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Starthandbok för publicering med DPS
Om du har en Professional- eller Enterprise-prenumeration på DPS hittar du information i Adobe DPS Starthandbok (PDF).

Videosjälvstudiekurser

Colin Fleming har skapat en serie videor om hur man använder Digital Publishing Suite-verktygen. De här videosjälvstudiekurserna och andra
finns tillgängliga på Adobe TV.

AdobeTV – Lär dig mer om Digital Publishing Suite (på engelska)

Utöver videoklippen i kanalen DPS Learn finns det ett antal videoklipp tillgängliga i AdobeTV – Digital Publishing Channel

Självstudiekurser på webben

Om du vill få en överblick över arbetsflödet i DPS och ladda ned exempelresurser kan du ta del av självstudiekurserna om redigering och
experimentera dig fram.

Digital Publishing Suite-tips – gratis app

Adobe rekommenderar även

Hämta den här kostnadsfria iPad-appen om
du vill se exempel på interaktiva
övertäckningar och lära dig både
grundläggande och avancerade tekniker för
digital publicering.... Läs mer

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

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Installera DPS-verktyg

Obs!

Adobe Digital Publishing Suite är tillgänglig för InDesign CS5 och senare. Du kan installera hela verktygsuppsättningen för InDesign CC eller CS6
genom att köra installationsprogrammet för DPS Desktop Tools under Hjälp > Uppdateringar i InDesign. Om du vill installera hela uppsättningen
verktyg för Digital Publishing för InDesign CS5/CS5.5 krävs två separata installationer. Installera både Folio Producer-verktygen och panelen Folio
Builder.

AIR 2.x krävs för att kunna köra AIR-program som Desktop Viewer. Den senaste versionen av AIR finns på http://get.adobe.com/air/.

Om det uppstår problem när du installerar verktygen läser du avsnittet Vanliga fel vid installationen senare i den här artikeln.

Installationslänkar

InDesign CC/CS6

DPS Desktop Tools för CC/CS6 (Windows)

DPS Desktop Tools för CC/CS6 (Mac OS)

InDesign CS5.5/CS5

CS5.5/CS5 Folio Producer-verktyg (Windows)

CS5.5/CS5 Folio Producer-verktyg (Mac OS)

CS5.5/CS5 Folio Builder-panel (Windows)

CS5.5/CS5 Folio Builder-panel (Mac OS)

DPS App Builder (endast Mac OS)

DPS App Builder

Installera DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

Välj Hjälp > Uppdateringar och uppdatera DPS Desktop Tools i InDesign.

Installationsprogrammet för DPS Desktop Tools installerar panelen Folio Overlays, panelen Folio Builder, ett nödvändigt plugin-program för
InDesign, DPS App Builder samt Desktop Viewer.

När en ny version släpps kan det ta några dagar innan det nya installationsprogrammet ingår i uppdateringsinstallationen för InDesign.
Under den här perioden kan du uppdatera DPS Desktop Tools genom att klicka på länken på panelen Folio Builder eller genom att hämta
den senaste versionen av installationsprogrammet med hjälp av länkarna ovan.

Installera Folio Producer-verktygen och panelen Folio Builder (InDesign CS5/CS5.5)

1. Avsluta InDesign.

2. Installera DPS Tools.

Windows: Hämta Folio Producer-verktyg (Windows)

Mac OS: Hämta Folio Producer-verktyg (Mac OS)

3. Installera panelen Folio Builder.

Windows: Ladda ned panelen Folio Builder (Windows) (på engelska)

Mac OS: Ladda ned panelen Folio Builder (Mac OS) (på engelska)

Installera Adobe Content Viewer på en mobil enhet

Om du har en iPad, en Android-enhet eller en PlayBook kan du installera den senaste versionen av Adobe Content Viewer från butiken. Sök efter
”Content Viewer” i butiken.

Uppdatera DPS Desktop Tools (InDesign CS6)

När en ny uppsättning verktyg släpps uppdaterar du DPS Desktop Tools genom att välja Hjälp > Uppdateringar i InDesign. Om du behöver skapa
folios som är kompatibla med en tidigare version av visningsprogrammet (version 20 eller senare) kan du aktivera rätt version av
visningsprogrammet med panelen Folio Builder.

Uppdatera panelen Folio Builder och/eller författarverktygen (InDesign CS5/CS5.5)

Digital Publishing Suite-verktygen uppdateras ofta. När det kommer en ny version uppdateras alltid tjänsten Folio Producer på webben. Det finns
ett separat installationsprogram för panelen Folio Builder så att du kan uppdatera den utan att uppdatera dina verktyg. När Adobe uppdaterar
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webbklienten måste du uppdatera panelen Folio Builder så att webbklienten och panelen Folio Builder förblir synkroniserade.

Observera att en uppdatering av panelen Folio Builder inte innebär att dina författarverktyg uppdateras.

Uppdateringar av panelen Folio Builder är tillgängliga på Adobes nedladdningssidor:

Windows: Ladda ned panelen Folio Builder (Windows) (på engelska)

Mac OS: Ladda ned panelen Folio Builder (Mac OS) (på engelska)

Du har också möjlighet att uppdatera författarverktygen när en ny version släpps. När du uppdaterar författarverktygen är de folios du publicerar
inte kompatibla med tidigare visningsprogramversioner än v20. För visningsprogramversion v20 och senare kan du när du uppdaterar
författarverktygen ange visningsprogramversion när du skapar en folio. Se Skapa en folio.

Om du har InDesign CS5/CS5.5 kanske du måste återgå till en tidigare uppsättning Folio Producer-verktyg för kompatibilitet med äldre anpassade
visningsprogram (v19 eller tidigare). Avinstallera Folio Producer-verktygen och hämta och installera sedan lämplig version. Äldre verktyg är
tillgängliga på följande sidor:

Windows: Arkiv med äldre Folio Producer-verktyg (Windows) (på engelska)

Mac OS: Arkiv med äldre Folio Producer-verktyg (Mac OS) (på engelska)

Vanliga fel vid installationen
Adobe Content Viewer (Desktop Viewer) har inte installerats korrekt

Vid uppdateringen av DPS Desktop Tools eller verktygen för Folio Producer misslyckas ibland installationen av Adobe Content Viewer (kallas även
för Desktop Viewer). Du kan lösa problemet genom att installera Adobe Content Viewer (Desktop Viewer) manuellt. Du gör detta genom att
dubbelklicka på AdobeContentViewer.air-mappen:

Obs! Mappen har inte exakt samma placering om du använder 64-bitarsversionen av Windows eller om du installerar Folio Producer-verktygen för
InDesign CS5/CS5.5.

Mac OS: /Library/Application Support/Adobe/Installers/AdobeDigitalPublishingCS6/ContentViewer/AdobeContentViewer.air

Windows: C:\Program\Delade filer\Adobe\Installers\AdobeDigitalPublishingCS6\ContentViewer\AdobeContentViewer.air

Mer information finns i följande tekniska information: http://helpx.adobe.com/se/digital-publishing-suite/kb/manual-install-content-viewer.html.

Felmeddelandet Uppdatera din app

När kunderna försöker hämta nya folios i din varumärkesanpassade visningsprogramapp visas meddelandet ”Uppdatera din app. Den här utgåvan
kan hämtas, men en senare version av appen krävs.”

Om kunderna drabbas av detta fel har folions visningsprogram en senare version än visningsprogramappen. Du kan korrigera det här problemet
genom att antingen publicera folion tillsammans med en äldre version av visningsprogrammet som är kompatibelt med din app eller skicka en ny
version av din app till butiken.

Mer information finns i följande artikel: http://helpx.adobe.com/se/digital-publishing-suite/kb/please-update-app-download-folio.html

Felmeddelandet Du har inte något kompatibelt Digital Publishing-plugin-program.

När du har uppdaterat dina Folio Producer-verktyg visas detta felmeddelande som ber dig att hämta Folio Producer-verktygen trots att du har
installerat de senaste versionerna av Folio Producer-verktygen och Folio Producer-panelen. Det här problemet kan ibland inträffa när ett fel har
uppstått med PlugInConfig.txt-filen. Du kan oftast lösa det här problemet genom att flytta eller ta bort filen. Mer information finns i följande tekniska
information: http://helpx.adobe.com/se/digital-publishing-suite/kb/error-do-have-compatible-digital.html

Video: Hantera uppdateringar

DPS-verktygsversioner

Colin hjälper dig att avgöra när du ska
uppdatera dina verktyg i InDesign
CS5/CS5.5.... Läs mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Bob förklarar hur man kan avgöra vilka
verktyg och visningsprogram som finns
installerade.... Läs mer

http://goo.gl/ppNzr

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
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Avinstallera verktygen för digital publicering (InDesign CS5/CS5.5)

Gör något av följande om du vill avinstallera Folio Producer-verktygen:

Använd Kontrollpanelen (Ta bort/lägg till program) om du vill avinstallera verktygen i Windows.

Använd avinstallationsprogrammet under Program > Verktygsprogram > Adobe Installers i Mac OS.

I InDesign CS6 är de digitala publiceringsverktygen integrerade i InDesign. Du kan bara ta bort DPS-verktygen genom att avinstallera InDesign.

Adobe Community Help
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Använda Adobe-id:n för DPS
Du måste ha ett verifierat Adobe-id för att kunna logga in på panelen Folio Builder, Digital Publishing Suite Dashboard och DPS App Builder.

Det är valfritt att logga in på panelen Folio Builder. Om du inte loggar in kan du skapa lokala folios och förhandsvisa dem med Desktop Viewer
eller Adobe Content Viewer på en mobil enhet. Om du loggar in på panelen Folio Builder kan du överföra folios till acrobat.com-servern. Du kan
hämta dessa folios till din mobila enhet eller dela dem med andra användare.

Skapa och verifiera ett Adobe-id (icke-prenumeranter)

Om du inte prenumererar på DPS eller Creative Cloud kan du använda DPS-verktyg för att skapa och dela folios. Du skapar individuella Adobe-
id:n genom att gå till https://digitalpublishing.acrobat.com/ och klicka på Create Account (Skapa konto). Registrera dig för ett konto med en giltig e-
postadress. Adobe skickar ett bekräftelsemeddelande till dig. Öppna meddelandet och bekräfta det. Använd ditt Adobe-id för att logga in på
panelen Folio Builder, Dashboard eller DPS App Builder.

Medlemskap i Creative Cloud

Om du har ett Creative Cloud-medlemskap använder du ditt Creative Cloud-konto för att logga in. När du loggar in på DPS App Builder med ditt
Creative Cloud-konto kan du skapa iPad-appar som du kan skicka in till Apple.

Adobe-id knutet till program (Professional- och Enterprise-prenumeranter)

Du kan använda ett Adobe-id för en person (t.ex. ”johansvensson@gmail.com”) för att logga in på panelen Folio Builder och skapa folios. Om du
publicerar en visningsprogramapp för flera folios, t.ex. en månadstidskrift, rekommenderar vi att du använder ett Adobe-id som är specifikt för det
programmet, t.ex. dps.publikation@publisher.com. Använd verktyget Account Administration för att tilldela programrollen till ett e-postkonto.

 
Adobe-id för program 
A. Panelen Folio Builder B. DPS App Builder C. Anpassad visningsprogramapp som skapats med DPS App Builder som du använder för att visa
folios som skapats med panelen Folio Builder 

Det Adobe-id som du använder för att logga in på panelen Folio Builder är bundet till det Adobe-id (ett s.k. titel-id) som du angav när du skapade
visningsprogramappen i DPS App Builder.

Anta till exempel att du tillhör ett företag som heter Sporty och publicerar tidningar om kajakpaddling och cykling. För att få bästa resultat bör du då
skapa ett Adobe-id som du kallar dps.kajakpaddling@sporty.com och ett annat som du kallar dps.cykling@sporty.com.

När du skapar och publicerar folios om kajakpaddling, använder du ditt Adobe-id för kajakpaddling för att logga in på panelen Folio Builder och
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Folio Producer. När du skapar den anpassade visningsprogramappen för kajakpaddling anger du ditt Adobe-id för kajakpaddling i fältet Title ID
(Rubrik-id) i DPS App Builder. (Det Adobe-id som du använder för att logga in på DPS App Builder kan vara ett annat Adobe-id, beroende på
inställningarna i verktyget Account Administration.)

Du gör på liknande sätt för din app om cykling där du använder ditt Adobe-id för cykling för att skapa och publicera folios, och du anger både ditt
Adobe-id och titel-id i DPS App Builder.

De folios du publicerar med hjälp av Adobe-id:t för kajakpaddling visas i appen för kajakpaddling. De folios du publicerar med hjälp av Adobe-id:t
för cykling visas i appen för cykling.

Skapa delegat-Adobe-id (prenumeranter)

Ett delegat-Adobe-id bifogas med ett specifikt publiceringskonto och kan bara användas för det aktuella kontot. Använd verktyget Account
Administration för att skapa ett Adobe-id om du vill använda en e-postsadress som ett delegat-Adobe-id. Om du använder en annan metod för att
skapa ett Adobe-id kan denna e-postadress inte användas som ett delegat-Adobe-id.

Om du är Professional- eller Enterprise-prenumerant använder du verktyget Account Administration för att tilldela ditt Adobe-id en annan roll, så att
du kan använda det för att skapa ett program eller för att logga in på DPS App Builder. Se Verktyget Account Administration.
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Översikt över arbetsflödet i DPS
Adobe InDesign är en central komponent i arbetsflödet. Med InDesign kan designer samarbeta, skapa layouter och lägga till interaktivitet. Med
layouterna till hands kan produktionsgrupper sätta samman layouterna, lägga till metadata och publicera dem i ett folioformat.

Alla som använder InDesign CS5 eller senare kan redigera, förhandsvisa och dela digitalt publicerade folios. För att skapa anpassade appar i
kommersiellt syfte behöver du dock något av följande:

Prenumerera på Digital Publishing Suite med ett Professional- eller Enterprise-konto. Med en DPS-prenumeration kan du skapa ett
obegränsat antal appar för Apple App Store, Google Play och Amazon Appstore. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du
läsa Adobe DPS Starthandbok (PDF).

Skaffa ett medlemskap i Adobe Creative Cloud. Om du har ett Creative Cloud-medlemskap kan du skapa ett obegränsat antal appar med en
enstaka folio (gäller endast för iPad).

Skaffa en Single Edition-licens för att skapa ett enstaka visningsprogram (endast för iPad).

 
Överföra en InDesign-layout till din iPad

Steg 1: Installera Folio Producer-verktygen

Om det är första gången du använder Digital Publishing Suite installerar du den senaste versionen av DPS-verktygen. I InDesign CS6 väljer du
Hjälp > Uppdateringar och installerar DPS Desktop Tools. I InDesign CS5/CS5.5 installerar du både Folio Producer-verktygen och panelen Folio
Builder. Installationsprogrammet för Folio Producer-verktygen installerar eller uppdaterar panelen Folio Overlays, ett nödvändigt plugin-program
och Desktop Viewer. Installationsprogrammet för panelen Folio Builder installerar bara panelen Folio Builder. Se Installera verktyg för digital
publicering.

Om du har en iPad eller en Android-enhet kan du installera den senaste versionen av Adobe Content Viewer från butiken (App Store, Google
Play eller Amazon Appstore).

Steg 2: Skapa källdokument i InDesign

Skapa InDesign-dokument som baslayout för det digitala innehållet. Du kan skapa både en stående (lodrät) och liggande (vågrät) layout i separata
dokument för varje artikel med InDesign CS5/CS5.5. Med InDesign CS6 kan du skapa vågräta och lodräta layouter i samma dokument. Du kan
även begränsa din design till en enda orientering. Se Designa digitala publikationer.

Förutom att använda InDesign-filer som källinnehåll kan du även skapa artiklar baserade på HTML. Se Importera HTML-artiklar.

Steg 3: Lägga till interaktiva objekt

Skapa och redigera interaktiva objekt med panelen Folio Overlays. Alla interaktivitetsfunktioner i InDesign går dock inte att använda. Se Översikt
över interaktiva övertäckningar.

Hämta appen Digital Publishing Suite Tips till din iPad eller mobila enhet om du vill se exempel på och anvisningar för de olika
övertäckningstyperna.

Steg 4: Skapa en folio och artiklar i Folio Builder

Det är valfritt att logga in på panelen Folio Builder. Om du loggar in med ett verifierat Adobe-id överförs folios du skapar till en acrobat.com-
webbplats. Du kan sedan hämta dessa folios till Adobe Content Viewer-appen genom att logga in med samma konto. Om du har ett Creative
Cloud-medlemskap loggar du in med ditt Creative Cloud-konto. Om du inte har något verifierat Adobe-id kan du gå till
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https://digitalpublishing.acrobat.com/, klicka på Create account (Skapa konto) och följa anvisningarna.

Skapa eller öppna en folio och lägg till artiklar med panelen Folio Builder. Varje artikel kan ha två layouter för lodrät och vågrät orientering. Se
Skapa folios.

Du kan även redigera metadata i folios med Folio Producer Organizer på http://digitalpublishing.acrobat.com. Se Folio Producer Organizer.

Steg 5: Förhandsgranska och dela artiklar

Förhandsvisa folion med Adobe Content Viewer for Desktop genom att markera en folio eller en artikel på panelen Folio Builder och klicka på
Förhandsvisa. Se Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer.

Om du vill förhandsvisa folion på en mobil enhet, till exempel en iPad, installerar du Adobe Content Viewer på enheten och loggar in med samma
Adobe-id som du loggade in med på panelen Folio Builder. Hämta och visa folios med visningsbiblioteket. Se Förhandsvisa folios och artiklar.

Använd kommandot Dela på panelen Folio Builder om du vill dela en folio med andra. Alla som har ett giltigt Adobe-id kan utan kostnad visa folion
som du delar med dem. När de använder sitt Adobe-id för att logga in på Adobe Content Viewer kan de hämta alla folios som du delar med dem.
Se Dela folios.

Steg 6: Gör folios tillgängliga för kunder (endast för prenumeranter och personer med Single Edition-licens)

Om du är Professional- eller Enterprise-kund använder du Folio Producer Organizer om du vill göra finjusteringar av folion och publicera den i
Distribution Service om du vill göra den tillgänglig för andra. Se Sätta samman och publicera.

Använd DPS App Builder om du vill skapa en anpassad visningsprogramapp som du kan publicera på Apple Store, Google Play eller Amazon
Appworld. Om du har ett Creative Cloud-medlemskap eller om du skaffar en Single Edition-licens kan du skapa en enstaka utgåva av en app för
iPad. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du aktivera prenumerationer (iOS och Amazon), push-meddelanden (endast iOS) och
Omniture-statistik. Se DPS App Builder.

Steg 7: Analysera kunddata och lägga till och uppdatera folios (endast DPS-prenumeranter)

När du har publicerat folion använder du Analytics-sidan på Digital Publishing Suite Dashboard om du vill spåra användardata. Se Omniture
analytics.

Fortsätt lägga till folios i ditt anpassade visningsprogram för flera folios.

Adobe rekommenderar även
Självstudiekurser för redigering

Komma igång med DPS
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Översikt över Single Edition

Steg 1: Förstå grunderna

Steg 2: Installera verktygen för Digital Publishing

Single Edition-modellen ger små och medelstora designstudior och frilansande designer möjlighet att skicka broschyrer, kataloger, portföljer och
utbildningsmaterial till iPad. Du kan bli Adobe Creative Cloud-medlem eller betala en engångsavgift om du vill skapa en anpassad app med en
enstaka folio för iPad. Du kan skapa ett obegränsat antal Single Edition-appar för iPad om du har ett fullständigt Creative Cloud-medlemskap (inte
ett medlemskap för en enstaka produkt).

De Single Edition-appar du skapar fungerar bara på iPad, inte på iPhone eller Android-enheter. När du använder Single Edition saknar dina appar
många av de funktioner som bibliotek, bokmärken, delning via sociala medier och analyser som är tillgängliga för Professional- och Enterprise-
prenumeranterna på DPS.

Krav

Det här behöver du för att kunna skapa din folio:

InDesign CS5 eller senare.

DPS Desktop Tools (panelerna Folio Overlays och Folio Builder).

Det här behöver du för att kunna skapa din app:

En Mac OS-dator med Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) eller senare. Apple kräver en Mac OS-dator för att skapa de certifikat som behövs
och överföra appen. Du kan använda en Windows-dator för att bygga dina folios i InDesign.

DPS App Builder.

Medlemskap i Apples iOS Developer Program (mot en årsavgift). Mer information finns på http://developer.apple.com/programs/ios/.

Ett Creative Cloud-medlemskap eller ett Single Edition-serienummer.

Single Edition-videoklipp och Single Edition-resurser

Använd ditt Creative Cloud-konto för att logga in på sidan Komma igång, se på videoklipp och hämta användbara resurser.

https://creative.adobe.com/#dpsse

Dessa videoklipp och mycket mer visas på AdobeTV.

Kanalen DPS Single Edition Learn

I iPad-appen ”DPS Tips” ingår en ”Single Edition”-utgåva med steg för steg-anvisningar om hur du använder modellen Single Edition för att
skapa och skicka in en app till Apple. Sök efter ”DPS Tips” i App Store eller iTunes Store.

Steg för att skapa en visningsprogramapp med en folio

Följ dessa allmänna steg om du vill skapa en anpassad visningsprogramapp och skicka den till Apple Store.

Innan du börjar använda InDesign för att skapa innehåll behöver du en grundläggande förståelse för processen. Titta
på videoklipp, gå igenom självstudiekurser och bläddra bland hjälpavsnitten. Se Komma igång med Digital Publishing Suite.

 
Lär dig grunderna med DPS Tips och andra resurser.

För InDesign CS6 installerar du DPS Desktop Tools. För InDesign CS5 eller CS5.5 kör du
två separata installationsprogram. Installera först Folio Producer-verktygen för att lägga till panelen Folio Overlays, ett nödvändigt plugin-program
för InDesign och Desktop Viewer. Installera sedan panelen Folio Builder. Se Installera verktyg för digital publicering.
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  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Steg 3: Skapa och förhandsgranska din folio

Steg 4: Prenumerera på Creative Cloud eller skaffa ett Single Edition-serienummer

Steg 5: Hämta steg för steg-guiden

 
Installera de digitala publiceringsverktygen för InDesign.

Hämta också Adobe Content Viewer till iPad. När du skapar en folio överförs innehållet till en webbklient som drivs av acrobat.com. Använd
visningsprogrammet för att hämta och förhandsvisa folion. Sök efter Adobe Content Viewer i iPad App Store eller iTunes Store.

Skapa din folio med panelen Folio Builder. Förhandsgranska din folio på en iPad med hjälp av
appen Adobe Content Viewer. När din folio är klar markerar du den och väljer Create App (Skapa app) på panelmenyn Folio Builder.

Om du är medlem i Creative Cloud kan du skapa ett
obegränsat antal Single Edition-appar för iPad. Du kan även använda Adobes webbplats för att köpa ett Single Edition-serienummer. Om Single
Edition inte är tillgängligt i ditt område ännu kan du registrera dig för att bli meddelad när det blir tillgängligt.

 
Skaffa det serienummer för Single Edition som krävs för att bygga appen.

Step-by-Step iPad Publishing Guide för Single Edition innehåller den information du behöver för att skapa
de nödvändiga bilderna och certifikaten, registrera dig som Apple-utvecklare, bygga iPad-appen och skicka den till Apple.

Du kan även hämta Step-by-Step Publishing Guide via Hjälpmenyn i DPS App Builder.
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Prissättningsalternativ för DPS

  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Kostnadsfritt

Medlemskap i Creative Cloud

Single Edition

Obs!

Professional Edition

Enterprise Edition

Vad kostar det att använda Digital Publishing Suite? Det beror på vad du försöker göra. Följande alternativ finns:

Om du har InDesign CS5 eller senare kan du installera verktygen för Digital Publishing kostnadsfritt. Du kan skapa folios,
förhandsvisa dem i datorn och mobilenheten och dela dem med andra. Användningen av DPS-verktygen kostar bara ytterligare pengar om du vill
publicera folios och skapa anpassade visningsprogramappar som du kan skicka in till butiker eller distribuera privat.

Skaffa ett medlemskap i Adobe Creative Cloud. Ett fullständigt Creative Cloud-medlemskap (inte ett medlemskap
för en enstaka produkt) ger dig möjlighet att skapa ett obegränsat antal appar med en enstaka folio för iPad.

Om du inte är Creative Cloud-medlem kan du betala en engångsavgift för att skapa ett anpassat program med en enstaka folio
för iPad. Se Översikt över Single Edition.

När du använder Single Edition för att skapa en app för en enstaka folio debiterar Adobe inte några extra hämtningsavgifter. Du behöver
endast betala avgiften för Single Edition och prenumerationsavgiften för Apple iOS-utvecklare.

Med prenumerationen Professional Edition betalar du en månadsavgift och kan skapa hur många anpassade visningsappar
och folios du vill. Du kan bygga appar med en eller flera folios för iPad. Du kan skapa appar med flera folios för Android-, Amazon- och iOS-
plattformarna (iPad och iPhone). Du kan också skapa prenumerationsappar med flera folios för iPads och Amazons butiker. Med Professional
Edition får du grundläggande analysrapporter som spårar användardata.

Enterprise Edition innehåller allt som finns i Professional Edition och ger dessutom möjlighet att anpassa gränssnittet i
visningsprogrammet, skapa anpassade tillståndsservrar och skapa egna (privata) företagsappar.

Klicka här om du vill ha mer information om priser: www.adobe.com/se/products/digitalpublishingsuite/pricing/

Adobe rekommenderar även
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Nyheter
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Nyheter i den här versionen

Överst på sidan

Överst på sidan

Följande funktioner är planerade att vara tillgängliga i version v30.

En sammanställning av viktig information finns i Historik med viktig information om nya funktioner.

En lista med felkorrigeringar finns i Information om felkorrigeringar för DPS (på engelska).

Nyheter i den kommande versionen v30.2 (28 april)
Följande funktioner planeras ingå i version v30.2 (28 april 2014). Den här versionen innehåller inte uppdateringar av DPS-verktyg.

Förbättringar av textmeddelanden
När du skickar iOS-textmeddelanden kan du ange vad som ska öppnas när någon trycker på meddelandet: den anpassade butiken eller en annan
anpassad plats, eller en webbsida som du anger. De nya alternativen fungerar bara med v30-appar.

 

Visningsprogram för Android-plattformen
Använd webbaserade DPS App Builder för att skapa eller uppdatera en app om du vill använda de här nya funktionerna.

Stöd för förhandsgranskning av HTML-artikel. Visningsprogrammet för Android-plattformen erbjuder nu stöd för import av HTML-artiklar.
Observera att hyperlänkar inte fungerar ännu i HTML-artiklar, och att det inte går att trycka för att visa navigeringsfälten ännu.
Lokal lagring av HTML stöds nu.
Panorering och zoomövertäckningar stöds nu.

Windows visningsprogram
Be din Adobe-representant skapa eller uppdatera din Windows-app om du vill använda de här nya funktionerna.

Stöd för kontrollskal i ljudövertäckningar. Bakgrundsljud stöds fortfarande inte.
Förbättrad progressiv nedladdning. När användaren navigerar till en artikel som ännu inte har hämtats, börjar artikeln hämtas.

Felkorrigeringar
Analysdatakorrigeringar: Artikelmätvärden visar nu konsekventa rapporter över övertäckningsstarter och URL-klick för sidor som inte innehåller de
här objekten. Dessutom spåras nu knappövertäckningar som är inbäddade i bildspel korrekt.

Se Versionsinformation om felkorrigeringar.

Nyheter i version v30.1 (7 april)
Följande funktioner ingår i version v30.1 (7 april 2014).

Webbaserade DPS App Builder för Android-plattformen
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Avancerat återgivningsstöd

Stöd för Köp i appen tas bort på Amazon Marketplace

Överst på sidan

När du använder webbaserade DPS App Builder för att skapa en app för Android-plattformen kan du ange vilka
folioåtergivningar som ska visas på Android-surfplattor och vilka återgivningar som ska visas på Android-telefoner. Se Konfigurera återgivningar för
visningsprogram för Android-plattformen.

 

Adobe tar bort möjligheten att inkludera köp via appen för Amazon i DPS-appar.
Möjligheten att skapa ett visningsprogram för Android-plattformen som har stöd för köp via appen av enstaka utgåvor och prenumerationer genom
Amazon Marketplace har tagits bort från webbaserade DPS App Builder.
Den här ändringen påverkar inte befintliga appar som redan har publicerats på Amazon Marketplace eller andra DPS-stödda Android-
marknadsplatser som Google Play Store. Dessutom kan användarna fortfarande skapa nya appar för Kindle- och Amazon-marknadsplatser utan
att använda köp via appen för Amazon. Köp via appen används inte i appar med direkttillstånd eller i de flesta användningsfall för företag. Adobe
fokuserar på de enheter, marknadsplatser och användningsfall som är viktigast för DPS-kunder.

Visningsprogram för Android-plattformen
Följande funktioner stöds nu när du skapar v30-visningsprogram för Android-plattformen:

Högerkantsbindning.
Fullständig bildsekvens stöds, bland annat möjligheten att dra för att fortsätta genom bilder och kapsla bildsekvensövertäckningar i andra
övertäckningar.
Rullningsbar vektorram.
ChinaCache i anpassade visningsprogram (men inte i Adobe Content Viewer).
Plattformsspecifika Adobe Content Viewer kommer nu ihåg inloggningsuppgifter, så du behöver inte längre logga in upprepade gånger.

Mer information finns i Bygga DPS-appar för Android-enheter.

Windows Store-visningsprogram
Följande funktioner stöds nu när du skapar Windows Store-appar i v30:

Ljudövertäckningar innehåller nu begränsat stöd. Kontrollfiler stöds inte ännu.
Nu kan du avbryta en pågående nedladdning.
Felkorrigeringar för problem med inloggning med direkttillstånd och foliouppdatering. Mer information finns i Versionsinformation om DPS-
felkorrigeringar.

iOS-visningsprogram
Följande funktioner stöds nu när du skapar visningsprogram för iOS i v30:

Alternativet Advertising Identifier (Annonsidentifierare) för iOS-visningsprogram är nu tillgängligt i ett annat format som inte visas i appens
binära resurser, om inte utgivaren specifikt refererar till det. Mer information finns i Nya API:er för konsumentmarknadsföring.
Inloggningsalternativet visas inte i dialogrutan med iPhone-inställningar om alternativet Hide Sign In Button (Dölj knappen Logga in) är
markerat i DPS App Builder.
Inställningsknappen (kugghjulsikonen) visas inte längre i biblioteket för iPhone-visningsprogram om det inte finns några inställningsalternativ
(till exempel inga folios för återförsäljning eller ingen inloggning).

Nyheter i version v30 (15 mars)
Följande funktioner inkluderades i version v30 den 15 mars 2014. En videoöversikt finns på Översikt över DPS-uppdateringen för mars 2014
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Folio Producer kräver användning av v29-verktyg eller senare

Uppdatering av användningsvillkor

Visningsprogram för Android-plattformen och Windows

Relativa navto-länkar

JS API-stöd för relativa navto-länkar (gäller endast iOS)

Djuplänkning med parametrar (endast Enterprise, endast iOS)

Informationsskärm (endast iOS)

Säkra folios (endast Enterprise, endast iOS)

(video).

Installation och inloggning
InDesign-användare måste minst använda följande: CC/CS6 – v29 för DPS

Desktop-verktygen; CS5.5/CS5 – v29 vid användning av endast Folio Builder-panelen. Om din Folio Builder-panel i InDesign inte kör v29 eller
senare visas ett meddelande som uppmanar dig att uppdatera panelen. (Du kan se vilken version du använder genom att välja Om på menyn i
Folio Builder-panelen och titta på de två sista siffrorna.) Installationsanvisningar för DPS-verktygen finns i hjälpartikeln Installera DPS-verktygen.

Användningsvillkoren för Digital Publishing Suite kommer att uppdateras omkring kl. 13:00 PST fredagen 14
mars. Logga in på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) med hjälp av de Adobe-id:n du använder för att skapa, publicera och visa
DPS-innehåll.

Visningsfunktioner
Följande ändringar är planerade för DPS-visningsprogrammen.

Visningsprogram finns nu tillgängliga för både Android-plattformen och Windows
Store. Dessa visningsprogram har ännu inte samma uppsättning funktioner som visningsprogrammen för iOS. Vi planerar att släppa förbättringar
för dessa visningsprogram var tredje vecka. Se vår video om plattformsspecifika visningsprogram.
HTML-banderoller för visningsprogrammet för Android-plattformen finns nu tillgängliga i webbversionen av DPS App Builder. Uppdatering av folios
stöds nu. Bildsekvensövertäckningar stöds till viss del. Dragning av en bildsekvens stöds ännu inte i visningsprogrammet för Android-plattformen;
endast tryck för att spela upp eller automatisk uppspelning. Information om visningsprogrammet för Android-plattformen finns i Bygga DPS-appar
för Android-enheter.
Bildsekvensövertäckningar stöds nu i visningsprogrammet för Windows Store. Information om visningsprogrammet för Windows Store finns i
Bygga DPS-appar för Windows Store.

Du kan nu använda navto-kommandot för att hoppa till nästa/föregående artikel eller den första/sista artikeln. En knapp
med funktionen navto://relative/first hoppar till exempel till den första artikeln i folion. Giltiga format är första, sista, nästa, föregående och aktuell.
Du kan även hoppa till en viss artikel i förhållande till dess placering i folion, till exempel till den femte artikeln.
Relativa navto-länkar stöds i visningsprogrammen för iOS och Windows Store men stöds ännu inte i visningsprogrammet för Android-plattformen,
Desktop Viewer eller webbvisningsprogrammet. Relativa navto-länkar kräver en v30-app men kan användas med samtliga folioformat.
Se hjälpartikeln Använda relativa navto-länkar.

Om du skapar en webbinnehållsövertäckning eller HTML-artikel som har åtkomst till
API:t för inläsning kan du skicka frågor om information till en folio, till exempel hur många artiklar folion innehåller och hur många sidor en artikel
innehåller. Du kan sedan visa den här informationen eller använda den på något annat sätt i övertäckningen eller HTML-artikeln. Mer information
finns i Nya API:er och funktioner i R30. 

v30-uppdateringen förbättrar funktionen för hämtning av djuplänkade
parametrar i v29. Djuplänkningen i v29-versionen hade endast målstöd för anpassade platser (till exempel en anpassad butik). Länkparametrarna i
v30-visningsprogrammen är nu tillgängliga via JS API:er, oberoende av målet för djuplänkningen. Du kan till exempel skapa en länk som öppnar
en specifik folio och artikel i en app och erbjuder en prenumerationsrabatt.
Du kan använda JavaScript-API:er för att ta emot returinformation från visningsprogrammet när du gör djuplänkningar till program. Den här
funktionen har stöd för länkning till artiklar med hjälp av navto-formatet, skrivning till lokal lagring och möjlighet att ange ett värde i det program
som kan nås via JS API:t. Mer information finns i Nya API:er och funktioner i R30.

Vid användning av iOS-visningsprogram kan du anropa en transparent webbvy från en valfri plats i appen med
åtkomst till API:t för inläsning eller API:t för bibliotek och butik, inklusive biblioteket, den anpassade butiken, en banderoll eller en artikel. Du kan
identifiera statusen för tillstånd och andra beteenden för att kunna visa önskat innehåll i den transparenta webbvyn.
Du kan öppna informationsskärmen från appnivån (till exempel från ett anpassat bibliotek eller en tillståndsbanderoll) eller från folionivån (från en
HTML-artikel eller webbinnehållsövertäckning). De HTML-filer som används på informationsskärmen måste lagras på en server utanför appen.
Filerna får inte lagras i appen. Användarna måste vara anslutna till Internet för att kunna visa informationsskärmen.
En sammanfattning av de funktioner som kan få åtkomst till JS API:er finns i Använda HTML och JS API:er för att utöka DPS.
Exempel på och instruktioner för hur du skapar en informationsskärm finns i Nya API:er och funktioner i r30 och denna video om
informationsskärmen.  

Det nya alternativet ”Aktivera säkert innehåll” är nu tillgängligt när du använder verktyget Account
Administration för att konfigurera en programroll för ett Enterprise-konto. Välj endast det här alternativet om din app innehåller konfidentiell eller
känslig information. Delning via sociala medier och hämtningar i bakgrunden är inte tillgängliga för ett säkert konto.
Folios på ett säkert konto är inte tillgängliga via tjänsten Folio Producer (acrobat.com). Folios är endast tillgängliga via publicering på Adobe
Distribution Service. Du kan förhandsvisa folios på ett säkert konto genom att använda Förhandsgranska på enhet och visa dem i Adobe Content
Viewer, eller bygga en anpassad app och visa publicerade folios.
Folios är endast säkra om Aktivera säkert innehåll har valts för v30-appar och om v30-folios publiceras med Kryptera folio valt.
Folios som har levererats till en app via funktionen för säkert innehåll är skyddade när enheten är låst eller avstängd. Säkra folios blir tillgängliga
när enheten har låsts upp med ett lösenord. Detta är en standardfunktion i operativsystemet iOS.

16

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-enterprise-edition/overview-dps-update-march-2014
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/installing-digital-publishing-tools.html
https://digitalpublishing.acrobat.com/
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-enterprise-edition/native-content-viewers
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/building-android-apps.html
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/dps-apps-windows.html
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/hyperlink-overlays.html#relative_navto_links
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-apis-and-features.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-apis-and-features.html
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/js-apis-dps.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/new-apis-and-features.html
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-enterprise-edition/information-screen-scheduled-text-notifications
http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite-enterprise-edition/information-screen-scheduled-text-notifications


Stöd för kalender-API (endast iOS)

Inga fler Visa mer-knappar i visningsprogrammets bibliotek

Förbättrad inloggning/prenumeration (Enterprise)

Förbättrad tillståndsinformation (Enterprise)

Förbättrade textmeddelanden

Förbättringar av analyser

AEM/DPS-arbetsflöde

Förbättringar i Adobe Content Viewer för SDK API:er för webben

Meddelande om webbläsarstöd för Web Viewer

Ytterligare analysdataspårning för Web Viewer

Mer information finns i hjälpartikeln Säkra folios på ett DPS-konto och videon Säkert innehåll.

JavaScript API:erna har nu även stöd för att lägga till händelser i kalendern. Du kan till exempel låta
användaren trycka på en länk för att lägga till en kommande händelse i sin kalenderapp (endast engångshändelser). Du kan även tillåta att objekt
läggs till i användarens Reminders-app, till exempel en lista med receptingredienser. Fler exempel finns i Nya API:er och funktioner i r30 i DPS
Developer Center [artikeln är inte tillgänglig än].

iPad-användare kan nu rulla genom hela innehållet i ett bibliotek. Användarna
behöver inte längre trycka på knappen Visa mer längst ned i biblioteket för att visa ytterligare folios.

Du kan nu aktivera det plattformsspecifika (native) visningsprogrammets inloggnings- och
prenumerationsdialogruta från anpassade vyer. Den här ändringen gör det möjligt att använda de dialogrutorna för inloggning och prenumerationer
för att visa köpalternativ i stället för att behöva skapa dessa dialogrutor själv. Dialogrutan för inloggning finns tillgänglig i API:t för bibliotek och
butik. Dialogrutan för prenumeration finns tillgänglig i API:t för bibliotek och butik och i API:t för inläsning.

Adobe kommer att börja använda en intern molnbaserad tjänst för att tillhandahålla
proxytillståndsinformation. Enterprise-utgivare som erbjuder direkta tillstånd kommer fortfarande kunna tillhandahålla både autentisering och
tillstånd, men Adobes tjänst kommer att kunna cachelagra tillstånd för utgivarnas räkning. Mer information finns i den tekniska informationen
Ändringar av infrastrukturen för direkttillstånd.

Folio Producer-tjänster
Observera följande ändringar i servertjänsterna.

Tjänsten för push-meddelanden har fått ny design och högre kapacitet. Den nya portalen för push-meddelanden
ger dig följande möjligheter:

Schemalagd sändning av textmeddelanden samt möjlighet att ställa in meddelanden som ännu inte har sänts.
Visning av historiken för textmeddelanden. Du kan skicka meddelanden och visa statusen för aktuella/schemalagda meddelanden.
Skicka djuplänkar via textmeddelanden. Du kan till exempel tillhandahålla en länk som öppnar appbiblioteket. (Det här alternativet kräver
version v30 av visningsprogrammet.)
Använd SiteCatalyst-analys för att utvärdera användningen av data för textmeddelanden.

Mer information finns i hjälpartikeln Push-meddelanden och videon schemalagda textmeddelanden. 

SiteCatalyst-analysen ger dig nu tillgång till en fullständig spårning av hämtningar i bakgrunden, från det ögonblick när
push-meddelandet har tagits emot till dess att hämtningen av folion är slutförd.

Media Publisher är en modul för Adobe Experience Manager (AEM) som gör det möjligt för systemet att publicera DPS-
innehåll. När AEM och modulen har konfigurerats och använder lämpliga mallar kan du skapa HTML-artiklar och publicera DPS-folios. Artiklar kan
överföras direkt till Adobe Folio Producer-tjänsten och kan kontrolleras kontinuerligt för att se till att de har synkroniserats och innehåller de
senaste ändringarna. Mer information om AEM-arbetsflödet finns i artiklarna i Effektiva DPS-arbetsflöden lyfter CMS-system.

Web Viewer
Observera följande ändringar i Adobe Content Viewer för webben (Web Viewer).

Det inbäddade webbvisningsprogrammet tillhandahåller nu Javascript API:er
som ger Enterprise-utgivare möjlighet att implementera egna knappar för ”Nästa artikel” och ”Föregående artikel” på värdsidan. Användarna kan
klicka på dessa knappar i iframe för att hoppa till nästa artikel eller nästa sida i en separerad artikel. Dessa knappar kan förses med skal för att
matcha värdsidans varumärkesidentitet och stil. Mer information finns i SDK för inbäddat webbvisningsprogram.

Adobe kan nu identifiera vilken webbläsare som använts för att få åtkomst till Web Viewer och
kan därför ge användbar information om vilka webbläsare som ger den bästa upplevelsen. Vid visning av Web Viewer-innehåll på
http://contentviewer.adobe.com/ med en webbläsare som inte stöds eller med en webbläsare som är en ”gammal” version av en webbläsare som
stöds visar Web Viewer en ”Visas bäst med...”-dialogruta. Användaren rekommenderas att uppdatera till de senaste versionen av någon av de
webbläsare som stöds men kan fortfarande se folioinnehållet. Om webbläsaren är så gammal att den inte ens kan visa detta meddelande visar
Web Viewer ett felmeddelande som uppmanar användaren att uppdatera till de senaste versionen av någon av de webbläsare som stöds och
blockerar sedan åtkomsten till innehållet (eftersom användarupplevelsen oftast blir dålig).
Vid användning av Web Viewer på en värdsida som använder Adobe Content Viewer för Web SDK, kan utgivarna utnyttja SDK:t för att visa detta
supportmeddelande eller få ett återanrop via API som gör det möjligt att visa sina egna meddelanden eller dirigera om användarna till ett alternativt
innehåll. Mer information finns i SDK för inbäddat webbvisningsprogram.

Ändringar i analysdataspårningen:
Den inköpstyp som är associerad med berättigat innehåll spåras. När läsarna loggar in för att få åtkomst till Web Viewer-innehåll via
direkttillstånd bör Web Viewer skicka vidare information om att innehållet har köpts.
Klickningar i innehållsförteckningen spåras.
Klickningar betalväggens knapp spåras nu i analysdatarapporten för Web Viewer.

Mer information finns i SiteCatalyst-rapportguide för DPS (PDF).
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  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

En specifikation av folioformatet finns nu tillgänglig

Förhandsmeddelande: DPS kommer inte längre att stödja InDesign CS5.5 och CS5 från och med v32

DPS
Folioformatets specifikation är nu tillgänglig. Kommersiella utgivare kan utöka sitt innehåll

via ett antal olika marknadsplatser som har stöd för specifikationen för .folio-filformatet. Publicering i .folio-formatet som ett universellt accepterat
filformat för digital publicering ger utgivarna av tidskrifter mer effektiva möjligheter att producera digitalt innehåll för mobila enheter. Formatet
eliminerar behovet att skapa och publicera interaktivt digitalt innehåll i ett flertal olika filformat avsedda för unika marknadsplatser. Newsstand och
marknadsplatser som godkänner licensen för specifikationen för .folio-filformatet kommer att kunna skapa egna läsare som kan visa digitala
tidskrifter i .folio-filformatet.
Nedladdningssida för specifikationer för folioformat

Från och med v32-versionen
(preliminärt schemalagd till september 2014) kommer InDesign CS5.5 och InDesign CS5 fortfarande kunna användas för att skapa källdokument
för DPS, men överföring av artiklar till Folio Producer-tjänsten kommer att kräva InDesign CS6 eller senare.
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Historik över versionsinformation för nya funktioner
Digital Publishing Suite-verktygen uppdateras ofta. En lista över felkorrigeringar finns i Information om felkorrigeringar för DPS (på engelska).

Utgåva 29 – Fas 1 (aktuell)

En beskrivning av de nya funktionerna i den befintliga verktygsuppsättningen finns i Nyheter i den här utgåvan.

