstillinger og klikke på Sikkerhed (udvidet) i
venstre side. Fravælg Aktivér Beskyttet tilstand ved start. Luk Reader, genstart, og prøv at udskrive dokumentet
igen.

Bemærk:

For at sikre maksimal sikkerhed skal du igen vælge Aktiver beskyttet tilstand ved start, når du er færdig med at
udskrive.

Simuler overprint af specialtrykfarver

Simulering af overprint viser, hvordan blanding og overprint af farvede illustrationer tager sig ud, når der anvendes
offsettrykning. Du kan simulere effekterne af overprint på en farveprinter ved at vælge Simuler overprint i
dialogboksen Avanceret udskriftsopsætning. Simulering af overprint konverterer staffagefarver til procesfarver til
udskrivning. Hvis du har til hensigt at bruge en fil til det endelige output, skal du ikke vælge Simuler overprint.

Bemærk:

Farveprintere gengiver farver meget forskelligt. Af denne grund er korrekturer fra en tjenesteudbyder den bedste
måde at få bekræftet det endelige resultat på.

Tre overlappende cirkler uden overprint (til venstre) sammenlignet med tre overlappende cirkler med overprint (til højre).

Hvad skal jeg gøre, hvis Acrobat Reader DC beder om at
gemme en fil, når et dokument er blevet udskrevet?

Hvis Acrobat Reader DC beder om at gemme en fil, når du klikker på Udskriv, skal du klikke på dialogboksen
Avanceret udskrivning og fravælge indstillingen Udskriv til fil.
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Note:  

Sørg for, at du har valgt en fysisk printer til at udskrive på og ikke Adobe PDF/XPS/Send note eller en
anden virtuel printer.
Indstillingen Udskriv til fil var tilgængelig i selve udskrivningsdialogboksen indtil Acrobat 10.X-versioner.

Hvad skal jeg gøre for at udskrive kommentarer, der er
tilgængelige i PDF-dokumentet?

Der er visse anmærkninger (f.eks. pop op-noter), der er tilgængelige i PDF-dokumentet, og anmærkninger
udskrives ikke som standard, medmindre du ønsker, at de skal udskrives.

Det er med vilje lavet sådan, at sådanne anmærkninger ikke hindrer visningen af det indhold, der er placeret bag
dem.

Der kan imidlertid være tilfælde, hvor du ønsker, at de skal udskrives. Sådan udskrives pop op-noter og andre
anmærkninger:

1. Gå til Rediger > Indstillinger.
2. Vælg Kommentering på listen Kategorier.
3. Aktivér indstillingen Udskriv noter og pop op-tekst.

Acrobat Reader DC går ned ved udskrivning/Acrobat Reader
DC udskriver ikke, efter at der er trykket på knappen Udskriv

Dette kunne ske på grund af beskadigelse af Adobe Acrobat DC-installationsfilen. For at løse dette problem skal du
sørge for, at du bruger den seneste version af Adobe Reader DC-/Acrobat DC-programmet.

Hvis du får dette problem med den seneste version:

1. Fjern Acrobat Reader DC ved hjælp af værktøjet Acrobat cleaner.
2. Geninstaller Acrobat Reader DC.
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Kopiér indhold fra PDF-filer
Kopiér tekst og billeder fra PDF-filer
Kopiér et område fra en PDF-fil (kun i Reader DC-programmet, ikke i browseren)

Kopiér tekst og billeder fra PDF-filer

Du kan nemt kopiere indhold i Acrobat Reader DC, medmindre forfatteren til PDF-filen har angivet
sikkerhedsindstillinger, som ikke tillader kopiering.

Bekræft, at kopiering af indhold er tilladt

1. Højreklik på dokumentet, og vælg Dokumentegenskaber.

2. Klik på fanen Sikkerhed, og gennemse oversigten over dokumentbegrænsninger.

Kopiér bestemt indhold fra en PDF-fil

1. Højreklik på dokumentet, og vælg Vælg værktøj i pop op-menuen.

2. Træk for at vælge teksten, og klik på et billede for at vælge det.

3. Højreklik på det valgte element, og vælg Kopiér.

Kopiér en hel PDF-fil (kun i Windows Reader DC-programmet, ikke i browseren)

Vælg Rediger > Kopiér fil til Udklipsholder.