Utgåva 28
Textbaserade push-meddelanden (iOS, Professional/Enterprise)

Du behöver inte längre använda en push-meddelandetjänst från tredje part för att skicka textmeddelanden till dina kunder. Genom att skicka
anpassade textmeddelanden kan du uppmuntra återkommande läsare och prenumeranter på iOS-enheter genom att avisera läsarna om nytt
innehåll. Textmeddelanden fungerar med alla versioner av visningsprogrammen. Dessutom kan du använda SiteCatalyst-analyser för att mäta
kundernas reaktioner på push-meddelanden, inklusive antalet läsare som väljer att ta emot push-aviseringar.

Förbättringar av baslinjeanalys (betaversion, endast engelska)

DPS-instrumentbrädan har en ny betaversion av rapporter med baslinjeanalys. Med den nya baslinjeanalysen kan du visa Standard Audience
Accumulation-mått för digitala läsare som överensstämmer med riktlinjerna för MPA Tablet Metrics. Nya tillgängliga rapporter visar data som totalt
antal läsare, totalt antal sessioner, total tid per läsare, genomsnittligt antal sessioner per läsare, enheter och operativsystem.

Medan du analyserar data kan du ändra ackumuleringsinställningar för standardmått. Med de omdesignade gränssnittet kan du få tillgång till
analyser och exportera rapportdata för visning i kalkylblad.

Stöd för iOS 7

v28-appar har stöd för iOS 7. Observera att på iOS 7-enheter kan visningsprogram som har skapats med v24 eller tidigare få dålig funktion. I
synnerhet kan folios i liggande format antingen inte visas alls eller visas dåligt. För bästa resultat bör du uppdatera alla DPS-appar till v27 eller
v28.

Stödet för iOS 5 upphör

Adobe DPS upphör med stödet för iOS 5. Med den här ändringen kan v28-appar inte köras på iOS 5, och därmed inte heller på iPad 1-enheter.
Om du vill fortsätta stödja iPad 1-enheter måste du skapa folios som är kompatibla med den befintliga appens visningsprogram (v27 eller tidigare).

iOS 7-krav för DPS-appar

Med DPS App Builder kan du bygga v28-appar som överensstämmer med designriktlinjerna för Apple iOS 7, inklusive nya designteman med ljusa
färger för användargränssnitt. Tänk på följande iOS 7-krav när du designar och bygger appar:

iOS 7 kräver att systemfältet visas i apparna. När du bygger en v28-app visas statusfältet med 20 eller 40 pixlar nu ovanför det övre
navigeringsfältet i alla vyer, inklusive foliovyn. När användaren trycker för att visa navigeringsfälten täcks mer av ditt designområde. Gör
nödvändiga justeringar i dina artikellayouter.
Med iOS 7 fungerar de anpassade ikonerna längst ned i navigeringsverktygsfältet (endast Enterprise) annorlunda. När du bygger en v28-app
med anpassade verktygsfältsikoner kan du inte längre tillhandahålla tre olika ikoner för lägena upp, ned och inaktiverat. I stället anger du en
enda PNG-fil med genomskinlig bakgrund, så ändrar iOS 7 automatiskt färgen på visningsläget. (Filerna är 30 × 30 och 60 × 60 pixlar.) Du
behöver inte längre bädda in textetiketten i navigeringsikonen. I stället anger du text i fältet Icon Label (Etikett för ikon) i DPS App Builder,
som visas nedanför de anpassade ikonerna. Om appen stöder flera språk kan du lokalisera den här texten. De nya ikonerna visas bara i
navigeringsfältet om ikonen kan användas. Till exempel visas inte knappen Viewer (Visningsprogram) förrän en folio har hämtats. Om
navigeringsverktygsfältet har aktiverats är det några pixel högre än navigeringsverktygsfältet i tidigare appar (12 pixlar på SD iPads, 24 pixlar
på HD iPads). Gör nödvändiga justeringar i dina layouter. Mer information om de här ikonerna finns i Skapa DPS-appar för iPad och iPhone.
För iOS 7 krävs ytterligare storlekar för appikoner: 152 × 152 (iPad HD), 76 × 76 (iPad SD) och 120 × 120 (iPhone). De nya ikonfilerna krävs
när du bygger en v27- eller v28-app i DPS App Builder.
DPS-visningsprogram innehåller flera ändringar av användargränssnitt för iOS 7. Till exempel är biblioteksbakgrunden mycket ljusare än i
tidigare versioner, så kontrollera att dina omslagsbilder har rätt kontrast. Om appen innehåller en artikel som beskriver hur appen ska
användas bör du också uppdatera den här hjälpen.

Observera att det finns kända problem med v24-appar och tidigare appar på iOS 7-enheter. Uppdatera befintliga appar till v27 eller senare för
bästa resultat.

AirDrop-stöd för iOS 7

Med v28-appar på iOS 7-enheter kan du dela artiklar med personer nära dig med hjälp av AirDrop. När mottagarna tar emot delade artikellänkar
via AirDrop på en iPad kan du använda den nya v28-funktionen för webbvisningsprogram i Mobile Safari. 

Mobile Safari webbvisningsprogram (endast iPad)

När en iPad-användare trycker på en länk till en oskyddad delad artikel öppnas den delade artikeln direkt i webbvisningsprogrammet Mobile
Safari. Med den här funktionen kan delningsmottagare visa en webbvisningsprogramversion av artikeln med en enda tryckning på iPad:en istället
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för att behöva hämta appen. Webbvisningsprogrammet Mobile Safari (kallas också ”artikelvisningsprogram”) har länkar för att hämta appen eller
visa artikeln om den redan har hämtats till iPad:en. I den här första versionen stöds inte vissa funktioner ännu, till exempel vissa
övertäckningstyper.

Schemalägg datum för folions tillgänglighet

Ange ett visst datum och en viss tidpunkt när folioinnehållet ska bli tillgängligt för appanvändare i distributionstjänsten, så behöver inte
produktionspersonalen publicera nytt innehåll manuellt.

Du kan också ställa in schemaläggningsinformation för folions tillgänglighetsdatum i programmet genom att använda Folio Producer-API:n (endast
Enterprise).

Ny standardversion för visningsprogram för folios

Standarversionen för visningsprogram för folios är nu v26 i stället för v20. Du kan fortfarande skapa nya folios för visningsprogram med v20 till
v28.

Stöd för kamera-API

Använd enhetens kamera och låt användarna ta foton i din app och sedan använda fotona i ditt innehåll eller lagra dem i kamerabilderna. Du kan
till exempel ange en rambild och låta användare ta en bild (eller ange en bild från sin fotoapp) som visas i ramen. 

Innehållet på Android-enheter skalas upp

I tidigare versioner skalades inte mindre återgivningar upp i Android-appar, vilket orsakade både letterboxing och pillarboxing (svarta fält i
kanterna). Med AIR-baserade Android-appar i v28 skalas mindre återgivningar upp proportionellt. 

Alternativ för att låsa riktning

DPS App Builder har en ny inställning där du kan låsa appens riktning så att biblioteks- och foliovyn visas i enbart en riktning.

Förbättringar av analyser i SiteCatalyst

Nya SiteCatalyst-rapporter är tillgängliga för författarmetadata, vilka är användbara när du spårar specifika författare eller annonsörer. Ytterligare
anpassad eVar-spårning är också tillgänglig. Mer information om finns i de tillhörande analysartiklarna i DPS Developer Center.

Web Viewer har lokaliserats

Content Viewer för webben (webbvisningsprogrammet) har nu stöd för 20 olika språk.

Prestandaförbättringar för Distribution Service

Folios som överförs till Adobe Distribution Service lagras nu på snabbare och pålitligare Amazon Web Service-servrar. Du bör märka av avsevärda
förbättringar vid publicering, uppdatering och hämtning av folios.  

Utgåva 27
Stöd för Pinterest i Social Sharing (iOS, Professional/Enterprise)

Nu är Pinterest ett av alternativen för Social Sharing i DPS App Builder. När du markerar det visas Pinterest-alternativet i nedrullningsmenyn för
social delning i din app. Kunder som vill visa din app på en iPad eller iPhone kan fästa förhandsvisningsbilden av en artikel på sina skärmar. I
Pinterest kan läsarna klicka på sidbilden för att ta del av det interaktiva innehållet på en enhet eller i webbvisningsprogrammet. Du kan ställa in
betalväggar för ett visst antal tillgängliga artiklar och för andra Social Sharing-alternativ.

GPS-integrering av enheter (iOS, Professional/Enterprise)

Med GPS-integrering kan du ge målanpassat innehåll baserat på geografisk plats. Du kan lägga till GPS-funktionen för HTML-innehåll i appen,
anpassat till det du vill göra. Exempel:

Du kan skapa en övertäckning för webbinnehåll eller en HTML-artikel som visar olika annonser beroende på var den som visar artikeln
befinner sig.
I din anpassade butik (endast Enterprise) kan du visa regionspecifika folios och dirigera användare till folios utifrån var de befinner sig.
I ditt anpassade bibliotek (endast Enterprise) kan du visa regionspecifika annonser.

Ytterligare information: Använd de anpassade API:erna i v2 för att aktivera GPS-integrering i en anpassad butik eller bibliotek. Använd läsnings-
API:t för att aktivera GPS-integrering i en övertäckning för webbinnehåll eller en HTML-artikel. Markera även alternativet Allow Access to
Entitlement Information (Tillåt åtkomst till berättigandeinformation) när du aktiverar GPS-integrering i en övertäckning för webbinnehåll eller en
HTML-artikel.

Förbättringar av social delning/webbvisningsprogram (iOS, Professional/Enterprise)

Lägg märke till följande förbättringar:

I webbvisningsprogrammet kan artiklar som har åtkomstläget inställt på Free (Gratis) i Folio Producer visas på skrivbordsdatorers
webbvisningsprogram utan att räknas mot betalväggsvärdet. Inga ändringar har gjorts av funktionerna för räknade eller skyddade artiklar.
Räknade artiklar räknas fortfarande mot betalväggsvärdet och skyddade artiklar är bara tillgängliga för berättigade läsare. (Inställningar för
gratis, räknade och skyddade artiklar har nu samma funktion i både webbvisningsprogram och gratis förhandsvisning.)
I tidigare versioner var miniatyrbilderna av skyddade artiklar i webbvisningsprogrammets innehållsförteckning utgråade, och en låsikon
visades när markören hölls över dem. Dessutom hoppade vänster-/högernavigeringsåtgärder över skyddade artiklar. I v27 skiljer
webbvisningsprogrammet inte längre mellan skyddade, gratis och räknade artiklar i innehållsförteckningen och i navigeringen. Alla artiklar
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visas på samma sätt i innehållsförteckningen, och vid navigering inom en folio kan användaren gå till alla artiklar, inklusive skyddade.
Skyddade artiklar skuggas av ett betalväggmeddelande.
I det inbäddade webbvisningsprogrammet har inloggningsprocessen förenklats så att den som publicerar kan autentisera användare på den
egna webbplatsen.

Förbättringar av Android-visningsprogram (Professional/Enterprise)

Det AIR-baserade Android-visningsprogrammet har följande förbättringar:

Storleksgränsen för folios har ökat från 2 048 × 2 048 till 4 095 × 4 095 bildpunkter. Nu går det att skapa folios för större målenheter, t.ex.
HD Android-surfplattor med 10 tums skärm.
Välkomstskärmar som anges på Android-enheter storleksanpassas nu för att fylla målenhetens skärm. Du kan till exempel ange
välkomstskärmar med storleken 2 560 × 1 600 och 1 600 × 2 560. Vid visning på mindre enheter skalas de ned (och beskärs om
bildförhållandet är ett annat).
Ikoner och gränssnittselement är nu större på stora Android-enheter, t.ex. 10 tums surfplattor, vilket gör det enklare att använda knappar och
navigera i visningsprogram på HD-enheter.
Anpassade navigeringsikoner (endast Enterprise) kan nu vara 75 × 43, 98 × 52 eller 214 × 114 bildpunkter.

Det inbyggda (ej AIR) Android-visningsprogrammet är fortfarande under utveckling.

Kopiera folio

Ett kopieringskommando är nu tillgängligt i Folio Producer Organizer. Du kan kopiera (duplicera) din egen folio eller kopiera en delad folio från ett
annat konto. När du kopierar en publicerad eller opublicerad folio skapas en ny folio på Folio Producer-servern (acrobat.com), inte på Distribution
Service. Du kan sedan redigera och publicera den kopierade folion. Om folion delats från en annan dator måste du ha tillgång till källfilerna och
länka om artiklarna för att redigera och uppdatera dem. Du kan inte kopiera låsta folios.

Nytt alternativ för automatiskt öppnande i DPS App Builder

Alternativet Auto-open latest entitled folio after download (Öppna senast berättigade folio automatiskt efter hämtning) är nytt i DPS App Builder.
Om Auto-download latest entitled folio on first launch (Hämta senaste berättigade folio automatiskt vid första start) är markerat anges automatiskt
öppnande som standard, så att nya läsare kan hämta appen och börja läsa direkt. Om du inaktiverar automatiskt öppnande kan användarna se
hämtningen av folion till biblioteket, men de måste peka på omslagsbilden för att öppna den. Detta ger utgivarna möjligheten att visa ett
meddelande i banderollen och berätta för förstagångsanvändarna att de får en kostnadsfri folio.

Förbättringar av artikelförhandsvisning

Artikelförhandsvisning har nu stöd för både räknade och kostnadsfria artiklar i folios för förhandsvisning. Om en läsare navigerar till en räknad
artikel i en förhandsvisningsfolio visas knappen Read Article (Läs artikeln) på inköpspanelen. Här kan läsaren välja att hämta den räknade artikeln
till sin enhet, som en del av förhandsvisningen. Antalet räknade artiklar som läsaren har tillgång till anges av betalväggsvärdet som bestäms av
utgivaren.

Det finns även flera förbättringar av gränssnittet för förhandsvisning av gratis artiklar. Exempelvis kommer förhandsvisningsbilderna av skyddade
artiklar att visas bakom ett mörkt mönster. En övertoningseffekt är tillagd för navigering bland miniatyrbilder, och miniatyrbilder visas för alla sidor i
”förenklade” artiklar (endast horisontell rullning) både i bläddringsläge och för förhandsvisningsbilder bakom mönster i foliovyn.

Förbättringar av analysfunktioner (Professional/Enterprise med SiteCatalyst-konto)

SiteCatalyst-rapporter innehåller nu information om köp per prenumerationstyp (ny eller förnyad), prenumerationslängd (1 månad, 6 månader
o.s.v.) och köp per appbutik. SiteCatalyst rapporterar även antalet läsare som accepterat att få push-meddelanden. Dessutom är spårning av
bildspel och rullningsbara ramövertäckningar mer detaljerad.

Ytterligare ändringar

Andra förbättringar i v27 är:

Sekretesspolicy är nu aktiverad för både iPhone och iPad. Du kan ange en URL för sekretesspolicy i DPS App Builder.
sidecar.xml har nu stöd för artikelåtkomstinställningar, så du kan importera sidecar.xml och tillämpa inställningar för gratis/räknade/skyddade
för varje artikel i folion.
Länkar i Library/Store v2 API kan nu visa ett separat webbfönster med en stängningsknapp i appen. HTML-koden i det här webbfönstret kan
koppla till API:erna.

Utgåva 26
Förhandsvisning av kostnadsfria artiklar (endast iPad)

Du kan låta kunderna förhandsvisa innehåll i en återförsäljningsfolio. Användarna kan trycka på knappen Förhandsvisa för att hämta och läsa alla
kostnadsfria artiklar. När en användare navigerar till andra artiklar i appen uppmanas han eller hon att köpa folion på en betalvägg. Om du vill
aktivera förhandsvisning av kostnadsfria artiklar i en återförsäljningsfolio väljer du inställningen Enable Article Preview (Aktivera förhandsvisning av
artikel) i verktyget Account Administration och markerar specifika artiklar som kostnadsfria i Folio Producer Editor. (Förhandsvisning av
kostnadsfria artiklar fungerar bara i iPad och inte för folios som har avsnitt.)

Obs! Om du vill använda inställningen Free (Kostnadsfri) för artiklar i äldre folios måste du uppdatera visningsprogrammet till v26 eller senare
OCH uppdatera artiklarna i dessa folios.

Stöd för PDF-artiklar i både Android-visningsprogram och Desktop Viewer
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PDF-artiklar stöds nu på både Android-enheter och i Desktop Viewer. I Android-visningsprogram kan du utnyttja PDF-formatet för att minska
filstorleken, återanvända folios för iOS som innehåller PDF-artiklar och använda nypning och zoomning på artikelsidor. I Desktop Viewer kan du nu
förhandsvisa folios som innehåller PDF-artiklar, vilket är särskilt praktiskt när du felsöker din folio.

Appen måste vara v26 eller senare för att PDF-artiklar ska kunna visas, men folion med PDF-artiklarna kan vara av vilken version som helst.

(Observera att detta är en ändring av det befintliga, AIR-baserade visningsprogrammet för Android, inte det inbyggda Android-visningsprogrammet
som är under utveckling. PDF-stödet i Android omfattar inte heller möjligheten att visa PDF-filer i webbläsaren i appen.)

Biblioteksförbättringar för iPad

Ikoner visas nu nedanför förhandsvisningsbilden för varje omslag i biblioteket så att användarna kan se vilket innehåll som är kostnadsfritt eller för
återförsäljning utan att behöva trycka. Om användaren trycker på en knapp med ett pris aktiveras ett köp. Om användaren trycker på en
kostnadsfri knapp eller molnknappen aktiveras en hämtning. En molnsymbol visas om användaren har rätt till en återförsäljningsfolio som inte har
hämtats.

Om användaren trycker på själva förhandsvisningsbilden för ett omslag visas en förhandsvisningsruta med mer information. Om ett anpassat
bibliotek är konfigurerat för att bara visa tillåtna folios visas inte förhandsvisningsrutan när användaren trycker på omslagsbilden.

(Endast Enterprise) Om det bara visas folios som kunderna har rätt till i det anpassade biblioteket visas ingen förhandsvisningsruta. Om
användaren trycker på en omslagsbild börjar folion hämtas.

Fullständigt stöd för iPhone 5

Du kan nu skapa 1 136 × 640-folioåtergivningar för att undvika svarta remsor i iPhone 5. I DPS App Builder måste du ange en extra 640 × 1 136-
startbild (välkomstskärm) för att följa Apples krav på appar för iPhone 5.

Förbättringar i DPS App Builder

DPS App Builder innehåller följande ändringar:

Resurslänkar sparas nu på servern så att du kan använda andra datorer för att bygga appen utan att behöva länka om till kopierade
tillgångar. En byrå kan till exempel använda DPS App Builder för att ange de flesta inställningarna och filerna. Sedan kan kunden slutföra
appen genom att ange certifikaten. När du redigerar ett befintligt visningsprogram visas ett meddelande i textfältet om att resursen har
sparats på servern. Det går bara att spara resurser för en enskild app. Det går inte att spara resurser på servern och använda dem till flera
appar.
(Enterprise) När du skapar en anpassad lagring som utnyttjar de nya API-funktionerna behövs det inte längre något anpassat bibliotek.
(Enterprise) Om du vill fortsätta använda en äldre lagring som du har skapat kan du välja Use Legacy Store APIs (Använd äldre lagrings-
API:er) i DPS App Builder. Om du väljer det här alternativet kan du däremot inte ange ett anpassat bibliotek.
Alternativet Enable hot zone to display folio view controls (Aktivera aktiv zon för att visa foliovykontroller) har nu en aktiv zon både högst upp
och längst ned på skärmen.
Ett nytt alternativ för att ange en valfri URL för sekretesspolicy som visas i bibliotekets inställningsmeny.
Det valfria URL-schemat är nu tillgängligt för appar med en enstaka folio.

Tillvalsförbättring för analys

Om du konfigurerar visningsprogrammet så att användarna kan välja bort analysdata kan de välja att ändra sig och välja tillbaka det på
inställningsmenyn. Detta stöds i visningsprogram för både iOS och Android.

Förbättringar i Web Viewer

Web Viewer innehåller nu följande förbättringar:

Inbäddad Web Viewer. Nu kan du bädda in delade Web Viewer-artiklar på din webbplats med stöd för HTML-taggar för iframe i DPS. Ta
med omgivande designelement som förmedlar ett konsekvent intryck med varumärkeskänsla för dina kunder.
Folio enbart för Web Viewer. Du kan skapa en särskild folioåtergivning för Web Viewer som bara visas i Web Viewer-webbläsaren, inte i
enhetsvisaren. Du kan t.ex. skapa en 1 024 × 580-folio som bara visas i liggande format, använder ord som ”klick” i stället för ”tryck” och
ersätter ett panorama som inte stöds med en statisk bild. Se Skapa en återgivning för Web Viewer.
Anpassad lagring och anpassade bibliotek stöds nu i Web Viewer. Integrera anpassad lagring och ett anpassat bibliotek i Web Viewer för att
visa särskilt innehåll, erbjudanden eller kampanjer.
Valfri URL för sekretesspolicy. Du kan konfigurera en webblänk till appens sekretesspolicy. Detta stöds i visningsprogram för både iOS och
Android.
Analys för Web Viewer. Analysdata har nu aktiverats för Web Viewer.
Stöd för enbart vågrät svepning (tillagt i version 25). I Web Viewer visas nu tillplattade artiklar med enbart vågrät svepning aktiverad.

Nya och förbättrade rapporter om hämtningar

Hämtningsrapporten på DPS Dashboard ger utgivare lättförståelig och detaljerad information om hämtningar av deras folioinnehåll.
Hämtningsrapporten innehåller nu extra datafält som gör det enklare att bygga informativa pivottabeller som visar antalet hämtningar för varje
publikation, per utgåva, med summeringar för alla hämtningar och separat uppdelning av Web Viewer-hämtningar. En ny konsoliderad
hämtningsrapport (kallas för närvarande Rollup Report) ger administratörer hämtningsdata för alla publikationer som är kopplade till deras konto.
Slutligen samlas alla data nu in per dag i stället för per vecka.

Onlineköp av hämtningspaket
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Ett nytt alternativ för onlineköp av ett paket med 10 000 hämtningar gör det enkelt för utgivare att se till att deras konton alltid har god status.
Hämtningsförnyelser som köps genom återförsäljare eller direkt från Adobe kan ibland ta några dagar att behandla. Ett snabbare köpalternativ för
utgivare är att köpa ett serienummer för ett paket med 10 000 hämtningar i Adobe Store och lösa in serienumret i DPS Dashboard.

Förbättringar av analyser

Observera följande förbättringar för analyser:

Hela lästa artiklar. Du kan spåra hur många användare som läste hela artikeln under ett enda besök.

Innehållsspårning. Du kan spåra tryck på knappen för innehållsförteckning och identifiera vilka artiklar som hittas via innehållsförteckningen.

Läsare som får tillåtelser direkt av utgivare. Du kan hämta data om läsare som registrerar sig för appen och får folios genom direkt tillåtelse. Du
kan också returnera läsarens prenumerations-id och prenumerationstyp genom API:t för direkt tillåtelse. Värdena för prenumerationstyp och
prenumerations-id skickas till SiteCatalyst så att du kan spåra hur prenumeranterna interagerar med folion.

Förhandsvisning av kostnadsfria artiklar. När kunderna trycker på knappen Förhandsvisning för att visa utgåvan spåras antalet tryck på
förhandsvisningsknappen och de kostnadsfria artiklar som förhandsvisas. Dessutom spåras antalet omvandlingar efter att utgåvan förhandsvisas.

Omniture-besökar-id och push-meddelandetoken. För varje läsare läggs ett Omniture-besökar-id och ett push-meddelandetoken till (om läsaren
har valt att ta emot push-meddelanden) i SiteCatalyst.

Web Viewer: Web Viewer-information spåras.

API-förbättring för kostnadsfri första folio

Enterprise-utgivare kan nu använda API:t för anpassade bibliotek för att konfigurera prenumerationsbanderollen så att meddelanden visas
beroende på om läsaren är prenumerant och leverera meddelanden med stöd för den senaste funktionen för kostnadsfri utgåva för återförsäljning.

Utgåva 25
Förbättringar i bibliotekets användargränssnitt (endast iPad)

Biblioteket för visningsprogrammet för iPad har fått en ny design för att kunna innehålla större stödrasteromslagsbilder. Om du trycker på en
omslagsbild för en folio som har hämtats öppnas folion. Om du trycker på en omslagsbild för en folio som ännu inte har hämtats öppnas ett fönster
för förhandsvisning. Läsarna kan använda kugghjulsmenyknappen för att markera och ta bort folios.

Foliovyn innehåller ett flertal ändringar. Hemknappen är nu biblioteksknappen i appar med flera folios. Funktionerna hos bläddringsknappen och
den nedre rullningslisten har nu kombinerats. Använd rullningslisten för att dra bland artiklar i bläddringsläget. Pilarna bredvid den rullningslist som
hoppar till nästa eller föregående artikel har tagits bort.

I DPS App Builder kan du även ta bort knapparna Subscribe (Prenumerera) och Sign In (Logga in) som visas i övre vänstra hörnet av biblioteket i
prenumerationsappar för Enterprise. Den nya designen kräver större bilder för prenumerationsrutor för prenumerationsappar.

Kostnadsfri första folio för återförsäljning

Genom att välja ett alternativ i verktyget Account Administration kan utgivare göra den senast publicerade folion för återförsäljning tillgänglig för
användare som hämtar appen för första gången.

Conditional HTML content (Villkorat HTML-innehåll) (gäller endast Enterprise)

Den här funktionen är avsedd att användas tillsammans med funktionen för kostnadsfri första folio och ger en utgivare möjlighet att skapa antingen
en HTML-artikel eller en webbinnehållsövertäckning som visar olika innehåll beroende på hur folion har hämtats. Om en användare till exempel
hämtar en kostnadsfri folio kan innehållet inkludera ett prenumerationserbjudande. Om en användare får folion via en prenumeration, kan
innehållet erbjuda ytterligare produkter.

Du måste göra två saker för att konfigurera det villkorade HTML-innehållet. Börja med att markera alternativet Allow Access to Entitlement
Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd) för webbinnehållsövertäckningar för HTML-artikeln. Lägg sedan till ett anpassat JavaScript-
API i din HTML-kod. Kontakta din Adobe-representant för att få mer information om detta JavaScript-API.

Auto-Download Latest Entitled Issue (Hämta senaste berättigade utgåvan)

När den här inställningen väljs i DPS App Builder hämtas den senast berättigade utgåvan automatiskt – antingen den första kostnadsfria utgåvan
om denna är aktiverad, eller den senast publicerade kostnadsfria folion. Avsikten med det här alternativet är att skapa en bättre upplevelse för nya
användare av appen.

Automatically open background-downloaded issue (Öppna automatiskt utgåvor som hämtas i bakgrunden)

När den här inställningen har valts i DPS App Builder öppnas varje folio som hämtats i bakgrunden sedan den föregående visningssessionen när
appen startas. Om det här alternativet inte väljs öppnas den senast visade folion i sin senaste läsposition

Open folio to last-read article (Öppna folio för senast lästa artikel)

När du växlar mellan folios återställs inte längre den senast visade folion. Visningsprogrammet lagrar i stället läspositionen för alla folios. Du
återställer en folio genom att visa navigeringslisterna i en artikel och trippeltrycka på namnlisten.

Dynamiska prenumerationer (endast Enterprise)

Utgivarna kan kontinuerligt lägga till eller ta bort prenumerationsalternativ utan att behöva uppdatera appen. Detta ger utgivarna möjlighet att
utvärdera prenumerationsperiodernas längd för att avgöra de mest lämpliga alternativen.

Effektiv testning av Amazon-appar
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Hämtning av bibliotek i bakgrunden (iOS)

Uppdatera flera artiklar samtidigt

Sections (Avsnitt)

Inaktivera omslagsvy i visningsbiblioteket för iPad

Förbättringar i användargränssnittet för DPS

Förbättringar vid publiceringar av folios

Förbättringar av DPS-servrar

Ändringar av Restore Purchases (Återställ köp)

Aktivera cachelagring av folioinformation i bibliotek (iOS)

När du använder DPS App Builder för att skapa en app (.apk-fil) för Amazon kan du nu läsa in och testa .apk-filen på Amazon-enheten utan att
behöva läsa in en separat .json-fil. Du behöver nu bara använda en .json-fil när du vill testa innehållet för återförsäljning.

Stöd för lokal lagring i Android-appar

De tidigare versionerna av visningsprogrammen för Android saknade stöd för lokal lagring. När en app avslutades gick data om läspositionen eller
data för ifyllning av formulär förlorade. Den här informationen lagras nu i v25-appar för Android, på samma sätt som i iOS-appar.

goto:// navigation

Formatet goto:// ger Enterprise-utgivare möjlighet att skapa länkar från foliovyn till valfritt innehåll för en anpassad ikon i biblioteket. Om du till
exempel skapar en anpassad ikon med etiketten ”Butik” i DPS App Builder kan du skapa en knapp med en ”goto://ApplicationViewState/Store”-
åtgärd som automatiskt öppnar HTML-innehållet för butiken – på samma sätt som när användaren trycker på den anpassade butiksikonen.

Hide top navigation bar (Dölj det övre navigeringsfältet)

När den här inställningen väljs i DPS App Builder visas endast det nedre navigeringsfältet när användaren trycker på en artikel. Detta gör det
möjligt för utgivare att skapa ett genomgående navigeringsfält på alla artikelsidor för att navigera i folion.

Automatiska förbättringar av arbetsflödes-API:er (gäller endast Enterprise)

När du använder API:er för publicering av automatiska DPS-arbetsflöden kan du nu publicera och uppdatera folios samt uppdatera metadata för
artikeln (uppdatering av artiklar planeras för en kommande version).

Förbättringar av analyser i SiteCatalyst

SiteCatalyst innehåller förbättringar som att till exempel kunna rapportera uppspelningstider för videoklipp.

Skapa rapporter för hämtningar

Utgivare kan nu skapa rapporter för att visa mängden hämtad data från Adobe Distribution Service. Om du loggar in på DPS Dashboard med ett
programkonto kan du välja alternativet Fulfillment Report (Fullgöranderapport) för att hämta en .csv-fil som innehåller debiterbar hämtningsstatistik
från Adobe Distribution Service för den aktuella appen. Om du loggar in med ett administratörskonto kan du klicka på en länk på Dashboard för att
hämta en rapport som visar ditt hämtningssaldo.

iOS4 stöds inte längre

Visningsprogram från version 25 och framåt stöder inte längre iOS4, bara iOS5 och senare.

Utgåva 24

När dina kunder hämtar en folio i en v24-app kan de lämna appen, kontrollera sin e-post eller visa en
annan folio för att sedan komma tillbaka och upptäcka att folion har hämtats. Observera att hämtningen pausas efter tio minuter. Endast en folio åt
gången kan hämtas.

Du kan uppdatera flera artiklar samtidigt via panelen Folio Builder och välja Update (Uppdatera) för att
uppdatera alla de valda artiklarna. Du kan välja flera artiklar genom att Skift-klicka eller Ctrl-/Kommandoklicka på artiklarna.

Den nya funktionen Sections (Avsnitt) kommer vid ett senare tillfälle göra det möjligt för dina kunder att hämta enskilda avsnitt
i en folio. Du kan till exempel dela upp en folio i avsnitten Nyheter, Sport, Affärer, Mode och Ekonomi och dina kunder kan då välja att exempelvis
bara hämta avsnitten Sport och Ekonomi. Se Skapa avsnitt.

Alla visningsbibliotek för iPad innehåller som standard både en omslagsvy och en
stödrastervy som endast visar en folio åt gången. DPS App Builder v24 gör det möjligt att välja mellan att antingen använda stödrastervyn eller
både stödrastervyn och omslagsvyn för iPad. (Du kan redan välja att använda stödrastervyn, omslagsvyn eller båda vyerna för Android-
visningsprogram.)

När du skapar en folio är ingen inställning för orientering längre vald som standard. Om du klickar
på OK utan att ha valt en inställning för orientering visas en röd ram runt alternativet. Denna ändring hjälper dig att undvika att av misstag skapa
en folio med en felaktig inställning för orientering.
Många felmeddelanden innehåller nu även länkar som vidarebefordrar dig direkt till en sida med aktuell teknisk information.

Om en folio inte kan publiceras korrekt på grund av ett serverfel kan du klicka på en försök igen-knapp
för att återuppta publiceringsprocessen när serverfelet har åtgärdats.

Bandbredden för Adobe Distribution Service har förbättrats, vilket har resulterat i förbättrad stabilitet och
prestanda.
DPS-servrar är nu också i separata kluster på acrobat.com, vilket gör att folios kan skickas och hämtas även när underhåll görs på acrobat.com.

Dialogrutan Restore Purchases (Återställ köp) visas nu endast när användaren väljer Återställ
köp på menyn för biblioteksalternativ.

Du kan nu cachelagra folioinformation i DPS App Builder för att förbättra prestandan
för appar med stora bibliotek. Observera att folioinformationen kan bli inaktuell om du väljer det här alternativet. Om du till exempel ändrar det här
alternativet och ändrar priset för folios till försäljning kommer ditt bibliotek att visa felaktig information. Det här alternativet är i dagsläget endast
tillgängligt för prenumerationsappar.
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Förbättringar för Enterprise-signerade appar (iOS, gäller endast Enterprise)

Förbättrade analysmöjligheter

Uppdaterad infrastruktur för Distribution Service

Förbättrat användargränssnitt i panelen Folio Builder

Förändringar i DPS App Builder (tidigare Viewer Builder)

Dra och släpp filer i DPS App Builder

Du kan välja mellan vektor och bitmapp för bildspel och rullningsbara ramar (endast iOS).

Artiklar med flera återgivningar (endast iOS)

Obegränsade Single Edition-folios med Creative Cloud-medlemskap (endast iPad)

Spela upp ljud i bakgrunden (gäller endast iOS)

Stoppa på sista bildrutan (endast iOS)

Inaktivera kontroller för textbunden video (endast iOS)

Nytt beteende för ogiltiga folios i Adobe Content Viewer

PDF-stöd för artiklar med mjuk rullning (endast iOS)

Alternativet Rate the App (Betygsätt appen)

Aktiva zoner för att visa navigeringsfält

Stöd för Gå till nästa sida/Gå till föregående sida

Alternativ att välja bort analyser

Anpassningsbara visningssträngar

Du kan nu signera företagsinterna program med hjälp av en
Enterprise Mobileprovision-fil som innehåller ett uttryckligt program-id (utan jokertecken). Denna förändring gör det möjligt att hantera programmet
fristående från andra appar i din organisation.

SiteCatalyst kan nu skilja på olika typer av mobila enheter och olika operativsystem. En ny rapport för spårning
av URL:er gör det möjligt att spåra aktuella URL:er, klickningar på URL:er, källan för en URL (hyperlänksövertäckning, webbinnehållsövertäckning
eller program) samt hur en URL öppnas (i webbvisningsprogrammet, i appens visningsprogram eller i enhetens webbläsare). Rapporter över
appanvändning gör det möjligt att spåra toppar i användningen per dag och tidpunkt för apparna samt antalet starter sedan den senaste
uppdateringen. Dessa ändringar gäller endast SiteCatalyst-analyser, inte basanalyser.

Utgåva 23

Det går nu betydligt snabbare att publicera folios i Distribution Service. De här
serverförändringarna bör leda till färre driftstopp och ökad stabilitet för bakgrundshämtningar för iOS Newsstand.

Panelen Folio Builder är bredare, navigeringsikonerna är större och mer intuitiva, det
finns fler verktygstips och informationsbubblor och alternativen har fått tydligare namn. Detta med flera förbättringar gör det enklare att använda
panelen. Du kan även starta DPS App Builder (som tidigare kallades Viewer Builder) från panelmenyn.

DPS App Builder innehåller flera förbättringar av gränssnittet.
Installationsprogrammet för InDesign CS6 installerar nu DPS App Builder.

Du kan dra och släppa ikoner, välkomstskärmar och andra filer från Finder till App Builder.

Du kan välja vektor eller bitmapp i övertäckningar
för PDF-artiklar. Vektorbilder är skarpare men tar en liten stund att läsa in. För övertäckningar i JPG-/PNG-artiklar är bildspel och rullningsbara
ramar alltid bitmapp.

Du kan nu skapa PDF-artiklar som ser bra ut och fungerar bra på både SD- och HD-versioner av
enheter. När du skapar övertäckningar kan du ta med både SD- och HD-resurser i folion. Användaren använder lämpliga övertäckningsresurser
för den specifika iOS-enheten.
Om du skapar en app för en enstaka folio kan du skapa en folio med PDF-artiklar som fungerar bra på alla iPad-modeller. Om du skapar en app
för flera folios kan du välja mellan att skapa artiklar med flera återgivningar i en folio eller att skapa separata folioåtergivningar. Se Skapa PDF-
artiklar med flera återgivningar för iOS-enheter.

Om du har ett Adobe Creative Cloud-medlemskap kan
du skapa ett obegränsat antal appar med en enstaka folio för iPad.

Du kan spela upp ljudklipp medan användaren bläddrar bland artiklar i folion. En ljudknapp
visas i navigeringsfältet längst upp så att användaren kan pausa och spela upp ljudet. Se Ljud- och videoövertäckningar.

Panelen Folio Overlays har nu ett alternativ som gör att man kan stoppa den textbundna videon på den
sista bildrutan.

Om du skapar en textbunden video som är inställd på Autospela kan du välja
alternativet Tillåt inte paus för att inaktivera uppspelningskontrollerna. Den här funktionen är särskilt användbar för omslagsvideor.

I tidigare versioner visades inte ogiltiga folios i Adobe Content Viewer. I den nya
versionen visas ogiltiga folios i biblioteket och ett felmeddelande visas när de hämtas. Den här förändringen förbättrar biblioteksprestandan i Adobe
Content Viewer och ger mer detaljerad information före hämtning. Om du till exempel skapar en folio med dubbel orientering med en eller flera
artiklar med en enda orientering visar felmeddelandet vad som är fel, i stället för att du behöver gissa dig till det.

Du kan använda bildformatet PDF för artiklar med mjuk rullning oavsett hur långa de är.
Nypning och zoomning stöds dock inte i artiklar med mjuk rullning.

När du skapar ett anpassat visningsprogram kan du välja ett alternativ som visar uppmaningen
Rate the App (Betygsätt appen). Du kan anpassa inställningarna för den här funktionen i DPS App Builder.

Förutom de aktiva zonerna vid sidan om artikelsidan finns det ett nytt alternativ för aktiva zoner längst
ner på artikelsidan. Om du knackar på den aktiva zonen längst ner på sidan visas navigeringsfält (kallas även för ”HUD”). Om du knackar ovanför
den aktiva zonen längst ner på sidan visas inte navigeringsfälten. Se Panelen App Details (Appinformation).
Knapparna har företräde framför den aktiva zonen längst ner på sidan, den aktiva zonen längst ner på sidan har företräde framför de aktiva
zonerna på sidorna och de aktiva zonerna har företräde framför alla övertäckningar som inte är knappar.

När du skapar en knapp stöds nu även funktionerna Gå till nästa sida och Gå till föregående
sida.

I DPS App Builder kan du låta dina kunder inaktivera analyserna när de använder din app. Det här alternativet
är särskilt användbart i områden med strikta kontroller vad gäller datainsamling.

Du kan anpassa alla strängar som lagras i visningsprogrammet på alla språk som stöds, inklusive knapptext
i biblioteket och text i dialogrutor. Med DPS App Builder kan du hämta en XML-mall. Du kan sedan redigera XML-filen och ange den när du
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Förbättringar av delning via sociala medier (endast iOS)

Ny publiceringsguide med steg för steg-anvisningar för Single Edition

Biblioteksfilter

Anpassat HTML-bibliotek

Förbättringar i aktiva zoner

Dölja rullningslister automatiskt

Förbättringar av HTML-video

AIR-bunden körningstid i visningsprogram för Android

Förbättringar till användargränssnittet i visningsprogram för Android

Dragning med två fingrar aktiverat för iOS

Förbättringar av delning via sociala medier

bygger din app. Se Panelen App Details (Appinformation).

Observera följande förbättringar av delning via sociala medier: Se Använda delning
via sociala medier.

Stöd för direkttillstånd i Web Viewer (endast Enterprise) När kunderna når betalväggen i Web Viewer kan de nu logga in med sitt
prenumerationskonto och fortsätta läsa artiklar.

Web Viewer stöder Internet Explorer 10/Windows 8.

Du kan även ange en betalvägg för kostnadsfria folios.

Web Viewer stöder alla övertäckningar förutom panoramor och ljudklipp.

Om du skapar en 1 024 × 768-folio med bildformatet PDF överförs nu innehållet till Web Viewer-servern i PNG-format.

När du klickar på länken i Dashboard för att hämta DPS Publishing
Companion Guide hämtas en ZIP-fil som innehåller både Companion Guide för Professional- och Enterprise-utgivare och Step-by-Step Publishing
Guide för Single Edition-användare. Du kan även hämta både Companion Guide och Step-by-Step Guide från hjälpmenyn i DPS App Builder.
Professional/Enterprise Companion-guiden kommer snart att uppdateras med den nya designen.

Utgåva 22

Om du skapar folios i utgåva v22 eller senare kan du använda Folio Producer Organizer för att ange en filterkategori för varje
folio, till exempel ”Engelska”, ”Spanska”, ”Franska” och ”Tyska.” Användarna kan sedan välja filteralternativ i ditt visningsbibliotek. De kan till
exempel visa endast spanska och tyska folios och dölja engelska och franska folios i visningsbiblioteket. Se Skapa biblioteksfilter.

Enterprise-utgivare kan skapa sitt eget bibliotek istället för att använda standardvisningsbiblioteket. Se Skapa ett
anpassat bibliotek (Enterprise).

Både Enterprise- och Professional-utgivare kan nu aktivera aktiva zoner i DPS App Builder. Med aktiva zoner kan
användarna trycka på artikelns kanter för att bläddra till nästa eller föregående artikel. Logiken för att åsidosätta övertäckningar har också ändrats.
Aktiva zoner har företräde framför alla övertäckningar förutom knappar. Se Panelen App Details (Appinformation).
<= span=>

Som standard visar visningsprogram för Android-enheter folios av alla storlekar. För att säkerställa att visningsprogrammet endast visar folios som
stämmer överens med enhetens storlek kan du välja ett alternativ i Viewer Builder. Just nu visar strikta återgivningar endast 1 024 × 600-folios för
enheter som Kindle Fire och 1 280 × 800-folios för XLarge Android-enheter. Detta alternativ är framför allt praktiskt för att förhindra att oönskade
återgivningar visas på Kindle Fire-enheter. Om du har skapat Android-återgivningar som 1 232 × 752-folios ska du inte aktivera strikta
återgivningar när du skapar visningsprogrammet för Google Play. Se Skapa en anpassad visningsprogramapp för Android- och Amazon-enheter.

Som standard visas ett 6 pixlar brett område längs höger sida av artiklarna i en folio. Om du markerar detta
alternativ i Viewer Builder visas endast rullningslisten när användaren rullar i artikeln. Se Panelen Viewer Details (Information om
visningsprogrammet).

Du kan nu få videoklipp i HTML-artiklar att uppträda som videoövertäckningar. Om du till exempel roterar enheten
i en HTML-artikel med enkel orientering så roterar även fullskärmsvideon. Se Importera HTML-artiklar.

Istället för att förlita sig på att AIR ska vara installerat på Android-enheter innehåller nu
visningsprogrammen en inbyggd version av AIR (3.2 eller senare). Det gör att storleken på visningsprogrammen ökar från 2 MB till 10 MB, men
det bör öka stabiliteten och prestandan.

Ikoner och andra gränssnittselement i biblioteksvyn och foliovyn är nu
större, vilket gör det enklare att trycka på ikonerna, särskilt på Kindle Fire-enheter.

Dragning med två fingrar har nu aktiverats i visningsprogram för iPad och iPhone. Det här är särskilt
praktisk i ”separerade” artiklar där endast vågrät dragning har aktiverats, så att läsarna kan hoppa över resten av artikelsidorna för att komma till
nästa eller föregående artikel.

Observera följande förbättringar av delning via sociala medier: Se Använda delning via sociala
medier.

Delning via sociala medier stöds nu i visningsprogram för iPhone.

Återgivningsmappning stöds nu. När den delade artikeln visas i en datorwebbläsare visas endast 1 024 × 768 PNG- eller JPG-artiklar korrekt
i Web Viewer. I tidigare versioner kunde inte folios som delades från en iPad HD-återgivning (2 048 × 1 536) visas i Web Viewer. Om du
skapar återgivningar för iOS-enheter kommer nu delning av artikeln från vilken enhet som helst att mappas till 1 024 × 768-versionen av
artikeln i Web Viewer. För bästa resultat ska du se till att dina återgivningar har ställts in korrekt och att värdena för Artikelnamn är identiska i
varje folioåtergivning.

Djuplänkning på Facebook stöds nu. När en kund visar loggen i Facebook-appen på en iPad öppnas artikellänken direkt om man trycker på
den. Se till att du aktiverar djuplänkning när du konfigurerar din app på Facebooks utvecklarsida. Mer information finns i Konfigurera en DPS-
app för sociala nätverk.

Med det nya alternativet Enable Fulfillment Limit (Aktivera gräns för fullgörande) i verktyget Account Administration kan du begränsa antalet
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Kontroll av visningsversion

Förhandsgranska på enhet för aktiv layout (iOS)

Förbättringar av delning via sociala medier

Automatisk visning under foliohämtning

Hämta automatiskt vid köp av prenumeration

Omslagsdatum

InDesign CS6-kompatibilitet

iPhone-stöd

Webbvisningsprogram för delning via sociala medier

Förbättringar av delning via sociala medier

Dölj från innehållsförteckning

Bakgrundspublicering

Visa hämtningsräknare

Desktop Viewer med storleksjustering

artikelvisningar i Web Viewer, som en ”Utsålt”-funktion: Se Verktyget Account Administration.

Web Viewer stöder nu rullningsbara ramar.

Aktivering av betalväggar påverkar bara folios som kostar.

Utgåva 21

När du skapar en ny folio med panelen Folio Builder i v21 kan du ha någon av visningsversionerna v20 eller v21
som mål. Det här alternativet är särskilt användbart om den senaste versionen av Adobe Content Viewer väntar på godkännande eller om du
skapar folios för en visningsapp i v20. Som standard väljs versionen v20. Om du skapar en v20-folio kan du redigera folioegenskaperna så att den
uppdateras till v21. Du kan dock inte ta tillbaka en v21-folio till v20. Du kan inte heller ange en tidigare version av visningsprogrammet än v20. Se
Skapa en folio.

Före v21 var Förhandsgranska på enhet endast tillgängligt för hela folios. Med v21 kan du nu
använda Förhandsgranska på enhet på panelen Folio Overlays för att förhandsvisa den aktuella layouten (endast iOS). Anslut din iPad eller
iPhone till datorn och öppna appen Adobe Content Viewer. På panelen Folio Overlays väljer du Förhandsgranska på [enhetsnamn]. Se Använda
Förhandsgranska på enhet.

Flera begränsningar i delning via sociala medier har åtgärdats. Kapslade övertäckningar, knappar,
videoklipp, HTML-artiklar och rullningsbara ramar fungerar nu mycket bättre i Web Viewer. Dessutom visar Web Viewer nu artiklar som markerats
som Annons eller Dölj från innehållsförteckning korrekt. Se Använda delning via sociala medier.
Du kan använda verktyget Account Administration för att stänga av Web Viewer samtidigt som delning via sociala medier aktiveras via iPad. Se
Verktyget Account Administration.

Om du trycker på knappen Hämta eller Köp i visningsbiblioteket visar visningsprogrammet folion
samtidigt som återstående artiklar fortsätter att hämtas. Före denna utgåva blev knappen Visa aktiv under hämtning, men användaren var tvungen
att trycka på den för att börja visa folion.

Om en användare prenumererar på en visningsapp börjar den senaste folion att hämtas
automatiskt. Användarna behöver inte längre trycka på knappen Hämta.

Alternativet Omslagsdatum finns nu i Folio Producer Organizer. Med detta alternativ får Enterprise-utgivare ytterligare kontroll
över metadata med direkttillstånd för prenumerationsinnehåll.

Utgåva 20

InDesign CS6 innehåller flera nya funktioner som gör det enklare att skapa InDesign-källfiler. Med funktioner som
alternativ layout och regler för flytande sidor kan du skapa layouter för olika orienteringar och målenheter i ett och samma dokument. Med flexibel
kolumnbredd, automatisk textramsstorlek och delad layoutvy får du även hjälp med dynamiska layouter. Infoga HTML gör det möjligt att snabbt
skapa en webbövertäckning med kopierad kod, och packade InDesign-filer innehåller numera också övertäckningsobjekten. Se Skapa alternativa
layouter för DPS (InDesign CS6).

DPS har nu stöd för iPhone 3GS, 4 och 4S (ej 3G). Du kan skapa ett anpassat visningsprogram för iPhone, iPad eller båda med
Viewer Builder. När du skapar en app för både iPad och iPhone kan kunderna köpa folios på alla OS-enheter som stöds. Visningsprogrammet för
iPhone innehåller en ny inställningssida, en förbättrad bläddringsmodell och en välkomstskärm som utgivare kan styra.
Det finns ännu inget stöd för delning via sociala medier, bokmärken och automatisk arkivering för iPhone. För närvarande går det inte att skapa
någon visningsprogramapp för en enstaka utgåva för iPhone. Se Skapa innehåll för iPhone.

Om du aktiverar delning via sociala medier i din app överförs bilder av folioartiklar till en
webbserver för visning i datorwebbläsare. Avgör vilka artiklar som är tillgängliga för datorvisning med inställningen Skyddat i Folio Producer Editor.
Med verktyget Account Administration kan du begränsa antalet visningsbara oskyddade artiklar och konfigurera en betalvägg. Se Använda sociala
medier.

Delning är nu möjligt via Facebook, Twitter, e-post och kopiera/klistra in. Om du aktiverar delning
via sociala medier i appen kan kunderna bläddra till en artikel och dela den via till exempel Twitter. Om artikeln är skyddad pekar länken i inlägget
till publikationens URL. Om artikeln är oskyddad och någon klickar på länken i en datorwebbläsare som stöds visas folion i
webbvisningsprogrammet. De som klickar på länken på en iPad kan hämta appen, hämta eller köpa folion eller visa artikeln beroende på vad som
redan är hämtat. Se Använda sociala medier.

Med Dölj från innehållsförteckning kan du dölja en artikel från innehållsförteckningen utan att behöva markera
den som en annons. Se Ändra artikelegenskaper.

Om du publicerar eller uppdaterar en artikel med Folio Producer Organizer läggs jobbet till i publiceringskön och du kan
fortsätta använda Folio Producer Organizer och lägga till andra folios i kön. Du kan kontrollera köstatusen genom välja Visa >
Publiceringsförfrågningar i Folio Producer Organizer. Se Publicera folios i Distribution Service.

Professional- och Enterprise-kunder kan nu se en hämtningsräknare i DPS Dashboard. Räknaren visas endast för
granskade konton.

Förhandsvisa en 2 048 × 1 536-folio i Desktop Viewer antingen i faktisk storlek med Kommando+1 eller
anpassad till fönstret med Kommando+0. Du kan också zooma in eller ut. Se Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer.
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Förenklad förhandsvisning på enhet

Gränssnittsförbättringar

URL-schema

Lås orientering för anpassade ikoners HTML

Snabbare Viewer Builder

Mjuk rullning med begränsat PDF-stöd

Navigering med ”aktiv zon”

iOS-återgivningsstöd

Förbättrade rullningsbara ramar

Delning via sociala medier

Arkivera folios automatiskt (endast iOS)

Förbättringar i mjuk rullning

Bokmärken

Förbättrad biblioteksuppdatering

Analyser för HTML5-filer

Begränsad distribution av folios (gäller endast Enterprise)

Förbättringar av ikoner i navigeringsfältet (gäller endast Enterprise)

Länka till butik från artikel (endast Enterprise)

Förbättrade kapslade övertäckningar

Om du skapar en anpassad Adobe Content Viewer för iPad med Viewer Builder är Phone Disk inte längre
nödvändigt för Förhandsgranska på enhet. Se Använda Förhandsgranska på enhet.

Foliostorleken visas under folionamnet på panelen Folio Builder för att underlätta identifiering av återgivningar. Viewer
Builders nya utseende gör det enklare att kontrollera att rätt ikoner används för de olika iPhone- och iPad-modellerna. Folio Producer Organizer
och Folio Producer Editor har fått nya fönster.

Valfritt URL-schema i Viewer Builder är nu tillgängligt för alla typer av iOS-visningsprogramappar, inte bara för
prenumerationsappar. Med URL-schema kan du länka till en visningsprogramapp från en annan app eller från Safari för mobila enheter.

Om du är Enterprise-utgivare kan du ange orienteringen för HTML-sidorna som visas när
användarna trycker på de anpassade navigeringsikonerna. Se Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

Nu går det mycket snabbare att bygga appar i Viewer Builder – ofta på bara några sekunder.

Om artikeln med mjuk rullning inte är längre än två sidor kan du använda PDF-bildformatet. Om artikeln
med mjuk rullning är längre än två sidor används JPG- eller PNG-formatet.

Enterprise-utgivare kan aktivera aktiva zoner som visas till vänster och till höger om varje artikel. Genom att trycka
på en osynlig aktiv zon kommer användaren till nästa eller föregående artikel. Se Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

Utgåva 19

Nyligen lanserades nya iPad HD. När du skapar en ny app med Viewer Builder kan du ange ikoner och välkomstskärmar
för olika storlekar. Det finns återgivningar för iPad-enheter så att du kan skapa folioåtergivningar i olika storlekar. För varje iOS-modell hämtas
folios som passar bäst för pekdatorns bildskärm.

På panelen Folio Overlays finns en ny övertäckningstyp som heter Rullningsbara ramar. Den ersätter Enbart
panorera i panorerings- och zoomövertäckningen. När du skapar rullningsbart innehåll kan du välja rullningsriktning, basera den inledande vyn på
innehållsramens placering och dölja rullningslisten.

Om du registrerar din app på Facebook kan du aktivera ett alternativ för delning via sociala medier i det anpassade
visningsprogrammets navigeringsfält. Dina kunder kan trycka på alternativet Facebook och skriva ett meddelande. Meddelandet och en länk till din
publiceringsplats publiceras sedan i användarens Facebook-logg. För närvarande visas bara en länk till publiceringsplatsen och Facebook är den
enda tillgängliga webbplatsen för sociala medier.

I Viewer Builder kan du ange att folios ska arkiveras automatiskt och ange en övre gräns för antal
nedladdade folios för din visningsprogramapp. När gränsvärdet nås arkiveras automatiskt folios med den äldsta överföringstiden. Kunderna kan
aktivera eller inaktivera den automatiska arkiveringen med enhetsinställningarna, men de kan inte ändra gränsvärdet. Kunderna kan hämta alla
arkiverade folios på nytt.

När du i de tidigare versionerna ville skapa artiklar med dubbel orientering och mjuk rullning var du tvungen att
skapa artikeln med hjälp av import. Nu kan du ange alternativ för mjuk rullning när du skapar en artikel med hjälp av knappen Lägg till. Kontrollera
att du har angett ett alternativ för mjuk rullning när du importerar artiklar med mjuk rullning.

Om du aktiverar bokmärken i Viewer Builder kan kunderna lägga till en artikel som ett bokmärke och sedan gå direkt till den
bokmärkta artikeln genom att välja bokmärket från en nedrullningsbar meny i navigeringsfältet. Bokmärken fungerar mellan flera folios inom
samma visningsprogramapp.

När du återgår till visningsprogrammets bibliotek kontrolleras endast om det har gjorts ändringar, vilket ger en
snabbare bearbetning. Felmeddelandet ”Det går inte att uppdatera biblioteket” visas inte lika ofta. Det visas bara när biblioteket inte kan
uppdateras när det startas första gången eller när biblioteket är tomt och inte kan uppdateras.

Ett JavaScript-API som samlar in analyser för HTML5-innehåll i iOS- och Android-enheter är nu tillgängligt. Med det
här API:et kan utgivare ta med HTML5-analyser i SiteCatalyst-rapporter i stället för att visa separata rapporter. Kontakta en Adobe-representant
om du vill ha mer information.

Utgivare med Enterprise kan nu välja om både kostnadsfria folios och folios för
återförsäljning ska visas i biblioteket baserat på inloggning. Utgivare kan konfigurera biblioteket så att endast folios som hämtats kostnadsfritt visas
i biblioteket. När det gäller folios för återförsäljning kan både hämtade folios med tillstånd och folios för återförsäljning visas i biblioteket. Utgivare
behöver inte använda en anpassad webbutik för att göra folios för återförsäljning tillgängliga.

I Viewer Builder kan utgivare med Enterprise lägga till åtta ikoner i
navigeringsfältet. Nu kan du ändra utseende på de två standardikonerna Visningsprogram och Bibliotek. Dessutom kan de HTML-filer som
används för dessa ikoner innehålla fem nivåer med kapslade resursmappar. HTML-resurser behöver inte längre vara på samma nivå i HTML-
strukturen.

Du kan skapa en knapp eller hyperlänk så att kunderna kan gå direkt från en artikel till
butikssidan. När du skapar en knapp eller hyperlänk ersätter du ”http://” i URL-fältet med ”ww.gotoStore” (”ww” är inte ett stavfel). Du måste även
använda Viewer Builder för att skapa etiketten ”Store” för den anpassade ikonen.

Flera av buggarna och begränsningarna i kapslade övertäckningar har åtgärdats. Till exempel ändras inte
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Inbäddade övertäckningar i bildspel

Förbättrade knappövertäckningar

Flerlägesobjektknappar i rullningsbara ramar

Nypa och zooma med alla övertäckningar i PDF

Anpassad Adobe Content Viewer

Stöd för förhandsgranskning på enhet för iPad

Länka om

Anpassa visningsprogramappar för Amazon Appstore

Kostnadsfria prenumerationer på Newsstand

Valmöjlighet för push-meddelanden

Tredjepartsservrar för push-meddelanden

Begränsad distribution av gratis folios

Förbättringar för HTML-butik

Prenumerationsförbättringar

Cover View (Omslagsvy) endast för Android-visningsprogram

Förbättringar av verktyget Account Administration

Single Edition

Stöd för Amazon Appstore i Viewer Builder

Verktyget Account Administration

Rullningsbara ramar med interaktiva övertäckningar

utseendet på förankrade knappar i rullningsbara ramar när de placeras utanför behållarramen, och bugglösningen för att byta namn på
rullningsbara ramobjekt på panelen Lager behövs inte längre.

Utgåva 18

Interaktiva objekt stöds nu i flerlägesobjekt. Alla interaktiva objekt (med undantag för andra bildspel) stöds i
bildspelslägen.

Funktionerna Video och Ljud har nu stöd så att du kan använda knappar för att spela upp, pausa och stoppa
videofiler. Det finns dessutom stöd för flera funktioner i följd. Nu kan du t.ex. använda en knapp för att först spela upp ett ljudklipp och sedan byta
till en ny bildruta när ljudet spelats upp.

Knappfunktioner som utlöser läget för ett flerlägesobjekt fungerar nu i rullningsbara ramar.
Observera att när du klistrar in innehållsramen i behållarramen tas lägesfunktionen bort. Du måste därför lägga till funktionen igen efteråt.

När du skapar en PDF-artikel kan du nypa och zooma på alla sidor även om de innehåller
interaktiva objekt. Du kan även nypa och zooma när en övertäckning spelas upp. PDF-baserade artiklar är fortfarande bara tillgängliga i iPad-
visningsprogram och inte i Desktop Viewer eller andra AIR-baserade visningsprogram. Markera alternativet ”Enable PDF Zooming” (Aktivera PDF-
zoomning) i Viewer Builder när du ska skapa eller uppdatera ditt anpassade visningsprogram.

Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en egen version av Adobe Content Viewer
för iPad med Viewer Builder. Att skapa din egen anpassade Content Viewer har två fördelar. För det första kan du testa de nya funktionerna när
det kommer en ny version av Folio Producer-verktygen medan Adobe Content Viewer väntar på att bli godkänd. För det andra är funktionen för
förhandsvisning på enhet aktiverad i din anpassade Adobe Content Viewer.

När du använder Viewer Builder för att skapa en Adobe Content Viewer kan du kopiera
folioinformation direkt till en ansluten iPad utan att gå via webbklienten på acrobat.com. Förhandsgranska på enhet för iPad kräver emellertid ett
verktyg från en annan leverantör, t.ex. Phone Disk. Förhandsgranska på enhet för iPad fungerar enbart på Mac OS (inte på Windows).

Om du flyttar eller byter namn på källfilerna kan du använda kommandot Länka om på panelen Folio Builder för att på nytt koppla
artikellayouterna till källfilerna.

Adobe och Amazon har löst problemet som gjorde att anpassade visningsprogram inte
kunde godkännas i Amazon Appstore. Folios sparas nu i mappen App Data på SD-kortet, vilket innebär att problemet med överblivna folios som
annars kan finnas kvar när en app tas bort inte uppstår.

Anpassade visningsprogram som du skapar har nu stöd för Apples alternativ med kostnadsfri
prenumeration.

Push-meddelanden utlöses inte längre automatiskt varje gång du publicerar en folio. Klicka på knappen
Notify (Meddela) i Folio Producer Organizer när du har publicerat eller uppdaterat en folio om du vill utlösa push-meddelanden.

Med ett Enterprise-konto kan du skapa en anpassad server för att styra push-meddelanden.

Om du är Enterprise-utgivare kan du dölja gratis innehåll i visningsprogrammets bibliotek och ge kunder
tillstånd att ladda ned särskilt innehåll baserat på deras inloggningskonton.

Om du är Enterprise-utgivare kan du skapa en HTML-butik som interagerar med visningsprogrammets bibliotek.
När kunderna loggar in i din tredjepartsbutik kan de t.ex. samtidigt automatiskt loggas in i visningsprogrammet.

Hela prenumerationsrutan är nu ett aktivt aktiveringsområde, inte bara knappområdet i det nedre högra hörnet. När
en användare prenumererar på en app är prenumerationsalternativen dolda. Om en användare köper den senaste folion förblir
prenumerationsalternativen numera tillgängliga.

För bibliotek för Android-visningsprogram kan du välja att använda Grid View
(Stödrastervy), Cover View (Omslagsvy) eller båda. För mindre Android-enheter föredrar en del utgivare att bara tillåta Cover View (Omslagsvy).

Du kan nu använda admin-verktyget till att skapa begränsade konton för interna eller
inhyrda designers. De konton du skapar är bundna till företagets konto, men ger inte tillgång till vissa funktioner, t.ex. analyser.

Utgåva 17

I stället för att betala en månadsprenumeration till Adobe för ett Professional- eller Enterprise-konto kan du nu betala en
engångsavgift och skapa en visningsapp med en folio och skicka den till Apple Store.

I Viewer Builder kan du skapa en anpassad visningsprogramapp som du kan skicka till Amazon
Appstore. Amazon Appstore är tillgänglig för Android-enheter och pekdatorn Amazon Fire.

Använd verktyget Adobe Account Administration för att skapa och distribuera konton för ditt företag, i stället
för att behöva kommunicera med Adobe via e-post. Du kan tilldela tre kontotyper till ett Adobe-id: Program, Viewer Builder och Administratör.

Om du installerar v17 Folio Producer-verktygen kan du använda vilken övertäckning du
vill i en rullningsbar ram förutom bildspel.
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PDF-artikeltillägg

Högerkantsbindning

Öppna Folio Producer Organizer från panelen

Förbättringar av servertillförlitligheten

Offlinearbetsflöde

Stöd för Newsstand

Privat publicering för användare som inte är prenumeranter

Nytt alternativ för ljudresurser

Alternativet Importera HTML-resurser på panelen Folio Builder

Förbättrat Dashboard

Separata installationsprogram för författarverktyg respektive panel

Förbättringar av servertillförlitligheten

Nya analyskategorier

Anpassade visningsprogram för PlayBook

Förbättrade rullningsbara ramar

Hyperlänkar i rullningsbara ramar

Förbättrad minneshantering

Förhandsgranska på enhet

Anpassa alla fem navigeringsfältikonerna

Förenklad generering av företagsinterna visningsprogramappar

Förbättrade Omniture-analyser

Möjlighet att inaktivera knappen Sign In (Logga in).

Lägga till certifikat vid nedladdning

Om det finns URL-baserade knappar eller hyperlänkar på en sida i en artikel med ett PDF-bildformat fungerar nypning och
zoomning, så länge som det inte finns någon annan typ av interaktiv övertäckning på sidan.

Om du väljer det här alternativet i Folio Producer Organizer visas artiklar från höger till vänster i stället för från vänster till
höger i visningsappen. Det här alternativet är särskilt viktigt för asiatiska språk.

Om du väljer kommandot Folio Producer på menyn på Folio Builder-panelen öppnas Folio
Producer Organizer i din standardwebbklient.

Produktteamet fortsätter att skapa korrigeringar i syfte att förbättra upp- och nedladdningen på
acrobat.com.

Utgåva 16

Du kan nu skapa en folio och artiklar utan att överföra innehållet till webbservern. När du är klar kan du överföra innehållet.

Den uppdaterade Viewer Builder (version 1.5.1) har Newsstand-stöd för visningsprogramappar för prenumerationer på iPad.
Newsstand-aktiverade visningsprogram visas i mappen Newsstand, vilket gör det enkelt att snabbt komma åt tidningar och tidskrifter.

Om du inte har en Enterprise- eller Professional-prenumeration kan du publicera
innehåll som privat med alternativet Publish (Publicera) i Folio Producer Organizer. Det här alternativet är särskilt användbart om du inte kan ladda
ned stora folios med acrobat.com-servern. Publicerade folios som laddas ned från Adobe Distribution Service är snabba och tillförlitliga.

Om du använder InDesign CS5.5 och väljer alternativet Visa första bilden först anpassas storleken på ramen för
ljudövertäckning efter den första _play-bilden i den angivna mappen med ljudkontrollresurser. I InDesign CS5 måste du fortfarande anpassa
storleken på övertäckningsramen manuellt efter förhandsvisningsbilden.

Du kan nu importera filen med HTML-resurser både på panelen Folio Builder
och i Folio Producer Editor.

Digital Publishing Suite Dashboard innehåller länkar till videor och annat användbart innehåll.

Installera författarverktygen (panelen Folio Overlays, plugin-programmet
för InDesign och Desktop Viewer). Installera panelen Folio Builder med ett annat installationsprogram.

Produktteamet fortsätter att skapa korrigeringar i syfte att förbättra upp- och nedladdningen på
acrobat.com. Om du publicerar en folio nu kopieras t.ex. folioinnehållet direkt från acrobat.com-servern till Adobe Distribution Service.

I analysrapporterna kan du visa data om den hämtade foliotypen: kostnadsfri, lösnummerförsäljning, prenumeration eller
externt berättigande.

Utgåva 15

Med Viewer Builder kan du skapa anpassade visningsprogramappar för iPad, Android och
BlackBerry PlayBook-plattformar.

Nu kan du skapa rullningsbart innehåll genom att klistra in en textram i en behållarram. Dessutom har
funktionaliteten hos rullningsbara ramar förbättrats.

Nu stöds hyperlänkar och hyperlänksknappar i rullningsbara ramar med Enbart panorera. Hyperlänkar i
bildspel eller i rullningsbara ramar som har skapats med panelen Lager stöds inte ännu.

I föregående versioner uppstod prestandaproblem i vissa situationer när minneskrävande övertäckningar skapades
på intilliggande sidor. Visningsprogrammet hanterar nu dessa situationer bättre med förbättrad prestanda som resultat.

Du kan kopiera folioinformation direkt till en ansluten mobil enhet utan att gå via webbklienten på acrobat.com. Till
dess att en uppdaterad Adobe Content Viewer är tillgänglig på App Store fungerar Förhandsgranska på enhet endast för Android-enheter. Det här
starterbjudandet har ytterligare installationskrav.

Om du använder Viewer Builder för att skapa en anpassad app kan du nu ersätta biblioteks- och
visningsprogramknapparna i navigeringsfältet (enbart Enterprise).

Du behöver inte längre ange distributionscertifikat och provisioneringsfiler för
Enterprise-signerade visningsprogramappar (enbart Enterprise).

Användardata är nu tillgängliga för visningsprogramappar för en enstaka folio (endast DPS-prenumeranter).
Analyserna kan dessutom ge mer detaljerad information om nedladdningsstatistiken.

Om du är företagskund och skapar ett anpassat visningsprogram som kräver tillstånd kan
du inaktivera knappen Sign In (Logga in) för att undvika redundans.

Nu skapar du en anpassad visningsprogramappfil med Viewer Builder utan att ange certifikat. Certifikat
anger du i stället när du laddar ned visningsprogramfilen. Tillåter olika personer att hämta och signera appen med certifikat.
När du skapar ett anpassat visningsprogram behöver du inte längre klicka på knappen Refresh (Uppdatera) för att kontrollera att
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Förbättrade biblioteksprestanda

Förbättringar av HTML-artiklar i Android-visningsprogrammet

Ändra ordningen på artiklarna

Ta bort delning av folios

Storleksbegränsningen för artiklar ändrad

Betalningar i appen för Android-visningsprogram

Återställa alla inköp för Android-visningsprogram

Exportalternativ för visningsprogram för en enstaka folio

Inläsningsalternativ (sideloading) i utvecklingsbyggen

Styra språkvisningen i iTunes

Menyalternativet Återställ köp

Analysuppdatering

Förbättrad hämtning av visningsprogram

Stoppa vid sista bild

Endast vågrät dragning för artiklar i alla visningsprogram

Alternativet Återställ köp

Anpassade knappar i navigeringsverktygsfältet

Dölja navigeringsverktygsfältet eller hemknappen

Fler analysrapporter

Tillstånd för Android

Lokaliserad Content Viewer för Android

Lokaliserat Viewer Builder

Förbättrad användbarhet

visningsprogrammet är färdigt.

I en del fall visades folios från acrobat.com endast då och då i biblioteket. I Adobe Content Viewer ska alla
tillgängliga folios visas kontinuerligt.

Bläddring har nu aktiverats i HTML-artiklar för Android-visningsprogrammet.

Utgåva 14 (enbart Services och Viewer Builder)

Nu kan du ändra ordningen på artiklarna direkt på panelen Folio Builder, och inte bara i webbklienten. Du kan
helt enkelt dra och släppa artiklarna för att ändra deras ordning.

Om du delar en folio med någon annan kan du ta bort delningen av folion utan att behöva radera den. Använd panelen
Folio Builder om du vill ta bort en folio som delas med dig.

I föregående versioner var storleken på en artikel som skulle överföras begränsad till 100 MB.
Storleksgränsen för artiklar är nu 2 GB. Mobila enheter kan emellertid inte alltid hantera stora artiklar så bra.

Nu kan du skapa återförsäljningsfolios för Android-visningsprogram. Kunder som vill köpa en
folio kan nu klicka på köpknappen i Android-visningsprogrammets bibliotek.

Kunder kan nu återställa alla inköp i Android-visningsprogram på samma sätt som i iPad-
visningsprogram.

Ett exportalternativ visas nu i Folio Producer Organizer. Om du klickar på Export
(Exportera) skapas en ZIP-fil med innehållet i den valda folion. När du använder Viewer Builder för att skapa ett visningsprogram för en enstaka
folio för iPad anger du denna ZIP-fil (eller en FOLIO-fil som har skapats med Content Bundler).

När du använder Viewer Builder för att skapa ett utvecklingsvisningsprogram för iPad
kan du aktivera inläsning (sideloading). Med detta alternativ kan du kopiera en FOLIO-fil (inte en ZIP-fil) manuellt till
utvecklingsvisningsprogrammet via iTunes.

I föregående versioner visades visningsprogramappen i 20 språk i iTunes Store. Med Viewer Builder kan du nu
begränsa vilka språk visningsprogramappen ska visas i.

Biblioteket för anpassade visningsprogram innehåller nu menyalternativet Återställ köp som kunderna kan välja
för att återställa inköp manuellt.

Prenumerationsdata registreras nu förutom enskild foliostatistik.

Utgåva 13

Version 13 (juni 2011) var den andra offentliga versionen av Digital Publishing Suite. Verktygen i version 13 använde 1.1.x installer och Viewer
Builder 1.3.

Kunderna kan börja visa en folio innan de slutför hämtningen, och de kan visa delvis hämtade folios
offline. Avbrutna hämtningar återupptas automatiskt när iPad ansluter till Internet igen. Använd Folio Producer Editor om du vill ta reda på
hämtningsordningen för artiklar.

På panelen Folio Overlays kan du nu bestämma om du vill stoppa bildspel och bildsekvenser vid den första eller sista
bilden vid uppspelningen.

Artiklar som anges med Endast vågrät dragning (separerade artiklar) fungerar nu
både i Adobe Content Viewer for Desktop och för Android- och PlayBook-visningsprogram.

Om kunderna återställer eller byter ut en iPad kan de enklare hämta det innehåll de är berättigade till. När
visningsprogrammet startar första gången ombeds de att återställa inköpen.

Enterprise-kunder kan skapa upp till tre knappar som visar en HTML-sida i
visningsprogrammet. Förutom knapparna Library (Bibliotek) och Viewer (Visningsprogram) som visas i navigeringsverktygsfältet, kan du skapa
andra knappar, t.ex. för butik, hjälp och nyheter som visar en HTML-sida.

När du använder Viewer Builder för att skapa visningsprogramappen kan du dölja
navigeringsverktygsfältet längst ned i visningsprogrammet eller hemknappen uppe till vänster i visningsprogrammet.

Analyssidan i Digital Publishing Suite Dashboard innehåller nu fler rapporter för att spåra användardata.

Enterprise-kunder kan nu ge tillstånd för prenumerationer.

Adobe Content Viewer för Android är nu lokaliserat till samma språk som iPad-visningsprogrammet.

Viewer Builder har lokaliserats till följande språk: franska, tyska, italienska, spanska och japanska.

Panelen Folio Builder, webbplatsen Folio Producer och Viewer Builder innehåller ett antal justeringar som ger en bättre
användarupplevelse.

31



Ny Folio Builder-panel

Folios lagras på en webbarbetsyta

Webbklient för Digital Publishing Suite

Dela

Nytt utseende för panelen Folio Overlays

Nya termer

Förbättringar vid hämtning av folio

Förbättringar av Android-visningsprogram

Anpassning av navigeringsfältet

Prenumerationsförbättringar

Nypa och zooma i PDF-folios

Content Viewer för Android

Lokaliserade visningsprogram

Extra prenumerationsstöd

Folioåtergivningar

Sidindelning i HTML-artiklar

eCommerce-prenumerationstjänster i visningsprogram

Utgåva 12

Version 12 (maj 2011) var den första offentliga utgåvan av Digital Publishing Suite. Verktygen i version 12 använde 1.0.x installer och Viewer
Builder 1.2.

Panelen Folio Builder i InDesign ersätter programmet Digital Content Bundler. Med panelen Folio Builder kan du lägga till
artiklar och artikellayouter och ändra folio- och artikelegenskaper.

Med de tidigare verktygen skapade du en foliomapp som innehöll artikelmappar. Du paketerade foliomappen
för att skapa FOLIO-filer som du antingen överförde till servern eller läste in till din iPad. Med det nya arbetsflödet är varje folio en arbetsyta på en
webbserver. Folios består fortfarande av artiklar, men artiklarna kan kopieras till olika folios och ordnas om utan att du behöver paketera om dem.
Klicka på knappen Förhandsvisa om du vill förhandsvisa enskilda artiklar eller hela folios. Eller logga in i Adobe Content Viewer och hämta folios
som du har skapat. Med importfunktionen kan du skapa artiklar som baseras på befintliga mappstrukturer.

De som prenumererar på Digital Publishing Suite kan logga in på webbklienten på
http://digitalpublishing.acrobat.com. Dashboard innehåller länkar till verktyg och tjänster.

På Analytics-sidan kan du spåra kunddata.

Med Folio Producer kan du ordna, redigera och publicera folios. Folio Producer innehåller en Organizer-sida som visar tillgängliga folios och
en redigeringssida som visar artiklarna i den valda folion.

Använd Viewer Builder och skapa egna appar.

Med alternativet Dela kan du dela folios med andra DPS-användare. En utgivare kan till exempel dela en folio med en designer som arbetar
med att skapa en artikel för en tidskrift. Eller en reklambyrå kan dela en folio med olika utgivare för att göra annonser tillgängliga.
Delningsarbetsflödet ersätter arbetsflödet för inläsning (sideloading).

Panelen Folio Overlays har fått en ny utformning. 360-visningsövertäckningar kallas nu för
bildsekvensövertäckningar. Webbvyövertäckningar kallas nu för webbinnehållsövertäckningar. Du kan återställa objekt om du vill konvertera dem
från övertäckningar till normala objekt.

”Stackar” kallas nu för ”artiklar”. Alternativet Utjämna heter nu Endast vågrät dragning. Servern kallas nu för Distribution Service.

Utgåva 11

Version 11 var den sista betaversionen för Digital Publishing Suite som använde arbetsflödet Content Bundler.

Hämtningshastigheten har fördubblats för iPad. Dessutom kan användare av visningsprogram läsa en folio
medan de hämtar en annan.

Visningen av PNG- och HTML-artiklar på Android-enheter har förbättrats. Android-
visningsprogrammet stöder appwebbläsarvy.

Företagskunder kan lägga till upp till tre ikoner i navigeringsfältet som visar en webbvy i helskärmsläge.

Nu kan du skaffa en Apple (iOS)-prenumeration utan en anpassad tillståndsserver.

Utgåva 10

Om du väljer alternativet för PDF-export medan du paketerar kan användare nypa för att zooma in på sidan. För
tillfället är nypa för att zooma inte tillgängligt på sidor som har interaktiva övertäckningar.

Adobe Content Viewer finns nu tillgängligt för Android-enheter. Du kan inte läsa in (sideload) folios till denna
Content Viewer. Överför och hämta filer med servern i stället. Även om Android-visningsprogram mer och mer liknar iPad-visningsprogram, stöds
fortfarande inte alla funktioner. Separerade artiklar, textbunden video, panoramaövertäckningar och folios som har exporterats i PDF-format stöds
inte. HTML-artiklar och webbvyövertäckningar kan ha prestandaproblem.

Språkgränssnittet för Adobe Content Viewer ändras beroende på enhetens nationella inställningar. För tillfället
stöds engelska, franska, tyska, svenska, spanska och japanska.

Det finns nu prenumerationsalternativ för appar. Adobe stöder Apples nya prenumerationsmodell för utgivare som har
egen tillståndsserver.

Mobila enheter finns nu i flera dimensioner. Om du använder samma 1 024 × 768-folios för Android-enheter kommer de att få
svarta fält. Om du vill designa för specifika enheter (t.ex. 1 024 × 600) eller proportioner (16:9), kan du skapa olika återgivningar av samma folio.
Skapa återgivningar genom att göra exportinställningarna för tidskriftstiteln och folionumret lika, men inställningarna för dimensionerna olika.
Visningsprogrammet erbjuder bara den återgivning som bäst matchar enhetens dimensioner.

HTML-artiklar kan nu delas upp i sidor på ett mer elegant sätt.

Utgåva 9

Utgivare kan nu använda en egen prenumerationsmodell som låter kunderna
prenumerera på tidskrifter eller nyhetsbrev och regelbundet få uppdateringar av folios. Kunderna kan ange ett foliointervall som hämtas till deras
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Förbättringar av Desktop Viewer

Högerkantsbindning

Foliouppdatering i visningsprogrammet

Videor med dubbel orientering i folios med enkel orientering

Förbättrad dataanalys

Nya Folio Overlays-panelen

Desktop AIR Viewer

”Utgåva” -> ”Folio”

Inga ID-alternativ

Stödrastervy i visningsprogrambiblioteket

Ordningsalternativ

Låsta artiklar vid paketering

Utloggningsknappen i visningsprogrammet

3G-hämtning

Separerade artiklar

Lägre krav på mappstrukturen

Automatisk innehållsförteckning

PDF-bildformat

HTML-artiklar

Ange HTML-miniatyrer

Förbättringar av visningsprogrammets användargränssnitt

Genomskinlighet i rullningsbara ramar

Bundler-ändringar

iPad vilket är särskilt användbart för tidskrifter.

Content Viewer for Desktop stöder nu fler funktioner, t.ex. folios med enkel orientering och
webbvyövertäckningar.

Content Bundler har en bindningsinställning som tillåter läsning av artiklar från höger till vänster för asiatiska språk. Om
Högerkant väljs kommer den första artikeln att vara den artikel som befinner sig längst ut till höger, och användarna bläddrar genom artiklarna från
höger till vänster.

Ett uppdateringsmeddelande visas i biblioteket om en folio har uppdaterats på servern. Om du trycker
på knappen Uppdatera hämtas nya eller ändrade mini-FOLIO-filer.

Användarna kan spela upp en helskärmsvideor i liggande orientering även om
folion är inställd på bara stående orientering.

När du använder analysdata för att spåra användningen kan du skilja mellan annonser och artiklar. Data från
visningsprogram offline bevaras också.

Version 7/8

Panelen Folios Overlays i InDesign CS5 ersätter det interaktiva programmet Overlay Creator. Denna förändring
innebär att du nu skapar alla interaktiva övertäckningar i InDesign. Skapa övertäckningar och ändra inställningar med panelen Folio Overlays.

En AIR-baserad version av visningsprogrammet finns nu tillgänglig för att testa utgåvor (kallas nu ”folios”) som du skapar.
För tillfället stöder inte Desktop Viewer alla funktioner, så använd den bara som ett grundläggande testverktyg.

Den nya termen för ”utgåva” är ”folio”.

I de flesta fall krävs inte längre att samma övertäcknings-ID används i vågrät och lodrät layout för att få kontinuitet när iPad
roteras. Bundler använder källresurserna och inställningarna för att bestämma relaterade övertäckningar.

I visningsprogrambiblioteket kan du nu visa åtta folios åt gången i en stödrastervy. Du kan växla
mellan stödrastervy och enkel visning.

I Content Bundler finns en ny ordningskolumn som gör det mindre troligt att artiklarnas ordning ändras av misstag. Ange ett
nummer där du vill att artikeln ska visas så flyttas den dit.

I Content Bundler finns en ny kolumn för låsning som hjälper dig att förhindra att artiklarna uppdateras när du
paketerar vilket är särskilt användbart när du bara vill testa ändringarna i en eller två artiklar.

Du behöver inte längre ändra ditt Adobe-lösenord för att visa inloggningsknappen.

Folios kan nu hämtas till iPad via en 3G-anslutning.

Utgåva 6

När en artikel (kallades tidigare stack) är separerad blir varje sida i artikeln i själva verket en separat artikel så att man kan
rulla vågrätt för att visa sidorna i en artikel. Det är bara den första sidan i en separerad artikel som visas i innehållsförteckningen, men alla sidor
visas i bläddringsläget och som navigeringsminiatyrer. Du kan inte separera en artikel som är inställd på Mjuk rullning.

Nu kan du bygga en helt interaktiv utgåva utan en OverlayResources-mapp. I tidigare utgåvor var du tvungen att
ha övertäckningarnas källfiler i OverlayResources-mappen och de exporterade SWF-filerna i länkmappen för dokumenten som de var placerade i.

PNG-filen för innehållsförteckningen som tidigare krävdes är nu valfri. Om din artikelmapp inte har en PNG-fil
genererar Content Bundler en innehållsförteckningsikon automatiskt baserat på artikelns första sida.

Utöver PNG och JPEG, kan Bundler skapa bilder i PDF-format. Om du använder PDF-bildformat minskar filstorleken avsevärt
och ger ytterligare möjligheter i framtida utgåvor, t.ex. nypa och zooma samt söka och markera text.

Du kan nu använda antingen InDesign-filer eller HTML-filer för att skapa artiklar i en utgåva. När du skapar en artikel med HTML-
filer kan du använda samma HTML-fil för båda orienteringarna, eller skapa separata HTML-filer för vågrät och lodrät orientering.

För InDesign-artiklar skapar visningsprogrammet automatiskt miniatyrer som visas när du drar navigeringslisten. Det tar
emellertid längre tid att skapa miniatyrer för HTML-artiklar, vilket ibland gör att återgivningen av miniatyrerna blir dålig. Om du vill förbättra
prestanda för HTML-artiklar kan du låta Bundler generera miniatyrer som baseras på den första sidan i varje HTML-artikel, eller så kan du lägga
till bildfiler manuellt i HTML-artikelmapparna.

Användare har klagat över att rullningslisten till höger om varje artikel är för smal,
så vi har gjort den bredare. Vi har också förbättrat utseendet och prestanda för sidminiatyrerna i bläddringsläget.

Rullningsbara innehållsramar är nu genomskinliga som standard. Om du inte vill att behållarramens
innehåll ska visas lägger du till en fyllning i innehållsramen.

I Content Bundler visades aldrig metadatatexten för utgåvans titel någonstans i visningsprogrammet, så det alternativet har
tagits bort, liksom informationen om inställningar för dimension/typ. Dessutom har alternativet Använd omslag ändrats till Inkludera omslag.
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Förbättrade interna bildspel

Länkar till specifika sidor

Förenklade navto-hyperlänkar

Artiklar med en orientering

Stöd för lokala HTML-filer för webbvyn

Rullningsbara ramar

Bakåtknappen

JPEG-format i Bundler

Förbättrad felhantering i Bundler

Webbvyövertäckning

Alternativ för autostart

Nya alternativ för 360-visning

Navto-hyperlänkar

Förenklade interna bildspel

Adobe Content Viewer

Överföra utgåvor till en server

Hantera utgåvor i Bundler

Alternativ för omslag

Mer flexibel mappstruktur för övertäckning

Utgåva 5

Det enda sättet att skapa interaktiva bildspel och hyperlänkar är genom interna funktioner. Använd panelerna
Objektlägen, Knappar och Hyperlänkar om du vill skapa interaktiva objekt. Ändra inställningar genom att skriva lämpliga rader på panelen
Skriptetikett. (Vi hoppas kunna inkludera ett användargränssnitt för dessa inställningar i nästa utgåva.)

Du kan skapa navigeringsknappar som hoppar till nästa eller föregående bild i bildspelet. Om du lägger till raden
”SS_swipeEnabled=yes” på panelen Skriptetikett när flerlägesobjektet väljs, kan användaren dra för att rulla genom bilderna i bildspelet.

Nu kan du skapa hyperlänkar och knappar som hoppar till en specifik sida inom en artikel.

Du kan ange navto-hyperlänkar med något av målartiklarnas källdokumentnamn, med eller utan filnamnstillägget
.html eller .indd.

Du kan skapa en utgåva med bara stående eller liggande orientering. Inkludera bara det stående eller liggande
InDesign-dokumentet i mappen för utgåvan. Utgåvan behåller sin orientering även om iPad roteras.

När du skapar en webbvyövertäckning kan du ange en HTML-fil från din dator. I föregående utgåva
kunde du bara ange en URL på webben för att skapa en webbvyövertäckning.

Skapa ett visningsområde som tillåter bläddring lodrätt eller vågrätt genom innehållet. Användare kan till exempel bläddra
genom en lista med ingredienser.

Visningsprogrammets navigeringsfält har en bakåtknapp mellan hemknappen och innehållsförteckningsknappen som används för
att gå tillbaka till föregående sida.

I dialogrutan för exportalternativ i Bundler kan du nu ange om du vill exportera innehållet i PNG- eller JPEG-format.

I Bundler ges bättre feedback vid paketeringen.

Utgåva 4

Bädda in en live-webbsida inom ett visningsområde som du anger. Du kan bestämma om användare ska kunna interagera
med webbinnehållet och ändra andra inställningar.

Du kan få en övertäckning att spelas upp automatiskt (eller efter en angiven fördröjning) när sidan bläddras fram.
Autostart finns tillgänglig för 360-visning, ljud, video och webbvyövertäckningar.

I 360-visning finns nu förutom autostartalternativ nya alternativ som ger dig kontroll över uppspelning och
pausning samt dragning och upprepning av bilder.

Det är nu mycket enklare att skapa hyperlänkar som hoppar från en artikel till en annan. När du skapar en intern knapp eller
en hyperlänk i InDesign anger du URL:en som ”navto://<namn på lodrätt InDesign-dokument>”, t.ex. ”navto://WiFi_v”, för att hoppa till WiFi-artikeln
från antingen stående eller liggande orientering.

Flerlägesobjekt behöver inte längre grupperas. Nu behövs bara panelen Skriptetikett för att ändra inställningar.

Med Adobe Content Viewer kan du överföra och hämta innehåll från en Adobe-server och läsa in (sideload) innehållet
från din dator. (Obs! Inläsning (sideloading) är inte längre tillgängligt)

Adobe har skapat en temporär serverplats där du kan överföra och hantera utgåvor. Välj Flera filer från
undermenyn Utgåva när du exporterar, och ange sedan alternativen för överföring till server. När du har överfört testinnehållet till en Adobe-server
kan du hämta utgåvor till visningsprogrammet. För den här versionen är det enda sättet att hämta en utgåva att logga in med samma Adobe-id
som användes när utgåvan överfördes.

I Bundler kan du förhandsvisa gränssnittet där du visar och hanterar överförda utgåvor. I den här versionen kan du
lägga till, visa och ta bort utgåvor som har överförts till Adobe-servern.

Den första sidan av den första artikeln kan nu användas som omslag till utgåvan i biblioteket för utgåvor som du överför till
servern.

Version 2.5/3

Fel åtgärdade. Inga nya funktioner förutom Adobe Content Viewer via Apple Store.

Utgåva 2

I föregående version behövde varje artikelmapp InDesign-filerna _h och _v samt en länkmapp med
kombinerade resurser från de två filerna, och det fanns en enda OverlayResources-mapp för hela utgåvan. Den strukturen kan fortfarande
användas, men nu kan du också ha separata mappar för filerna _h och _v, med en länkmapp och en OverlayResources-mapp i varje mapp, vilket
är särskilt användbart för paketmappar. Det finns fördelar med varje metod.
Om du använder metoden där InDesign-filerna och länkmapparna finns i olika mappar måste du också inkludera en separat OverlayResources-
mapp i varje artikelmapp i stället för en enda OverlayResources-mapp.
Oavsett vilken struktur du använder kan InDesign-filerna nu inkludera antingen suffixen _h och _v (för vågrät (horizontal) och lodrät (vertical)) eller
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suffixen _l och _p (för liggande (landscape) respektive stående (portrait)).

Hyperlänksknappar och flerlägesobjekt i InDesign-filer kan nu inkluderas i utgåvan utan att Overlay Creator
behövs. Du kan använda panelen Skriptetikett för att ändra standardinställningar för dessa objekt.

Filmer kan nu spelas upp textbundet i stället för i bara helskärmsläge.