Kopiér et område fra en PDF-fil (kun i Reader DC-
programmet, ikke i browseren)

Værktøjet Shapshot kopierer et område som et billede, du kan sætte ind i andre programmer.

Vælg Rediger > Sæt ind i et andet program for at indsætte det kopierede billede.

1. Vælg Rediger > Tag et snapshot.

2. Træk et rektangel omkring det område, der skal kopieres, og slip derefter museknappen.

3. Tryk på Esc-knappen for at lukke tilstanden Shapshot.
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på internettet.
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Opret en PDF-fil
Konverter en PDF-fil til Word eller Excel
Få oplysninger om flere online-tjenester

Oprettelse af en PDF-fil
Du kan oprette PDF-filer fra Reader ved hjælp af Adobe CreatePDF, en webbaseret tjeneste på Acrobat.com. I Adobe CreatePDF kan du
konvertere flere filformater til PDF-filer.

1. Klik på ikonet Konverter til PDF-filer på værktøjslinjen Reader.

Hvis ikonet Konverter til PDF-filer ikke findes på værktøjslinjen, skal du højreklikke på værktøjslinjen og vælge Fil > CreatePDF Online.

2. Klik på Vælg fil, der skal konverteres til PDF-fil i panelet Opret PDF til højre, og find den fil, du vil konvertere.

3. Klik på Konverter.

Når Reader har konverteret filen, vises boksen Udført i panelet Værktøjer. Med et betalingsabonnement kan du åbne PDF-filen i et nyt Reader-
vindue ved at klikke på linket Vis PDF-fil i Reader. Brugere med en gratis konto kan se PDF-filen på Acrobat.com.

Du kan finde flere oplysninger om tjenesten CreatePDF på www.adobe.com/go/acrobat_com_dk.

Konverter en PDF-fil til Word eller Excel
Du kan konvertere PDF-filer til Microsoft Word eller Excel ved hjælp af Adobe ExportPDF, der er en webbaseret tjeneste på Acrobat.com. Se
www.adobe.com/go/acrobat_com_dn for at få yderligere oplysninger om tjenesten ExportPDF.

1. Åbn den PDF-fil, du vil eksportere til Word eller Excel.

2. Klik på ikonet Konverter PDF  på Reader-værktøjslinjen for at åbne panelet Værktøjer .

Hvis ikonet Konverter PDF-fil ikke findes på værktøjslinjen, skal du højreklikke på værktøjslinjen og vælge Fil > Konverter PDF-fil til Word
eller Excel Online.

3. I panelet Eksportér PDF-fil vælges den nuværende åbne fil til konvertering. Klik på Vælg PDF-fil for at vælge et andet PDF-dokument.

4. Vælg Microsoft Word, RTF (Rich Text Format) eller Microsoft Excel fra menuen Konverter til.

5. Hvis dokument indeholder scannet tekst på et andet sprog, skal du klikke på Skift, vælge sproget i dialogboksen OCR-indstillinger og
derefter klikke på OK.

6. Klik på Konverter.

7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

Hvis du har abonnement på tjenesten, skal du klikke på Log ind (øverst på panelet), angive din e-mailadresse og adgangskode og klikke
på Log ind.

Hvis du ikke har et Adobe-id, skal du klikke på Tilmeld nu og følge instruktionerne på skærmen.

8. Når meddelelsen Udført vises i ruden Værktøjer, skal du klikke på Gem konverteret fil.

http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dk
http://www.adobe.com/go/acrobat_com_dk
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Klik på Gem konverteret fil, når meddelelsen Udført vises.