I Overlay Creator finns nu alternativet Panorama.

Du behöver inte fylla i metadata varje gång du använder Bundler genom att skapa en CSV-fil med namnet Info.csv. En XML-fil
ersätter nu CSV-filen på grund av problem med att vissa tecken inte visas korrekt.

Du kan nu lägga till mer än en utgåva i visningsprogrammet. Om du trycker på hemikonen återgår du till biblioteket med utgåvor i
stället för till början av aktuell utgåva. Du kan skapa förhandsvisningsbilder för biblioteksutgåvorna. För tillfället kan du bara läsa in åtta utgåvor.

Du kan bestämma om varje artikel i utgåvan ska rulla kontinuerligt eller med en sida åt gången.

Utgåva 1

I den första versionen av Digital Publishing Suite-verktygen fanns AIR-baserad Content Bundler och Interactive Overview Creator-appar. I den
första Overlay Creator fanns Hyperlänk, 360-visning, Bildspel, Ljud, Video och Videoövertäckning. Overlay Creator var den enda metoden att
skapa interaktiva objekt.
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Versionsinformation om felkorrigeringar för DPS

Överst på sidan

Överst på sidan

Översikt
I den här artikeln finns kända problem och de viktigaste felkorrigeringarna för varje version av Digital Publishing Suite. En lista över nya funktioner
finns i Nyheter i den här versionen.

En lista över kända DPS-serverproblem och kommande planerade underhåll finns på http://status.adobedps.com.

Snabbkorrigeringar i version 30
28 april 2014

Det äldre Android-visningsprogrammet visade inget felmeddelande när folios laddades ned till en Android-enhet som hade slut på lokalt
lagringsutrymme. (3732681)

22 april 2014

Löste flaskhalsproblem med stora pushmeddelanden. (3743224)

10 april 2014

Löste ett problem med överföring av pushmeddelanden med äldre API:er/meddelande-API:er. (3735711)

21 mars 2014

Vid sändning av textmeddelanden som innehåller DBCS-tecken blir meddelandet större än de 256 tecken som tillåts i textinmatningsfältet.
Gränssnittet visar ett negativt värde för antalet kvarvarande byte men meddelandet kan fortfarande skickas till Apple, vilket ger upphov till ett fel.
Den här snabbkorrigeringen ser till att det inte längre går att skicka meddelanden som är större än 256 byte. När textmeddelandet överskrider den
högsta tillåtna storleken visas ett felmeddelande i gränssnittet och du måste minska antalet DBCS-tecken för att kunna fortsätta.

20 mars 2014

När v30-verktygen är installerade kan användarna i vissa fall inte logga in på Folio Builder-panelen med ett Adobe-id som har en tilldelad
programroll. Den här snabbkorrigeringen löser detta problem. Du kan undvika att drabbas av det här inloggningsproblemet genom att uppdatera
DPS Desktop Tools (InDesign CC/CS6) eller din Folio Builder-panel (InDesign CS5.5/CS5). Länkar till installationsprogram finns i den här artikeln.

Aktuella kända fel och information
Problem vid inloggning/installation

Om installationen av Adobe Content Viewer misslyckas vid uppdateringen av dina DPS-verktyg finns mer information i Det går inte att
installera eller hitta Adobe Content Viewer.
Om installationen av DPS App Builder misslyckas tar du bort appen från mappen Program (om den existerar), tömmer papperskorgen, loggar
in på DPS Dashboard och klickar på DPS App Builder för Mac.
Om felmeddelandet Autentiseringen misslyckades visas när du loggar in på Adobe Content Viewer på iPad med ett verifierat Adobe-id eller
om en giltig publicerad folio inte kan visas i en anpassad visningsapp kan problem ha uppstått med servern. Mer information finns under
Autentiseringen misslyckades i den tekniska informationen Felsöka Adobe Content Viewer. Du kan även kontakta din Adobe-representant för
att få information.

Kända fel i visningsprogrammet för Android-plattformen

En lista över funktioner som stöds och begränsningar i visningsprogrammet för Android-plattformen finns i Bygga DPS-appar för Android-
enheter.

Kända fel för delning via sociala medier/i webbvisningsprogrammet

Delning via sociala medier är nu inaktiverad för iOS 6 i alla appar som har byggts efter 7 februari. Menyn för delning via sociala medier är
inaktiverad på iOS 6-enheter. Menyn för delning via sociala medier är dock fortfarande tillgänglig när apparna körs på iOS 7-enheter.
Den sista sidan i artiklar med mjuk rullning visas kanske inte korrekt i Web Viewer om inte längden för artikeln med mjuk rullning är en exakt
multipel av folions höjd. Den sista sidan i en artikel med måtten 1 024 × 2 000 kan till exempel därför beskäras medan artiklar med måtten
1 024 × 1 536 (2 gånger höjden) eller 1 024 × 2 304 (3 gånger höjden) bör visas korrekt. Det här felet är särskilt vanligt vid användning av
stående orientering. Du kan förhindra att problemet uppstår genom att ge sidan med mjuk rullning en höjd som är en exakt multipel av folions
höjd. En annan lösning på problemet är att använda bildformatet PNG i stället för PDF i artikeln med mjuk rullning.
TOC-bilder som är större än 70 × 70 beskärs i stället för att skalas om.

Övriga kända fel
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När du överför en DPS-app med Application Loader visas en varning om att versionerna inte matchar. Du kan strunta i varningen och
fortsätta skicka appen eller ändra versionsnumret i iTunes Connect. För närvarande avvisar inte Apple appar på grund av detta problem.
(3632944)
Om du aktiverar delning via sociala medier i en v29- eller v30-app kommer artiklar i en folio som är publicerad som kostnadsfri att kunna
visas i webbvisningsprogrammet och artikelns visningsprogram, även om artiklarna har angetts som räknade eller skyddade.

Felkorrigeringar i v30.2 (28 april 2014)
Analysdatakorrigeringar

Artikelmätvärden visar nu konsekventa rapporter över övertäckningsstarter och URL-klick för sidor som inte innehåller de här objekten.
(3726762)
Knappar inbäddade i bildspel spåras nu korrekt. (3737243)

Äldre Android-visningsprogram

Det äldre Android-visningsprogrammet visade inget felmeddelande när folios laddades ned till en Android-enhet som hade slut på lokalt
lagringsutrymme. (3732681)

Felkorrigeringar i v30.1 (7 april 2014)
Korrigeringar i visningsprogrammet för iOS

I uppdaterade appar med direkttillstånd löstes flera inloggningsproblem, inklusive att inloggningsknappen inte fungerade riktigt och att
användare loggades ut. (3726004 och 3726005)
Visningsprogrammet för iPhone behåller nu proportionen (16:9) för omslaget på folios i iPhone5-storlek i Newsstand-vy. (3732700)
Visningsprogrammets kod som läser in databeskrivningar i HTMLResources.zip anger inte längre felaktigt att ett fel har inträffat. (3724085)
Utökade tecken URL-kodas inte längre för webbvy-URL:en som dras uppåt. (3728362)

Korrigeringar för visningsprogrammet för Android-plattformen

Åtgärdade fel med vissa autouppspelade videofilmer som inte spelas upp automatiskt.
Lade till stabilitetskorrigeringar i biblioteket relaterade till att avbryta nedladdningar.
Problem med inloggning med direkttillstånd korrigerat.

Korrigeringar för visningsprogrammet för Windows Store

Om utgivaren ändrar ett artikelnamn visas inte längre felmeddelandet ”Det gick inte att öppna folion” när användaren försöker uppdatera
folion. (3729074)
Problem med inloggning med direkttillstånd korrigerat. (3726018)

Information om felkorrigeringar för version 30 (mars 2014)
Korrigeringar av redigeringsfel

Folios som har övertäckningar vars namn innehåller radbrytande tecken ger upphov till ofullständiga övertäckningar och fel vid nedladdning till
Android-enheter. Det här problemet har lösts. (3653600)

Korrigeringar i visningsprogrammet för iOS

Nedladdade folios försvinner inte längre efter en omstart av visningsprogram utan Newsstand eller Adobe Content Viewer om folions
publikationsnamn innehåller snedstreck (/). (3706229)
En dragning över en webbinnehållsövertäckning aktiverar inte längre denna i iOS 7. (3719813)
Visningsprogrammet kraschade om användaren laddade ned ett avsnitt i en avsnittsindelad folio, folion var opublicerad och användaren
visade och interagerade med folion. Det här problemet har lösts. (3712674)
Bildsekvensen återställs vid rotation och tröghet är nu tillgänglig vid svepning. (3711983)
Bildspelsknapparna försvinner inte längre i iOS 7 om bildspelet är kapslat i en rullningsbar ram och enheten roteras. (3710367)
Inga fel uppstår längre om användaren trycker på en giltig navto-länk och alternativet är inte aktivt i vissa fall. (3704444)
Läspositionen för folios med enkel orientering går inte längre förlorad när enheten startas om i motsatt orientering (3701061)
Värden för lokal lagring hämtas nu korrekt efter att enheten har varit i viloläge eller när hemknappen trycks ned. (3696400)
När du zoomar in på en PDF-sida och gör dragningar i en bildsekvens visas nu bildsekvensen korrekt. (3689978)
Uppspelningen av ett bildspel som spelats upp automatiskt och har återställts med hjälp av en dubbeltryckning startar inte längre igen när du
lämnar sidan. (3685543)
Newsstand-folioomslag uppdateras nu korrekt efter att ha tagit emot ett push-meddelande i bakgrunden även om användaren inte har
rättigheter till folion. (3684294)
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Den automatiska uppspelningen av bildsekvensövertäckningar som är kapslade i rullningsbara ramar startar nu alltid korrekt. (3684291)
Varningen för ny folio visas inte i foliovyn om inte visningsprogrammet har konfigurerats för direkttillstånd. Det här problemet har lösts.
(3684290)
Visningsprogrammet kraschar inte längre om användaren trycker på flera folios för att göra köp i ett anpassat bibliotek och sedan väljer att gå
tillbaka till standardbiblioteket. (3678047)
En mycket snabb dragning i ett bildspel tar ibland användaren till nästa artikel i stället för nästa bild. Det här problemet har lösts. (3673086)
Texten ”Har du glömt lösenordet?” på iPhone 5 hamnar utanför inloggningsrutan om appen konfigureras med en URL för bortglömt lösenord
men inte en URL för att skapa konto. Problemet har lösts i v30-appar. (3671662)
En snabb dragning över en skyddad artikel bredvid en kostnadsfri artikel gjorde det möjligt att se skyddade artiklar utan en köpruta eller
nätöverlägg. Det här problemet har lösts. (3660132)
Anpassade HTML-platser och webbvisningar utökas nu korrekt bakom visarens gränssnitt. (3658854)
En förhandsvisad folio kan nu laddas ned även om en resurs för en innehållsförteckning innehåller ett blanksteg. (3658214)
En sida kan nu rullas med hjälp av en lodrät dragning vid en inzoomning av ett bildspel eller en bildsekvens som har dragning aktiverad.
(3656725)
En dragning över en vågrät rullningsbar ram med en bild som beskurits i InDesign flyttar inte längre sidan och ger upphov till flimmer.
(3653470)
Dubbeltryckningar på flerlägesobjekt ger nu korrekta in- och utzoomningar när sidan är inzoomad på en PDF-artikel. (3652078)
Fönstret för avanmälan med spårning av användning är inte längre inaktiverat i offlineläget. (3650422)
”Biblioteksvarning” visas inte längre för en bibliotekstitel om en folio uppdateras flera gånger. (3649220)
När en dragning för att gå vidare till nästa sida görs över en lodrät rullningsbar ram visas inte längre texten kort och hoppar sedan tillbaka till
ursprungssidan. (3647503)
Prestanda för webbläsaren i appen är mer tillförlitlig vid visning av webbinnehåll. (3610048)
iTunes-prenumerantkvitton kan nu valideras om enheten startas om. inte är låst eller väcks av ett Newsstand-push-meddelande. (3595346)

Korrigeringar för visningsprogrammet för Windows Store

En problem som gjorde att visningsprogrammet för Windows Store kraschade när ett bibliotek som innehöll en folio där publiceringsdatumet
eller omslagsdatumet inte hade angetts har lösts. (3714037)
Folios med videoövertäckningar arkiverades inte korrekt i vissa fall. Detta resulterade i att användarna inte kunde ladda ned folion korrekt
igen. (3707309)

Korrigeringar för webbversionen av DPS App Builder

Ett problem har åtgärdats i avsikt att förbättra konfigurationen av analyser för Professional-kunder vid byggandet av Android-appar.

Metodtips och saker att tänka på för version 30
Använd endast grundläggande tecken som A–Z, 0–9, bindestreck och understreck när du anger metadata för folios och artiklar. Undvik
snedstreck, symboler och utökade ASCII-tecken.
Om alternativet Kostnadsfri inte visas i Folio Producer Editor bör du göra följande två saker: (1) Ändra versionen för folions visningsprogram
till version 26 eller senare, och (2) Uppdatera artiklarna i den aktuella folion. (När du uppdaterar versionen för folions visningsprogram
behåller artiklarna sina tidigare versioner för visningsprogram till dess att de uppdateras.)
Även om det nu finns PDF-stöd för Android stöds inte länkningen till PDF-filer i HTMLResources.zip-filen på Android-enheter.
Du bör inte förutsätta att alla PDF-artiklar fungerar på samma sätt i visningsprogram för Android som de gör i visningsprogram för iOS.
Webbinnehållsövertäckningar visas ofta på olika sätt. Panoramabilder, infogad video och ett flertal andra funktioner stöds fortfarande inte på
Android-enheter.
När du skapar en HTML-banderoll för en prenumerationsapp med tillstånd täcker banderollen hela sidan. Du kan eventuellt behöva justera
HTML-dokumentet med avseende på detta.
Om du anger en tillståndsbanderoll måste du fortfarande tillhandahålla resurser för en prenumerationsruta i DPS App Builder även om rutan
inte visas. (Vi försökte åtgärda detta, men ett fel vi upptäckte i ett sent skede gjorde att vi valde att återgå till det föregående beteendet.) Du
kan använda tomma ”falska” bilder för prenumerationsrutorna.
Amazon har nyligen ändrat inbäddningsformatet för videor på YouTube. Redigera inbäddningskoden för YouTube så att den innehåller
”scr=http://www.youtube.com” i stället för ”src=//www.youtube.com”. Ställ också in övertäckningen på automatisk uppspelning och lägg till en
förhandsvisningsbild framför övertäckningen.

Felkorrigeringar i tidigare utgåva
En lista över tidigare dokument med versionsinformation och information om felkorrigeringar finns i Historik över versionsinformation för DPS.
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Design och layout
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Översikt över layoutdesign
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En folio är ett dokument, t.ex. en utgåva av ett månadstidskrift eller innehållet i en visningsprogramapp för en enstaka utgåva. En folio består av
en eller flera artiklar (kallas ibland stackar). Skapa källdokument för artiklar med InDesign CS5 eller senare. Skapa folios och artiklar med panelen
Folio Builder. Lägg till interaktiva objekt i dina dokument med panelen Folio Overlays.

Relaterade artiklar

Om du vill: Gå hit:

Fatta designbeslut Designa digitala publikationer

Skapa källdokument för artiklar med InDesign Skapa källdokument

Lägga till interaktiva övertäckningar Interaktivitet

Skapa folios och artiklar Folios och artiklar

Förhandsgranska innehåll Förhandsgranska folios och artiklar

Dela folios med andra Dela folios
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Utforma digitala publikationer
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För InDesign CS6 kan du inkludera vågräta och lodräta layouter i samma InDesign-dokument. För InDesign CS5/CS5.5 måste vågräta och lodräta
layouter vara i separata InDesign-dokument. Du kan inte blanda och matcha orienteringarna inom en folio. Hela folion måste vara dubbel, liggande
eller stående.

En artikel med dubbel orientering har två layouter – lodrät och vågrät. När användaren roterar den mobila enheten visas den andra orienteringen.
En folio med en enda orientering är låst i den orienteringen. Om du till exempel skapar artiklar med bara lodräta InDesign-filer behåller de den
orienteringen när användaren roterar den mobila enheten. Om en folio bara har stående orientering, går det emellertid fortfarande att spela upp
helskärmsvideor i liggande orientering.

 
Liggande och stående layouter i iPad

Varje dokument kan ha flera sidor och resurser som är olika i vågrät och lodrät orientering.

Designöverväganden för digitalt publicerade appar

Bob Bringhurst ger mer ingående exempel
på designbeslut när du använder program
för digital publicering.... Läs mer

http://goo.gl/IfafR

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Skapa InDesign-källdokument

Överst på sidan

Riktlinjer för att skapa InDesign-dokument
Skapa InDesign-källdokument (InDesign CS5 och CS5.5)
Skapa InDesign-källdokument (InDesign CS6 och CC)

Om du baserar en digital tidskriftsartikel på en befintlig tryckt artikel, är det oftast enklast att skapa ett nytt dokument. Du återanvänder ett
dokument genom att ändra inställningarna i dialogrutan Dokumentinställningar. Ange en sidstorlek (till exempel 1 024 × 768 för iPad SD) och
orientering (stående eller liggande). För folios med dubbel orientering, i vilka kunder kan visa innehållet antingen vågrätt eller lodrätt, kan du skapa
två separata dokument för varje artikel – en stående och en liggande. Om du använder InDesign CS6 kan du även skapa alternativa layouter i
samma dokument.

Använd inte motstående sidor i källdokument. Använd bara en sida per uppslag.

Riktlinjer för att skapa InDesign-dokument
Inaktivera motstående sidor. Använd inte sidverktyget om du vill ändra sidans storlek, såvida inte sidan har mjuk rullning.
När du skapar din design, tänk på att en rullningslist med sex pixlar beskär höger kant på artikellayouten. Du bör kanske lägga till en
stödlinje eller ett objekt på mallsidan som markerar det här området.
När du designar vill du kanske ta med de navigeringsfält som visas när användarna trycker på bakgrunden. Det övre navigeringsfältet är 20
eller 40 pixlar (SD eller HD) för statusfältet plus 44 eller 88 pixlar för det övre navigeringsfältet. Det nedre navigeringsfältet är 44 eller 88
pixlar. Enterprise-appar kan bara visa ett ytterligare navigeringsfält med anpassade navigeringsikoner. Det här ytterligare navigeringsfältet är
56 eller 112 pixlar.
Undvik stora foliofiler genom att använda JPEG- och PNG-filer med lämplig storlek för interaktiva resurser som bildsekvenser, panorerings-
och zoombilder och panoraman. För icke-interaktiva bilder eller bildspelsbilder kan du använda ett valfritt format, till exempel PSD, TIFF, AI,
PDF eller JPEG. När du skapar en artikel eller layout komprimeras de icke-interaktiva objekten på varje sida och konverteras till en enda
bakgrundsfil i PNG-, JPEG- eller PDF-format. På samma sätt komprimeras knapp- och bildspelsbilder till PNG-format.

När du skapar bilder som ska användas i interaktiva övertäckningar bör du använda alternativet Spara för webben & enheter i Photoshop för
bästa resultat.

Om du placerar PDF-filer i dina InDesign-dokument bör du använda icke-separerade PDF-filer av version 1.4 eller senare för att motverka att
oönskade vita linjer uppstår.
Du får den bästa färgföljsamheten genom att använda RGB-färgbilder i stället för CMYK eller LAB.
För icke-interaktivt innehåll kan vilken bildtyp som helst användas. Icke-interaktivt innehåll samplas om som en bild med samma mått som för
foliostorleken. Information om hur du skapar interaktivt innehåll finns i Metodtips om hur du skapar övertäckningar.

iPad-layoutmallar för Digital Publishing Suite

Arbeta med format och lager

Keith Gilbert har skapat 1 024 × 768-mallar
för InDesign CS5. Dessa mallar innehåller
stödlinjer som skapar ett område som är
skyddat från rullningslister och menyer på
iPad.... Läs mer

http://goo.gl/yKAUD

av Keith Gilbert 
http://www.gilbertconsulti...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Colin Fleming förklarar hur du kan använda
format för att få en enhetlig design i ditt
dokument och hur du kan använda lager för
att undvika problem i DPS.... Läs mer

http://bit.ly/mTj72N

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Överst på sidan

Obs!

Överst på sidan

Skapa InDesign-källdokument (InDesign CS5 och CS5.5)
InDesign CS5 och InDesign CS5.5 stöds inte längre i version v32, planerad för september 2014. Då kommer du inte att kunna skapa eller

redigera folios eller artiklar eller överföra DPS-innehåll till Folio Producer. InDesign CS6 eller senare krävs.

1. I InDesign CS5 eller CS5.5 väljer du Arkiv > Nytt > Dokument.

2. (Valfritt) Välj Webb för Återgivning.

Om du väljer Webb blir layouten enklare att arbeta med i mobila enheter. Om du redan har skapat ett dokument med Återgivning inställt på
Utskrift kan du inte ändra det till Webb. Du kan emellertid ändra inställningarna manuellt.

3. Ange måtten på enhetsläsaren i Sidstorlek.

Standarddefinitionen för iPad-modellerna använder 1 024 × 768 pixlar. iPad-modellerna med hög definition använder 2 048 × 1 536 pixlar.
För bästa resultat, skapa ett dokument med storleken 1 024 × 768 och använd PDF-bildformat så att innehållet ser bra ut i alla iPad-
modeller.

Ett område på 6 pixlar till höger på sidan beskärs på den mobila enheten. Det faktiska designområdet är 1 018 × 768 (eller 762 × 1 024)
pixlar för SD iPad-modeller.

För Android-enheter skalas innehållet i ett Android-visningsprogram upp eller ned och får letterbox-format när det behövs för att passa in i
visningsområdet. Se Skapa dokument för flera enheter.

Om du vill att mjuk rullning ska kunna användas, använder du en anpassad sidstorlek (till exempel 1 024 × 3 000). Se Artiklar med mjuk
rullning.

4. Välj Stående eller Liggande för Orientering.

 
Skapa ett dokument för en enhetsläsare 
A. Ange Återgivning till Webb B. Ange sidstorlek C. Välj Stående eller Liggande 

5. Om du vill ha en artikel med dubbel orientering skapar du ett andra dokument på samma sätt.

När du sparar filerna ska du ta med suffixen _v och _h i filnamnen om du vill importera artiklar. Lägg till exempel till suffixet _v för lodräta
(stående) dokument, till exempel artikel_v.indd.

6. Designa dina dokument.

Alla interaktiva InDesign-funktioner går inte att använda vid digital publicering. Mer information finns i Interaktivitetsfunktioner som stöds.

Skapa InDesign-källdokument (InDesign CS6 och CC)
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InDesign CS6 och CC innehåller flera nya funktioner som förenklar arbetsflödet i DPS. Mer information om funktionerna finns via länkarna nedan.
Observera följande:

De folios du skapar eller redigerar i InDesign CS6 eller senare är endast kompatibla med v20 eller senare av visningsprogrammet.

Om du skapar alternativa layouter kan du endast skapa artiklar med dessa via funktionen Lägg till artikel, inte via Importera artikel. Om du
ofta måste importera flera filer fortsätter du använda olika dokument för varje layout tills funktionen Importera artikel har stöd för alternativa
layouter.

Så här skapar du ett källdokument i InDesign CS6 eller CC:

1. Välj Arkiv > Nytt > Dokument i InDesign CS6.

2. Välj Digital publicering för återgivning

3. Ange målenhet, till exempel iPad, för sidstorlek. Ändra bredd- och höjdinställningarna om det behövs.

Standarddefinitionen för iPad-modellerna använder 1 024 × 768 pixlar. iPad-modellerna med hög definition använder 2 048 × 1 536 pixlar.
För bästa resultat, skapa ett dokument med storleken 1 024 × 768 och använd PDF-bildformat så att innehållet ser bra ut i alla iPad-
modeller.

Ett område på 6 pixlar till höger på sidan beskärs på den mobila enheten. Det faktiska designområdet är 1 018 × 768 (eller 762 × 1 024)
pixlar för SD iPad-modeller.

För Android-enheter skalas innehållet i ett Android-visningsprogram upp eller ned och får letterbox-format när det behövs för att passa in i
visningsområdet. Se Skapa dokument för flera enheter.

Om du vill att mjuk rullning ska kunna användas, använder du en anpassad sidstorlek (till exempel 1 024 × 3 000). Se Artiklar med mjuk
rullning.

4. Välj Stående eller Liggande för Orientering.

 
Skapa ett dokument för en enhetsläsare 
A. Välj Digital publicering för återgivning B. Ange sidstorlek C. Välj Stående eller Liggande orientering 

5. Markera Primär textram om du vill att texten ska flöda om när du skapar alternativa layouter. Om artikeln inte har någon huvudartikeltråd
avmarkerar du det här alternativet.

6. Utforma dina dokument.

Alla interaktiva InDesign-funktioner går inte att använda vid digital publicering. Mer information finns i Interaktivitetsfunktioner som stöds.

7. För en artikel med dubbel orientering gör du något av följande:

Skapa ett andra dokument som har en annan orientering. När du sparar filerna ska du ta med suffixen _v och _h i filnamnen om du vill
importera artiklar. Lägg till exempel till suffixet _v för lodräta (stående) dokument, till exempel artikel_v.indd.

Skapa en alternativ layout.

Video med alternativ layout

Hur du använder objektbaserade regler för
flytande sidor i InDesign CS6.... Läs mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60107_id_en

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com
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Video: Förklaring av regler för flytande layout

Video: användning av grundläggande regler för flytande layout

Video: Guidebaserade regler för flytande layout

Video: Objektbaserade regler för flytande layout

Adobe rekommenderar även

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Förstå grunderna i regler för flytande
sidlayouter i InDesign CS6.... Läs mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60114_id_en

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Hur du använder Skal, Centrera igen och
Baserad på standardregler för flytande sidor
i InDesign CS6.... Läs mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60115_id_en

av Adobe-video

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Hur du använder guidebaserade regler för
flytande layouter i InDesign CS6.... Läs mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60116_id_en

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Hur du använder objektbaserade regler för
flytande sidor i InDesign CS6.... Läs mer

http://www.adobe.com/go/CHLvid60117_id_en

av Anne-Marie Concepcion,
Lynda.com

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Skapa dokument för flera enheter
Du kan skapa folios och anpassade visningsprogram för olika plattformar och enhetsstorlekar. För Android-plattformen finns enheter med flera
olika upplösningar, t.ex. 1 024 × 600, 1 280 × 800 och 1 920 × 1 200. För iOS-plattformen (Apple) finns iPad-modeller med upplösningarna
1 024 × 768 och 2 048 × 1 536, och iPhone-modeller med upplösningarna 480 × 320, 960 × 640 och 1 136 × 640.

Android- och iOS-visningsprogram har olika krav för foliovisning. Alla foliostorlekar som du skapar kan visas i ett Android-visningsprogram.
Artiklarna skalförändras och får svarta fält i över- och underkant om det behövs. Däremot visar visningsprogrammet för iPad endast folios med
bildförhållandet 4:3. Visningsprogrammet för iPhone visar endast folios med proportionerna 3:2 eller 16:9 (1 136 × 640).

Enstaka folios (rekommenderas)
Återgivningar är ett alternativ, men du kan även skapa en enstaka folio för varje plattform och tillåta att innehållet skalas om. Du kan skapa en
enstaka folio med upplösningen 1 024 × 768 för iPad som fungerar på både SD- och HD-modellerna av iPad. Du kan på liknande sätt även skapa
en folio med upplösningen 480 × 360 för iPhone som fungerar på både SD- och HD-modellerna av iPhone. Se Skapa artiklar med flera
återgivningar.

Du kan skapa en enstaka folio för Android-visningsprogram, till exempel den folio med upplösningen 1 024 × 768 som används för iPad, eller en
folio med upplösningen 1 280 × 800 som matchar Android-enheternas upplösning bättre. Denna folio skalas upp eller ned på Android-enheter.
Testa folion på flera Android-enheter för att få bästa möjliga resultat. Ett annat alternativ för inbyggda Android-visningsprogram är att skapa
separata folios för telefoner och surfplattor, och sedan när du bygger appen välja att den mindre folion endast ska visas på telefoner och den
större folion endast ska visas på surfplattor. Se Konfigurera återgivningar för inbyggda Android-visningsprogram.

Vi rekommenderar att du skapar en enstaka folio med upplösningen 1 024 × 768 eller 1 280 × 800 för Windows Store. Innehållet skalas om och
omges av svarta fält.

Återgivningar

Flera versioner av samma folio som designats för olika enheter kallas för återgivningar. Om du skapar flera folioåtergivningar görs bara den
återgivning som bäst matchar enhetens dimensioner tillgänglig i visningsprogrammet.

Om visningsprogrammet på en Android-enhet visar en återgivning som inte matchar enhetens proportioner skalförändras folion proportionellt.
Visningsprogrammet kan lägga till antingen svarta fält i över- och underkanten eller på sidorna om det behövs.

Det finns många olika anledningar att använda återgivningar:

Om du vill skapa iPhone-innehåll som inte omges av svarta fält. Du kan till exempel skapa en återgivning med upplösningen 480 × 320 som
passar iPhone 3- och 4-enheter och en återgivning med upplösningen 1 136 × 640 som fyller hela skärmen på iPhone 5 och senare enheter.
Skapa en folio endast för webbvisningsprogrammet. Se Anpassa webbvisningsprogrammet.
Om du vill skapa separata folios för Android-enheter, specifikt anpassade till telefoner eller surfplattor.
Om du vill skapa separata SD- och HD-folios (1 024 × 768 och 2 048 × 1 536) för iPad. Det här alternativet är särskilt användbart om du vill
använda artikelformaten PNG eller JPG i stället för PDF.

Se Skapa folioåtergivningar.

 
Folioåtergivningar 
A. 1 024 × 768-folio B. 1 024 × 600-folio C. 1 024 × 768-folio med svarta fält i över- och underkant på 1 024 × 600-enhet 

Designriktlinjer för flera återgivningar

Om du vill återanvända samma dokument för olika enheter, bör du följa dessa riktlinjer:
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Visningsprogrammet för iPad visar endast folios med bildförhållandet 4:3, till exempel 1 024 × 768. Visningsprogrammet för iPhone visar
bara folios med proportionen 3:2, t.ex. 480 × 320 och 960 × 640 samt 1 136 × 640 (för iPhone 5).

Android-visningsprogrammen kan skala om innehåll upp till 300 % både uppåt och nedåt för att anpassa innehållet till enhetens upplösning.
Svarta remsor kan ibland behöva visas längs bildens sidor.

När du lägger till artiklar i en folio måste proportionerna för dokumentets inställning för sidstorlek motsvara folions storleksinställning (om du
inte väljer alternativet Mjuk rullning). Du kan till exempel lägga till 1 024 × 768 InDesign-dokument i en 2 048 × 1 536-folio eftersom
proportionerna är 4:3. Du kan däremot inte lägga till 1 024 × 768-dokument i en 1 280 × 800-folio.

Tänk på att systemets navigeringsfält tar plats och ger ett mindre visningsområde när du designar för Android-enheter. Navigeringsfältet för
Xoom och Galaxy 10 tar upp 48 pixlar och navigeringsfältet för Nexus 7 tar upp 64/75 pixlar. Navigeringsfältet gör den faktiska storleken på
layouten för Xoom till 1 280 × 752 i liggande format och 800 × 1 232 i stående format. Vi rekommenderar att du tillåter viss skalning och
användning av svarta remsor i stället för att skapa återgivningar anpassade till de olika upplösningarna.

Objekt i dolda lager visas inte i den exporterade folion. Du kan skapa separata lager för olika mobila enheter och lägga till objekt som bara
visas när det lagret aktiveras. Innan du kan skapa en artikel från ett dokument ska du visa och dölja lämpliga lager och ändra sidstorleken
om det behövs.
Om du aktiverar delning via sociala medier för att visa innehåll i Web Viewer kan du skapa en särskild återgivning som endast visas i
webbläsaren i Web Viewer. Se Skapa en återgivning enbart för webbvisningsprogrammet.

Vi rekommenderar att du använder olika program-id:n för iOS- och Android-plattformarna så att du vid behov kan använda olika innehåll för
iOS- och Android-enheter. Alla de funktioner som stöds i iOS stöds inte i Android. Information om dessa skillnader finns i nästa avsnitt.

Funktioner som inte kan användas på andra plattformar

En del av de funktioner som fungerar på iPad kan inte användas i Android-visningsprogrammet och andra enheter. Panoraman och textbundna (ej
helskärm) videor stöds till exempel inte på Android-plattformen. Vid HTML-innehåll bör du kontrollera att det fungerar som det ska i
plattformswebbläsaren och i DPS-folion. Se Skillnader mellan visningsprogram för iOS och Android och Lista över DPS-funktioner som stöds.

Bygga appar

Information om hur du skapar DPS-appar för Android-enheter finns i Bygga inbyggda DPS-appar för Android-enheter.

Information om hur du skapar DPS-appar för Windows Store finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.
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Skapa HTML-artiklar för DPS

Obs!

Du kan importera HTML-baserade artiklar till en folio så att de kan visas som artiklar i visningsprogrammet. En fördel med HTML-artiklar är att
filen blir mycket mindre och bättre lämpad för veckopublikationer och enkla, textintensiva artiklar. HTML-artiklar kan även innehålla interaktivitet
som inte är tillgänglig på panelen Folio Overlays.

Information om att använda Adobe Edge för att skapa HTML för DPS finns i Raghu Thricovils artikel Förbättra DPS-folios med HTML-animeringar
med hjälp av Adobe Edge (på engelska).

1. Skapa en mapp som innehåller HTML-filer.

Kontrollera att du bara inkluderar de resurser som du använder i mappen. Alla resurser i mappen överförs även om de inte används.

2. Om du importerar HTML-artikeln till en mapp med enkel orientering lägger du till _h eller _v i filnamnet (index_h.html).

Om du inte lägger till suffixet importeras artikeln med dubbel orientering. Om du försöker förhandsvisa eller publicera folion med enkel
orientering visas ett felmeddelande.

3. På panelen Folio Builder öppnar du folion som HTML-artikeln ska ingå i.

4. Välj Importera artikel på panelmenyn i artikelvyn på panelen Folio Builder.

5. Välj Importera en enskild artikel, klicka på mappikonen Plats  och ange HTML-mappen.

6. Ange ytterligare inställningar, till exempel Mjuk rullning, och klicka på OK.

Markera HTML-artikeln på panelen Folio Builder och välj Uppdatera om du redigerar HTML-filerna.

Om du redigerar en folio som skapades före v20 öppnar du dialogrutan Folioegenskaper och anger en inställning för
visningsprogramversion. Om Ospecificerad har markerats kan du inte importera HTML-artiklar just nu.

Krav för HTML-artiklar

Du kan skapa en enda HTML-fil som fungerar både för liggande och stående orientering, eller så kan du skapa separata HTML-filer för de
två orienteringarna. Om du vill använda separata HTML-filer för stående och liggande, lägger du till suffixet _v respektive _h i slutet på
HTML-filnamnen, till exempel ”index_h.html”. Om du skapar en folio för bara en orientering behöver du bara en HTML-fil. Inkludera suffixet
_h eller suffixet _v för HTML-filen i en folio för bara en orientering.

Dynamiska HTML-filer (DHTML) stöds för närvarande inte fullt ut.

För filstrukturen kan du placera alla tillhörande bilder och skript för HTML-filen i de enskilda artikelmapparna. Du kan även lägga tillhörande
bilder och skript för hela folion i en HTMLResources.zip-fil. Du importerar HTMLResources.zip-filen till folion från panelen Folio Builder eller
Folio Producer på webben. Se Importera HTMLResources-mapp.

Exempel på en HTMLResources-mapp

Se till att du använder relativa sökvägar i HTML-koden. Om du länkar till en bild på samma nivå som HTML-filen gör du så här:

<img src="GlobalImage.jpg"/>

Om du länkar till en bild i mappen HTMLResources gör du så här:

<img src="../HTMLResources/GlobalImage.jpg"/>
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Standardbeteende för video

Utökat beteende för video

JavaScript

Direktuppspelad video

Information om hur du skapar hyperlänkar till och från HTML-artiklar finns i Skapa navto-hyperlänkar för HTML-artiklar.

Skapa HTML-artiklar för Android-visningsprogram

Riktlinjer och krav för hur du skapar HTML-artiklar för Android-visningsprogram finns i Skapa HTML-artiklar för Android-visningsprogram (på
engelska).

HTML5-resurser

Information om hur du skapar artiklar med HTML5 finns i Johannes Henselers artikel om ett enda filramverk för HTML5 (på engelska).

Information om hur du använder CreateJS för att skapa HTML5 med Flash Pro finns i Verktyg för CreateJS.

Information om vilka teckensnitt som finns tillgängliga för HTML-artiklar och webbvyövertäckningar på iPad finns i
www.michaelcritz.com/2010/04/02/fonts-for-ipad-iphone/.

Rufus Deuchler har gjort en videosjälvstudiekurs om hur du använder Adobe Muse för att skapa HTML-innehåll för digitala publikationer (på
engelska).

Skapa navigeringsminiatyrer för HTML-artiklar

För InDesign-artiklar skapar visningsprogrammet automatiskt miniatyrer som visas när du drar navigeringslisten. Det tar emellertid längre tid att
skapa miniatyrer för HTML-artiklar, vilket ibland gör att återgivningen av miniatyrerna blir dålig. Om du vill förbättra miniatyrbildernas prestanda i
HTML-artiklarna, kan du manuellt lägga till bildfiler i HTML-artikelmapparna.

Skapa PNG-filer med namnen ”scrubberthumbnail_h.png” och ”scrubberthumbnail_v.png” (du kan också använda suffixen _l och _p). Lägg till
dessa filer i HTML-artikelmappen. Dessa bilder har ingen storleksbegränsning, men de skalförändras nedåt proportionellt mot höjden 166 pixlar.
Som referenspunkt när miniatyrer skapas är liggande miniatyrer 221 × 166 pixlar och stående miniatyrer 125 × 166 pixlar.

Låta videoklipp i HTML-artiklar uppträda som videoövertäckningar i fullskärmsstorlek

När du skapar en HTML-artikel med en enda orientering med videolänkar kan det göra att videoklippet roterar när du roterar enheten. När
videoklippet har spelats upp kan dessutom webbläsaren i appen som spelar upp videon avvisas. För att aktivera detta beteende använder du
prefixet ”videofile://” i din HTML-videolänk.

Exempel på videobeteenden finns i utgåvan Effects i den kostnadsfria appen DPS Tips.

Med detta exempel spelas videoklippet upp i en webbläsare i appen och roterar inte i en folio med enkel
orientering.<a href="Links/video.mp4">Spela upp video</a>

eller <a href="../HTMLResources/videos/video.mp4">Spela upp video</a>

Med detta exempel roterar videoklippet korrekt i en folio med enkel orientering och återgår till artikeln när videoklippet
har spelats upp.<a href="videfile://Links/video.mp4">Spela upp video</a>

eller <a href="videofile://../HTMLResources/videos/video.mp4">Spela upp video</a>

Du kan även utlösa detta beteende via JavaScript genom att använda funktionen playFullscreenVideo på fönsterobjektet.<a
onclick="window.playFullscreenVideo('Links/video.mp4');">Spela upp video</a>

eller <a onclick="window.playFullscreenVideo('../HTMLResources/videos/video.mp4');">Spela upp video</a>

I detta exempel visas en direktuppspelad video.<a href="videohttp://www.mysite.com/video.mp4">Spela
upp video</a>

Adobe rekommenderar även
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Skapa bara 1 024 × 768-folios i PDF-bildformat (rekommenderas)

Skapa 1 024 × 768- och 2 048 × 1 536-återgivningar

Skapa endast 2 048 × 1 536-folios

Retina-skärmen för iPad HD har pixelförhållandet 2 048 x 1 536 jämfört med förhållandet 1 024 x 768 i iPad SD-modellerna. Om du vill skapa
folios för både SD- och HD-enheter har du följande alternativ:

Du kan använda PDF-artiklar med flera återgivningar för att skapa en enda
folio med upplösningen 1 024 × 768 som ser mycket bra ut på samtliga iPad-modeller. Du kan till exempel skapa bildspel och rullningsbara ramar
där innehållet exporteras i vektorformat. Du kan inkludera både SD- och HD-resurser i samma folio, vilket är särskilt viktigt för övertäckningar som
panorerings- och zoombilder. Se Skapa PDF-artiklar med flera återgivningar för iOS-enheter. Det här arbetssättet kan framförallt användas för
appar med en enstaka folio, som saknar stöd för återgivningar.

När du skapar folioåtergivningar visar SD-modellerna av iPad endast återgivningen med
upplösningen 1 024 × 768 pixlar och HD-modellerna visar endast återgivningen med upplösningen 2 048 × 1 536 pixlar. Du kan antingen använda
samma uppsättning källfiler (rekommenderas) eller två olika uppsättningar källfiler för att skapa återgivningarna. Ytterligare vägledning finns i
artiklarna av Bob Bringhurst och Colin Fleming som det finns länkar till nedan.

Det här arbetssättet rekommenderas inte. När visningsprogram för flera utgåvor används visas
2 048 × 1 536-folios endast på HD iPad-modellen. I visningsprogram för en enstaka utgåva blir innehållet rastrerat och prestandaproblem kan
uppstå.

Viktigt att tänka på när du skapar återgivningar:

Undvik om möjligt att publicera separata återgivningar. Antag att du först publicerar en 1 024 × 768-folio och en vecka senare publicerar en
2 048 × 1 536-återgivning av samma folio. Om dina iPad 3-användare öppnar biblioteket innan den större återgivningen är tillgänglig har de
endast tillgång till den mindre återgivningen. Kunderna kan endast få tillgång till den större återgivningen genom att ta bort och installera om
visningsprogramappen. (Den här begränsningen kommer att korrigeras i en kommande utgåva.)

Om du använder en Newsstand-app bör du inte utlösa ett push-meddelande innan samtliga återgivningar har publicerats och är tillgängliga.

Riktlinjer för att skapa folios för iPad 3

Publicering för handenheter på nya iPad

Adobe rekommenderar även

Bob Bringhurst diskuterar olika sätt att
designa innehåll för olika iPad-modeller....
Läs mer

http://adobe.ly/zSXgyg

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Colin Fleming tipsar om de bästa
arbetssätten med Adobe Digital Publishing
Suite för att skapa publikationer för den nya
Retina-skärmen i iPad.... Läs mer

http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/file...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Skapa 480 × 320-, 960 × 640- och 1 136 × 640-återgivningar

Skapa endast en folio

iPhone-modellerna 3GS, 4 och 4S, liksom iPod Touch (generation 4 och senare) har stöd för DPS. iPhone 3G har inget stöd för DPS. iPhone 3GS
har pixeldimensionerna 480 × 320. iPhone-modellerna 4 och 4S har pixeldimensionerna 960 × 640. iPhone 5 har pixeldimensionerna 1 136 × 640.

Du kan skapa en visningsprogramapp för både iPhone och iPad. Du kan inte skapa en enstaka utgåva av visningsprogramappen för iPhone eller
en visningsprogramapp som bara är för iPhone.

Folios som skapas för iPad kan inte visas i visningsprogrammet för iPhone. I visningsprogrammet för iPhone visas bara folios med bildförhållandet
3:2, till exempel folios med 960 × 640 samt 1 136 × 640 för iPhone 5. Du får bäst resultat om du skapar folioåtergivningar. Genom att ställa in
återgivningarna rätt och skapa ett anpassat visningsprogram med stöd för både iPhone och iPad ser du till att kunderna har tillgång till samma
utgåva, oavsett iOS-enhet. Se Skapa folioåtergivningar.

Bokmärken stöds ännu inte för iPhone. Företagskunder kan skapa upp till tre anpassade ikoner för navigeringsfältet.

Välj något av följande alternativ när du vill skapa iPhone-folios:

När du skapar folioåtergivningar visas den mindre återgivningen på iPhone 3GS
och den större på iPhone 4/4S. Du kan använda samma uppsättning källfiler när du skapar återgivningar med 480 × 320 och 960 × 640. Du måste
skapa separata layouter för 1 136 × 640-återgivningen för iPhone 5. Du kan dessutom skapa 1 024 x 768- och 2 048 x 1 536-återgivningar för
iPad.

Du kan skapa en enda 480 × 320-folio med PDF-artiklar som ser bra ut på alla iPhone-modeller som stöds, men 1 136 ×
640 visas med svarta remsor upptill och nedtill. Se Skapa PDF-artiklar med flera återgivningar för iOS-enheter. Om du skapar endast en
960 × 640-folio kan den inte visas i iPhone 3GS-biblioteket. Om du bara skapar en 1 136 × 640-folio kan den bara visas i iPhone 5.

Viktiga överväganden:

Undvik problem genom att publicera återgivningarna samtidigt. Anta att du publicerar en 480 × 320-folio och sedan en 960 × 640-återgivning
av samma folio en vecka senare. Om dina iPhone 4S-kunder öppnar biblioteket innan den större återgivningen blivit tillgänglig är endast den
mindre återgivningen tillgänglig. Kunderna kan endast få tillgång till den större återgivningen genom att ta bort och installera om
visningsprogramappen.

Om du använder en Newsstand-app bör du inte utlösa ett push-meddelande innan samtliga återgivningar har publicerats och är tillgängliga.

När du använder DPS App Builder för att skapa eller uppdatera ditt visningsprogram kan du skapa ytterligare ikoner, välkomstskärmar eller
andra bilder som stöder iPhone-storlekarna.

DPS-redigering för iPhone i InDesign

Adobe rekommenderar även

Colin Fleming tillhandahåller metodtips för
användning av Adobe Digital Publishing
Suite för att skapa publikationer för iPhone
och iPod Touch.... Läs mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

53

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sv_SE/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_se
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html#create_folio_renditions
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/creating-multi-rendition-pdf-articles.html#creating_multi_rendition_pdf_articles_for_ios_devices
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-indesign-authoring-for-iphone-ipod-touch.html
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/dps-indesign-authoring-for-iphone-ipod-touch.html
http://blog.colingrayfive.com/
http://blog.colingrayfive.com/
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Använda HTML i DPS

  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Länkar till webbplatser

Webbinnehållsövertäckningar

HTML-artiklar

Nedan beskrivs tre huvudsätt att dra nytta av HTML med hjälp av DPS-verktygen:

Du visar en webbplats med hjälp av länkar eller knappar. Du kan visa webbplatser i den externa mobila webbläsaren
eller i en appwebbläsare där användarna klickar på knappen Stäng för att gå tillbaka till folion. Se Hyperlänksövertäckningar.

Skapa en webbinnehållsövertäckning som visar en webbplats eller lokala HTML-filer i ett visningsområde. Se
Webbinnehållsövertäckningar.

Du kan skapa en mapp med HTML-resurser och importera den som en artikel i stället för att skapa artiklar med InDesign-
dokument. Se Importera HTML-artiklar.

En HTMLResources-mapp är användbar för att dela samma resurser (t.ex. CSS-, JavaScript- eller bildfiler) i flera HTML-artiklar eller
webbinnehållsövertäckningar. Se Importera HTMLResources.
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Mjuk rullning

Stående layout/Liggande layout (InDesign CS6)

Stående/Liggande (InDesign CS5/CS5.5)

Du kan aktivera alternativet för mjuk rullning för enskilda artiklar. Mjuk rullning (ska inte förväxlas med rullningsbara ramar) är användbart för långa
ensideslayouter, som innehållsförteckningar. Om du aktiverar mjuk rullning, skapar du din design utifrån detta. För till exempel iPad kan du skapa
liggande och stående dokument som är 1 024 × 2 000 respektive 768 × 2 000.

Ett dokument med flera sidor kan inte användas för en artikel med mjuk rullning. Om du skapar artiklar med mjuk rullning med PDF-bildformat är
inte nypa och zooma aktiverat.

Ange sidstorleken i dialogrutan Nytt dokument eller Dokumentinställningar i InDesign.

 
Rulla sida för sida och mjuk rullning 
A. Vågrät rullning sida för sida B. Vågrät mjuk rullning C. Lodrät rullning sida för sida D. Lodrät mjuk rullning 

Gör något av följande om du vill skapa en artikel med mjuk rullning:

1. Skapa ett ensidigt dokument med lämplig storlek, till exempel 1 024 × 2 000 pixlar för ett liggande dokument eller 768 × 2 000 pixlar för ett
stående dokument.

2. Skapa en artikel genom att klicka på Lägg till i artikelvyn på panelen Folio Builder.

3. Ange följande alternativ i dialogrutan Ny artikel:

Välj Endast vågrät om artikeln kommer att innehålla en liggande layout med mjuk rullning. Det här alternativet är praktiskt att
använda för en artikel på en folio som endast kommer att visas i horisontell riktning eller för en artikel där mjuk rullning har valts för den
liggande versionen och alternativet Av (fäst mot sida) har valts för den stående versionen. Välj Båda riktningarna för folios med dubbel
orientering där båda layouterna använder mjuk rullning.

Ange en layout för artikeln. Detta är särskilt användbart om du skapar alternativa
layouter. Om dina stående och liggande layouter finns i separata dokument väljer du lämplig layout för det ena alternativet och inget för det
andra. Öppna sedan det andra dokumentet och lägg till det som den andra layouten.

Ange dokumentets orientering. Du kan till exempel välja Stående för ett 768 × 2 000-dokument.
Välj Liggande för ett dokument med storleken 1 024 × 2 000 pixlar.

4. Klicka på OK.

5. Lägg till en andra layout till artikeln om folion har dubbel orientering.

Ytterligare information

Du kan även skapa en artikel med mjuk rullning genom att importera den. Skapa källfilerna _h och _v och använd alternativet Importera artikel. Se
Importera InDesign-artiklar.

Mjuk rullning fungerar för närvarande bara lodrätt. Om du vill rulla en artikel vågrätt kan du skapa en rullningsbar ram. Se Rullningsbara
ramövertäckningar.

Du justerar storleken på sidan med mjuk rullning genom att markera sidan med sidverktyget och sedan justera sidans höjd.

55

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sv_SE/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_se
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/scrollable-frame-overlays.html
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/create-articles-layouts.html#import_indesign_articles
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/scrollable-frame-overlays.html#scrollable_frame_overlays
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/scrollable-frame-overlays.html#scrollable_frame_overlays


Dra artiklar vågrätt

  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Om du vill att en eller flera artiklar ska flöda enbart vågrätt, väljer du alternativet Endast vågrät dragning i dialogrutan Artikelegenskaper.
Användarna navigerar i separerade artiklar genom att dra åt vänster eller höger i stället för upp eller ned.

 
Separera artiklar 
A. Oseparerad artikel B. Separerad artikel 

Det är bara den första sidan i en separerad artikel som visas i innehållsförteckningen, men alla sidor visas i bläddringsläget. Du kan inte separera
en artikel som är inställd på Mjuk rullning.
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Skapa artiklar med flera återgivningar

Använd ett vektorformat för bildspel och rullningsbara ramar.

Använda olika interaktiva resurser för SD- och HD-enheter

Obs!

En utmaning för utgivare är att iPad-enheter och iPhone-enheter finns i både SD-modeller (Standard Definition) och HD-modeller (High Definition).
Ett tillvägagångssätt är att skapa en enda folio som fungerar på både SD- och HD-modeller. Men om du inte skapar artiklar med flera
återgivningar visas visst innehåll som pixlar på HD-enheten, och vissa övertäckningar uppför sig annorlunda. Ett annat sätt är att skapa olika
återgivningar för SD- och HD-modellerna. Återgivningar kan dock vara lite besvärliga att underhålla för vissa utgivare, och appar för enstaka
utgåvor stöder inte återgivningar av flera folios.

Med visningsprogrammet v23 och senare kan du skapa en enda 1 024 × 768-folio med PDF-artiklar som ser bra ut och fungerar bra både på SD-
och HD-iPads. När du skapar en artikel med ett PDF-bildformat har PDF-bilderna nu en högre upplösning än i de tidigare versionerna (så hög som
108 ppi i stället för 72 ppi). Artiklar med flera återgivningar ser bra ut på iPhone 5, men innehållet visas med svarta remsor upptill och nedtill.
Bästa resultat får du om du skapar en separat 1 136 × 640-återgivning.

Obs! Om du vill använda en högre upplösning än 108 ppi för vissa bilder kan du skapa den aktuella bilden med en övertäckning i hög upplösning,
t.ex. i form av en bildsekvens som endast innehåller en bildfil.

Dessutom kan du utföra följande uppgifter för att skapa en PDF-artikel med flera återgivningar:

När du väljer ett bildspel eller ett rullningsbart ramobjekt visar panelen Folio
Overlays (Folioövertäckningar) alternativet Export Format (Exportera format) i PDF-artiklar som gör att du kan välja antingen raster eller vektor.
Om du väljer Vektor visas innehållet – särskilt text – i bildspel och rullningsbara ramar tydligare på HD-enheter. Det tar dock längre tid att läsa in
vektorinnehåll än rasterinnehåll. Bästa resultatet får du om du använder vektoralternativet för innehåll med mycket text och rasteralternativet för
innehåll med många bilder.
Kontrollera att du använder ett visningsprogram för folios av version v23 eller senare. Annars har det här alternativet ingen effekt.
Det finns tyvärr inget vektoralternativ för knappar. Knappar nedsamplas till 72 ppi (inte 108) vilket gör att knapptexten i vissa fall kan se pixlad ut.
Du kan komma runt detta genom att skapa en bild för knappen och placera en osynlig knapp över bilden.

 
Använda vektorformatet för ett bildspel

För panoraman, bildsekvenser, videoklipp, panoreringar, zoomningar och ljudskal
kan du ta med två olika resursuppsättningar. För att göra detta skapar du en undermapp som heter ”HD” i mappen med SD-resurserna. I HD-
mappen använder du högupplösta bilder med namn som är identiska med SD-resurserna. I panelen Folio Overlays länkar du till mappen med SD-
resurserna. Visningsprogrammet på iPad-enheter med SD-skärm använder en uppsättning resurser och visningsprogrammet på iPad-enheter med
HD-skärm använder resurserna i HD-mappen.

HD-resurserna för panorering och zoomning, bildsekvens och ljudskal måste ha dubbelt så stora dimensioner som SD-resurserna. Om en
bildsekvens i SD-format till exempel innehåller bilder i upplösningen 300 × 200 måste källfilerna i HD-format ha upplösningen 600 × 400.
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Överst på sidan

 
För att använda olika panoramaresurser för HD- och SD-modeller av iPad skapar du en HD-mapp som innehåller högupplösta bilder med
identiska namn som bilderna med lägre upplösning.

För videoklipp, panorering och zoomning kan du skapa en enda HD-mapp med flera högupplösta filer. Om din mapp med länkar till exempel
innehåller polarbear.jpg och video01.mp4, kan du skapa en HD-mapp i länkmappen med högupplösta versioner av filerna polarbear.jpg och
video01.mp4.

Observera att foliostorleken blir större om du tar med två resursuppsättningar för övertäckningstyperna.

Vi rekommenderar att du skapar två olika resursuppsättningar, i synnerhet för panorering och zoomning. Vanligtvis behöver du inte skapa separata
SD- och HD-versioner för övriga övertäckningstyper. Till exempel skapar vissa utgivare källfiler för bildsekvensövertäckningar som ligger
någonstans emellan SD- och HD-upplösning, till exempel bilder med ett effektivt ppi på 108. Om ett videoklipp med hög upplösning kan spelas
upp på en SD iPad finns det ingen anledning att skapa ett till videoklipp med låg upplösning.

Bygga artiklar med flera återgivningar

Håll texten skarp i rasterbildspel

Relaterade artiklar

Colin Fleming förklarar logiken och
processen för att skapa artiklar med flera
återgivningar.... Läs mer

http://goo.gl/4P6y9

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Bob Levine demonstrerar skillnaden mellan
att använda vektor- och rasteralternativ i
bildspel.... Läs mer

http://boblevine.us/digital-publishing-suite-...

av Bob Levine 
http://boblevine.us/

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Strukturera mappar för importerade artiklar

Överst på sidan

Skapa en mappstruktur för import av flera artiklar
Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar

Du kan använda kommandot Importera artikel i panelen Folio Builder för att importera artiklar från skrivbordet. När du importerar filer måste du
följa strukturreglerna och namngivningsreglerna för att bestämma vad som ska ingå i en folio.

Om du vill importera flera artiklar samtidigt skapar du en foliomapp som består av flera artikelmappar. När du väljer Importera flera artiklar
navigerar du till foliomappen som innehåller artikelundermappar.

Artikelmappar för folios med dubbel orientering måste innehålla två InDesign-dokument. Skapa ett dokument med suffixet _h (till exempel
artikel1_h.indd) och ett med suffixet _v (till exempel artikel_v.indd).

Artikelmappar för folios med enkel orientering får bara innehålla en InDesign-fil med suffixet _h eller _v.

Varje artikelmapp kan innehålla en PNG-fil med miniatyrbilder för innehållsförteckning (TOC). Om filen saknas skapas bilden av
innehållsförteckningen automatiskt. För att få bästa möjliga resultat bör du hellre placera dina bildresurser i en undermapp för länkar än i
artikelmappen för att undvika att en PNG-bild används i innehållsförteckningen av misstag.

Strukturera filer för DPS

Skapa en mappstruktur för import av flera artiklar
När du skapar en mappstruktur kan du ordna artikelfilerna på olika sätt. Filer som du länkar till i InDesign behöver inte finnas i artikelmappen – de
kan finnas i valfri mapp där InDesign kan hitta dem.

Använd enkla fil- och mappnamn. Undvik att använda specialtecken.

 
Exempelstruktur för filer 
A. Foliomapp B. Artikelmappar 

Om du importerar flera artiklar till en folio med enkel orientering, ska varje artikelmapp bara innehålla ett dokument. InDesign-filer måste
fortfarande ha suffixet _h eller _v i folios med enkel orientering. Du kan inte kombinera artiklar med enkel och dubbel orientering i en folio.

Bob Bringhurst visar hur man strukturerar
källfiler för folios på bästa sätt.... Läs mer

http://goo.gl/2N9gb

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Överst på sidan

 
Folio med enbart lodräta artiklar

Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar
Metadatafilen sidecar.xml är en valfri metod för att ordna artiklar och använda metadata när du importerar filer. Skapa en sidecar.xml-fil med
metadata för varje artikel med en textredigerare eller XML-redigerare. Spara sidecar.xml-filen i rotfoliomappen.

Observera att inte alla artikelegenskaper är tillgängliga i sidecar.xml-formatet just nu.

Ändra artiklarnas ordningsföljd med hjälp av generatorverktyget för sidecar.xml

Generatorverktyget för sidecar.xml

Johannes Henseler skapade ett verktyg som
genererar en sidecar.xml-fil. Han beskriver
hur du kan använda verktyget här.... Läs
mer

http://goo.gl/8bNpO

av Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Klicka på den här länken om du vill gå
direkt till generatorverktyget för
sidecar.xml.... Läs mer

http://goo.gl/APHme

av Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Du kan kopiera och klistra in följande text i en textredigerare och redigera den:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Article One</folderName>

<articleTitle>title</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>
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Giltiga värden för <isAd>, <isFlattenedStack> och <isTrustedContent> är true och false. Värdet för <isFlattenedStack> avgör om Endast vågrät
dragning ska aktiveras och värdet för <isTrustedContent> avgör om Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om
tillstånd) ska aktiveras för en HTML-artikel.

Giltiga värden för <smoothScrolling> är bland andra ”always”, ”portrait”, ”landscape” och ”never”. Standardvärdet är ”never”, vilket innebär att
rullning fäster vid sidor.

Giltiga <articleAccess>-värden är Kostnadsfri, Räknad och Skyddad.

Du kan använda antingen <byline> eller <author> för Byline-metadata.

För <section>-poster anger du en teckensträng, till exempel ”Livsstil”. Avsnittsvärden är endast giltiga för folios för v23 eller senare.

Ordningen på <entry>-avsnitten bestämmer ordningen på artiklarna i projektet när du skapar projektet eller när du uppdaterar det. Om
mappnamnet för en artikel inte visas i sidecar-filen, placeras den nedanför de som visas i listan. Ordningen för objekten inom varje <entry> är
betydelselös.

Importera flera artiklar med sidecar.xml

1. Skapa en sidecar.xml-fil med metadata för varje artikel med en textredigerare eller XML-redigerare.

2. Spara sidecar.xml-filen i rotfoliomappen.

3. Välj en folio i panelen Folio Builder och välj Importera artikel i panelmenyn. Välj Importera flera artiklar i dialogrutan Importera artikel, ange
mappen som innehåller sidecar.xml-filen och klicka på OK.

Uppdatera artikelegenskaper med sidecar.xml
Om du använder filen sidecar.xml för att uppdatera artikelns metadata eller ändra ordning på artiklarna, kan du använda panelen Folio Builder för
att importera filen sidecar.xml.

Denna metod fungerar endast för folios som överförs till servern, inte för lokala folios.

1. Skapa eller redigera filen sidecar.xml för din folio. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

2. Kopiera eller flytta filen sidecar.xml till en egen mapp.

3. Gå till panelen Folio Builder, öppna folion som du vill redigera och välj Importera artikel på panelmenyn.

4. Välj Importera flera artiklar, ange mappen där filen sidecar.xml finns och klicka på OK.

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>kostnadsfri</articleAccess>

<section>avsnittsnamn</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Article Two</folderName>

<articleTitle>article 2</articleTitle>

<byline>byline</byline>

<kicker>kicker</kicker>

<description>description</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>räknad</articleAccess>

<section>avsnittsnamn</section>

</entry>

</sidecar>
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Lista över DPS-funktioner som stöds

Överst på sidan

Överst på sidan

Dessa tabeller visar vilka funktioner som stöds.

= stöds

= stöds inte

= ej helt implementerat eller stöds delvis

 

Typer av visningsprogram

Visningsprogram för iPad och iPhone: Skapa DPS-innehåll för iPad och Skapa DPS-innehåll för iPhone

Visningsprogram för Android/visningsprogram för äldre Android-versioner: Bygga DPS-appar för Android-visningsprogram

Visningsprogram för Windows Store: Bygga DPS-appar för Windows Store

Webbvisningsprogram/visningsprogram för artikel: Använda delning via sociala medier

Förhandsvisning på dator (Adobe Content Viewer för dator): Förhandsvisa folios och artiklar

Artikelfunktioner

 Biblioteket visas för närvarande alltid i stående orientering. Det innebär att folios med dubbel orientering öppnas i stående orientering i
visningsprogram för Android-plattformen och inte kan roteras.

 För visningsprogram för Android-plattformen stöder HTML-artiklar inte hyperlänkar eller pekning för att visa navigeringsfält för tillfället. 

 Nypning och zoomning stöds för artikelformaten PDF, PNG och JPEG i visningsprogram för Android-plattformen. Alla övriga visningsprogram har
endast stöd för nypning och zoomning i PDF-artikelformat.

 PDF-artiklar överförs automatiskt som PNG-bilder till webbvisningsprogrammet.

 Delning via sociala medier fungerar endast för appar med flera folios. Adobe Content Viewer saknar stöd för delning via sociala medier.

 Bokmärken är inte aktiverade i Adobe Content Viewer eller i appar med en enstaka folio.

 iPad iPhone Android-
plattformen

Windows
Store

Web
Viewer

Förhandsvi
sning på

dator

För äldre
Android-
versioner

Folios med enkel eller
dubbel orientering

Endast vågrät dragning
(separerade artiklar)

HTML-artiklar   

Nyp och zooma sida

Artiklar med mjuk
rullning

Delning via sociala
medier
(webbvisningsprogram)

Bokmärken (favoriter)

Aktiva zoner

Högerkantsbindning

1

2

3 4

5

6

1

2

3

4

5

6
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Visningsfunktioner

 iPad iPhone Android-
plattformen

Windows
Store

Web
Viewer

Förhandsvi
sning på

dator

För äldre
Android-
versioner

App med
flera folios   

App för
enstaka
utgåva/Sing
le Edition-
licens

  

Plattform:
folios med
köp i appen

  

Plattform:
prenumerati
on

  

Direkttillstån
d
(Enterprise)

  

Anpassat
HTML-
bibliotek

  

Anpassade
navigeringsi
koner och
butik

  

Hämtning
av bibliotek
i
bakgrunden

  

Progressiv
hämtning
(visa folio
under
hämtning)

  

Återgivning
ar   

USB
Förhandsvis
a på enhet

  

Automatisk
arkivering   

Dragning
med två
fingrar

  

Filter   

Avsnitt   

Push-
meddeland
en

  

Analysdata   

1 1

2

3 3
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 Kräver v2-direkttillståndsservrar (v1 stöds inte).

 Återgivningar i visningsprogram för Android-plattformen stöds för närvarande endast för kostnadsfria folios.

Endast Mac OS.

Funktioner för interaktivitet

 Formatet goto:// stöds inte i AIR-baserade visningsprogram.

 Stödet för panoramaövertäckningar har tagits bort. Det finns inga planer på att lägga till stöd för panoraman för andra plattformar än iOS.

 Bakgrundsljud stöds inte ännu i Windows-visningsprogrammet.
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Översikt över interaktiva övertäckningar
Skapa och redigera interaktiva objekt med panelen Folio Overlays. Öppna panelen Folio Overlays genom att välja Fönster > Tillägg > Folio
Overlays (InDesign CS5/CS5.5) eller Fönster > Folio Overlays (InDesign CS6).

Varför kallas interaktiva objekt för övertäckningar? När du skapar en folio komprimeras alla icke-interaktiva objekt på en sida till en enda bild i
PDF-, JPG- eller PNG-format beroende på artikelns formatinställningar. Om du maskerar eller täcker interaktiva övertäckningar som placeras i
dokumentet, visas övertäckningarna ovanpå layouten i folion. Bara en annan övertäckning kan maskera en övertäckning.

 
De interaktiva objekten visas ovanpå de icke-interaktiva objekten.

Olika sätt att skapa övertäckningar

Du skapar olika övertäckningar på olika sätt.

För bildspel, hyperlänkar, ljud och video, panorerings- och zoombilder och rullningsbart innehåll skapar eller monterar du objekten i InDesign-
dokumenten och ändrar inställningarna med panelen Folio Overlays.

För bildsekvenser, panoraman och webbinnehållsövertäckningar ritar du en rektangelram som platshållare eller monterar en bild som kan
användas som förhandsvisning. Markera den sedan och använd panelen Folio Overlays för att ange källa och ändra inställningar.

 
När du väljer ett flerlägesobjekt visas bildspelsinställningarna på panelen Folio Overlays.

Upprätthålla kontinuiteten i interaktiva objekt

När du använder samma övertäckning i både vågräta och lodräta layouter, vill du att övertäckningen ska vara i samma skick när användaren
roterar den mobila enheten. Om till exempel bildspelet visar den tredje bilden, ska den tredje bilden också visas när användaren vrider enheten.

För de flesta övertäckningar krävs inga åtgärder för att upprätthålla kontinuiteten. Använd samma källfiler och övertäckningsinställningar. För
bildspel använder du samma objektnamn på panelen Objektlägen för flerlägesobjekt i vågräta och lodräta layouter. Kontrollera även att de enskilda
lägesnamnen är identiska i de båda layouterna.

Videointroduktion till panelen Folio Overlays, del I

Rufus Deuchler visar hur man använder
panelen Folio Overlays för att skapa
knappar, hyperlänkar och bildspel.... Läs
mer

av Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

67

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/introduction-to-the-overlay-creator-panel-in-indesign-cs555-part-1/
http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/introduction-to-the-overlay-creator-panel-in-indesign-cs555-part-1/
http://rufus.deuchler.net/
http://rufus.deuchler.net/


  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Videointroduktion till panelen Folio Overlays, del II

Adobe rekommenderar även
Felsöka interaktiva övertäckningar

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...
Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Rufus Deuchler visar hur man använder
panelen Folio Overlays för att skapa
panoraman, webbinnehållsövertäckningar,
bildpanoreringar och rullningsbara ramar....
Läs mer

http://tv.adobe.com/watch/csinsider-design/in...

av Rufus Deuchler 
http://rufus.deuchler.net/

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Flerlägesobjekt

Hyperlänkar

Knappar

Ljud

Video

Fler interaktiva övertäckningar

Animering

Vissa hyperlänkar

Vissa knappfunktioner

Andra funktioner som inte stöds

InDesign innehåller många interaktivitetsfunktioner för export till SWF och PDF. Vissa – men inte alla – funktioner finns det stöd för vid digital
publicering.

Interaktivitetsfunktioner som stöds

Använd flerlägesobjekt när du skapar bildspel.

Skapa hyperlänkar för URL, e-post och navigering.

Det finns bara stöd för händelsen Om Släpp. Du kan använda flera knappfunktioner. Knappfunktioner spelas upp i följd, inte samtidigt.
De hyperlänksfunktioner som stöds är bland andra Gå till första sidan, Gå till sista sidan, Gå till URL-adress, Ljud, Video och Gå till sida. De
bildspelsåtgärder som stöds är bland andra Gå till nästa läge, Gå till föregående läge och Gå till läge.

Monterade MP3-filer spelas upp. Du kan för närvarande inte direktuppspela ljud eller göra ljudslingor.

Videofiler som stöds (mp4 med h.264-kodning) spelas. Du kan för närvarande inte göra videoslingor. Om du vill direktuppspela video ska
du använda en webbinnehållsövertäckning eller en HTML-artikel.

Du kan också skapa webbinnehållsövertäckningar, bildsekvenser, panorerings- och zoombilder, panoraman och
rullningsbara ramar.

Interaktivitetsfunktioner som inte stöds

Animerade objekt separeras när artikeln skapas. Ett sätt att komma runt detta är att exportera ett animerat InDesign-dokument i FLA-
format och använda plug-in-programmet CreateJS i Flash Professional CS6 för att exportera en HTML5-fil. Sedan kan du använda den här
HTML5-filen som webbinnehållsövertäckning. Många utgivare använder Adobe Edge för att skapa animeringar.

Hyperlänkar för Textankarpunkt och Delat mål stöds inte.

Funktionerna Gå till mål, Gå till nästa sida, Gå till föregående sida och Visa/dölj-knappar stöds inte. Händelserna Vid
klickning och Vid överrullning stöds inte.

Bokmärken, korsreferenser och sidövergångar stöds inte.

Adobe rekommenderar även
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Källfiler

När du skapar källresurserna för övertäckningar underlättar det att förstå vilka övertäckningar som är omsamplade (komprimerade) och vilka
som helt enkelt överförs obearbetade. Källresurserna för bildspel, rullningsbara ramar och knappar samplas om som PNG-bilder. Du kan
använda vilket bildformat som helst för dessa övertäckningar.

Källresurserna för panoraman, bildsekvenser, bildpanoreringar, zoomningar och ljudskal samplas inte om utan överförs obearbetade. Använd
bildformaten JPEG eller PNG för dessa övertäckningar. Om du vill minimera filstorleken använder du JPEG-bilder med medelstor
komprimering (50–80 %) för källfilerna. Använd bara PNG-bilder om bilderna innehåller genomskinlighet. Genom att komprimera
övertäckningsbilder och video kan du minska storleken på folion avsevärt.

Om källartikelfilerna har samma storlek som folion skapar du källfiler för panoraman, bildsekvenser, textbunden video, panorerings- och
zoombilder eller ljudkontroller med exakta dimensioner i pixlar och 72 ppi. Om källfilerna har en annan storlek än folion, till exempel om
1 024 × 768-artiklar används i en 2 048 × 1 536-folio, kan du skapa PDF-artiklar med flera definitioner för både SD och HD iOS-enheter. Se
Skapa PDF-artiklar med flera definitioner för iOS-enheter.

I Photoshop och Illustrator är kommandot Arkiv > Spara för webben användbart när du sparar bildfiler med speciella pixelmått.

Om du skapar övertäckningar som kräver mycket minne kan visningsprogrammet bli betydligt långsammare när dessa övertäckningar ska
läsas in. Om det är möjligt ska du sprida ut dessa övertäckningar i din design, för att undvika att flera övertäckningar ska läsas in samtidigt.
Om du till exempel har två artiklar med kapslade övertäckningar i bildspel kan du placera en annons eller en enkel artikel mellan de två
artiklarna.
Ge dina övertäckningar beskrivande namn när detta är möjligt för att underlätta tolkningen av analysdata. Du kan till exempel använda
namnet ”Twitter-länk” i stället för ”Knapp 4” och ”Fotbollsbildspel” i stället för ”flertillståndsobjekt 2”.
Om du placerar PDF-filer i ditt bildspelsläge eller i rullningsbart raminnehåll bör du använda icke-separerade PDF-filer av version 1.4 eller
senare för att motverka att oönskade vita linjer uppstår. 

Konfiguration

Skapa en separat mapp för övertäckningsfiler för panoraman, bildsekvenser, ljudskal och lokala webbinnehållsövertäckningar. Länka till
mappen med panelen Folio Overlays. Om du vill skapa en folio som använder olika resurser för SD och HD iOS-enheter skapar du en
undermapp för HD med filer som använder samma namn som SD-resurserna. Länka till den mapp som innehåller SD-resurserna.

Se till att de interaktiva objekten inte hamnar i utfallsområdet. Se till att interaktiva objekt finns inom sidstorleksområdet.

Tips och riktlinjer

När du arbetar med övertäckningar kan du göra interaktiva paneler mer tillgängliga genom att välja Fönster > Arbetsyta > Interaktiv (InDesign
CS5/CS5.5) eller Fönster > Arbetsytor > Digital publicering (InDesign CS6 eller senare).

Använd en konsekvent metod så att användarna vet vilka objekt som är interaktiva. Du kan till exempel skapa förhandsvisningar som
använder ikoner för att ange olika typer av interaktivitet.

När du monterar övertäckningsfiler i InDesign är det ramstorleken som bestämmer var du kan trycka för att aktivera interaktivt innehåll.

Du kan bädda in övertäckningar med rullningsbara ramar och bildspel. Du måste använda ett trick med förankrade ramar för att kunna bädda
in bildspel i bildspel. Mer information finns i den kostnadsfria appen DPS Tips.

Interaktivt innehåll har endast stöd för grundläggande genomskinlighetseffekter som Opacitet och Multiplicera. Övertoningslägen stöds inte.

Ibland vill du att en bild ska visas över övertäckningen, t.ex. en mask för en video. Detta gör du genom att skapa en ”falsk” övertäckning.
Exempel på detta trick finns i den kostnadsfria appen DPS Tips av Bob Bringhurst eller i Skapa superövertäckningar av Johannes Henseler
(båda på engelska).

Adobe rekommenderar även
Felsöka interaktiva övertäckningar

Interaktivitetsfunktioner som stöds
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Hyperlänk- och knappövertäckningar

Överst på sidan

Skapa länkar med panelen Knappar
Skapa länkar med panelen Hyperlänkar
Skapa länkar till andra artiklar
Skapa relativa navto-hyperlänkar
Skapa navto-hyperlänkar för HTML-artiklar
Skapa goto-länkar till anpassade ikoner
Länka till resurser i mappen HTML-resurser
Skapa länkar till externa appar och tjänster
Bestämma utseende på hyperlänkar och bildspel i visningsprogrammet

Du kan använda panelerna Hyperlänkar eller Knappar om du vill skapa länkar som går till webbplatser, andra artiklar m.m. Alla knappåtgärder och
hyperlänkstyper stöds inte i folios.

Hyperlänksövertäckningar stöds i rullningsbara ramar och bildspel, men inte andra övertäckningar.

Skapa länkar med panelen Knappar
Använd panelen Knappar om du vill skapa länkar till den första eller sista sidan i ett dokument eller till en annan artikel.

1. Skapa objektet som ska användas som knapp i InDesign.

Om du till exempel vill att knappen ska hoppa till en webbplats, skapar du en textram eller monterar en bild.

2. Öppna panelen Knappar (Fönster > Interaktivt > Knappar), markera objektet och klicka på ikonen Konvertera objekt till knapp.

3. Välj Vid släppning för Händelse.

Vid släppning är den enda knapphändelse som går att använda.

4. Klicka på plustecknet bredvid Makron och välj en åtgärd.

 
Knappfunktioner som stöds 
A. Funktioner för hyperlänksknappar som stöds B. Funktioner för bildspelsknappar som stöds 

De hyperlänksfunktioner som stöds är bland annat Gå till första sidan, Gå till sista sidan, Gå till nästa sida, Gå till föregående sida, Gå till
URL-adress, Ljud, Video och Gå till sida. Funktionerna Gå till nästa läge, Gå till föregående läge och Gå till läge stöds för bildspel.

Använd inte åtgärden Gå till mål för att hoppa till en annan artikel. Använd i stället åtgärden Gå till URL-adress med ett navto-format.

5. Lägg till fler knappfunktioner, om det behövs.

Funktioner spelas upp i ordningsföljd. Om den första funktionen t.ex. används för att spela upp en video och den andra funktionen för att
visa ett annat bildspel spelas videon upp innan bildspelet visas.
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Överst på sidan

URL-adress

Obs!

E-post

Sida

Öppna i folio

Öppna i enhetens webbläsare

Obs!

Överst på sidan

Skapa länkar med panelen Hyperlänkar
I InDesign kan du använda panelen Hyperlänkar när du vill lägga till hyperlänkar. Hyperlänkar är särskilt användbara för text. Om du vill att en ram
ska bli en hyperlänk bör du använda panelen Knappar i stället för panelen Hyperlänkar. Knappar är mer flexibla och bryts inte lika lätt.

1. Markera ramen eller texten som du vill använda som hyperlänk.

2. Öppna panelen Hyperlänkar (Fönster > Interaktivt > Hyperlänkar).

3. Välj Ny hyperlänk på panelmenyn på panelen Hyperlänkar.

4. Avmarkera Delat mål.

Med Delat mål kan du namnge och återanvända hyperlänkar, men det är bäst att undvika det här alternativet i DPS.

5. Ange något av följande alternativ på menyn Länka till och klicka på OK:

När någon trycker på en URL-hyperlänk visas en webbsida (http://), ett App Store-program (itms://), ett Amazon Appstore-
program (amzn://) eller en annan artikel (navto://).

Exempel: http://www.adobe.com

När du länkar till webbplatser ska du skriva hela URL-adressen, även ”http://”.

När du länkar till en iTunes-URL ska du avmarkera Öppna i folio på panelen Folio Overlays. Annars visas felmeddelandet ”Kan inte
öppna sidan” när någon knackar på hyperlänken. Om du använder formatet itms:// eller amzn:// för att länka till en butiksapp ska du också
inaktivera Öppna i folio.

En navto://-hyperlänk hoppar till en annan artikel eller en annan sida i den artikeln. Skriv navto:// följt av artikelnamnet som det visas på
panelen Folio Builder. Använd artikelnamnet, inte artikelns titel. Om du vill ta med sidnumret lägger du till # följt av ett nummer. Men tänk på
att den första sidan är 0, så om du lägger till #2 sker hoppet till sidan 3.

Exempel: navto://nyhetsartikel

Exempel: navto://nyhetsartikel#2 (hoppar till sidan 3)

Om användaren knackar på hyperlänken E-post startar e-postprogrammet med fältet Till ifyllt.

Om användaren trycker på en sidhyperlänk görs ett hopp till en annan sida i artikeln. Använd inte det här alternativet för att hoppa till
en annan artikel.

Det går inte att använda hyperlänken Textankarpunkt.

6. Om du vill ändra inställningar för hyperlänkar markerar du objekten och anger sedan inställningarna på panelen Folio Overlays:

Visa innehållet i en webbvy i visningsprogrammet. Avmarkera alternativet om du länkar till URL:er av typen iTunes, itms://,
eller amzn://.

Visa innehållet utanför visningsprogrammet i den mobila enhetens webbläsare, till exempel Safari på iPad.
Markera Fråga först om du vill att en fråga ska visas när användaren trycker på länken. Det här alternativet är inaktiverat om Öppna i folio är
valt.

Inställningarna på panelen Folio Overlays går inte att använda för texthyperlänkar. Du kan inte ändra inställningar för texthyperlänkar.
De anges som standard till Öppna i folio.

Mer information om hur du skapar hyperlänkar finns i Skapa hyperlänkar i Hjälp om InDesign CS5/CS5.5.

Skapa länkar till andra artiklar
Folioartiklar lagras på en server, så alla länkar som anger en sökväg till en InDesign-fil bryts när de förhandsvisas. Använd navto-formatet när du
länkar till andra artiklar.

När du skapar en knapp eller hyperlänk kan du ersätta ”http://” med ”navto://” i URL-fältet. Ange sedan namnet på målartikeln så som det visas på
panelen Folio Builder. Använd artikelnamnet, inte artikelns titel. Giltiga navto-format är bland andra navto://[artikelnamn] och
navto://[artikelnamn]#n. Om du lägger till #n anges ett sidnummer. Den första sidan i dokumentet har nummer 0, så ange #2 om du vill
hoppa till sidan 3.
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Obs!

Överst på sidan

Överst på sidan

Hoppa till HTML-artiklar

 
Hoppa till sidan 3 i en annan artikel

Navigeringsexempel

navto://biking

navto://biking#2 (hoppar till sidan 3 i cykelartikeln)

Om du har använt en tidigare version av verktygen för att skapa en navto-länk med hjälp av ett mappnamn eller artikelnamn som inte är
detsamma som målartikelns namn, så bryts länkarna. Navto-länkarna kan du åtgärda genom att ändra namn på artikeln (namnet, inte titeln) eller
redigera navto-länkarna så att de pekar på artikelnamnet som det visas på panelen Folio Builder.

Skapa relativa navto-hyperlänkar
Utgåva v30 innehöll nya relativa alternativ för artiklar och sidnavigering. Observera att relativa navto-format bara stöds i v30-appar eller senare
appar men du kan använda alla folioformat (v20 eller senare). Relativa navto-länkar stöds i iOS- och Windows Store-visningsprogrammen, men
stöds ännu inte i det inbyggda Android-visningsprogrammet eller Web Viewer.

Du kan använda olika relativa navto://-format för att hoppa till nästa, föregående, första eller sista artikeln. En knapp med funktionen
navto://relative/first hoppar till exempel till den första artikeln i folion. Giltiga format är första, sista, nästa, föregående och aktuell. Du kan även
hoppa till en viss artikel i förhållande till dess placering i folion, till exempel till den femte artikeln.

Exempel: navto://relative/last (hoppar till den sista artikeln i folion)

Exempel: navto://relative/last#last (hoppar till den sista sidan i den sista artikeln i folion)

Exempel: navto://relative/4 (hoppar till den femte artikeln i folion)

Exempel: navto://relative/4#2 (hoppar till den tredje sidan i den femte artikeln i folion)

Formatet ”aktuell” är särskilt praktiskt att använda för sidnavigering. Du kan använda #previous, #next, #first och #last och du kan hoppa till en viss
sida genom att till exempel använda #3 för att hoppa till sidan 4 i artikeln.

Exempel: navto://relative/current#previous (hoppar till föregående sida i artikeln)

Exempel: navto://relative/current#last (hoppar till sista sidan i artikeln)

Exempel: navto://relative/current#3 (hoppar till den fjärde sidan i den aktuella artikeln)

I artiklar med mjuk rullning kan du använda decimaler eller procenttal för att hoppa till en specifik position.

Exempel: navto://myarticle#3.3 (hoppar till en specifik plats i artikeln med mjuk rullning och visar den nedersta delen av sidan 4 och den
översta delen av sidan 5)

Exempel: navto://myarticle#50% (hoppar till mitten av artikeln med mjuk rullning)

Du kan utöka dessa relativa navto-funktioner genom att skapa en webbinnehållsövertäckning eller HTML-artikel som har åtkomst till API:t för
inläsning. Du kan till exempel skicka en fråga till folion för att identifiera information om hur många artiklar folion innehåller eller hur många sidor
en artikel innehåller. Du kan sedan visa den här informationen eller använda den på något annat sätt i övertäckningen eller HTML-artikeln. Mer
information finns i Nya API:er och funktioner i r30 i DPS Developer Center.

Skapa navto-hyperlänkar för HTML-artiklar
När du skapar en URL-baserad hyperlänk eller knapp kan du använda ”navto://” om du vill hoppa till en annan artikel. Navto är särskilt användbart
om du vill hoppa till HTML-artiklar.  

Skriv navto:// följt av HTML-artikelnamnet (inte artikelns titel).

Exempel: navto://nyhetsartikel
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Hoppa till en ankarpunkt i HTML-artiklar

Obs!

Hoppa till en InDesign-artikel från en HTML-artikel

Hoppa från HTML till HTML

Överst på sidan

Överst på sidan

InDesign-källdokument

HTML-artikel

Webbinnehållsövertäckning

Obs!

Överst på sidan

Du kan inte hoppa till en specifik sida i en HTML-artikel, men du kan hoppa till en ankarpunkt genom
att skriva navto://<mappnamn>#<namn på ankarpunkt>.

Exempel: navto://nyhetsartikel#del4

Du definierar en ankarpunkt i en HTML-fil genom att öppna HTML-filen i en textredigerare. Navigera till den text du vill ska fungera som
ankarpunkt och omslut texten med ett märkord för ankarpunkt, till exempel ”Detta är del 4 av artikeln”.

Använd navto-formatet om du vill skapa en hyperlänk från en HTML-artikel till en InDesign-
artikel. Exempel:
<a href="navto://nyhetsartikel">Se Nyhetsartikeln</a>

Du kan också navigera till sidor i en InDesign-artikel genom att lägga till sidnumret efter dokumentnamnet. Den första sidan i dokumentet har
nummer 0, den andra sidan har nummer 1 och så vidare. Exempel:
<a href="navto://Cycling#3">Gå till sidan 4 i cykelartikeln</a>

Använd navto-formatet om du vill hoppa från en HTML-artikel till en annan med hjälp av mappnamnet. Exempel:
<a href="navto://nyhetsartikel">Se Nyhetsartikeln</a>

Skapa goto-länkar till anpassade ikoner
Du kan skapa knappar som tar användaren till biblioteket, listan över avsnitt eller den senast visade vyn (bakåtknapp). Använd något av följande
goto://-format för en knappfunktion:

goto://ApplicationViewState/library

goto://ApplicationViewState/sections

goto://FolioNavigation/lastview

Dessa goto://-format stöds inte i det äldre AIR-baserade visningsprogrammet för Android. För närvarande stöds endast formaten ”library” och
”lastview” i det inbyggda Android-visningsprogrammet.

Om du har ett Enterprise DPS-konto kan du använda goto-formatet för att skapa länkar från artiklar till det HTML-innehåll som är kopplat till
anpassade ikoner. Du kan till exempel använda DPS App Builder för att skapa anpassade ikoner för ”Butik”, ”Hjälp” och ”Villkor”. Dessa knappar
visas i visningsprogrammets bibliotek. Använd följande format för att skapa en knapp i en artikel som öppnar HTML-innehållet för dessa
anpassade ikoner:

goto://ApplicationViewState/[label]

Knappfunktionen goto://ApplicationViewState/Store skulle till exempel kunna öppna HTML-butiken – på exakt samma sätt som om
användaren trycker på den anpassade butiksikonen i biblioteket.

Använd DPS App Builder för att skapa anpassade ikoner och ange etiketter. Se Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

Länka till resurser i mappen HTML-resurser
Du kan skapa en hyperlänk eller knapp som visar en lokal HTML-, bild- eller PDF-fil i webbläsaren i visningsprogramappen.

1. Lägg till en mapp som innehåller den lokala HTML-filen i mappen HTMLResources.

Se till att mappen HTMLResources ingår i folion. Se Importera HTMLResources-mapp.

2. Skapa en länk för att visa HTML-filen i webbläsaren i appen:

Gå till URL-fältet för en hyperlänk eller knapp och skriv sökvägen utan http://, navto:// eller något annat prefix.
Exempel:

HTMLResources/Cartoons/train1.html

Ange platsen från en HTML-artikel. Exempel:

<a href=”../HTMLResources/Cartoons/train1”>Se galleriet med tågserier</a>

Webbinnehållsövertäckningar är kapslade två lager djupare än en HTML-artikel. Exempel:

<a href=”../../../HTMLResources/Cartoons/train1”>Se galleriet med tågserier</a>

Bäst resultat får du om du undviker blanksteg och specialtecken i HTML-mappar och filer. Använd den korrekta HTML-koden för
blanksteg om du vill skriva ett blanksteg i ett mapp- eller ett filnamn. Använd till exempel ”Tecknade%20filer” för en mapp med namnet
”Tecknade filer”.
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Obs!

Överst på sidan

Windows

Mac OS

Skapa länkar till externa appar och tjänster
Du kan skapa en länk som skickar ett e-postmeddelande (mailto:), ett textmeddelande (SMS) eller ringer ett nummer (tel:) från en iPhone-artikel.
Du kan också skapa länkar som öppnar YouTube-appen eller en iTunes-låt eller ett -album. Mer information om vilka format som krävs för iPad
finns i URL-schemareferens för Apple (på engelska).

Läs James Lockmans artikel Skicka e-post och bilagor från DPS-publikationer (på engelska) om du vill se hur du skapar avancerade e-postlänkar
(mailto:).

Om du anger valfritt URL-schema när du använder DPS App Builder för att skapa en app kan du länka till den appen från en annan app eller när
den visas från en webbsida i Safari för mobilen. Se Panelen Viewer Details (Information om visningsprogrammet).

Varje gång du skapar en länk till en extern app eller tjänst markerar du knappen och väljer alternativet Öppna i enhetens webbläsare på
panelen Övertäckningar.

Bestämma utseende på hyperlänkar och bildspel i visningsprogrammet
När användarna bläddrar genom en folio på den mobila enheten, är de lodräta och vågräta sidor de ser rastrerade bilder av respektive InDesign-
sida. De sidminiatyrer som visas när användaren knackar på knappen Bläddra eller använder navigeringslisten längst ned på den mobila enheten
är också rastrerade bilder. Du kan bestämma utseendet på hyperlänkarna och bildspelen i dessa rastrerade bilder.

Du bestämmer utseendet på hyperlänkar och bildspel genom att skapa en config-textfil och spara den i InDesign-programmappen. Med den här
filen, som heter NativeOverlays.config, kan du ta med eller dölja interna hyperlänkar och bildspel.

1. Öppna en textredigerare.

2. Lägg till en eller flera av följande rader.

(”Asset” är huvudsidorna, ”Thumbnails” är bläddringsikonbilder och ”Scrubbers” är bilder som visas när användaren drar i navigeringslisten.)

SuppressOverlayTypesForAssets: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForThumbnails: <slideshow, hyperlink>

SuppressOverlayTypesForScrubbers: <slideshow, hyperlink>

ResetHyperlinksToTopState: <ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetHyperlinksToTopState innebär att en knapp med funktionen Gå till URL visar läget [Normal] i stället för läget [Click].