9. I dialogboksen Gem som skal du finde den placering, hvor du vil gemme filen, angive filnavnet og klikke på Gem.

Få flere oplysninger om onlinetjenester
Opret PDF-fil og Eksporter PDF-fil til Word er bare to af de onlinetjenester, der er tilgængelige i Reader. Klik på Værktøjer øverst til højre i vinduet
for at se efter nye tjenester. Gå ind på www.adobe.com/go/learn_acr_dex_dk for at få flere oplysninger.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Åbn, rediger, eller slet PDF-filer
Hvorfor kan jeg ikke åbne eller redigere en PDF-fil?
Kombinering af PDF-filer
Sletning af PDF-filer

Hvorfor kan jeg ikke åbne eller redigere en PDF-fil?

Du skal bruge udvidet redigering, som er tilgængelig i Adobe Acrobat DC

Selvom den gratis Adobe Acrobat Reader DC viser PDF-filer, vil noget af den avancerede redigering kræve Adobe
Acrobat DC. Der er følgende eksempler:

Redigering af tekst

Kombinering af PDF-filer

Scanning af PDF-filer

Oprettelse af nye formularer (Reader DC kan udfylde eksisterende formularer)

Se detaljeret sammenligning af funktioner i Acrobat og Reader for at få flere oplysninger.

PDF-filen er adgangskodebeskyttet og har restriktioner på redigering

Hvis du modtager et adgangskodebeskyttet PDF-dokument, skal du bruge den angivne adgangskode til at åbne
dokumentet. Nogle sikrede dokumenter har restriktioner, som forhindrer dig i at udskrive, redigere eller kopiere
indhold. Hvis et dokument har begrænsede funktioner, er alle værktøjer og menupunkter, der er relateret til disse
funktioner, nedtonede i Reader DC.

Hvis du har problemer med at åbne et PDF-dokument, eller hvis du ikke kan bruge bestemte funktioner, skal du
kontakte PDF-dokumentets forfatter.

Du modtager fejlen "en eller flere Adobe PDF-udvidelser er deaktiveret"

Gennemfør de følgende trin for at rette fejlen:

1. Åbn Internetindstillinger i kontrolpanelet, og klik på fanen Avanceret.

http://www.adobe.com/dk/products/acrobat/matrix.html


Til toppen

Til toppen

2. Vælg indstillingen Aktivér tredjepartsudvidelser til browser.

3. Klik på OK, og genstart derefter computeren.

Flere fejlfindingstip

Se disse TechNotes for at få tip til fejlfinding:

Kan ikke åbne en PDF

Kan ikke vise en PDF på internettet | Hurtig rettelse

 

Kombinering af PDF-filer

Den gratis Adobe Reader DC kan ikke kombinere flere PDF-filer. Det kan Adobe Acrobat DC dog. Se Kombiner eller
flet filer til en enkelt PDF i Acrobat Hjælp for at få flere oplysninger.

Sletning af PDF-filer

PDF-filer gemmes i en række forskellige mapper på din computer, afhængig af om du modtager PDF-filen i en e-
mail, fra internettet eller fra en anden kilde.

Søg efter filnavnet i Windows eller Mac OS for hurtigt at finde en PDF-fil. Naviger derefter hen til den fundne
mappe, dobbeltklik på PDF-filen, og vælg Slet (Windows) eller Flyt til papirkurv (Mac OS).
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Vis billeder, objekter eller 3D-modeller
Jeg kan ikke se billeder i en PDF-fil
Flyt eller roter 3D-modeller
Analysér objekter, målinger eller geospatial placering

Gå ind på Kopiér indhold fra PDF-filer for at kopiere bestemte billeder eller øjebliksbilleder af sideområder.

Jeg kan ikke se billeder i en PDF-fil

1. Åbn dialogboksen Indstillinger, og vælg kategorien Sidevisning.

2. Vælg Vis store billeder i Sideindhold og -oplysninger.

Hvis du har valgt indstillingen ovenfor, viser Reader store billedfiler som grå bokse, hvilket gør visning og rulning
hurtigere.

Flyt eller roter 3D-modeller

3D-værktøjslinjen vises, når du klikker på en 3D-model. Du kan også højreklikke på 3D-modellen og vælge
Værktøjer for at få vist alle de 3D-navigationsværktøjer, der er tilgængelige i Reader DC.

Analysér objekter, målinger eller geospatial placering

Acrobat Reader DC indeholder analyseindstillinger, der giver dig mulighed for at se metadata for bestemte
objekter, måle dem eller interagere med geospatiale data.

Få flere oplysninger om følgende emner i Acrobat Hjælp:

Vis objektdata

Mål objekter

Interager med geospatiale PDF'er

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

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/pdf-properties-metadata.html#view_object_data_and_metadata
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/measuring-3d-objects-pdfs.html
http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/geospatial-pdfs.html
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


Til toppen

Til toppen

Gem, vis og søg i PDF-filer
Gem PDF-filer
Hvorfor kan jeg ikke gemme en PDF-fil?
Visning af og navigation i PDF-filer
Zoom i et bestemt område
Søgning efter tekst i en PDF-fil
Visning af og søgning i en PDF-portefølje

Gem PDF-filer

Hvis forfatteren til PDF-filen har aktiveret funktionen gem lokalt, kan du gemme en kopi af en PDF-fil eller PDF-
portefølje.

Reader-program eller webbrowser

Hvis du vil gemme en PDF, skal du klikke på ikonet Gem som  på værktøjslinjen HUD (Heads Up
Display) nederst i PDF-visningen.

HUD-værktøjslinjen i en webbrowser

Kun Acrobat Reader DC-programmet

Vælg Filer > Gem som > for at gemme en kopi af en PDF-fil.

Vælg Filer > Gem som andet > Tekst for at gemme PDF-filen som tilgængelig tekst.

Hvorfor kan jeg ikke gemme en PDF-fil?

Fordi forfatteren til PDF-filen har deaktiveret funktionen gem lokalt af sikkerheds- eller copyrightårsager eller af
andre årsager.

Hvis du vil gemme en PDF-fil, skal du kontakte forfatteren til PDF-filen og anmode vedkommende om at aktivere
funktionen gem lokalt. Se Gør Reader-brugere i stand til at gemme formulardata i Acrobat Hjælp for at få flere
oplysninger.

http://help.adobe.com/da_DK/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e0d.w.html
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Visning af og navigation i PDF-filer

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

I Acrobat Reader DC kan du for at forstørre eller reducere siden bruge indstillingerne for zoom, forstørrelse
og tilpasning på værktøjslinjen HUD nederst i PDF-visningen.

HUD-værktøjslinjen indeholder indstillingerne Markering, Zoom, Forstørrelse, Sideminiature og Sidetilpasning

Du kan også bruge indstillingerne for hurtig navigation, som er tilgængelige på hovedværktøjslinje og den venstre
navigationsrude.

Naviger hurtigt med disse indstillinger

a: Hvis du vil gå til en bestemt side, skal du angive sidetallet og trykke på Enter. 

b: Sådan navigerer du hurtigt til den næste og forrige side.

c: Hvis du vil navigere visuelt, skal du klikke på ikonet Sideminiaturer i den venstre navigationsrude.

d: Hvis du vil gå til et område, der interesserer dig, skal du klikke på ikonet Bogmærker i den venstre
navigationsrude.

Hvis du vil angive indstillinger for rulning og visning af flere sider, skal du vælge Vis > menuen Sidevisning.
Højreklik på Acrobat Reader DC-værktøjslinjen i browseren, og vælg Sidevisning.

Zoom i et bestemt område

Højreklik på dokumentet, og vælg Markeringsrammezoom i pop op-menuen. Træk derefter henover det
områder, du vil forstørre.

(Kun i Acrobat Reader DC -programmet, ikke i browseren) I Vis > menuen Zoom skal du vælge Dynamisk
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zoom , Panorering og zoom  eller Zoomforstørrelsesglas . Se Justering af PDF-visninger i
Acrobat Hjælp for at få oplysninger om hver enkelt indstilling.

Søgning efter tekst i en PDF-fil

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at søge efter sideindhold:

Højreklik på dokumentet, og vælg Søg på pop op-menuen. Angiv søgeordet i det øverste højre hjørne af
dokumentvinduet, og klik på knapperne Næste eller Forrige for at gå tilbage til hver enkelt forekomst.