ResetSlideshowsToTopState: < ThumbnailPass, ScrubberPass, AssetPass, All>

ResetSlideshowsToTopState återställer flerlägesobjekt till det översta läget för flerlägesobjektet i InDesign-dokumentet. Om du döljer
övertäckningar tillämpas inte inställningarna för återställning.

Om ResetHyperlinksToTopState och ResetSlideshowsToTopState inte anges, återställs standardbeteendet till de översta lägena för både
bildspel och hyperlänkar.

Exempel:

SuppressOverlayTypesForAssets: slideshow 
SuppressOverlayTypesForThumbnails: hyperlink 
SuppressOverlayTypesForScrubbers: slideshow, -hyperlink 
ResetHyperlinksToTopState: All 
ResetSlideshowsToTopState: ThumbnailPass, ScrubberPass

Om du skriver ett minustecken före typen av övertäckning, döljs inte den övertäckningstypen.

3. Spara filen med namnet NativeOverlays.config.

4. Flytta filen NativeOverlays.config till InDesign-programmappen på något av följande sätt:

Flytta config-filen till samma nivå som filen InDesign.exe.

Välj programikonen för Adobe InDesign CS5, högerklicka och välj Visa paketets innehåll. Flytta config-filen till mappen Innehåll >
MacOS.
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Bildspelsövertäckningar

Obs!

Du skapar bilder till ett bildspel på panelen Objektlägen. Varje läge, eller bild, kan innehålla flera objekt. Om du till exempel vill att olika textramar
ska visas för olika bilder, kombinerar du bild- och textramen på samma läge.

Bildspelslägen stöder alla interaktiva övertäckningar förutom för bildspel.

 
Skapa ett bildspel med panelen Objektlägen

Lösning för aktiveringspunkter för knappar

Bildspelsbilder konverteras till PNG-bilder i folion.

Du kan i dagsläget inte få ett bildspel att spelas upp i helskärmsläge utan att använda dig av HTML.

1. I InDesign skapar du ett bildspel på panelen Objektlägen (Fönster > Interaktivt > Objektlägen). (Mer information finns i ”Skapa ett bildspel
med flerlägesobjekt” i hjälpen till InDesign.)

När du skapar ett flerlägesobjekt infogar du bilder, justerar dem i en artikel och konverterar artikeln till ett flerlägesobjekt.

2. Ange ett objektnamn på panelen Objektlägen.

När flerlägesobjekt i vågräta och lodräta dokument har både samma objektnamn och enskilda lägesnamn upprätthålls kontinuiteten när
användaren vrider på sin iPad. Med ett beskrivande namn blir det dessutom enklare att förstå analysrapporter.

Undvik fel genom att inte använda skiljetecken eller utökade tecken i objektnamnet eller objektlägesnamnet.

3. Skapa navigeringsknappar som bläddrar genom lägena i flerlägesobjektet.

Du refererar till en särskild bild med funktionen Gå till läge. Använd Gå till nästa läge och Gå till föregående läge om du vill navigera genom
bilderna.

Panelen Exempelknappar i InDesign innehåller ett bibliotek med navigeringsknappar. Om du använder exempelknapparna ska du ta bort
den befintliga funktionen och ersätta den med funktionen Gå till nästa läge eller Gå till föregående läge.

Hur skapar man knappar med
aktiveringspunkter om knappen Visa/Dölj
inte stöds i DPS-artiklar? Bob Bringhurst
visar en lösning.... Läs mer

http://goo.gl/eMVjF

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Bidra med din expertis till
Adobe Community Help
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Autospela

Tryck för att spela upp/pausa

Fördröjning

Intervall

Spela upp

Slinga

Stoppa vid sista bild

Övertoning

Dra för att ändra bild

Stoppa vid första/sista bild

Dölj före uppspelning

Spela upp i omvänd ordning

Exportformat i PDF-artiklar

4. Om du vill att knappens utseende ska ändras när användaren knackar på den, klickar du på [Click] under Utseende och ändrar utseendet.

Om en knapp använder funktionen Gå till läge visas läget [Click] när det angivna läget väljs. Lägesknappen [Normal] kan till exempel ha en
svart ram och läget [Click] ha en röd ram. Den röda ramen visas när användaren knackar på knappen på en iPad. (Läget [Rollover] går inte
att använda på mobila enheter.)

5. Om du vill ändra bildspelsinställningar väljer du flerlägesobjektet och anger följande inställningar på panelen Folio Overlays:

När detta alternativ väljs börjar bildspelet att spelas upp när användaren bläddrar till den sidan.

När du väljer det här alternativet kan användarna knacka för att spela upp och göra en paus i ett bildspel
som körs automatiskt. Dubbelknackning återställer bildspelet.

Om du väljer Autospela kan du ange hur lång tid som ska gå från det att sidan läses in och att bildspelet startar. Ange ett
värde mellan 0 och 60 sekunder.

Om du väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa bestämmer värdet på Intervall hur länge varje bild visas.

Om du varken väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa kan du ange hur många gånger som bildspelet ska spelas
upp. Det här alternativet är nedtonat om du väljer Slinga.

Om du varken väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa kan du välja Slinga om du vill spela upp bildspelet löpande tills
användaren dubbelknackar på bildspelet eller byter sida.

Om du väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa ska du välja Stoppa vid sista bild om du vill stoppa vid den
sista bilden i bildspelet i stället för vid den första.

När du väljer det här alternativet får du en övertonad övergång till nästa bild. Standardvärdet är 0,5 sekunder. Du kan ange ett
värde mellan 0,125 sekunder och 60 sekunder. Det här värdet gäller för både automatisk uppspelning och bildspel där användaren flyttar
framåt manuellt.

När du aktiverar det här alternativet kan användaren dra för att flytta från bild till bild.

Den här inställningen bestämmer om bildspelet ska stanna eller fortsätta när det kommer till den sista bilden
vid uppspelning framåt eller kommer till den första bilden vid uppspelning bakåt. Det här alternativet påverkar bara dragning.

När detta alternativ väljs förblir bildspelet dolt tills användaren knackar på en knapp för att visa en bild.

När du aktiverar det här alternativet spelas bilderna i bildspelet upp i omvänd ordning.

Om ditt bildspel visas i en artikel som använder PDF-format kan du välja bitmapp eller vektor. Det är särskilt
praktiskt att välja vektor när du skapar en enstaka folio för både SD och HD iPad-enheter eller iPhone-telefoner. Vektoralternativet ger
skarpare text när folion visas på en HD iOS-enhet, men det tar ett tag att läsa in. Bäst resultat får du om du använder vektor för bildspel
med mycket text och raster för bildbaserade bildspel eller när du skapar separata renderingar för SD och HD iOS-enheter. Rastrerade
bildspel samplas inte om till upplösningar högre än 72 ppi.

När du kopierar flerlägesobjektet till ett annat dokument, byter objektet namn. ”Sjögurkor” blir till exempel ”Sjögurkor2”. Om du vill upprätthålla
kontinuiteten när enheten vrids, måste objektnamnen i de vågräta och lodräta dokumenten vara identiska. Lämna inga blanksteg i slutet av
objektnamnet. Motsvarande lägesnamn i de olika layouterna måste dessutom vara identiska.
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Bildsekvensövertäckningar

Visa första bilden först

Autospela

Tryck för att spela upp/pausa

Fördröjning

Hastighet

Spela upp

Slinga

Övertäckningen Bildsekvens bläddrar fram genom en serie bilder. Med denna kan du skapa effekter som att rotera ett objekt 360° på mobila
enheter.

Använd PNG- eller JPG-filer som har samma rotnamn med stigande suffix, till exempel Torn001.jpg, Torn002.jpg, och så vidare. Gör så att
bilddimensionerna exakt motsvarar visningsområdet på den mobila enheten, till exempel 500 × 400 pixlar i 72 dpi.

Använd minst 30 bilder om du vill ha en mjuk 360°-rotation. Om du använder för många bilder blir filen onödigt stor. Du kan minska
filstorleken genom att använda JPEG-bilder som komprimerats med 50–80 %. Använd bara PNG-bilder om du vill inkludera genomskinlighet.

Använd inte en förhandsvisningsbild (eller visa den första bilden) tillsammans med genomskinliga bildsekvenser. Om dina källresurser
innehåller genomskinliga PNG-bilder kommer den förhandsvisning du anger att fortsätta visas under bildsekvensen. Det här kan du lösa
genom att skapa ett tvålägesobjekt, där förhandsvisningen är en knapp i första läget som länkar till bildsekvensen i andra läget.

 
Skapa en uppsättning bilder för bildsekvensen

Du kan använda flera olika metoder när du skapar bilder av 3D-objekt. En metod är att använda Adobe Photoshop® Extended för att exportera
en bildsekvens av ett 3D-objekt. Med Adobe Flash® Professional eller Adobe After Effects® kan du exportera bildrutor från en animering eller
video. Du kan också använda ett 3D-redigeringsprogram när du skapar bilder av en 3D-modell.

1. Skapa källresurserna för bildsekvensen och placera dem i en mapp.

2. Gör något av följande:

Skapa en platshållarram genom att dra med rektangelverktyget eller rektangelramsverktyget.

Montera en bild som fungerar som förhandsvisning för bildsekvensen. Du undviker skevning genom att använda samma dimensioner för
förhandsvisningen som för bildsekvensbilderna. (Om du använder en förhandsvisningsbild döljs bildsekvensen och förhandsvisningen
visas när användaren dubbelknackar på bilden i visningsprogrammet.)

3. Markera platshållarobjektet, öppna panelen Folio Overlays och välj Bildsekvens.

4. Klicka på mappikonen för Läs in bilder på panelen Folio Overlays, leta reda på mappen som innehåller bilderna och klicka på Öppna.

5. Skalförändra ramen och dess innehåll efter layouten om det behövs.

6. Ange följande inställningar på panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar):

Om du väljer det här alternativet används den första bilden som förhandsvisning. Avmarkera det här alternativet
om din bildsekvens består av genomskinliga PNG-filer. Om du väljer Spela upp i omvänd ordning används den sista bilden som
förhandsvisningsbild.

Om det här alternativet är valt börjar uppspelningen av bildsekvensen när användaren bläddrar till den sida där sekvensen finns.

När du väljer det här alternativet kan användarna knacka för att spela upp och göra en paus i
bildsekvensen. Dubbelknackning återställer objektet.

Om du väljer Autospela kan du ange hur lång tid som ska gå från det att sidan läses in och att bildsekvensen startar. Ange ett
värde mellan 0 och 60 sekunder.

Ändra hur fort objekten flyttar framåt i ramar per sekund. Det minsta värdet är 1 (en ram per sekund) och det högsta värdet är
30.

Om du varken väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa kan du ange hur många gånger som bildsekvensen ska
spelas upp. Det här alternativet är nedtonat om du väljer Slinga.

Om du varken väljer Spela upp vid sidinläsning eller Tryck för att spela upp/pausa kan du välja Slinga om du vill spela upp
bildsekvensen löpande. Om användaren dubbelknackar på bildspelet eller vänder sida stannar sekvensen.
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Stoppa vid sista bild

Dra för att ändra bild

Stoppa vid första/sista bild

Spela upp i omvänd ordning

Om du väljer Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa ska du välja Stoppa vid sista bild om du vill stoppa vid den
sista bilden i sekvensen i stället för vid den första.

När du aktiverar det här alternativet kan användaren dra för att flytta framåt eller bakåt genom bilderna.

Om du inte väljer Dra för att ändra bild kan du välja antingen Autospela eller Tryck för att spela upp/pausa om du vill göra bildsekvensen
interaktiv.

Du kan bestämma om objektet ska sluta spelas upp eller fortsätta när det kommer till den sista bilden vid
uppspelning framåt eller kommer till den första bilden vid uppspelning bakåt. Det här alternativet påverkar bara dragning.

När du aktiverar det här alternativet spelas bilderna i bildsekvensen upp i omvänd ordning.
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Panoramaövertäckningar
Övertäckningen Panorama ger en illusion av att visa en bild inifrån och ut. Du kan till exempel skapa en panoramaeffekt som gör att användarna
kan se in i cockpit på ett flygplan. De kan rotera vyn 360° och zooma in på instrumentpanelerna.

Nyckeln till att skapa ett panorama är att skaffa rätt bilder. För en panoramaeffekt behövs en uppsättning på sex bilder, som representerar de sex
insidorna på en kub. Om du börjar med en bild med ett helt panorama, konverterar du den till sex kubbilder som baseras på den bilden.

PTgui (http://www.ptgui.com) är ett praktiskt verktyg för att skapa panoramabilder. På webbplatsen WRwave (http://www.vrwave.com) finns
användbar information om att ta panoramambilder.

 
Skapa ett panorama 
A. Ursprunglig panoramabild B. Panoramabild konverterad till de sex insidorna på en kub C. Panorama på iPad 

Om du börjar med en vågrät korsbild kan du använda Photoshop eller ett skärmdumpsverktyg för att skapa de sex bilderna som behövs.

 
Du delar in panoramats korsbild i separata bilder enligt det här mönstret.

Skapa panoramaresurser

Bob Bringhurst visar hur du skapar de sex
kubbilderna som krävs för att lägga till en
panoramaövertäckning.... Läs mer

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...
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Use First Image For Poster (Använd första bilden för förhandsvisning)

Initial Zoom (Inledande zoomning)

Vertical/Horizontal (Lodrät/vågrät)

Field of View (Visningsfält)

Limit Vertical Pan (Begränsa lodrät panorering)

Limit Horizontal Pan (Begränsa vågrät panorering)

Obs!

Skapa en panoramavideo

1. Skapa källresurserna för panoramat och placera dem i en mapp.

Det bästa resultatet får du om du använder JPEG-bilder som har sparats i 72 dpi. Med högupplösta bilder kan kunderna zooma in bättre,
men det krävs en större fil.

2. Gör något av följande:

Skapa en platshållarram genom att dra med rektangelverktyget eller rektangelramsverktyget.

Montera en bild som fungerar som förhandsvisning för panoramat.

3. Markera platshållarobjektet, öppna panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar) och välj Panorama.

4. Klicka på ikonen för resursmappen på panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar), leta reda på mappen som innehåller de sex bilderna
och klicka på Open (Öppna).

5. Skalförändra ramen och dess innehåll efter layouten om det behövs.

6. Ange följande inställningar på panelen Folio Overlays (Folioövertäckningar):

Om du väljer det här alternativet används den första
panoramabilden som förhandsvisning. Välj den här bilden om du inte har skapat en annan bild som ska användas som förhandsvisningsbild.

Ange ett värde som bestämmer förstoringen av startbilden. Använd ett värde mellan min- och
maxinställningarna för visningsfält, som är 30 och 80 som standard.

Ange värden som bestämmer vilket område av panoramat som först visas. För lodrät anger du ett
värde mellan -90 (lutas hela vägen upp) och 90 (lutas hela vägen ned). För vågrät anger du ett värde mellan -180 (roteras hela vägen åt
vänster) och 180 (roteras hela vägen åt höger).

Om du inte vill att användarna ska zooma in eller ut bortom en viss punkt, anger du min- och maxvärden.

Om du bara vill tillåta lutning två tredjedelar mot överkanten, väljer du Limit Vertical Pan
(Begränsa lodrät panorering) och anger -60. Ange 60 om du vill tillåta lutning två tredjedelar mot underkanten. Använd ett mindre värde som
1 om du vill förhindra lodrät panorering.

Om du bara vill tillåta panorering två tredjedelar åt vänster och höger, väljer du Limit
Horizontal Pan (Begränsa vågrät panorering) och anger -120 för vänster och 120 för höger.

Du visar effekten av olika panoramainställningar genom att ändra inställningarna och klicka på Preview (Förhandsvisa).
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Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

I det här Lynda.com-videoklippet förklarar
James Fritz hur du skapar och
förhandsvisar ett panorama.... Läs mer

http://goo.gl/ed5W0

av James Fritz 
http://indesignsecrets.com...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Ljudövertäckningar

URL eller fil

Ljudkontrollfiler

Ljudfiler som stöds som du monterar i InDesign spelas upp när du trycker på dem i DPS-visningsprogrammet. Använd MP3-filer när du vill spela
upp ljud i ett DPS-visningsprogram på en enhet. För folios av typen Endast webbvisningsprogram stöds också ljudfiler med AAC/MP4-kodning.

Du kan ställa in en ljudfil så att den spelas upp när en användare trycker på visningsområdet, eller så kan du skapa en separat knapp med
funktionen Ljud. Du simulerar ett kontrollskal genom att skapa en enkel effekt som växlar mellan uppspelnings- och pausknappen. Du kan också
skapa en mer avancerad effekt som visar ljudutvecklingen.

Du kan ange en URL-adress för att direktuppspela ljudfiler från en http-webbplats. 

Bästa metoderna för ljudfiler
Du kan ställa in en ljudfil så att den spelas upp när en användare trycker på visningsområdet, eller så kan du skapa en separat knapp med
funktionen Ljud. Alternativen Spela upp, Paus och Avbryt stöds. Fortsätt och Stoppa alla stöds inte.
Du kan ange en URL-adress om du vill direktuppspela endast ljud från en http-webbplats.
Ljudklipp slutar spelas upp när användare flyttar till en annan artikel, men de fortsätter att spelas upp när användare flyttar till en annan sida
i artikeln. Om du vill stoppa ljudklippet (eller videon) när du vänder sida kan du autospela en ”dummy”-mediefil. Mer information finns i
Johannes Henselers artikel Stoppa en video när du går till nästa sida i en artikel (på engelska).

Skapa ljudövertäckningar

1. Välj Arkiv > Montera och montera MP3-ljudfilen i dokumentet.

2. Markera det monterade objektet, öppna panelen Media (Fönster > Interaktivt > Media) och ange en förhandsvisningsbild om du vill.

Du kan också skapa en förhandsvisningsbild enkelt genom att placera ett icke-interaktivt objekt (t.ex. en genomskinlig uppspelningsknapp)
ovanpå ljudobjektet.

3. Markera ljudobjektet och ange något av följande alternativ på panelen Folio Overlays.

 

Ange en URL-adress för att direktuppspela ett ljudklipp, eller klicka på mappen och ange en ljudfil, om du inte redan har
monterat den med hjälp av Arkiv > Montera. När du anger en direktuppspelande URL-adress stöds alla alternativ i övertäckningen, inklusive
Autospela och Kontrollfiler.

Direktuppspelning av ljud stöder HTTP-webbadresser, inte HTTPS.  

Om du monterar både en ljudfil och anger en direktuppspelnings-URL-adress har den första åtgärden prioritet. Om du t.ex. anger en URL-
adress först och sedan monterar ett ljudklipp, använder övertäckningen URL-adressen och inte det inbäddade ljudet.

Klicka på mappikonen och ange mappen som innehåller uppspelnings- och pausknapparna för ljudfiler.

Om du vill visa ett kontrollskal med uppspelnings- och pausknappar medan ljudklippet spelas upp, skapar du en uppsättning PNG-filer i en
mapp. Dessa bilder måste ha suffixet _pause eller _play. Du kan skapa ett par med knappar av typen _play och _pause, eller så kan du
skapa flera sådana knappar som representerar förloppslägen i ett statusfält.
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Visa första bilden först (endast InDesign CS5.5 och senare)

Autospela

Spela upp i bakgrunden i hela folion

Tryck för att visa kontroller (endast iOS)

AudioAsset001_play.png AudioAsset002_play.png AudioAsset003_play.png AudioAsset004_play.png
AudioAsset005_play.png AudioAsset001_pause.png AudioAsset002_pause.png AudioAsset003_pause.png
AudioAsset004_pause.png AudioAsset005_pause.png

I det här exemplet visas knappen AudioAsset003_play.png när ljudet har spelats halvvägs. När användaren knackar för att göra en paus,
visas knappen AudioAsset003_pause.

Om du väljer det här alternativet visas den första _play.png-filen i den
angivna mappen för ljudkontrollresurser i ljudramen, och ramens storlek anpassas därefter.

Ange förhandsvisningsbilden i InDesign CS5 och ändra sedan ramens och förhandsvisningsbildens storlek manuellt.

Välj det här alternativet om du vill spela upp ljudfilen när sidan läses in på den mobila enheten. Du kan också ange fördröjning i
antalet sekunder. Autospela stöds inte i visningsprogram för Android.

Välj detta alternativ om du vill spela upp ljudfilen i bakgrunden medan användarna bläddrar bland
artiklar. Användarna kan pausa eller återuppta uppspelningen av ljudklippet genom att trycka på ljudikonen i navigeringsfältet längst upp.
Den här funktionen är endast tillgänglig på en iPad eller iPhone.

Om du väljer det här alternativet visas ett kontrollfält med paus- och uppspelningskontroller om
man trycker på den textbundna videon medan den spelas upp. Om du inte väljer det här alternativet trycker man på videoklippet för att
starta eller pausa det.

Adobe rekommenderar även
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Webbinnehållsövertäckningar
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Autospela

Genomskinlig bakgrund

Tillåt interaktion från användaren

Anpassa innehåll till sida

Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd)

Med webbinnehållsövertäckningen kan du visa en webbsida i ett visningsområde. Användarna kan visa webbsidans innehåll i visningsområdet
utan att behöva visa en separat appwebbläsare. Du kan ange en webb-URL eller en lokal HTML-fil. Observera följande:

Om du anger en lokal HTML-fil måste du se till att den och tillhörande filer och mappar finns i samma mapp. När artikelinnehållet skapas
överförs alla de filer som finns i samma mapp som HTML-filen. Du bör därför begränsa innehållet i HTML-mappen till endast nödvändiga
resurser. Om du till exempel placerar HTML-filen i mappen Dokument överförs alla filer och undermappar som finns i denna mapp.
För URL-adresser som automatiskt dirigeras om till en mobil URL ska du ange mobil-URL:en (till exempel http://mobile.twitter.com/), inte den
ursprungliga URL-adressen (till exempel http://twitter.com).
Om du anger en HTML-animering för en webbinnehållsövertäckning ska du ställa in övertäckningen på Autospela med minimal fördröjning
(t.ex. 0,125 sekunder) för att säkerställa att animeringen spelas upp korrekt. Du kan ange en fördröjning för att förhindra att övertäckningen
spelas upp automatiskt när sidan läses in till minnet.
I InDesign CS6 eller senare kan du använda kommandot Infoga HTML för att infoga inbäddningskoden för ett YouTube-klipp. Du får bäst
resultat genom att redigera YouTube-inbäddningskoden så att den innehåller ”src=https://www.youtube.com” i stället för
”src=//www.youtube.com.” Ställ in övertäckningen på automatisk uppspelning och lägg till en förhandsvisningsbild framför övertäckningen.  

Så här skapar du en webbinnehållsövertäckning:

1. Gör något av följande:

Skapa ramen som visar webbinnehållet genom att dra med rektangelverktyget eller rektangelramsverktyget.

Montera en bild som fungerar som förhandsvisning för webbinnehållet.

2. Markera ramen och välj Webbinnehåll på panelen Folio Overlays.

3. Gör något av följande:

Ange en URL-adress genom att skriva eller klistra in URL-adressen i fältet Resurser. Skriv hela URL-adressen, även ”http://”.

Om du vill använda lokala HTML-filer klickar du på mappikonen och anger den lokala HTML-filen. HTML-filen (till exempel index.html)
ska finnas i en mapp som innehåller alla bilder och skript som används i HTML-filen.

4. Ange följande alternativ:

Välj det här alternativet om du vill läsa in webbsidan när sidan läses in på mobila enheter. Du kan också ange fördröjning i
antalet sekunder. Om din mål-HTML är en animering som spelas upp ska du ange en minimal fördröjning.

Om du väljer det här alternativet bevaras den genomskinliga bakgrunden på en webbsida. Användarna kan se
genom genomskinligheten för att visa DPS-innehållet i bakgrunden. Om du avmarkerar det här alternativet används webbinnehållets
bakgrund.

Om du väljer det här alternativet kan användarna interagera med webbsidan. De kan till exempel
knacka på en hyperlänk för att hoppa till en annan webbsida.

Om du väljer det här alternativet skalförändras webbsidan så att den passar den storlek som anges i
övertäckningsfilen. Om du inte väljer det här alternativet visas webbsidan med samma storlek som i enhetens webbläsare, och HTML-sidan
kan beskäras.

Du kan skapa en webbinnehållsövertäckning som
refererar till API:t för inläsning för funktioner som kamera-API:t, geolokaliserings-API:t, digitala inbäddade meddelanden och kalendrar. Mer
information finns i Använda HTML och JavaScript för att utöka DPS.

Lägg till ett anpassad JavaScript-API i din HTML-kod förutom att markera det här alternativet för överlägget.

Du kan även skapa den här typen av villkorat HTML-innehåll för en HTML-artikel i stället för en webbinnehållsövertäckning. För en HTML-
artikel väljer du alternativet Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd) i Folio Producer Editor.
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Panorerings- och zoomövertäckningar
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Du kan visa en stor bild i ett litet område och tillåta användaren att panorera och zooma bilden inom det området.

1. Montera en JPEG- eller PNG-bild.

2. Dra i markeringshandtaget med markeringsverktyget för att beskära ramen utan att ändra storlek på bilden. Gör ramen lika stor som
visningsområdet. Placera bilden i ramen för att bestämma det inledande visningsområdet.

Se till att behållarramen är mindre än bilden. Om ramen och bilden har samma höjd och bredd, behandlas objektet som rullningsbart
innehåll.

Om du vill lägga till en förhandsvisning i panorerings- och zoomövertäckningen skapar du en ram med samma dimensioner som
bildpanoreringen, och monterar den över panorerings- och zoomövertäckningen. När användaren knackar på förhandsvisningen,
aktiveras bildpanoreringen och förhandsvisningen döljs. När användaren dubbelknackar på bildpanoreringen visas förhandsvisningen
igen.

3. Du ändrar den ursprungliga visningsförstoringen genom att markera bilden (inte ramen) med direktmarkeringsverktyget och skalförändra
bilden.

Du kan ändra bildstorleken till 100 % eller mindre. Den största skalan är 100 %.

4. Markera bildramen och öppna panelen Folio Overlays. Klicka på fliken Panorera och zooma och välj sedan På.

Om du vill skapa en hel sida av en artikelnypning eller -zoomning skapar du en artikel i PDF-format. Se Aktivera nypa och zooma för artiklar.

Vägledning om panorering och zoomning

Observera följande:

För närvarande måste visningsområdet vara rektangulärt.

Det bästa resultatet får du om du använder JPEG-bilder.

Om du skapar en panorerings- och zoomövertäckning som är större än 2 000 x 2 000 pixlar i 72 ppi ska du testa den grundligt på den mobila
enheten. Stora bilder kan öka filstorleken och orsaka minnesproblem på mobila enheter.

Se alltid till att bilden har exakt de dimensioner du vill använda. Om du till exempel vill panorera en bild på 1 024 × 1 024 pixlar i ett
visningsområde på 200 × 200 pixlar skapar du en 1 024 × 1 024-bild i 72 ppi. Om du däremot använder 1 024 × 768-källdokument i en
2 048 × 1 536-folio kan 72 ppi-bilder leda till olika inledande vyer på olika iPad-modeller. För att undvika detta kan du skapa en högupplöst
version av bilden i en undermapp för HD. Se Skapa PDF-artiklar med flera definitioner för iOS-enheter.

Funktionen Panorera och zooma fungerar inte med genomskinliga bilder. När en sida med en bildpanorering läses in, visas
förhandsvisningen och den faktiska övertäckningen är osynlig tills användaren knackar på den. När användaren dubbelknackar på
övertäckningen försvinner den och förhandsvisningen visas. Om bildpanoreringen innehåller genomskinlighet, lyser förhandsvisningen igenom
och ser ut som en dubblettbild. Det här kan du lösa genom att skapa ett tvålägesobjekt, där förhandsvisningen är en knapp i första läget som
länkar till panorerings- och zoombilden i andra läget.
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Rullningsbara ramövertäckningar

Obs!

Rullningsriktning

Rullningsindikatorer

Inledande placering av innehåll

Exportformat i PDF-artiklar

Obs!

Du kan skapa en rullningsbar ram där användarna kan rulla för att visa mer innehåll. Du kan till exempel skapa en matlagningssida med en lista
över ingredienser och instruktioner. I stället för att vända till nästa sida för att visa alla ingredienser eller instruktionerna kan användaren rulla
genom att dra.

Som standard är det övre vänstra hörnet i behållarramen den inledande vyn. Ändra den inledande vyn så att den baseras på behållarramens plats.

Du kan lägga till alla interaktiva övertäckningar till rullningsbara ramar (se Bädda in interaktiva övertäckningar). Den tidigare metoden att skapa
rullningsbara ramar med hjälp av lager stöds inte längre.

1. Om du vill skapa en ram med lodrät rullning skapar du en innehållsram och en behållarram.

Innehållsramen kan vara en textram, en bild eller en grupp med objekt.

Du kan inkludera alla interaktiva objekt utom bildspel i en innehållsram. Lägg till de interaktiva objekten i textramen som förankrade
objekt eller gruppera interaktiva objekt med andra objekt.

2. Flytta innehållsramen till dess ursprungliga visningsområde i förhållande till behållarramen.

Om du använder standardinställningarna justeras innehållsramen mot behållarramens övre vänstra hörn. Du kan emellertid bestämma den
inledande vyn med hjälp av behållarramens dokumentplacering.

3. Markera innehållsramen och välj Redigera > Klipp ut.

Undvik ojämnt beteende genom att se till att innehållet visas i layoutsidområdet och inte på monteringsbordet.

4. Markera behållarramen och välj Redigera > Klistra in i.

När du klistrar in innehållsramen i behållarramen mister alla knappar med en funktion för ett flerlägesobjektläge sin funktion. Markera
knapparna och lägg till funktionerna igen. (Markeringsknapparna i verktygsfältet är särskilt användbara när du vill markera dolda knappar.
Du kan också välja kapslade objekt med panelen Lager.)

5. Markera behållarramen och öppna panelen Folio Overlays. Klicka på fliken Rullningsbar ram och ange sedan följande alternativ.

Välj Auto Detect (Upptäck automatiskt) för att bestämma rullningsriktning baserat på behållarramens och
innehållsramens höjd och bredd. Om ramarna har samma höjd men olika bredd rullas innehållet bara vågrätt. Om du vill se till att innehållet
bara kan rullas i en riktning även om behållarramen är smalare eller kortare än innehållsramen väljer du Vågrät eller Lodrät. Att välja Vågrät
och Lodrät ger samma beteende som Auto Detect (Upptäck automatiskt).

Välj Dölj om du inte vill att rullningslisterna ska visas när du rullar.

Välj Överst till vänster om du vill justera innehållsramen mot behållarramens övre vänstra hörn som
inledande vy. Välj Use Document Position (Använd dokumentets placering) om du vill använda innehållsramens placering som inledande vy.

Om din rullningsbara ram visas i en artikel som använder PDF-format kan du välja bitmapp eller vektor. Det är
särskilt praktiskt att välja vektor när du skapar en enstaka folio för både SD och HD iPad-enheter eller iPhone-telefoner. Vektoralternativet
ger skarpare text när folion visas på en HD iOS-enhet, men det tar ett tag att läsa in. Bäst result får du om du använder vektor för
rullningsbara ramar med mycket text och raster för bildbaserade rullningsbara ramar eller när du skapar separata återgivningar för SD och
HD iOS-enheter. När du markerar Raster samplas det rullningsbara innehållet om till högst 72 ppi.

I den kostnadsfria appen DPS Tips kan du se exempel på rullningsbara ramar, inklusive effekter för kapslade rullningsbara ramar och flikar.

Avancerade rullningsbara ramar

Se hur Johannes använder rullningsbara
ramar för att skapa en uttoningseffekt.... Läs
mer

http://goo.gl/qbWE4

av Johannes Henseler 
http://digitalpublishing.t...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Video: Bläddra i innehåll

Skapa rullningsbara flikar

Skapa rullande bildspel

Adobe rekommenderar även
Översikt över interaktiva övertäckningar

I den här videon visar Colin hur enkel den
nya tekniken för att bläddra i innehåll är och
hur du nu även kan använda hyperlänkar
och knappar när du bläddrar.... Läs mer

http://goo.gl/A7WsB

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

I Colins video kan du se hur du skapar
rullningsbara flikar med hjälp av
rullningsbara ramar.... Läs mer

http://goo.gl/3Oywd

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Terry visar hur du skapar rullningsbara
bildspel som kan innehålla bilder, bildtexter
och till och med filmer.... Läs mer

http://tv.adobe.com/watch/creative-suite-podc...

av Terry White 
http://terrywhite.com/tech...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Kapsla in interaktiva övertäckningar
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Bildspel

Rullningsbara ramar

Du kan bädda in interaktiva övertäckningar i rullningsbara ramar eller bildspel (flerlägesobjekt). Du kan emellertid inte bädda in ett flerlägesobjekt i
rullningsbara ramar eller ett annat bildspel.

Du kan lägga till övertäckningar på flera olika sätt i ett bildspelsläge. Du kan markera ett läge och välja Klistra in. Du kan justera
övertäckningen i förhållande till flerlägesobjektet, markera båda och sedan antingen klistra in objektet i det valda läget eller skapa ett nytt läge. Du
kan även gruppera övertäckningen med andra objekt, justera gruppen i förhållande till ytterligare objekt och sedan skapa flerlägesobjektet.

Skapa den interaktiva övertäckningen, t.ex. en bildsekvens eller knapp. Sedan kan du gruppera övertäckningsobjektet med
andra objekt i innehållsramen eller klistra in övertäckningen i text för att skapa ett förankrat objekt. Klistra in innehållsramen i behållarramen och
markera Enbart panorera på panelen Folio Overlays.

Observera följande riktlinjer:

Du kan lägga till knappar i en rullningsbar ram som ändrar läge i ett bildspel. När du klistrar in knappen i innehållsramen tas den
lägesbaserade knappfunktionen bort. Markera knappen igen och återskapa funktionen. Markera knappen med ikonerna för att välja innehåll
och välja nästa i kontrollfältet om knappen är dold.

För att ett flerlägesobjekt ska bli ett interaktivt bildspel måste en funktion utlösa ett eller flera av de olika lägena. Annars visas bara det
aktuella läget i visningsprogrammet. Du kan göra flerlägesobjektet till ett bildspel genom att markera ett alternativ, till exempel Autospela, på
panelen Folio Overlays. Eller så kan du skapa en knapp med en funktion för flerlägesobjektlägen. En knapp i ett läge innebär emellertid inte
att flerlägesobjektet blir interaktivt. Om du vill använda enbart knappar i flerlägesobjektet för att byta bildruta kan du skapa en osynlig ”falsk”
knapp utanför flerlägesobjektet och på så sätt göra det interaktivt.

Om du vill skapa en aktiveringspunktseffekt kombinerar du en knapp med ett tvålägesobjekt där det ena läget är tomt. Att trycka på en
knapp kan t.ex. utlösa en bildsekvens eller webbinnehållsövertäckning.

Fler exempel på inbäddade övertäckningar, till exempel bildspel som är inkapslade i andra bildspel finns under Avancerade övertäckningar i
appen DPS Tips.

Adobe rekommenderar även
Metodtips om hur du skapar övertäckningar
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Videoövertäckningar
Videofiler som stöds som du monterar i InDesign spelas upp när du trycker på dem i visningsprogrammet. För videofiler ska du använda ett format
som är kompatibelt med Apple iTunes, till exempel en MP4-fil med h.264-kodning. När du skapar videoinnehåll bör du använda baslinjeprofilen för
att få optimal kompatibilitet med Android-enheter. Använd .mp4 i stället för .mov-filer som inte stöds i webbvisningsprogrammet. Om din video inte
spelas upp korrekt i visningsprogrammet kodar du om videon till .mp4-format (h.264) med hjälp av Adobe Media Encoder eller ett verktyg från
tredje part, t.ex. Handbrake.

Bästa metoderna för videofiler
För iOS-visningsprogram kan du spela upp video textbundet eller i helskärmsläge. För Android-visningsprogram kan du bara spela upp video
i helskärmsläge.
Du kan ställa in en videofil så att den spelas upp när en användare trycker på visningsområdet, eller så kan du skapa en separat knapp med
funktionen Video. Alternativen Spela upp, Paus och Avbryt stöds. Fortsätt och Stoppa alla stöds inte.
Du får bäst resultat med textbunden video om du skapar en film i rätt mått, till exempel 400 × 300 pixlar. Ange bredden 1 024 pixlar för
helskärmsvideor. Den maximimala videostorleken för HD iPad är 1 920 × 1 080, men om du skapar en så stor video ökar det foliostorleken.
En del utgivare rekommenderar 10–12 MB per minut film för att få en bra balans mellan filstorlek och kvalitet. För att minska videostorleken
använder vissa utgivare Adobe Media Encoder eller ett program från någon annan leverantör, till exempel HandBrake. Mer information finns i
Keith Gilberts artikel Komprimera videor för användning i DPS.
Du kan ange en URL-adress om du vill direktuppspela endast video från en HTTP:-webbplats. Om du vill direktuppspela video via en
HTTPS:-webbplats som YouTube eller Vimeo skapar du en webbinnehållsövertäckning. I InDesign CS6 eller senare kan du använda
kommandot Infoga HTML för att infoga inbäddningskoden för ett YouTube-klipp. Se till att inbäddningskoden innehåller prefixet ”http://”, till
exempel src=”http://www.youtube.com/...” Du får bäst resultat om du anger övertäckningen som Autospela och lägger till en
förhandsvisningsbild ovanpå övertäckningen. Exempel och anvisningar finns i utgåvan med avancerade övertäckningar i den kostnadsfria
DPS Tips-appen.
Videor slutar spelas upp när användare flyttar till en annan artikel, men de fortsätter att spelas upp när användare flyttar till en annan sida i
artikeln. Om du vill stoppa videon när du vänder sida kan du autospela en ”dummy”-video. Mer information finns i Johannes Henselers artikel
Stoppa en video när du går till nästa sida i en artikel.
Du kan lägga till video (inklusive direktuppspelad video) i HTML-artiklar. Se Importera HTML-artiklar.

Skapa videoövertäckningar

1. Välj Arkiv > Montera och montera videofilen i dokumentet.

2. Markera det monterade objektet, öppna panelen Media (Fönster > Interaktivt > Media) och ange en förhandsvisningsbild.

För en videofil kan du välja en bild eller ange en bildruta från videon. Det bästa resultatet får du om du väljer en bild som anger att
sidobjektet är interaktivt. Du kan också skapa en förhandsvisningsbild enkelt genom att placera ett icke-interaktivt objekt (t.ex. en
genomskinlig uppspelningsknapp) ovanpå det videoobjektet.

3. Markera videoobjektet och ange något av följande alternativ på panelen Folio Overlays.
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URL eller fil

Autospela

Uppspelning med helskärm (endast iOS)

Tryck för att visa kontroller (endast iOS)

Tillåt inte paus (endast iOS)

Stoppa på sista bildrutan (endast iOS)

 

Ange en URL-adress för att direktuppspela video, eller klicka på mappen och ange en videofil om du inte redan har monterat
den. När du anger en direktuppspelande URL-adress stöds alla alternativ i övertäckningen, inklusive automatisk uppspelning och helskärm.

Direktuppspelning av video stöder HTTP, inte HTTPS. Tjänster som YouTube och Vimeo stöds inte. Använd webbinnehållsövertäckningar
istället, enligt beskrivningen i avsnittet Bästa metoderna ovan.

Om du både monterar en video och anger en direktuppspelnings-URL-adress har den första åtgärden prioritet. Om du t.ex. anger en URL-
adress först och sedan monterar en video, använder övertäckningen URL-adressen och inte den inbäddade filmen. (Du kan till och med
utnyttja den här funktionen genom att välja en förhandsvisningsbild för den direktuppspelande videon.)

Välj det här alternativet om du vill spela upp videofilen när sidan läses in på den mobila enheten. Du kan också ange fördröjning
i antalet sekunder. Autospela stöds inte i visningsprogram för Android.

Om du väljer det här alternativet spelas videon upp i helskärmsläge. Om du inte väljer det här
alternativet spelas videon upp inom begränsningsområdet. Observera att alla videoklipp spelas upp i helskärmsläge på Android-enheter.

Om du väljer det här alternativet visas ett kontrollfält med paus- och uppspelningskontroller om
man trycker på den textbundna videon medan den spelas upp. Om du inte väljer det här alternativet trycker man på videoklippet för att
starta eller pausa det.

Om du väljer det här alternativet kan användarna inte trycka på videoklippet för att pausa eller stoppa det.
Det här alternativet är endast tillgängligt om Autospela har valts och Uppspelning med helskärm inte har valts.

Välj det här alternativet om du vill visa den sista bildrutan när den textbundna videon slutar spelas
upp. Det här alternativet är endast tillgängligt när Uppspelning med helskärm inte har valts.

Adobe rekommenderar även
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Folios och artiklar
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Skapa folios

Överst på sidan

Översikt över panelen Folio Builder
Logga in på panelen Folio Builder
Skapa en folio
Ändra folioegenskaper
Skapa offlinefolios
Dela folios
Kopiera folios
Ta bort en folio

En folio innehåller en eller flera artiklar för digital publicering. En folio visas som en utgåva i biblioteket i Adobe Content Viewer eller i ett anpassat
visningsprogram för flera utgåvor. Om du skapar ett anpassat visningsprogram för en enstaka utgåva ingår innehållet i den visningsprogramappen
i folion.

Översikt över panelen Folio Builder

Skapa folios och lägg till artiklar med panelen Folio Builder. Öppna panelen genom att välja Fönster > Folio Builder (InDesign CS6) eller Fönster >
Tillägg > Folio Builder (InDesign CS5 eller CS5.5). På panelen Folio Builder visas de folios som du har tillgång till. Det finns tre vyer på panelen
Folio Builder: foliovyn, artikelvyn och layoutvyn. Så här navigerar du:

Visa en folios artiklar genom att dubbelklicka på folion eller klicka på pilen till höger om folion.

Visa en artikels layouter genom att dubbelklicka på artikeln eller klicka på pilen till höger om artikeln.

Gå upp en nivå genom att klicka på pilikonen i det övre vänstra hörnet av panelen.

 
Panelen Folio Builder 
A. Foliovy B. Artikelvy C. Layoutvy 

Filtrera folios

Ta reda på vilka folios som visas genom att välja Alla, Alla lokala, I molnet (döljer lokala folios), Privat (döljer delade folios) eller Delad på den
nedrullningsbara menyn i foliovyn.
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Överst på sidan

Överst på sidan

Sortera folios

Välj ett alternativ i den nedrullningsbara menyn Sortera i foliovyn om du vill ange i vilken ordning folios ska sorteras på panelen Folio Builder. Välj
Omvänd lista om du vill vända på folioordningen.

Logga in på Folio Builder- panelen

Det är valfritt att logga in på panelen Folio Builder. Om du loggar in på panelen kan du överföra folios till webbplatsen acrobat.com. Du kan sedan
hämta folios till Adobe Content Viewer på en mobil enhet och dela folios med andra användare. Även om du inte loggar in på panelen kan du
skapa och förhandsvisa lokala folios och du kan bygga en app för en enstaka utgåva. Logga in på panelen Folio Builder med ett verifierat Adobe-
id.

1. Se till att datorn är ansluten till Internet.

2. Klicka på Logga in på panelen Folio Builder och ange ett verifierat Adobe-id.

3. Om du inte har något verifierat Adobe-id gör du något av följande:

Om du har en Enterprise- eller Professional-prenumeration på DPS använder du verktyget Account Administration för att skapa ett
Adobe-id med programroll. Logga in på panelen Folio Builder med ett verifierat Adobe-id. Se verktyget Account Administration.

Om du vill verifiera ett Adobe-id som du vill använda för att arbeta med DPS ska du gå till https://digitalpublishing.acrobat.com/ och
klicka på Create Account (Skapa konto). Registrera dig för ett konto med en giltig e-postadress. Adobe skickar ett
bekräftelsemeddelande till dig. Öppna meddelandet och bekräfta det. Använd sedan detta Adobe-id när du loggar in på panelen Folio
Builder. Se Använda Adobe-id:n för digital publicering.

Skapa en folio

En folio består av en samling artiklar. Alla som har InDesign CS5 eller senare kan skapa folios.

När du loggar in och skapar en folio skapas en arbetsyta på webbservern acrobat.com. Innehållet i den artikel du lägger till i folion överförs till
arbetsytan.

1. Öppna panelen Folio Builder genom att välja Fönster > Tillägg > Folio Builder (InDesign CS5 eller CS5.5) eller Fönster > Folio Builder
(InDesign CS6).

2. Om du inte redan har loggat in klickar du på Logga in och loggar sedan in med ett verifierat Adobe-id.

Om du inte loggar in på panelen Folio Builder kan du skapa en offlinefolio. När du har loggat in kan du sedan överföra offlinefolion.

3. Skapa en ny folio genom att klicka på Ny.

Du kan även välja Arkiv > Ny > Folio i InDesign CS6 för att skapa en folio.

4. Ange följande inställningar och klicka på OK.
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Folionamn

Visningsprogramversion

Målenhet

Orientering

Standardformat

JPEG-standardkvalitet

Förhandsvisa omslag

Skapa offlinefolio

 
Skapa en ny folio.

Ange namnet på folion. Folionamnet är inte detsamma som publikationsnamnet som visas i visningsprogrammet. Folionamnet
används endast internt, så välj gärna ett enkelt namn där inga utökade tecken används. Ett folionamn får innehålla maximalt 60 tecken.