Højreklik på dokumentet, og vælg Søg for at få vist søgefeltet.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at foretage en mere kompleks søgning efter hele ord, udtryk,
kommentarer m.m.:

I en webbrowser skal du trykke på Ctrl+Skift+F for at åbne ruden Avanceret søgning.

I Acrobat Reader DC-programmet skal du vælge Rediger > Udvidet søgning.

Klik på Vis flere indstillinger nederst i søgepanelet for at tilpasse din søgning yderligere. Se Advanced
Search options i Acrobat Hjælp for at få flere oplysninger.

Visning af og søgning i en PDF-portefølje

En PDF-portefølje er en samling af filer i forskellige formater og oprettet i forskellige programmer. Du kan bruge
søgeværktøjerne i Reader til at finde tekst i hele PDF-porteføljen. Skriv den ønskede tekst i boksen Søg på
værktøjslinjen PDF-portefølje. I søgeresultaterne vises alle de filer, hvor teksten er fundet.

Ved PDF-filer skal du udvide listen for at få vist resultaterne i kontekst. Klik på et søgeresultat for at gå til
placeringen af teksten i PDF-filen.

Klik på Åbn i forbindelse med andre filtyper, og søg derefter i filen.

Relaterede links

Vis billeder, objekter eller 3D-modeller
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Meddelelser fra Adobe

De generelle indstillinger indeholder indstillinger, som tillader Adobe at vise marketingmeddelelser i produktet,
mens du arbejder i programmet. Du bestemmer, om du vil modtage disse marketingmeddelelser.

Bemærk:

Transaktionsmeddelelser ifm. Adobe Online-tjenester kan ikke deaktiveres.

1. Åbn dialogboksen Indstillinger.

(Windows) Vælg Rediger > Indstillinger.

(Mac OS) Vælg Adobe Reader > Indstillinger.

2. Vælg Generelt under Kategorier.

3. Vælg indstillinger efter behov i afsnittet Meddelelser fra Adobe.

Vis mig meddelelser, når jeg starter Adobe Acrobat Reader DC

Gør det muligt at vise meddelelser 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, onlinetjenester
eller for at åbne et element i programmet, f.eks. en opgaverude. Fravælg indstillingen, så
marketingmeddelelser ikke vises i produktet.

Vis ikke meddelelser, når et dokument vises

Forhindrer, at der vises marketingmeddelelser fra Adobe nederst til venstre i programvinduet. Klik på luk-
knappen for at fjerne meddelelsen. Meddelelsen forsvinder, hvis du ikke gør noget. Lad denne indstilling
være fravalgt, hvis du vil tillade marketingmeddelelser i produktet.
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Funktionen til beskyttet visning for PDF'er
(Windows)

Beskyttet tilstand
Beskyttet visning
Privilegerede placeringer

For at give ekstra beskyttelse indeholder Acrobat Reader DC en beskyttet tilstand og beskyttet visning, så din
computer kan være sikker. Når Beskyttet tilstand er aktiveret, kører alle de handlinger, som Acrobat Reader DC
kræver for at vise en PDF-fil, på en begrænset måde i et indesluttet miljø, "sandkassen". 

Beskyttet tilstand

Adobe Reader DC kører som standard i beskyttet tilstand for at give ekstra sikkerhed. I beskyttet tilstand kan
skadelige PDF-dokumenter ikke starte vilkårlige eksekverbare filer eller skrive til systemmapper eller
registreringsdatabasen i Windows.

Du kan kontrollere status for beskyttet tilstand ved at vælge Filer > Egenskaber > Avanceret > Beskyttet tilstand.

Beskyttet tilstand er aktiveret som standard. Gør følgende for at angive indstillingerne:

1. Vælg Rediger > Indstillinger.

2. Vælg Sikkerhed (udvidet) på listen Kategorier til venstre.

3. Under Sandkassebeskyttelse skal du vælge eller fravælge Aktivér beskyttet tilstand ved start.

Aktivér Opret logfil for beskyttet tilstand for at registrere begivenheder. Ændringerne træder i
kraft, næste gang du starter programmet.
Klik på Vis log for at åbne logfilen.

Beskyttet visning

For at give ekstra sikkerhed og undgå potentielle sikkerhedsrisici forbundet med filer, der muligvis kommer fra en
usikker placering, skal du bruge tilstanden Beskyttet visning. I tilstanden Beskyttet visning er de fleste funktioner
deaktiveret. Du kan se PDF-filen, men ikke gøre meget andet.

I Beskyttet visning vises en gul linje øverst i Reader DC-vinduet. Klik på Aktivér alle funktioner for at afslutte
Beskyttet visning.
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Oplysningslinje i Beskyttet visning

Gør følgende for at ændre, hvornår Beskyttet visning bruges:

1. Vælg Fil > Indstillinger.
2. Vælg Sikkerhed (udvidet) på listen Kategorier til venstre.
3. Vælg en indstilling for Beskyttet visning i området Sandkassebeskyttelse:

Fra
Filer fra potentielt usikre steder
Alle filer

Privilegerede placeringer

Du kan føje bestemte filer, mapper og værter til privilegerede placeringer for selektivt at angive tillid til PDF-filer
eller omgå sikkerhedsbegrænsninger.

Åbn dialogboksen Indstillinger, vælg kategorien Sikkerhed (udvidet), og gør følgende under Privilegerede
placeringer:

Hvis du vil angive, at du har tillid til alle dokumenter med et gyldigt sikkerhedscertifikat, skal du vælge Hav
automatisk tillid til dokumenter med gyldig certificering.
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:).
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Hjælp til handicappede
Tastaturalternativer til musehandlinger
Brug en skærmlæser eller -forstørrer
Tekstomløb i en PDF-fil
Yderligere oplysninger

Tastaturalternativer til musehandlinger

Acrobat Reader DC og Acrobat DC har de samme tastaturgenveje. Du kan se den fulde liste på Tastaturgenveje i
Acrobat DC Hjælp.

Brug en skærmlæser eller -forstørrer

Brug Indstillingsassistent til handicappede for at konfigurere Acrobat Reader DC til enten en skærmforstørrer eller -
læser.

Vælg Rediger > Tilgængelighed > Indstillingsassistent, og vælg derefter de ønskede indstillinger på hvert
skærmbillede i indstillingsassistenten.

Brug af tekst til tale-værktøjet til højtlæsning

Funktionen til højtlæsning er et TTS-værktøj (Text-to-Speech), der er indbygget i Adobe Reader DC. Den læser
tekst op, der er i et dokumentvindue.  

Hvis du vil bruge funktionen til højtlæsning, skal du bruge Acrobat Reader DC, og du skal have installeret et TTS-
program (Text-to-Speech) på dit system. Derudover skal dokumentet også være tilgængeligt, ellers kan det
muligvis slet ikke læses, eller det kan blive læst i den forkerte rækkefølge.

Sådan aktiveres funktionen til højtlæsning:

1. I menuen Vis skal du vælge Læs højt > Aktivér Læs højt.
2. Gå igen til Visning > Læs højt, og vælg derefter den rigtige indstilling for læsning:

Du kan læse den aktuelle side ved at vælge Læs kun denne side.
Hvis du vil læse hele dokumentet, skal du vælge Læs til slutning af dokument.

Tekstomløb i en PDF-fil

Du kan bruge tekstomløb i et PDF-dokument, så det midlertidigt præsenteres som en enkelt kolonne, der svarer til

http://idiom-q-win-1/dk/acrobat/using/keyboard-shortcuts.html
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bredden på dokumentruden. Dette tekstomløb kan gøre det nemmere at læse dokumentet på en mobilenhed eller
forstørret på en standardskærm. Og det vil ikke være nødvendigt at rulle vandret for at læse teksten. 

Hvis du vil ændre tekstomløbet skal du vælge Vis > Zoom > Tekstomløb.

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.

Bemærk:

Du kan ikke gemme, redigere eller udskrive et dokument, når omløb er aktivt.

Yderligere oplysninger

Angivelse af dine indstillinger for at forbedre visningen på skærmen.
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