Ange version för målvisning. Det här alternativet är särskilt användbart om den senaste versionen av Adobe
Content Viewer väntar på godkännande eller om du skapar folios för en äldre visningsprogramapp som ännu inte har uppdaterats. När du
har skapat en folio kan du redigera folioegenskaperna för att öka versionsnumret, men du kan inte gå tillbaka till en äldre version. Skapa i
stället en ny folio. Du kan inte ange en visningsversion som är äldre än v20.

Välj målenhet eller ange anpassade dimensioner för målenheten, till exempel 2 048 × 1 536 för en HD iPad.

När du anger foliostorlek för målenheten ska du ta hänsyn till om enheten visar ett navigeringsfält eller inte. Till exempel visas ett 48 eller 75
pixlar stort navigeringsfält på vissa Android-enheter, så att visningsprogrammet skalförändrar folion till 1 280 × 800. Du kan i stället skapa en
mindre foliostorlek (t.ex. 1 205 × 725) för folios med dubbel orientering. Se Skapa dokument för flera enheter.

Ange om folions orientering är endast stående, endast liggande eller dubbel. Om du vill förhandsvisa eller publicera folion
måste alla artiklar stämma överens med folions orientering. Om till exempel en folio med dubbel orientering innehåller en artikel med endast
stående layout kan inte folion hämtas till biblioteket Adobe Content Viewer.

Välj ett standardalternativ för folion. Enskilda artiklar kan ha en annan inställning för artikelformat.

Välj Auto om du vill att InDesign ska bestämma om sidorna ska exporteras som JPEG eller PNG. Väljer du PDF-format kan användarna
nypa för att zooma, vektorerna bevaras och filstorleken blir mindre. Det är särskilt viktigt att ange standardformatet för när flera artiklar ska
importeras. För artiklar i import av flera artiklar används standardbildformatet. Se Skillnader mellan bildformaten JPG, PNG och PDF (på
engelska).

Om du väljer Auto eller JPEG som standardbildformat ska du ange JPEG-kvalitet. Ju högre kvalitet, desto större
filstorlek.

En förhandsvisningsbild representerar varje folio som har lagts till visningsprogrammet i visningsbiblioteket. Ange
stående och liggande omslagsbilder. Skapa omslagsbilder som 72-dpi JPG- eller PNG-filer med samma pixeldimensioner som målenheten,
till exempel 1 024 × 768.

Välj det här alternativet om du inte vill överföra folioinnehållet till servern just nu. När du senare vill överföra folioinnehåll
kan du välja Överför till Folio Producer på panelmenyn.
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Överst på sidan

Publikationsnamn

Obs!

Visningsprogramversion

Bindning vid höger kant

Förhandsvisa omslag

Obs!

Mer information om hur du felsöker Folio Builder finns på Troubleshoot Folio Builder och Troubleshoot article upload failures in Folio Builder panel
(på engelska).

Ändra folioegenskaper

När du har skapat en folio kan du använda dialogrutan Folioegenskaper för att ange ett publikationsnamn, ändra version av visningsprogrammet
och välja förhandsvisningsbilder för omslaget. En del folioegenskaper, till exempel orientering, bildformat och foliostorlek, kan inte redigeras i
dialogrutan Folioegenskaper. Skapa vid behov en ny folio med lämpliga inställningar.

Använd Folio Producer Organizer för att ange folioegenskaper för publicering när din folio är klar för publicering.

1. Välj den folio du vill redigera på panelen Folio Builder.

2. Välj Folioegenskaper på panelmenyn i Folio Builder.

 
Redigera folioegenskaper

3. Ange följande inställningar och klicka sedan på OK.

Publikationsnamnet du anger visas i visningsprogrammets bibliotek. Om du använder samma värde för
publikationsnamn för alla folios som visas i din app – och om du använder samma värde för Title (Library View) (Rubrik (biblioteksvy)) i DPS
App Builder – visas inte publikationsnamnet i biblioteket.

Ett publikationsnamn får innehålla maximalt 60 tecken.

Undvik problem genom att bara använda alfanumeriska eller numeriska tecken i publikationsnamnet. Använd inte specialtecken som
apostrofer ('), annars kan oväntade resultat som felmeddelandet ”[svr.InvalidParameter]” visas.

Om du vill ange en annan visningsversion för folion väljer du önskad version. Du kan välja en nyare version,
men inte en äldre version. Om du vill ha en äldre version som mål skapar du en ny folio.

Artiklarna i en folio uppdateras inte automatiskt för att du uppdaterar folion. Om du vill utnyttja en ny funktion som fungerar i den senare
versionen av visningsprogrammet måste du även uppdatera artiklarna.

Välj det här alternativet om du vill visa artiklar från höger till vänster i stället för vänster till höger i
visningsprogrammet. Det här alternativet är särskilt viktigt för asiatiska språk.

En förhandsvisningsbild representerar varje folio som har lagts till visningsprogrammet i visningsbiblioteket. Ange
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Folio Name (Folionamn)

Publication Name (Publikationsnamn)

Folio Number (Folionummer)

Publication Date (Publiceringsdatum)

Product ID (Produkt-id)

Published (Publicerad)

stående och liggande omslagsbilder. Skapa omslagsbilder som 72-dpi JPG- eller PNG-filer med samma pixeldimensioner som målenheten,
till exempel 1 024 × 768.

4. Du kan ändra ytterligare folioegenskaper inför publiceringen av en folio genom att välja Folio Producer på panelmenyn i Folio Builder och
ange inställningarna i Folio Producer Organizer. Se Folio Producer Organizer

Folionamn visas i Folio Producer och på panelen Folio Builder, men inte i visningsprogrammet. Om du skapar
renderingar för olika enheter bör folionamnet vara samma för samtliga renderingar.

Publikationsnamn visas i visningsprogrammets bibliotek och i visningsprogrammets navigeringsfält.
Om samma publikationsnamn används för alla folios i en app visas inte publikationsnamnet i biblioteket.

Ett publikationsnamn får innehålla maximalt 60 tecken.

Folionummer kan vara ett nummer eller en beskrivning, till exempel ”Maj 2013”. Ett folionummer får
innehålla maximalt 60 tecken.

 
Publikationsnamnet och folionumret visas i visningsprogrammet.

Inställningen Publication Date (Publiceringsdatum) avgör ordningen för folios i biblioteket. Nyare
folios visas längst upp. Inställningen Publication Date (Publiceringsdatum) är särskilt viktig för prenumerationsappar där kunderna är
berättigade till folios inom ett visst tidsintervall enligt inställningarna för Publication Date (Publiceringsdatum). För bästa resultat ska du ange
en inställning för Publication Date (Publiceringsdatum) manuellt.

Det produkt-id som angavs när du publicerade folion visas. Du kan inte redigera det här fältet direkt. Produkt-id:t
är särskilt viktigt för folios för återförsäljning. Det binder folion till produkt-id:t för köp i appen i appbutiken. Ett produkt-id får innehålla
maximalt 60 tecken.

Om folion publiceras visas en bock i kolumnen Published (Publicerad).
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Locked (Låst)

Cover Previews (Förhandsvisning av omslag)

Description (Beskrivning)

Library Filter (Biblioteksfilter)

Right Edge Binding (Bindning vid höger kant)

Cover Date (Omslagsdatum)

Överst på sidan

Välj det här alternativet om du vill förhindra att någon överför en ny version av artikeln eller ändrar artikelns metadata. En
låsikon visas bredvid artikeln på panelen Folio Builder för alla som har tillgång till folion.

Ange PNG- eller JPG-filer för bilderna som visas i visningsprogrambiblioteket.

Beskrivningen visas i visningsprogrammets bibliotek och i visningsprogrammets navigeringsfält.

Ange filternamnet för varje folio i din app. Ett biblioteksfilter får innehålla maximalt 60 tecken. Se Skapa
biblioteksfilter.

Om du väljer det här alternativet i området Folio Details (Folioinformation) visas artiklar
från höger till vänster i stället för från vänster till höger i visningsappen. Det här alternativet är särskilt viktigt för asiatiska språk.

Omslagsdatum är en extra metadatakontroll som ger vissa Enterprise-utgivare mer kontroll över
direkttillstånd.

Skapa offlinefolios

En offlinefolio eller lokal folio överförs inte till tjänsten acrobat.com på webben. Det är framförallt användbart att kunna skapa en offlinefolio när du
inte är ansluten till Internet, eller om tjänsten acrobat.com inte fungerar för tillfället.

Du kan inte konvertera en överförd folio till en offlinefolio.

 
En ikon anger att en folio är offline.

1. Gör något av följande om du vill skapa en offlinefolio:

Klicka på Skapa ny folio på panelen Folio Builder när du inte är inloggad.

Klicka på Skapa ny folio på panelen Folio Builder och välj sedan Skapa offlinefolio.

2. Lägg till artiklar och redigera folion.

Du kan förhandsvisa offlinefolios på datorn eller använda Förhandsgranska på enhet. Se Förhandsvisa folios och artiklar.

När du förhandsvisar eller överför en offlinefolio uppdateras folion automatiskt så att den återspeglar ändringar av InDesign-källdokumenten.
Du behöver inte välja Uppdatera för att uppdatera en offlinefolio.
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Överst på sidan

Ta bort delning av folios

Ta bort en folio som delas med dig

Överst på sidan

Överst på sidan

3. Om du vill överföra folion loggar du in på panelen Folio Builder, väljer först folion och sedan Överför till Folio Producer på panelmenyn.

Du kan bara överföra en offlinefolio om källfilerna är tillgängliga.

När du har skickat en folio kan du inte göra folion lokal.

Dela folios

Dela en folio om du vill att andra ska kunna granska den folio du arbetar med eller om du vill göra den tillgänglig för dem. Om du till exempel
skapar en annons för en utgivare kanske du vill dela folion som innehåller annonsen med utgivaren. Eller om du är utgivare kanske du vill dela en
folio med andra designer så att de kan överföra artiklar.

Varje gång du uppdaterar en artikel i den delade folion meddelas mottagarna att en uppdatering finns tillgänglig när de öppnar biblioteket i Adobe
Content Viewer. Ta bort delningen av folion om du inte vill att mottagarna ska kunna visa uppdateringarna.

1. Välj en folio på panelen Folio Builder.

2. Välj Dela på panelmenyn i Folio Builder.

3. Skriv e-postadresser i dialogrutan Dela till de personer som du vill dela folion med. Avgränsa e-postadresserna med komma eller semikolon.
Flytta till nästa fält med Tabb.

4. Skriv ämnet och meddelandet och klicka sedan på Dela.

När mottagarna öppnar Adobe Content Viewer på mobila enheter blir den delade folion tillgänglig för hämtning.

Om mottagarna öppnar folion på panelen Folio Builder visas en delningsikon  bredvid folionamnet i Folio Builder. Mottagarna kan öppna folion
och lägga till artiklar. De kan emellertid inte redigera befintliga artiklar.

Om du vill ta bort delningen av en folio som du har delat med andra markerar du folion på panelen Folio Builder och
väljer Ta bort delning från panelmenyn. Markera de mottagare som du vill avsluta delningen med och klicka på OK. När du tar bort delningen för
andra kan de inte längre hämta folion och den tas bort från deras Folio Builder-paneler. Folios som de hämtat till enheter tidigare tas inte bort. Om
du tar bort en delad folio kan den inte längre laddas ner.

Om någon har delat en folio med dig och du inte längre vill ha åtkomst till den markerar du folion på
panelen Folio Builder och klickar på ikonen för papperskorgen. När du raderar en delad folio tas din information bort från ägarens lista över delade
mottagare.

Kopiera folios

Du kan kopiera en folio från ditt konto, samt även kopiera en folio som någon delar med dig från ett annat konto. När du kopierar en publicerad
eller opublicerad folio skapas en ny folio på Folio Producer-servern (acrobat.com), inte på Distribution Service. Du kan sedan redigera och
publicera den kopierade folion. Om någon delade folion med dig från en annan dator kan du hämta källfilerna och länka om artiklarna för att kunna
redigera innehållet i folion. Du kan inte kopiera låsta folios.

1. Välj en folio och klicka på Copy (Kopiera) i Folio Producer Organizer.

2. Ange namnet på den kopierade folion och klicka på Copy (Kopiera).
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Ta bort en folio

När du tar bort en folio tar du bort arbetsytan från servern, och du tar bort alla artiklar i folion, men du tar inte bort källdokumenten. Om du har
publicerat en folio till Distribution Service använder du Folio Producer Organizer för att avpublicera folion innan du tar bort den. Undvik att
avpublicera och radera återförsäljningsfolios.

1. Om folion är publicerad tar du bort den från Distribution Service med knappen Unpublish (Avpublicera) i Folio Producer Organizer.

2. Välj en folio på panelen Folio Builder och klicka sedan på papperskorgen.

Om en folio hämtades till ett visningsprogram innan den raderades blir den kvar i visningsprogrammets bibliotek till dess att den tas bort.
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Skapa artiklar och layouter

Överst på sidan

Artikelnamn

Artikelformat

JPEG-kvalitet

Mjuk rullning

Obs!

Skapa en artikel från ett öppet dokument
Lägga till en layout för en artikel
Importera InDesign-artiklar

Folios består av artiklar. Du kan skapa artiklar som baseras på InDesign-dokument eller HTML-filer. Det finns två sätt att lägga till artiklar i en folio.
Du kan använda knappen Lägg till artikel för att skapa artiklar baserade på öppna InDesign-dokument eller importera artiklar från en mapp.

Skapa en artikel från ett öppet dokument
Artiklar kan innehålla en eller två layouter för stående och liggande orientering på den mobila enheten. Du måste emellertid vara konsekvent med
den publicerade folion. Alla artiklar i den publicerade folion måste ha enbart stående, enbart liggande eller dubbel orientering.

 
Artikelvy

1. Öppna InDesign-dokumentet som är utformat för digital publicering. Se Designa digitala publikationer.

Dokumentets dimensioner behöver inte vara samma som foliostorleken i två fall.

Proportionerna för folion och dokumentsidans storlek är identiska. Du kan till exempel lägga till 1 024 × 768-dokument i en
2 048 × 1 536-folio eftersom bildförhållandet (4:3) är samma.

Dokumentet har utformats för mjuk rullning. Om du skapar ett ensidigt 1 024 × 2 000-dokument bör artikeln som läggs till ha mjuk
rullning.

2. På panelen Folio Builder skapar eller öppnar du folion där artikeln ska visas.

3. Klicka på Lägg till i artikelvyn på panelen Folio Builder.

4. Ange följande alternativ och klicka på OK.

Ange artikelnamn. Artikelnamnet visas inte i visningsprogrammet. Artikelnamnet används för att skapa länkar mellan artiklar.
Använd därför ett namn, som ”City_Guide”, i stället för ett filnamn, som ”city_guide_h.indd”. Ett artikelnamn får innehålla maximalt 60 tecken.

Ange en bildformatsinställning för artikeln. Du kan t.ex. välja PDF för en artikel om du vill tillåta nypning och zoomning. Se
Skillnader mellan bildformaten JPG, PNG och PDF (på engelska).

Om du väljer Auto eller JPG för Bildformat måste du ange JPEG-kvaliteten. Ju högre kvalitet, desto större filstorlek.

Ange mjuk rullning för artikeln, inte bara för layouten som du lägger till. Om du lägger till en lodrät layout i en
dubbelorienterad folio väljer du alltså Båda riktningar om båda layouter har mjuk rullning. Välj Endast vågrät eller Endast lodrät om det är en
artikel med enkel orientering eller om bara en layout har mjuk rullning.

När du väljer mjuk rullning i InDesign CS6 kan du ange alternativa layouter. Om ett dokument med mjuk rullning endast har en layout
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Överst på sidan

Överst på sidan

väljer du det för den aktuella layouten och Inget för den andra layouten som du lägger till senare.

Lägga till en layout för en artikel
InDesign CS6- och InDesign CC-dokument kan innehålla flera layouter. När du lägger till en artikel kan du ange både vågräta och lodräta layouter.
Om du använder InDesign CS5 eller CS5.5, eller om du har skapat endast en layout i InDesign CS6 eller CC, kan du lägga till en layout från ett
annat dokument. Om artikeln visas i en folio med dubbel orientering måste artikeln ha en andra layout.

1. Öppna InDesign-dokumentet som är utformat med en annan layoutorientering än den befintliga artikellayouten.

2. Dubbelklicka på den artikel på panelen Folio Builder där du vill lägga till den andra layouten.

3. Klicka på Lägg till layout i artikelvyn på panelen Folio Builder. Om dokumentet innehåller flera layouter anger du rätt layout.

Importera InDesign-artiklar
Om du använder rätt struktur och filnamnsregler kan du importera en enstaka artikel eller en uppsättning artiklar. Om ett InDesign CS6 eller CC-
dokument innehåller flera layouter går det för närvarande inte att importera som en artikel. Använd alternativet Lägg till artikel i stället.

När du importerar artiklar måste proportionerna för artiklarna motsvara folions proportioner om du inte väljer alternativet Mjuk rullning.

1. Skapa en eller flera mappar som innehåller InDesign-dokument. Se Strukturera mappar för importerade artiklar.

2. På panelen Folio Builder öppnar du folion där artikeln eller artiklarna ska visas.

3. Välj Importera artikel på panelmenyn i artikelvyn på panelen Folio Builder.

 
Dialogrutan Importera artikel

4. Gör något av följande:

Välj Importera en enskild artikel, klicka på mappikonen Plats och ange en artikelmapp.

Välj Importera flera artiklar, klicka på mappikonen Plats och ange en foliomapp som innehåller artikelmappar.

5. Välj en inställning för mjuk rullning för artikeln. Om du till exempel importerat en artikel för en folio med dubbel orientering, men du endast
vill att den liggande layouten ska ha mjuk rullning, väljer du Vågrät orientering.

6. Ange bildformatsinställningar och klicka på OK.

Om artikelmapparna innehåller PNG-filer på samma nivå som InDesign-dokumenten, används bilderna som innehållsförteckningsikoner. Om du
importerar flera artiklar där foliomappen innehåller filen sidecar.xml, bestämmer filen ordningen på artiklarna och fyller i artikelegenskaperna. Se
Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

Om dina artiklar inte kan importeras korrekt läser du Felsök misslyckade artikeluppladdningar i Folio Builder-panelen.

Relaterade artiklar
Hantera artiklar
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Hantera artiklar

Överst på sidan

Ändra artikelegenskaper
Redigera och uppdatera en artikel
Kopiera en artikel till en annan folio
Ändra namn på en artikel
Ta bort en artikel
Ändra ordning på artiklar
Länka om artiklar till källfiler

Med panelmenyn i Folio Builder kan du uppdatera, kopiera och ändra namn på artiklar.

 
Panelmenyn i Folio Builder

Ändra artikelegenskaper
Artikelegenskaperna du anger bestämmer hur artikeln visas i visningsprogrammet. Du kan ändra artikelegenskaper med hjälp av alternativet
Artikelegenskaper på panelen Folio Builder eller med hjälp av redigeraren i Folio Producer. Du kan även använda sidecar.xml-filen för att lägga till
artikelmetadata i samtliga artiklar i en folio, antingen när artiklarna importeras eller vid ett senare tillfälle.

 
Artikelegenskaper 
A. Beskrivning B. Dårrad C. Titel D. Byline 
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Titel

Byline

Dårrad

Beskrivning

Annons

Dölj från innehållsförteckning

Mjuk rullning

Endast vågrät dragning

Förhandsvisa innehållsförteckning

1. Välj en artikel på panelen Folio Builder.

2. Välj Artikelegenskaper på panelmenyn i Folio Builder.

3. Ange följande alternativ och klicka på OK.

Ange artikeltiteln som den ska visas i visningsprogrammet. Titeln skiljer sig från artikelnamnet som visas på panelen Folio Builder.
Artikelnamnet används för att skapa länkar mellan artiklar. Titeln visas i innehållsförteckningen och i navigeringsvyer i folios. En titel får
innehålla maximalt 60 tecken.

Ange författarens namn. En byline får innehålla maximalt 40 tecken.

Avsnittstiteln för en tidskrift, till exempel ”Recensioner”, ”Reportage” eller ”Ledare”. Dårraden visas i innehållsförteckningen och i
navigeringsvyer i folios. En dårrad får innehålla maximalt 35 tecken.

Beskriv artikeln. Beskrivningen visas när folios visas i bläddringsläge. Beskrivningen visas i innehållsförteckningen och i
navigeringsvyer i folios. En beskrivning får innehålla maximalt 120 tecken.

Välj det här alternativet om du vill markera artikeln som en annons för analysrapportering.

Välj det här alternativet om du inte vill att artikeln ska visas när användarna pekar på Innehållsförteckning i
visningsprogrammets navigeringsfält.

I kolumnen Mjuk rullning anger du om respektive artikel ska rulla löpande eller fästas vid sidan. Mjuk rullning fungerar bara i
lodrät orientering för dragning upp och ned. Dokumentet kan inte innehålla flera sidor. Du kan sätta inställningen för mjuk rullning till enbart
liggande, enbart stående eller till båda layoutorienteringarna. Se Artiklar med mjuk rullning.

När du väljer Endast vågrät dragning för en artikel kan användarna bläddra genom artikeln genom att dra åt
vänster och höger i stället för upp och ned. Det här alternativet hette tidigare ”Utjämna”. Se Svepa artiklar vågrätt.

När användaren trycker på knappen för innehållsförteckning i visningsprogrammets navigeringsfält,
visas en 70 x 70 pixlar stor innehållsförteckningsikon bredvid varje artikel. En standardikon för innehållsförteckning skapas automatiskt från
artikelns första sida. Om du vill använda en annan ikon klickar du på mappikonen och väljer en PNG-fil. Använd PNG-filer med storleken 70
× 70 pixlar. Om du vill använda bilder som är större än 70 × 70 lägger du till dem i artikelmapparna och importerar dem.
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Order (Ordning)

Locked (Låst)

Download Priority (Hämtningsprioritet)

Tags (Märkord)

Article Access (Åtkomst till artiklar)

 
Innehållsförteckning i visningsprogram

4. Du kan använda redigeraren i Folio Producer för att ändra fler artikelegenskaper än de som visas i dialogrutan Artikelegenskaper. Välj Folio
Producer på panelmenyn för att öppna Folio Producer Organizer. Markera folion och välj sedan Open (Öppna). Välj sedan artikeln och
redigera följande egenskaper. Se Redigeringsprogrammet i Folio Producer.

Skriv nummer om du vill ändra ordning på artiklarna.

Lås en artikel så att den inte kan uppdateras.

När kunderna hämtar det anpassade visningsprogrammet kan de visa filen medan den hämtas.
Såvida du inte ändrar hämtningsprioriteten hämtas artiklarna från den första till den sista.

Märkord visas i visningsprogrammets bläddringsläge. Ett märkord får innehålla maximalt 75 tecken.

Det här alternativet avgör om en artikel är tillgänglig i Web Viewer när artikeln delas och om Enable
Article Preview (Aktivera förhandsvisning av artikel) är aktiverat. Om visningsprogrammet för folios är v26 eller senare och artiklarna i folion
uppdateras på panelen Folio Builder kan du välja mellan alternativen kostnadsfri, räknad eller skyddad. Om visningsprogrammet för folios är
v25 eller tidigare kan du välja att artikeln ska vara räknad eller skyddad.

En artikel som är markerad som skyddad kan inte visas i Web Viewer eller i en folio för återförsäljning där funktionen för förhandsvisning
är aktiverad.
När en artikel anges som räknad överförs den till en server för visning i Web Viewer. Kunder kan visa räknade artiklar i Web Viewer eller
i en folio för återförsäljning där funktionen för förhandsvisning är aktiverad till dess att det tröskelvärde för betalvägg som har angetts av
utgivaren uppnås.
När en artikel anges som kostnadsfri (gäller endast v26 och senare) blir artikeln tillgänglig för förhandsvisning i Web Viewer och i en folio
för återförsäljning där funktionen för förhandsvisning har aktiverats. Kostnadsfria artiklar som visas räknas inte av mot tröskelvärdet för
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Allow Access to Entitlement Information (Tillåt åtkomst till information om tillstånd)

Sectino (Avsnitt)

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

betalväggen.

Mer information finns i Använda delning via sociala medier och Metoder för att erbjuda kostnadsfritt innehåll.

Du kan skapa en HTML-artikel som refererar till
läs-API:n. Det här alternativet är även tillgängligt för Webbinnehållsövertäckningar. Mer information finns i Använda HTML och JavaScript
som tillägg i DPS.

Om du delar upp en folio i flera avsnitt, t.ex. Sport, Affärer och Mode, anger du ett avsnittsnamn för varje artikel i folion.
Ett avsnitt får innehålla maximalt 60 tecken. Se Skapa avsnitt.

Redigera och uppdatera en artikel
När du skapar en artikel eller en artikellayout överförs innehållet i InDesign-dokumentet till arbetsytan på servern. När du redigerar och sparar ett
dokument som ingår i en artikel sparas ändringarna bara lokalt tills du uppdaterar artikeln. Du kan välja och uppdatera flera artiklar samtidigt.

1. Du redigerar ett dokument genom att dubbelklicka på en layout i panelen Folio Builder och sedan göra ändringarna. Du kan öppna
dokumentet på valfritt sätt.

Du behöver inte vara inloggad eller ansluten för att kunna redigera ett artikeldokument.

2. När du har redigerat och sparat dokumentet loggar du in på panelen Folio Builder och väljer artikeln som innehåller det redigerade
dokumentet.

Om du har redigerat källfilerna för flera artiklar kan du hålla Skift- eller Ctrl-/Kommando-tangenten nedtryckt och välja flera artiklar som ska
uppdateras.

3. Välj Uppdatera på panelmenyn i Folio Builder.

När du uppdaterar en artikel uppdateras bägge layouterna. Om du vill att den uppdaterade artikeln ska vara tillgänglig i en publicerad
visningsprogramapp ska du använda Folio Producer Organizer för att uppdatera folion.

Kom ihåg att uppdatera artikeln i alla folios om du använder samma källdokument i flera folios.

Kopiera en artikel till en annan folio
När du har skapat en artikel som baseras på ett dokument behöver du inte skapa en till artikel om du vill att den ska visas i en annan folio. I stället
kopierar du artikeln från den ena folion till den andra.

1. På panelen Folio Builder öppnar du folion som innehåller artikeln och markerar den.

2. Välj Kopiera till på panelmenyn i Folio Builder.

3. Välj målfolio i dialogrutan Kopiera till och klicka på OK.

Du kan också använda Folio Producer när du vill kopiera artiklar mellan folios. Du kan även kopiera en hel folio genom att använda kommandot
Kopiera i Folio Producer Organizer.

Ändra namn på en artikel
När du ändrar namn på en artikel riskerar du att bryta länkarna som har artikeln som mål.

1. Välj en artikel på panelen Folio Builder.

2. Välj Ändra namn på panelmenyn i Folio Builder och skriv sedan ett annat namn.

Ta bort en artikel
När du tar bort en artikel tar du bort den från folion och från arbetsytan på servern. InDesign-källdokumentet tas emellertid inte bort.

1. Välj en artikel på panelen Folio Builder.

2. Klicka på papperskorgen och sedan på Ta bort.

Ändra ordning på artiklar
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Överst på sidan

Ändra artiklarnas inbördes ordning genom att dra och släppa dem på panelen Folio Builder, eller ändra deras ordning i redigeringsprogrammet i
Folio Producer. Se Redigeringsprogrammet i Folio Producer.

Du kan också använda filen sidecar.xml om du vill ändra ordningen på artiklarna och uppdatera metadata. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för
import av artiklar.

Länka om artiklar till källfiler
Om du flyttar källdokumenten till en artikel till en ny plats eller överför dem till en annan dator kan du koppla källfilerna till artikellayouterna på nytt
på panelen Folio Builder.

1. Återställ de brutna länkarna om du överför filerna till en annan dator. Kontrollera även att alla interaktiva övertäckningar pekar på rätt fil eller
mapp.

Om en övertäckning inte längre pekar på rätt plats visas ett felmeddelande om ”ogiltig resursplats” när du skapar artikeln.

2. Välj Länka om på panelmenyn på panelen Folio Builder.

3. Ange sökvägarna och länka om till den ena eller båda layouterna.
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Tips för förhandsvisning av DPS-innehåll
Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer
Förhandsvisa folios på iPad eller iPhone
Navigera i visningsprogrammet
Ta bort folios från visningsprogrammet
Förhandsvisa innehåll med Android Viewer
Använda Förhandsgranska på enhet
Förhandsvisa med hjälp av betaversionen av Adobe Content Viewer i Windows 8.1

Du förhandsvisar folios med Adobe Content Viewer. Adobe Content Viewer finns som skrivbordsprogram (”Desktop Viewer”) eller som program för
den mobila enheten. Desktop Viewer installeras automatiskt när du uppdaterar DPS Desktop Tools for InDesign CS6/CC eller när du installerar
Folio Producer-verktygen för InDesign CS5/CS5.5. Visningsprogrammet för mobilenheter kan hämtas i iPad App Store, Google Play Butik och
Amazon Appstore. Sök efter ”Content Viewer” i enhetens appbutik.

Tips för förhandsvisning av DPS-innehåll
Desktop Viewer eller enhetsvisningsprogrammet? Använd Desktop Viewer för en snabb förhandsvisning av innehållet. Om du vill få en
bättre förhandsvisning använder du Adobe Content Viewer på målenheten. Adobe Content Viewer finns tillgänglig via iTunes App Store för
iPad och iPhone, Google Play, Amazon Appstore och Windows Store (gäller endast Windows 8.1). Två olika versioner finns tillgängliga för
Android-enheter: en version som är avsedd att testa innehåll för det nya inbyggda visningsprogrammet för Android och en version som är
avsedd för visningsprogrammet för äldre Android-versioner.
Giltig folio? När du skapat en folio eller artikel kan du förhandsvisa den med Desktop Viewer eller visningsprogrammet på din mobila enhet.
Men om du vill förhandsvisa en folio måste folion skapas på rätt sätt. Om till exempel din folio innehåller en artikel med endast vågrät
orientering och artiklar med dubbel orientering, kan du inte förhandsvisa folion. När du använder Desktop Viewer för att förhandsvisa en folio
som inte skapats på rätt sätt visas ett felmeddelande.
Överföra/hämta eller förhandsvisa på enhet? Det finns två sätt att förhandsvisa innehåll i Adobe Content Viewer på en enhet. En metod är
att överföra folion till Folio Producer och sedan använda samma Adobe-id för att logga in i Adobe Content Viewer och överföra folion. Den
andra metoden är att koppla din iPad till datorn och använda Förhandsgranska på enhet (enbart Mac OS).
Förhandsvisning av layout, artikel eller folio? Du kan använda flera olika metoder i InDesign för att förhandsvisa innehåll. Metoderna ger
olika resultat. Om du förhandsvisar med panelen Overlays (Övertäckningar) eller Arkiv > Förhandsgranska folio förhandsvisar du bara
layouten och inte artikeln. Om du förhandsvisar med panelen Folio Builder förhandsvisar du antingen artikeln eller folion, beroende på vilket
alternativ som är markerat. För artiklar med mjuk rullning eller artiklar med PDF-bildformat använder du enbart panelen Folio Builder för
förhandsvisning och inte någon av de andra metoderna.

Förhandsvisa innehåll med Desktop Viewer
Adobe Content Viewer for Desktop (även kallad Desktop Viewer) är en AIR-app som du kan använda för att förhandsgranska folios, artiklar eller
layouter på din dator.

Desktop Viewer stöder inte alla DPS-funktioner. Använd den för en snabb förhandsvisning. För att få bästa möjliga resultat bör du använda Adobe
Content Viewer på din enhet för att förhandsvisa innehåll.

1. Välj folion eller artikeln som du vill förhandsvisa på panelen Folio Builder i InDesign.

Om du väljer en folio blir alla artiklarna i folion tillgängliga för förhandsvisning. Om du väljer en artikel kan du bara förhandsvisa den artikeln.

2. Använd knappen Preview (Förhandsvisa) längst ned på panelen. Välj ett alternativ från menyn Visa för att rotera eller ändra storlek på
innehållet. Simulera zoomningen av en övertäckning, till exempel ett panorama, med knapparna + och –.

Du kan även förhandsvisa ett dokument genom att välja Arkiv > Förhandsgranska folio eller klicka på Förhandsgranska på panelen Folio
Overlays. Det är inte nödvändigt att skapa en artikel för detta. Den här metoden är särskilt användbar när datorn inte är ansluten till Internet.
Endast en layout förhandsvisas i PNG-bildformatet. Använd Folio Builder-panelen för att förhandsvisa artiklar eller folios.

Förhandsvisa folios på iPad eller iPhone
Adobe Content Viewer för iPad/iPhone är en allmän version av visningsprogrammet som används för att testa digitalt innehåll som du skapar på
iPad eller iPhone. Det här visningsprogrammet uppdateras när Folio Producer-verktygen uppdateras. Adobe Content Viewer saknar stöd för
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enheter med iOS 5, inklusive iPad 1-modeller.

När en ny uppsättning verktyg släpps kanske inte de folios som du skapar med den nyaste versionen av visningsprogrammet fungerar
korrekt förrän Apple har godkänt den nya versionen av Adobe Content Viewer. Om du försöker öppna folion visas meddelandet ”Uppdatera din
app”. Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en anpassad version av Adobe Content Viewer. Se Skapa en anpassad
Adobe Content Viewer för iPad. Du kan även använda en äldre version av visningsprogrammet för att skapa en folio.

Adobe Content Viewer-biblioteket söker efter folios på två platser – på Folio Producer-servern och på Distribution Service. Folio Producer (som
finns på acrobat.com) innehåller alla folios som visas på din panel i Folio Builder. Distribution Service innehåller alla publicerade folios. Ett blått
band med en blixtikon i foliominiatyren anger att folion har hämtats från Folio Producer-servern. Ett blått band med en kontaktikon anger att folion
har hämtats genom Förhandsgranska på enhet. Folios som publiceras för återförsäljning visas inte i Adobe Content Viewer.

 
Ett blått band med en blixtikon anger att en folio finns på Folio Producer-servern.

1. Hämta Adobe Content Viewer, eller en uppdatering av Content Viewer, från App Store till din enhet.

2. Starta Adobe Viewer på iPad och logga in med samma Adobe-id som du använde för att logga in på panelen Folio Builder.

De folios som du har tillgång till finns att hämta och förhandsvisa.

Om din folio inte visas i visningsprogrammets bibliotek ska du kontrollera att folion inte innehåller artiklar som inte stämmer överens
med folions orientering, till exempel en artikel med bara liggande orientering i en folio med dubbel orientering.

Navigera i visningsprogrammet
Följande navigeringsmetoder fungerar när du använder den allmänna versionen av Adobe Content Viewer eller ett anpassat visningsprogram.

Rotera den mobila enheten om du vill visa den vågräta eller lodräta versionen av artikeln för folios med dubbel orientering.

Dra upp och ned när du vill läsa en artikel. Dra åt vänster och höger om du vill byta till en annan artikel (eller till en annan sida i en
separerad artikel).

Tryck på eller dra interaktiva områden.

Knacka på ett icke-interaktivt område om du vill visa navigeringsfälten. Tryck på biblioteksknappen för att hoppa till biblioteket i en app för
flera utgåvor. Knacka på bakåtknappen om du vill gå tillbaka till föregående vy. Knacka på ikonen för innehållsförteckningen om du vill visa
innehållsförteckningen. Dra i navigeringslisten om du vill bläddra bland miniatyrbilder i bläddringsläget.

Återgå till första artikeln genom att knacka på titeln i navigeringsfältet. Dubbeltryck på titeln om du vill växla mellan att visa rubriken och
rubriken plus version. Trippeltryck på titeln om du vill återställa utgåvan så att varje artikel börjar med den första sidan i stället för den
föregående visade sidan.

113

http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/create-custom-content-viewer-ipad.html#create_a_custom_adobe_content_viewer_for_ipad_and_iphone
http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/create-custom-content-viewer-ipad.html#create_a_custom_adobe_content_viewer_for_ipad_and_iphone


Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

 
Adobe Content Viewer för iPad 
A. Biblioteksknapp B. Bakåtknappen C. Knapp för innehållsförteckning D. Navigeringslist 

Ta bort folios från visningsprogrammet
Du tar bort en folio från visningsprogrammet genom att trycka på kugghjulsikonen i övre högra hörnet av biblioteket, välja Ta bort utgåvor från iPad
och sedan välja och ta bort folios. (Tryck på knappen Arkivera vid användning av tidigare versioner än v25 av visningsprogrammet.) Om folion
fortfarande är tillgänglig på servern är folion fortfarande tillgänglig för hämtning i visningsprogrammet. Om folion inte längre är tillgänglig på servern
försvinner folion från biblioteket.

Om du vill ta bort en folio från iPhone-biblioteket sveper du över folions namn från höger till vänster. När du drar ändras knappen Visa till knappen
Ta bort.

Förhandsvisa innehåll med Android Viewer
Två olika versioner av Adobe Content Viewer finns tillgängliga: en för inbyggda visningsprogram för Android och en för visningsprogram för äldre
Android-versioner.

Adobe Content Viewer för Android används för att testa det digitala innehåll du har skapat på telefoner och surfplattor med Android 4.0.3
eller senare. Den här versionen används för att testa innehåll för det nya inbyggda visningsprogrammet för Android.
Adobe Content Viewer för Android (äldre versioner) används för att testa det digitala innehåll du har skapat på telefoner och surfplattor med
Android 2.2 eller senare. 

1. Hämta Adobe Content Viewer på Google Play eller Amazon Appstore.

2. Starta Adobe Viewer på Android-enheten och logga in med samma Adobe-id som du använde för att logga in på panelen Folio Builder.

De folios som du har tillgång till finns att hämta och förhandsvisa.

Använda Förhandsgranska på enhet
I stället för att hämta folios från servern kan du använda funktionen Förhandsgranska på enhet och kopiera en folio direkt från din dator till den
mobila enheten.

Du kan använda en Mac OS-dator för att förhandsvisa innehåll direkt på en iPad eller iPhone. Du kan använda en Windows- eller Mac OS-dator
för att förhandsvisa innehåll direkt på Android-enheter. Förhandsgranska på enhet saknar stöd för Amazon-surfplattor.

Förhandsgranska på enhet för iPad och iPhone (enbart Mac OS)

1. Anslut din iPad eller iPhone till datorn.

2. Starta en anpassad Adobe Content Viewer som skapats med DPS App Builder på din iPad eller iPhone.

Du behöver inte logga in.
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3. Om du vill förhandsvisa en artikel eller folio markerar du artikeln eller folion du vill förhandsvisa på panelen Folio Builder i InDesign och
väljer sedan Förhandsgranska på [enhetsnamn] på Förhandsgranska-menyn längst ned på panelen.

Den förhandsvisade folion kopieras från datorn till enheten. Folion finns kvar på enheten när du kopplar ifrån den. När du arkiverar folion tas
den bort från biblioteket.

4. Om du endast vill förhandsvisa aktuell layout öppnar du panelen Folio Overlays och väljer Förhandsgranska på [enhetsnamn] på
Förhandsgranska-menyn längst ned på panelen.

Den förhandsvisade layouten finns kvar på enheten när du kopplar ifrån den. När du går tillbaka till biblioteket tas den förhandsvisade
layouten bort.

När du använder Förhandsgranska på enhet från panelen Folio Overlays visas endast sidorna på den aktuella layouten i PNG-format.
Alternativa layouter i InDesign CS6/CC tas inte med i förhandsvisningen.

Förhandsgranska på enhet för Android-surfplattor
För närvarande stöds Förhandsvisa på enhet endast i Adobe Content Viewer för äldre Android-versioner, men inte i den inbyggda versionen.

1. Utför följande steg för att se till att din Android-enhet är ansluten till din dator.

Inaktivera USB Debugging. Funktionen USB Debugging kan ha olika placeringar på olika Android-enheter. På vissa enheter finns den på
Settings (Inställningar) > Applications (Program) > Development (Utveckling).
(Endast Windows) Installera nödvändiga enhetsdrivrutiner så att din Android-enhet kan anslutas till din dator. I Flash Builder-hjälpen
finns användbar information på Felsök ett program på en Google Android-enhet och Installera USB-drivrutiner för Android-enheter
(Windows).

2. Anslut din Android-enhet till din dator.

3. Starta Adobe Content Viewer på enheten.

4. I Folio Builder-panelen i InDesign markerar du artikeln eller folion du vill förhandsvisa och markerar sedan enhetens namn på Förhandsvisa-
menyn längst ned på panelen. Du kan också använda alternativet Förhandsvisa i panelen Folio Overlays för att enbart förhandsvisa layouten
i rasterformat.

Titta på Colin Flemings video: Förhandsvisa på Android-enhet

(på engelska)

Förhandsvisa med hjälp av betaversionen av Adobe Content Viewer i Windows 8.1
En version av appen Adobe Content Viewer är tillgänglig i Windows Store. Sök efter Adobe Content Viewer i Windows Store. Den här appen finns
bara på enheter som kör Windows 8.1.

För närvarande innehåller Adobe Content Viewer en begränsad uppsättning funktioner. Hyperlänkar, bildspel, rullningsbara ramar och video stöds.
Webbinnehållsövertäckningar stöds till viss del. Bildsekvenser, panorera och zooma, ljud och panoraman stöds inte än. Andra DPS-funktioner, till
exempel delning via sociala medier, avsnitt och köp i appen stöds ännu inte. Se Bygga DPS-appar för Windows Store.

Adobe rekommenderar även
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Flera versioner av samma folio som designats för olika enheter kallas för återgivningar. Om du skapar flera folioåtergivningar görs bara den
återgivning som bäst matchar enhetens dimensioner tillgänglig i visningsprogrammet.

Det finns tre viktiga anledningar till att använda återgivningar:

Om du vill skapa iPhone-innehåll som inte omges av svarta fält. Du kan till exempel skapa en återgivning med upplösningen 480 × 320 som
passar iPhone 3- och 4-enheter och en återgivning med upplösningen 1 136 × 640 som fyller hela skärmen på iPhone 5 och senare enheter.
Skapa en folio endast för webbvisningsprogrammet. Se Anpassa webbvisningsprogrammet.
Om du vill skapa folios som kräver mindre skalning och användning av svarta fält på Android-enheter, eller för att skapa folios som ska visas
på enheter med olika upplösning.

Återgivningar är endast tillgängliga för appar med flera folios. Folioåtergivningar stöds inte om du skapar en app med en folio. Du kan i stället
skapa artiklar med flera återgivningar.

Du kan använda samma folionamn för flera folios för att binda samman dem till en uppsättning återgivningar. De olika återgivningarna måste ha
samma namn men olika storlekar (förutom för en återgivning som endast är avsedd för Web Viewer). Om folioåtergivningar dessutom tillhör en
app för återförsäljning, rekommenderar vi att du använder samma produkt-id för alla återgivningar (men olika produkt-id:n för olika uppsättningar av
återgivningar). För återgivningar i en prenumerationsapp måste värdena för Publication Date (Publiceringsdatum) vara identiska. Välj datumet från
kalenderwidgeten.

När du skapar folioåtergivningar för ett prenumerationsvisningsprogram ska du välja samma inställning för Publication Date
(Publiceringsdatum) för varje återgivning från kalenderwidgeten.

 
Skapa flera folioåtergivningar med samma inställningar för Folio Name (Folionamn) men olika inställningar för Size (Storlek)

När visningsprogrammet söker i Distribution Service erbjuds bara den återgivning som överensstämmer bäst med den mobila enheten.

Vi rekommenderar att du skapar en 1 024 × 768-folio med artiklar i PDF-bildformat för iPad-enheter. Ett annat alternativ är att skapa flera
återgivningar. Om du överför en folio med storleken 2 048 × 1 536 och en annan folio med storleken 1 024 × 768 hämtar HD-modellerna av iPad
2 048 × 1 536-folion medan SD-modellerna hämtar den mindre folion. Visningsprogrammen för iPad hämtar endast folios med proportionerna 4:3.
Visningsprogrammen för iPhone hämtar endast folios i bildförhållandet 3:2 (eller i bildförhållandet 16:9 för återgivningar i formatet 1 136 × 640).
Om du skapar en visningsprogramapp med stöd för både iPad och iPhone får du bäst resultat om du skapar multipla återgivningar. Se Skapa
DPS-innehåll för olika iPad-modeller och Skapa innehåll för iPhone.

Information om hur du gör för Android-visningsprogram finns i Konfigurera återgivningar för inbyggda Android-visningsprogram.

Bäst resultat får du om du använder samma metadatainställningar för folioåtergivningar, som Folio Name (Folionamn), Publication Name
(Publikationsnamn), Folio Number (Folionummer) och Publication Date (Publiceringsdatum). Använd samma produkt-id när du publicerar
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återgivningarna. Om du aktiverar delning via sociala medier ska du se till att du använder samma värden för Article Name (Artikelnamn).
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Avsnittsfunktionen (endast för iPad) gör att dina kunder kan hämta enskilda avsnitt i en folio som du definierar. Du kan till exempel dela upp en
folio i avsnitten Nyheter, Sport, Affärer, Mode och Ekonomi och dina kunder kan då välja mellan att endast hämta artiklar från vissa avsnitt eller
från samtliga avsnitt på en gång.

DPS-avsnitt

Tilldela avsnitt

Ange avsnittsinformation för varje artikel i Folio Producer Editor. Använd samma avsnittsnamn för minst två artiklar. Bäst resultat får du om du
skapar en v24-folio eller senare och använder panelen Folio Builder för att uppdatera artiklarna i folion och generera omslagsbilder för avsnitt.
Använd ett v24-visningsprogram eller senare för att visa avsnitt.

Du kan även ange avsnitt för artiklar som använder taggen <section> i filen sidecar.xml. Se Skapa en metadata-sidecar-fil för import av artiklar.

Så fungerar avsnitt

När du anger avsnittsinformation för artiklar i en folio visas en Visa-knapp i stället för en hämtnings- eller köpknapp i visningsprogrammets
bibliotek i iPad. När du trycker på den här knappen visas de tillgängliga avsnitten i artikeln. Förstasidan i den första artikeln i varje avsnitt används
som omslagsbild för avsnitt. När en användare trycker på en omslagsbild hämtas eller visas alla artiklar i det avsnittet.

Artiklar som inte har någon avsnittsinformation hämtas tillsammans med alla avsnitt. Om du till exempel inte anger avsnittsinformation för
omslagsartikeln och innehållsförteckningsartikeln hämtas de artiklarna tillsammans med det första avsnittet som användaren hämtar.

Om du trycker på innehållsförteckningsknappen i en folio med avsnitt visas endast avsnittstitlarna, inte artiklarna. Om du trycker på ett
avsnittsnamn i innehållsförteckningen kommer du till den första artikeln i det avsnittet.

Den ursprungliga artikelordningen bevaras i folios med avsnitt. Bäst resultat får du om grupperar artiklar i samma avsnitt bredvid varandra i folion.

Om en användare hämtar ett enstaka avsnitt räknas detta som en fullständig hämtning av en folio. Eventuella efterföljande hämtningar av
avsnitt i den aktuella folion räknas inte som hämtningar.

Testa avsnitt

Skapa en utvecklingsapp för iPad för att testa funktionen för avsnitt. Avsnitt är inte fullständigt implementerade i Adobe Content Viewer.

Bob Bringhurst tillhandahåller skärmdumpar
och metodtips för funktionen Avsnitt.... Läs
mer

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2012/12/d...

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Om du anger filternamnen för varje folio i Folio Producer Organizer visas filteralternativen i en listrutemeny i visningsbiblioteket.

Om du till exempel skapar olika utgåvor av samma folio för olika språk kan du låta dina kunder endast visa folios för ett språk och dölja folios för
andra språk. Du kan även skapa filter som endast visar folios för en specifik tidsperiod, till exempel ”Utgåvor 2011” och ”Utgåvor 2012”.

Du kan endast skapa en nivå med filter. Dina kunder kan dock välja flera alternativ i listrutan. Till exempel kan användarna visa franska och tyska
folios och dölja engelska och spanska folios.

Filter stöds endast på iPad.

 
I denna app visas endast folion Basics (Grundläggande) och Info (Information).

1. Skapa folios med version v22 eller senare av visningsprogrammet.

2. I Folio Producer Organizer väljer du folion och anger ett filternamn i textrutan Library Filter (Biblioteksfilter).

Se till att du använder samma filternamn för folios som tillhör en specifik kategori. Om du till exempel anger ”Tyska” och ”tyska” filter för olika
folios kommer de att visas som olika alternativ i biblioteket.

3. Använd DPS App Builder för att skapa ett visningsprogram. Testa filtren i biblioteket för att kontrollera att de fungerar som avsett.
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Dela

Kopiera till

Artiklar som du skapar eller importerar till en folio på panelen Folio Builder visas i folion. Du kan dessutom använda två andra metoder för att
lägga till artiklar i en folio.

Markera folion på panelen Folio Builder och välj Dela på panelmenyn. Alla som du delar folion med kan lägga till artiklar i den. Du kan
sedan använda Kopiera till för att kopiera artiklar från den delade folion till en annan folio, även om du använder ett annat konto. Se Dela folios.

Markera artikeln på panelen Folio Builder och välj Kopiera till på panelmenyn. Kopiera sedan artikeln till en annan folio. Alla metadata
överförs. Du kan redigera och uppdatera källfilerna för en kopierad artikel på samma sätt som du kan göra med en artikel du skapar. Du kan också
kopiera en artikel med Folio Producer Editor. Se Kopiera en artikel till en annan folio.
Använd kommandot Copy (Kopiera) i Folio Producer för att överföra folios mellan olika konton. Mer information finns under Kopiera folios i Skapa
folios.

Adobe rekommenderar även
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Konfigurera återgivningar för visningsprogram för Android-plattformen

Överst på sidan

Överst på sidan

När du använder webbaserade DPS App Builder för att skapa en app för Android-plattformen kan du ange vilka folioåtergivningar som ska visas
på Android-surfplattor och vilka återgivningar som ska visas på Android-telefoner. 

Konfigurera återgivningar för visningsprogram för Android-plattformen
Ett rekommenderat tillvägagångssätt är att skapa en liten återgivning för Android-telefoner och en större återgivning för Android-surfplattor. Om du
till exempel vill använda samma storlek som du använder för en iOS-app kan du skapa en 480 × 320-återgivning för telefoner och en 1 024 ×
768-återgivning för surfplattor. Om du vill använda en design som matchar proportionerna för Android-enheter bättre, kan du skapa återgivningar
på 800 × 480 och 1 280 × 800.

Du kan skapa flera återgivningar för att minska den skalning som krävs när användaren visar folion på enheten. Du kan till exempel skapa
folioåtergivningar på 1 280 × 800, 1 920 × 1 200 och 2 560 × 1 600. Sedan kan du ange att alla dessa återgivningar ska användas för surfplattor i
webbaserade DPS App Builder. Visningsprogrammet väljer den återgivning som bäst överensstämmer med surfplattans mått.

Om du vill skapa en uppsättning återgivningar använder du samma folionamn, publiceringsdatum och produkt-id för alla folioåtergivningar. Mer
information finns i Skapa folioåtergivningar.

Konfigurera din app för avancerade återgivningar
I webbaserade DPS App Builder avgör det Adobe-id som du använder för programkontot vilka foliostorlekar som kan väljas.

Om alternativet Configure Advanced Rendition Support (Konfigurera avancerat återgivningsstöd) i DPS App Builder har markerats:

Endast de foliostorlekar som du väljer blir tillgängliga på enhetstypen. Om du till exempel skapar en 480 × 320-folio och en 1 024 × 768-folio
och bara väljer 480 × 320 för smartphones visas 480 × 320-folios på Android-telefoner, men 1 024 × 768-folios visas inte.
Om du väljer flera foliostorlekar för en enhetstyp och konfigurerar återgivningar kommer visningsprogrammet bara att välja den återgivning
som bäst matchar enhetsdimensionerna.
Om du inte väljer en folio för en enhetstyp kommer appbiblioteket vara tomt. Vi rekommenderar att du väljer minst en foliostorlek för varje
enhetstyp. Om du till exempel inte vill ha stöd för telefonen, publicerar du en särskild återgivning som informerar användarna om att appen
inte finns tillgänglig på den här enhetstypen.

Gör så här för att aktivera förbättrade återgivningar:

1. Välj alternativet Configure Advanced Rendition Support (Konfigurera avancerat återgivningsstöd) i webbaserade DPS App Builder för att
aktivera funktionen.

 

2. Under Tablet renditions (Återgivningar för surfplatta) anger du en eller flera foliostorlekar som finns i ditt appkonto och som ska användas för
surfplattor.

3. Under Smartphone renditions (Återgivningar för smartphone) anger du en eller flera foliostorlekar som finns i ditt appkonto och som ska
användas för telefoner.

121

http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/create-folio-renditions.html


  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

Om du lägger till en annan foliostorlek som du vill inkludera i appen när du redan har skapat och skickat appen, måste du redigera appen,
inkludera den nya foliostorleken och skicka appen igen.

Mer information finns i Bygga DPS-appar för Android.
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I Digital Publishing Suite Dashboard finns de verktyg som Professional- och Enterprise-prenumeranter behöver för att publicera folios och skapa
anpassade visningsprogramappar. Med Folio Producer kan du göra de avslutande finjusteringarna på din folio och sedan publicera den. Skapa en
anpassad visningsprogramapp för Apple App Store, Google Play eller Amazon Appstore med DPS App Builder.

Professional- och Enterprise-prenumeranter kan publicera folios och skapa anpassade visningsprogramappar. Om du inte prenumererar på DPS
kan du använda ditt Creative Cloud-medlemskap eller en Single Edition-licens för att publicera visningsprogram för enstaka utgåvor.

Relaterade artiklar

Om du vill: Gå hit:

Konfigurera konto-id för publicering (endast prenumeration) Verktyget Account Administration

Förstå de olika typerna av visningsprogramappar Typer av anpassade visningsprogramappar

Ordna, redigera och publicera folios Folio Producer Organizer

Ordna artiklar och redigera metadata Folio Producer Editor

Skapa en Single Edition-visningsprogramapp Översikt över Single Edition

Skapa en anpassad visningsprogramapp att skicka till en butik DPS App Builder
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Olika typer av DPS-appar

Överst på sidan

Typer av anpassade visningsprogramappar
Typer av appdistribution
Om tillstånd och fullgörande

Alla som har installerat Folio Producer-verktygen kan skapa en folio och dela den med andra. Du måste ha en Professional- eller Enterprise-
prenumeration på Digital Publishing Suite för att kunna skapa en anpassad visningsprogramapp och skicka den till en butik som stöds, till exempel
Apple App Store, Google Play eller Windows Store. Du måste ha ett Creative Cloud-medlemskap eller en Single Edition-licens för att kunna skapa
en inbyggd enversionsapp (endast för iPad).

Information om hur du prenumererar på Digital Publishing Suite finns på http://www.adobe.com/se/products/digitalpublishingsuite/.

Typer av anpassade visningsprogramappar
Med Adobe Content Viewer kan du förhandsvisa folios och dela dem med andra personer. Du gör dina folios tillgängliga i en butik genom att
skapa en anpassad visningsprogramapp med DPS App Builder.

Visningsprogramapp för en enstaka folio

I en visningsprogramapp för en enstaka folio är folion inbyggd i visningsprogramappen. Visningsprogrammet har inget bibliotek.

Om du vill skapa en app för en enstaka folio med en Single Edition-licens markerar du folion på panelen Folio Builder och väljer Skapa app från
panelmenyn. Sedan bygger du appen och överför den till Apple Store. Om du vill skapa en app för en enstaka folio med Professional- eller
Enterprise-prenumeration exporterar du en ZIP-fil med Folio Producer Organizer och anger den ZIP-filen i DPS App Builder.

Observera att appen för en enstaka folio inte har stöd för bokmärken och delning i sociala medier. En app för enstaka folio kan inte visas i
Newsstand. I dagsläget kan du skapa visningsprogramappar för en enstaka folio för iPad-enheter men inte för iPhone-, Android- eller Windows-
enheter.

 
Ett visningsprogram för en enstaka folio har inget bibliotek.

Visningsprogramapp för flera folios

I en visningsprogramapp för flera folios använder du DPS App Builder för att skapa ett visningsprogram som egentligen är ett skal. Det
visningsprogram du skickar saknar innehåll. Använd Folio Producer Organizer för att publicera folios på Adobe Distribution Service. Kunderna
använder visningsprogrammets bibliotek för att hämta de folios de är berättigade till.

Använd olika Adobe-id:n för varje visningsprogramapp för flera folios som du skapar. Se Använda Adobe-id:n för digital publicering.
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Överst på sidan

 
Med biblioteket för ett visningsprogram för flera folios kan kunderna hämta, visa och köpa folios.

Du kan skapa två typer av folios för visningsprogramappar för flera folios: gratis och för återförsäljning. Alla publicerade folios som du anger som
gratis och offentliga visas automatiskt i kundernas visningsbibliotek tillsammans med en hämtningsknapp.

Samtliga folios du publicerar för återförsäljning och som är offentliga måste knytas till ett köp i appen som du konfigurerar i iTunes Connect eller
Google Play. Använd samma produkt-id när du publicerar folion som du använde när du ställde in appinköpet. Återförsäljningsfolios visas i det
anpassade visningsprogrammets bibliotek med en köpknapp. När kunderna trycker på Köp kan de köpa folion.

Visningsprogramapp för prenumeration på flera folios

En visningsprogramapp med prenumerationer innehåller en inloggningsknapp och ett biblioteksalternativ så att kunderna kan välja vilken typ av
prenumeration de vill ha. De kan till exempel välja ett alternativ för tre månader, sex månader eller ett år. När de loggar in kontrollerar
visningsprogrammet med butiken för att se vilka folios de är berättigade att hämta.

Du kan konfigurera en prenumeration som kan användas i Apple App Store. Om du är Enterprise-kund kan du dessutom skapa en anpassad
tillståndsserver och ge kunderna möjlighet att prenumerera via butiken eller din tjänst.

 
Biblioteket för ett prenumerationsvisningsprogram

Företagsspecifik visningsprogramapp

Enterprise-prenumeranter kan skapa iPad-appar för enbart intern distribution. En företagsspecifik visningsprogramapp för iPad hämtas inte från
Apple Store utan distribueras inom företaget. Se Skapa en Enterprise-signerad visningsprogramapp för iPad.

Typer av appdistribution
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Via offentlig appbutik

Via offentlig appbutik med begränsad distribution (endast Enterprise)

Via privat server (endast Enterprise)

Överst på sidan

Använd följande metoder för att distribuera DPS-innehåll.

Skapa en app och skicka den till Apple App Store, Google Play eller Windows Store.

Skapa en prenumerationsapp och skicka den till Apple App Store,
Google Play eller Windows Store. Använd en anpassad tillståndsserver för att avgöra vilka folios som användare kan hämta och visa baserat på
deras inloggningskonto. Se Använda begränsad distribution med Digital Publishing Suite (på engelska).

Skapa en egen app och administrera den bakom en brandvägg. Se Skapa en Enterprise-signerad
visningsprogramapp för iPad.

Om tillstånd och fullgörande
Tillstånd är behörighet att hämta ett objekt. Fullgörande innebär att göra berättigat innehåll tillgängligt så att kunderna kan hämta det. Butiken
(t.ex. Apple App Store eller Google Play) är den plats där visningsprogramapparna kan hämtas. Du skapar anpassade appar för butiken med DPS
App Builder. Distribution Service är där folios är tillgängliga för hämtning. Med Folio Producer publicerar du folios i Distribution Service.

Appar med endast en folio hämtas enbart från App Store. När kunderna hämtar appar med flera folios och öppnar biblioteket söker
visningsprogrammet i Adobe Distribution Service efter folios som är tillgängliga för hämtning.
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Professional

Enterprise

Administratörsroll

Programroll

DPS App Builder-roll

Alla som har ett giltigt Adobe-id kan logga in på Digital Publishing Suite Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) och redigera folios. Vilket
Adobe-id du loggar in med avgör vilka funktioner du kan använda.

 
På DPS Dashboard visas olika alternativ och tjänster beroende på vilken kontotyp som används för att logga in.

Prenumerationstyper för Digital Publishing Suite

Det finns två utgåvor av Digital Publishing Suite: Enterprise och Professional.

Användare med ett Professional-konto kan använda författarverktygen och Dashboard-verktygen och -tjänsterna för att skapa ett
obegränsat antal anpassade visningsprogramappar.

Användare med ett Enterprise-konto har tillgång till samma verktyg och tjänster som en Professional-användare, men kan dessutom
anpassa visningsprogrammets gränssnitt, skapa anpassade tillståndsservrar, skapa interna företagsappar och mer därtill.

Du kan även använda Single Edition så att du kan skapa en visningsprogramapp för en enstaka utgåva som du kan skicka till Apple App Store.
Vid användning av Single Edition måste inte Dashboard användas för publicering av appar.

Roller i Digital Publishing Suite

Om du prenumererar på Digital Publishing Suite skapar en Adobe-representant ett huvudkonto. Du kan använda verktyget Account Administration
för att tilldela roller till olika Adobe-id:n.

Med ett administratörskonto kan du tilldela kontotyper.

En programroll kopplar publicerade folios till ett särskilt anpassat visningsprogram för flera folios. Om en utgivare t.ex. skapar
tidskrifter om utomhussporter ska ett Adobe-id skapas för varje enskild visningsprogramapp, som ”cykling@utgivare.com” eller
”fotvandring@publisher.com”.
Använd inte en persons namn (t.ex. ”johansvensson@utgivare.com”) för programrollen om du inte har ett befintligt anpassat visningsprogram som
är kopplat till den personens Adobe-id.

Logga in på DPS App Builder med ditt Adobe-id för DPS App Builder och skapa anpassade visningsprogramappar.

Adobe rekommenderar även
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När du klickar på länken Folio Producer på Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) visas Folio Producer. Med Folio Producer kan du
ordna och redigera folios. Om du loggar in med ett prenumerationskonto kan du publicera folios. Folio Producer innehåller en organiserare som
visar tillgängliga folios och en redigerare som visar artiklarna i en folio.

 
Tillgängliga folios visas på organiserarpanelen

Öppna Folio Producer Organizer direkt genom att välja Folio Producer från menyn på Folio Builder-panelen.

Adobe rekommenderar även
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Publicera folios i Distribution Service

Now (Nu) eller Scheduled (Schemalagd)

Private (Privat) eller Public (Offentlig)

Free (Kostnadsfri) eller Retail (Återförsäljare)

Obs!

Uppdatera publicerade folios
Ta bort folios från servern

När folios och artiklar har skapats överförs de till Folio Producer-servern på acrobat.com men de visas inte i Adobe Distribution Service (kallas
ibland för tjänstserver) än. I Distribution Service lagras alla folios som kunderna kan hämta.

Om du vill publicera folios som offentliga eller som avsedda för återförsäljning måste du logga in på DPS Dashboard med ett DPS Professional-
eller Enterprise-konto. Vem som helst kan dock publicera folios som privata i syfte att förbättra prestandan för hämtning i Adobe Content Viewer
på en enhet.

 
Publicera innehåll i Distribution Service

1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

2. Klicka på Folio Producer på instrumentpanelen. Välj en folio och klicka på Publish (Publicera) i Folio Producer Organizer.

3. Ange status för folion.

Om du väljer Now (Nu) publiceras folion när du klickar på Publish (Publicera). Välj statusen
Private (Privat). När folion skickas växlar statusen från privat till offentlig. Du kan schemalägga folios för publicering men inte för uppdatering.

Om du väljer Scheduled (Schemalagd) publiceras folion vid den tidpunkt du anger (inte tidigare än 30 minuter och inte senare än 7 dagar
från den aktuella tidpunkten). Datumet och tidpunkten visas i GMT, så du måste justera efter din tidszon.

För tillfället publiceras bara den schemalagda folion och inget push-meddelande skickas ut.

När du anger att en folio ska vara offentlig kan kunderna hämta den så snart den blivit tillgänglig i
butiken. Ett DPS Professional- eller Enterprise-konto krävs för att publicera en folio som Public (Offentlig). Om en folio är angiven som privat
kan kunder inte ladda ned den i en anpassad visningsprogramapp. Den syns bara i Adobe Content Viewer.

Om du anger foliostatus till Retail (Återförsäljare) kan kunderna bara hämta den om de
betalar för den via processen för köp i appen (In-App Purchases) eller via en prenumeration. För folios avsedda för återförsäljning fastställer
du priset för hämtning genom att gå igenom processen för köp i appen (In-App Purchases) på Apples utvecklingswebbplats eller processen
för fakturering i appen (In-App Billing) på webbplatsen Google Play för utvecklare.

En folio som publiceras som avsedd för återförsäljning visas inte i Adobe Content Viewer. Förhandsvisa folios för återförsäljning med den
anpassade utvecklingsapp som du skapat.

Ange inte statusen Free (Kostnadsfri) för folios som ska säljas för att sedan ändra dem till Retail (Återförsäljare). Om du gör det
kanske det inte går att se folion i den anpassade visningsappen. Ta tillbaka publiceringen och ompublicera sådana folios som Public
(Offentlig) och Retail (Återförsäljare).
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Obs!

Överst på sidan

Överst på sidan

4. Ange produkt-id.

Bäst resultat får du om du anger produkt-id:t i formatet com.publisher.publication.issue (till exempel com.adobepress.inspire.july2013).
Undvik versaler i ditt produkt-id. Versaler fungerar eventuellt inte med appinköp för Amazon.

För återförsäljarinnehåll ser du till att använda samma produkt-id i dialogrutan Publish Folio (Publicera folio) som du skapar när du
konfigurerar köp i appen.

Använd olika produkt-id för varje separat folio i din app. När du däremot skapar folioåtergivningar bör du använda samma produkt-id
för alla återgivningar i uppsättningen.

5. Klicka på Publish (Publicera).

Folion publiceras inte om den innehåller artiklar där orienteringar eller proportioner är i konflikt med varandra. Om folion har publicerats byts
knappen Publish (Publicera) ut mot knappen Update (Uppdatera), och knappen Delete (Ta bort) blir aktiv.

När du publicerar eller uppdaterar en folio läggs jobbet till i kön och du kan fortsätta använda Folio Producer Organizer och publicera eller
uppdatera andra folios. Visa köstatus genom att välja View (Visa) > Publish Requests (Publiceringsförfrågningar). Försök igen om ett jobb
misslyckas. Du kan behöva Unpublish (Avpublicera) och välja Publish (Publicera) igen. Se DPS-statussidan för information om serveravbrott som
kan påverka publiceringen.

Oskyddade artiklar överförs till en webbserver för datorvisning.

Om push-meddelanden är aktiverade för ditt anpassade visningsprogram kan du klicka på knappen Notify (Meddela) och utlösa ett push-
meddelande. Se Push-meddelanden.

Uppdatera publicerade folios
När du har publicerat en folio ska du klicka på knappen Update (Uppdatera) i Folio Producer Organizer för att uppdatera den publicerade folion.
När Adobe Content Viewer identifierar att en hämtad folio har uppdaterats, uppmanas användarna att hämta den uppdaterade folion. Se till att
publikationsnamn, folionummer, produkt-id och storlek inte ändras. Om du vill ändra dessa ska du inte uppdatera folion utan avpublicera och
publicera den på nytt.

1. Gör ändringarna som behövs i folion och artiklarna.

Om du redigerar källdokumenten för en artikel ska du använda kommandot Update (Uppdatera) på panelen Folio Builder.

2. Navigera till Folio Producer Organizer.

3. Se till att inställningarna för publikationsnamn och folionummer är identiska med dem för den befintliga folion.

Om någon av inställningarna skiljer sig behandlas den nya folion som en separat utgåva.

4. Markera folion och välj Update (Uppdatera).

5. Ange statusinställningar och produkt-id.

Ändra inte produkt-id. Om du måste använda ett annat produkt-id kan du avpublicera folion med alternativet Unpublish (Avpublicera) och
sedan publicera den igen.

Om folion är en försäljningsversion måste ditt produkt-id överensstämma med det produkt-id som anges under processen för köp i appen
(In-App Purchases) för iPad-appar eller motsvarande process för Android- och Amazon-appar. Om du anger ett annat produkt-id kan folion
inte visas i din anpassade visningsprogramapp.

Om du markerar alternativet Update Content (Uppdatera innehåll) uppdateras innehållet i folion och dess metadata. Om du avmarkerar
alternativet ändras bara statusen när du klickar på Update (Uppdatera). Låt alternativet Update Content (Uppdatera innehåll) förbli valt för att
ge bästa möjliga resultat.

Ta bort folios från servern
Det finns både ett avpubliceringskommando och ett raderingskommando i Folio Producer Organizer.

Med kommandot Unpublish (Avpublicera) tar du bort den publicerade folion från Distribution Service. Om du har en visningsprogramapp för
flera folios i butiken är den borttagna folion nu inte längre tillgänglig för nedladdning.

Med kommandot Delete (Ta bort) tas folion och dess innehåll bort. En raderad folio visas inte längre i Folio Producer Organizer eller panelen
Folio Builder.

En borttagen eller raderad folio raderas inte från en enhet som den laddats ned till. Om du klickar på knappen Archive (Arkiv) tas den raderade
folion bort från visningsprogrammets bibliotek.
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Redigeraren i Folio Producer

Överst på sidan

Ändra ordning

Redigera artikelegenskaper

Använda miniatyrbildsvyn för att förhandsvisa artiklar
Redigera artikelinställningar

Med redigeraren i Folio Producer kan du redigera artikelinställningar. En del av dem finns inte på panelen Folio Builder. Redigeraren innehåller två
vyer: en miniatyrbildsvy där du kan förhandsvisa artiklar och ändra egenskaper, och en listvy där du kan ordna, låsa och ändra andra inställningar.

 
Tillgängliga artiklar i en folio 
A. Vald artikel B. Listvy och miniatyrbildsvy C. Visa vågrät och lodrät layout 

Med listvyn kan du ändra ordning på artiklarna manuellt, ändra hämtningsprioritet och redigera andra inställningar.

 
Folioartiklar i listvyn

Använda miniatyrbildsvyn för att förhandsvisa artiklar
I HTML- och InDesign-artiklar i JPEG- eller PNG-format visas miniatyrbilder i redigeringsprogrammet i Folio Producer. Däremot visas inga
miniatyrbilder i artiklar i PDF-format.

1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard och klicka på Folio Producer.

2. Välj den folio du vill redigera och klicka på Open (Öppna).

3. Gör något av följande:

Dra en artikel om du vill ändra ordningen på den.

De ändringar du gör av artikelegenskaperna visas på panelen Folio Builder. Se Ändra artikelegenskaper.
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Visa vågräta och lodräta layouter

Lägg till en artikel

Importera filen HTMLResources.zip

Ändra namn på en artikel

Överst på sidan

Klicka på knappen för vågrät eller lodrät om du vill ändra layouten. Dra skjutreglaget för
miniatyrbildsstorlek om du vill ändra storlek på artikelminiatyrerna.

Klicka på Add (Lägg till) och välj sedan artikeln i folion som du vill kopiera från. Du kan också kopiera en artikel från en
annan folio genom att välja Copy To (Kopiera till) på artikelns popup-meny.

Klicka på om du vill importera HTMLResources.zip. Se Importera HTMLResources.

Välj Rename (Ändra namn) på artikelns popup-meny och ändra namn på artikeln. Om du ändrar namn på en
artikel ändras artikelnamnet, men inte artikeltiteln som visas i visningsprogrammet. Om du ändrar namn på en artikel kan det leda till att
navto-länkarna mellan artiklarna bryts.

Redigera artikelinställningar

1. Markera och öppna en folio i redigeraren i Folio Producer.

2. Ändra någon av artikelinställningarna i miniatyrbildsvyn eller listvyn. Se Ändra artikelegenskaper.
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Obs!

När du skapar artiklar som baseras på HTML i stället för InDesign-dokument kan du skapa en resursmapp där du kan dela bilder, skript och CSS-
filer. Resursmappen måste ha namnet ”HTMLResources.zip”. Du kan bara importera en HTMLResources-mapp till en folio. Filen
HTMLResources.zip är inte en artikel som kan förhandsvisas. Det här är en fil för delade resurser eller för visning av innehåll som bilder eller
PDF-filer i webbläsaren i appen. Information om hur du skapar HTML-artiklar finns i Importera HTML-artiklar.

När du skapar ZIP-filen ska du markera innehållet i mappen HTMLResources, inte mappen.

Om flera personer arbetar på HTML-artiklar bör du se till att de har tillgång till en aktuell kopia av mappen HTMLResources så att de kan referera
till den.

1. Öppna mappen med HTML-resurserna, markera innehållet och komprimera det till en ZIP-fil.

2. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard. Klicka på Folio Producer.

3. Markera en folio och välj Open (Öppna).

4. Klicka på knappen  för import av HTML-resurser i redigeraren för Folio Producer.

5. Klicka på Browse (Bläddra), välj filen HTMLResources.zip och klicka sedan på Open (Öppna).

Om du behöver redigera filen HTMLResources.zip gör du ändringarna, skapar en ny ZIP-fil och importerar den igen.

Du kan även importera filen HTMLResources.zip genom att välja Importera HTML-resurser i panelmenyn i Folio Builder.

Adobe rekommenderar även
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På organiserarpanelen kan du ange folioinformation och ändra inställningar. En del inställningar används bara för intern uppföljning. Inställningar
som markeras med asterisk (*) är nödvändiga för publicering av folion.

1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard med rätt Adobe-id.

2. Klicka på Folio Producer på Dashboard.

Du kan även välja Folio Producer på panelmenyn i Folio Builder i InDesign.

3. Ändra folions egenskaper. Se Ändra folioegenskaper.
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Om du är Professional- eller Enterprise-kund kan du exportera en folio som en ZIP-fil som du kan ange i DPS App Builder. Innan du kan
exportera en folio måste du publicera den.

Använd inte exportmetoden om du använder en Creative Cloud-prenumeration eller en Single Edition-licens för att skapa en app för en enstaka
folio. Markera i stället folion på panelen Folio Builder och välj Create App (Skapa app) på panelmenyn. Mer information finns i den
publiceringsguide med steg-för-steg-anvisningar för Single Edition som finns tillgänglig på hjälpmenyn för DPS App Builder.

1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard med ett prenumerationskonto.

2. Klicka på Folio Producer på Dashboard. Publicera folion i Folio Producer Organizer. Se Publicera folios i Distribution Service.

3. Välj den publicerade folion och klicka på Export (Exportera) i Folio Producer Organizer.

4. Ange namn och plats för ZIP-filen, och klicka på Save (Spara).

Du anger den här ZIP-filen i DPS App Builder när du skapar en visningsprogramapp för en enstaka folio. Se Skapa en anpassad
visningsprogramapp för iPad och iPhone.
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Använda HTML- och JavaScript-API:er för att utöka DPS
DPS erbjuder flera olika sätt att förbättra användarupplevelsen med hjälp av HTML och JavaScript-API:er. När du skapar HTML-innehåll för ett
anpassat bibliotek, en anpassad butik eller en berättigandeskärm kan du referera till API:t för bibliotek och butik.

Du kan referera till API:t för inläsning för HTML-innehåll i en folio, till exempel en HTML-artikel eller en webbinnehållsövertäckning. API:t för
inläsning innehåller några funktioner som är tillgängliga i API:t för bibliotek/butik, samt i API:erna för geolokalisering, kamera, kalender och
identifiering av enhet.

Allt HTML-innehåll som anges i DPS App Builder kan referera till API:t för bibliotek/butik. HTML-artiklar eller webbinnehållsövertäckningar i en folio
kan referera till API:t för inläsning.

Följande funktioner ger åtkomst till API:erna för JavaScript.

Anpassat bibliotek
Du kan använda HTML, JavaScript och CSS för att ersätta den inbyggda implementeringen av visningsprogrammets bibliotek och anpassa det till
dina behov. Du kan använda åtkomsten till API:er för att kopiera den e-handelsfunktion som finns i standardbiblioteket och anpassa den till din
egen projektdesign. Information om hur du skapar anpassade butiker och bibliotek finns i Anpassade butiker och bibliotek.

 

 API för bibliotek/butik API för inläsning

Anpassat bibliotek *  

Anpassad butik *  

Anpassade platser (webbvyer) *  

Berättigandeskärm *  

Välkomstbild *  

Informationsskärm * *

Webbinnehållsövertäckning  *

HTML-artikel  *
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Anpassade bibliotek har åtkomst till API:erna för bibliotek/butik.

Anpassade platser
Anpassade platser (kallas även anpassade ikoner för navigering) visas i det nedre navigeringsfältet. När användaren trycker på en anpassad plats
visas en webbvy, till exempel en anpassad butik eller en sida med vanliga frågor och svar. HTML-innehållet i webbvyn kan innehålla referenser till
API:t för bibliotek/butik.

 
Om användaren trycker på någon av ikonerna för navigering visas en webbvy. HTML-innehållet i varje webbvy kan referera till API:t för
bibliotek/butik.

Berättigandeskärm
Om din app innehåller direkttillstånd kan du definiera en HTML-banderoll som ska visas högst upp i biblioteksvyn, som i bilderna ovan. Du kan
använda banderollen som ett uppmaning till prenumeranter av den tryckta utgåvan att skaffa omedelbar åtkomst till innehållet, visa erbjudanden
om prenumerationer eller visa annonser. Berättigandeskärmen har full åtkomst till API:t för bibliotek/butik. Mer information finns i Utnyttja
direkttillstånd i DPS.

Välkomstbild
Välkomstskärmen är en genomskinlig webbvy med HTML-innehåll mellan startskärmen och biblioteket/butiken. HTML-innehållet visas första
gången en kund startar appen efter att ha installerat den eller första gången kunden startar den efter att ha uppdaterat den. Välkomstskärmen har
full åtkomst till API:t för bibliotek/butik. Se Komma igång med en välkomstskärm i DPS Developer Center.

 
Exempelvälkomstskärm som samlar in information från API:erna för bibliotek och butik.

Informationsskärm
I utgåva v30 kan du visa en informationsskärm överallt där kunderna visar innehåll i din app. Du kan till exempel uppmuntra läsarna att skapa ett
konto, hämta en tillhörande app, visa hjälpinnehåll eller visa andra anpassade erbjudanden i en genomskinlig webbvy. Informationsskärmen har full
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åtkomst till JavaScript-API:er – antingen API:t för bibliotek och butik eller API:t för inläsning, beroende på var någonstans informationsskärmen
aktiveras.

Du kan öppna informationsskärmen från appnivån (till exempel från ett anpassat bibliotek eller en tillståndsbanderoll) eller från folionivån (från en
HTML-artikel eller webbinnehållsövertäckning). De HTML-filer som används för informationsskärmen finns inte i appen utan på en server utanför
appen. Användarna måste vara anslutna till Internet för att kunna se informationsskärmen.

Mer information finns i Nya API:er och funktioner i r30.

HTML-artiklar/webbinnehållsövertäckningar
Om du vill öppna JS-API:et från en folio i stället för från biblioteket kan du skapa en HTML-artikel eller en webbinnehållsövertäckning. Du kan
sedan skapa digitala inbäddade meddelanden för att visa olika innehåll beroende på hur artikeln hämtades eller utnyttja kamera-API:t, API:t för
geolokalisering eller olika API:er för konsumentmarknadsföring.

 
Den HTML som finns i webbinnehållsövertäckningen gör ett anrop till API:t för inläsning för att avgöra hur problemet har uppstått och visar sedan
innehållet.
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Uppdatera folios som publicerats med betaversionsverktyg
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Om du använde Content Bundler för att publicera folios för ett visningsprogram för flera folios visas inte folion på panelen Folio Builder eller i Folio
Producer. Publicerade folios är emellertid fortfarande tillgängliga så att kunder kan hämta och visa dem. Du kan fortsätta redigera och uppdatera
dessa folios med Content Bundler så längde det är tillgängligt.

När du uppdaterar ditt arbetsflöde till att använda panelen Folio Builder kan du skapa folios som är tillgängliga tillsammans med befintliga folios.
Se till att du använder samma Adobe-id som du använder i Content Bundler. Uppdatera och skicka även om ditt anpassade visningsprogram så
att det kan visa folios som skapas med de nyare verktygen.

Om du vill redigera en befintlig folio som publicerats med Content Bundler ska du för närvarande fortsätta använda Content Bundler.
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Checklistor för anpassade visningsprogramappar

Överst på sidan

Överst på sidan

Checklista för visningsprogramapp för en enstaka folio (endast iPad)
Checklista för visningsprogram för flera folios (iPad och iPhone)
Checklista för prenumerationsprogram (iPad och iPhone)
Checklista för visningsprogram för flera folios (Windows Store)
Checklista för inbyggt visningsprogram för flera folios (Android)
Checklista för visningsprogram för flera folios (Android: äldre versioner)

Om du har alla filer och all information som behövs är det enkelt att skapa en anpassad visningsprogramapp i DPS App Builder. Använd rätt
checklista och kontrollera att du har alla filer du behöver.

Checklista för visningsprogramapp för en enstaka folio (endast iPad)
Du behöver följande filer och information för att skapa ett visningsprogram för en enstaka folio för iPad.

Om du vill ha information om hur du skapar certifikat och bilder när du ska skicka ett anpassat visningsprogram till Apple App Store kan du hämta
Step-by-Step Publishing Guide från Adobe Digital Publishing Suite Dashboard eller från DPS App Builder.

Allmänt

Adobe-id för programmet

Ett Creative Cloud-medlemskap eller ett Single Edition-serienummer (endast Single Edition)

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

Distribution P12-certifikat (och lösenord)

Distribution Mobileprovision-fil

Developer P12-certifikat (och lösenord)

Developer Mobileprovision-fil

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

Appikoner i SD-format: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 och 512 × 512. Du behöver inte lägga
till skeneffekten eller rundade hörn.

Appikoner i HD-format: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144, 152 x 152 och 1 024 × 1 024. Du behöver
inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

Välkomstskärmar i SD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 024 × 768 och 768 × 1 204.

Checklista för visningsprogram för flera folios (iPad och iPhone)
Du behöver följande filer och information för att skapa ett visningsprogram för flera folios för iPad.

Folios

Adobe-id för programmet

Minst en kostnadsfri folio som publicerats som offentlig med programmets Adobe-id

Köp i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-id när du skapar köp i appen och publicerar folion.

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

Distribution P12-certifikat (och lösenord)

Distribution Mobileprovision-fil

Developer P12-certifikat (och lösenord)

Developer Mobileprovision-fil

Production push P12-certifikat och lösenord (valfritt)
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Överst på sidan

Developer push P12-certifikat och lösenord (valfritt)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

Appikoner i SD-format för iPad: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 och 512 × 512. Du behöver
inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.
Appikoner i SD-format för iPhone: ikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29 och 57 × 57 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten
eller rundade hörn.
Appikoner i HD-format för iPad: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144, 152 × 152 och 1 024 × 1 024. Du
behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.
Appikoner i HD-format för iPhone: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 58 × 58, 114 × 114 och 120 × 120. Du behöver inte lägga till
skeneffekten eller rundade hörn.
Välkomstskärmar i SD-format för iPad: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 024 × 768 och 768 × 1 204.
Välkomstskärmar i HD-format för iPad: bilder i PNG-format med storlekarna 2 048 × 1 536 och 1 536 × 2 048 pixlar. Använd 8-bitars PNG-
format för att minska filstorleken.
Välkomstskärmar för iPhone: bilder i PNG-format med storlekarna 320 × 480, 640 × 960 och 640 × 1 136 pixlar.

Checklista för prenumerationsprogram (iPad och iPhone)
Vissa filer och information krävs för att skapa ett prenumerationsvisningsprogram för flera folios för iPad.

Om du skapar ett visningsprogram med anpassade tillstånd eller om du vill skapa en anpassad butik eller ett anpassat bibliotek kan du få mer
information om ytterligare krav i artiklarna i DPS Developer Center.

Folios

Adobe-id för programmet

Minst en gratis folio är publicerad som offentlig

Köp i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-id när du skapar köp i appen och publicerar folion.

Köp i appen för alla prenumerationslängder. Om du skapar en kostnadsfri prenumerationsapp måste du skapa ett köp i appen för den
kostnadsfria prenumerationen.

Delad hemlig information som är kopplad till programmets Adobe-id (se verktyget Account Administration)

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

Distribution P12-certifikat (och lösenord)

Distribution Mobileprovision-fil

Developer P12-certifikat (och lösenord)

Developer Mobileprovision-fil

Production push P12-certifikat och lösenord (krävs för Newsstand)

Developer push P12-certifikat och lösenord (krävs för Newsstand)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

Appikoner i SD-format för iPad: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72, 76 × 76 och 512 × 512. Du behöver
inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

Appikoner i SD-format för iPhone: ikoner i PNG-format med storlekarna 29 × 29 och 57 × 57 pixlar. Du behöver inte lägga till skeneffekten
eller rundade hörn.

Appikoner i HD-format för iPad: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 58 × 58, 100 × 100, 144 × 144, 152 × 152 och 1 024 × 1 024. Du
behöver inte lägga till skeneffekten eller rundade hörn.

Appikoner i HD-format för iPhone: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 58 × 58, 114 × 114 och 120 × 120. Du behöver inte lägga till
skeneffekten eller rundade hörn.

Välkomstskärmar i SD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 024 × 768 och 768 × 1 204.

Välkomstskärmar i HD-format: bilder i PNG-format med storlekarna 2 048 × 1 536 och 1 536 × 2 048 pixlar. Använd 8-bitars PNG-format för
att minska filstorleken.
Välkomstskärmar för iPhone: bilder i PNG-format med storlekarna 320 × 480, 640 × 960 och 640 × 1 136 pixlar.

Newsstand-ikon i SD-format: pixelikon i PNG-format med storleken 96 × 128 (krävs för Newsstand).

Newsstand-ikon i HD-format: pixelikon i PNG-format med storleken 192 × 256 (krävs för Newsstand).
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Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

Prenumerationsrutor i SD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 964 × 184 och 708 × 250.

Prenumerationsrutor i HD-format: pixelbilder i PNG-format med storlekarna 1 928 × 368 och 1 416 × 500.

Anpassade ikoner för navigering (valfritt, endast Enterprise): pixelbilder i PNG-format med genomskinlig bakgrund med storlekarna 30 × 30
(SD) och 60 × 60 (HD). Operativsystemet byter ut färgen på alla icke-genomskinliga pixlar mot en systemfärg.

Checklista för visningsprogram för flera folios (Windows Store)
Följande filer och information krävs för att skapa ett visningsprogram för flera folios för Windows Store. Information om hur du skapar dessa filer
finns i Bygga DPS-appar för Windows Store.

Folios

Adobe-id för programmet
Fakturering i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-id när du skapar fakturering i appen och publicerar
folion.
Delad hemlig information som är kopplad till programmets Adobe-id (se verktyget Account Administration)

Information som krävs för att du ska kunna skicka din app

Ett giltigt Microsoft-utvecklarkonto
En URL för webbsidan för sekretesspolicy

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

En PNG-bild i formatet 310 × 310 pixlar som används för programmet på startskärmen, i butiken och i sökresultat
En PNG-bild i formatet 310 × 150 pixlar som används för programmet på startskärmen
En transparent PNG-bild i formatet 620 × 300 pixlar som används för programmets välkomstskärm

Checklista för inbyggt visningsprogram för flera folios (Android)
Följande filer och information krävs för att skapa ett visningsprogram för flera folios för Google Play. Information om hur du skapar dessa filer finns
i Publiceringsprocess för Android-enheter.

Folios

Adobe-id för programmet
Fakturering i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-id när du skapar fakturering i appen och publicerar
folion.
Delad hemlig information som är kopplad till programmets Adobe-id (se verktyget Account Administration)

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

Ett giltigt .p12-certifikat (och lösenord) eller .keystore-fil och (samt information om lösenord/alias)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

En app-ikon i valfri storlek i PNG-format (den skalas om till 96 × 96 pixlar)

Checklista för visningsprogram för flera folios (Android: äldre versioner)
Följande filer och information krävs för att skapa ett visningsprogram för flera folios för Google Play. Information om hur du skapar dessa filer finns
i Publiceringsprocess för Android-enheter.

Folios

Adobe-id för programmet

Fakturering i appen för alla publicerade folios för återförsäljning. Använd samma produkt-id när du skapar fakturering i appen och publicerar
folion.

Delad hemlig information som är kopplad till programmets Adobe-id (se verktyget Account Administration)

Filer som krävs för att appen ska fungera säkert

Giltigt P12-certifikat (och lösenord)

Grafik som krävs för att varumärkesskydda appen

Appikoner: pixelikoner i PNG-format med storlekarna 36 × 36, 48 × 48 och 72 × 72
Välkomstskärmar: pixelbilder i 8-bitars PNG-format med storlekarna 1 280 × 800/800 × 1 280, 1 920 × 1 200/1 200 × 1 920,
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  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

2 048 × 1 536/1 536 × 2 048 eller 2 560 × 1 600/1 600 × 2 560
Anpassade ikoner för navigering (valfritt, endast Enterprise): bilder med storlekarna 75 × 43, 98 × 52 eller 214 × 114 pixlar i PNG-format.
Skapa separata bilder för lägena Upp, Ned och Inaktiverad för varje ikon.

Adobe rekommenderar även
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Översikt över DPS App Builder

  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

I DPS App Builder (tidigare kallat Viewer Builder) kan du skapa en anpassad visningsprogramapp som du till exempel kan skicka till Apple Store
och Google Play. DPS App Builder för dator är för närvarande endast tillgänglig för Mac OS. Den nya webbversionen av DPS App Builder, som för
närvarande endast gör det möjligt att bygga inbyggda Android-appar, kan användas i både Windows och Mac OS. I ett senare skede kommer
webbversionen av DPS App Builder även att ha stöd för andra plattformar och ersätta datorversionen.

Du kan använda DPS App Builder för dator för att skapa visningsprogramappar för en enstaka folio, för flera folios och
prenumerationsprogramappar. Du kan inte skapa visningsprogramappar för en enstaka folio för Google Play, Amazon Appstore eller Windows
Store. Folios med enstaka appar är endast avsedda för iPad.

Du kan hämta den senaste versionen av DPS App Builder för dator här: www.adobe.com/go/digpubsuite_vb_mac.

Video: DPS App Builder

Publicera en app för en enstaka folio för iPad

Publicera en app för flera folios för iPad

Adobe rekommenderar även

Colin Fleming förklarar hur du kan skapa en
anpassad visningsprogramapp med DPS
App Builder.... Läs mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Lär dig hur du kan publicera ett program för
en enstaka utgåva i iPad App Store med
den nya DPS Single Edition.... Läs mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Lär dig publicera innehåll i app-butiker för
handenheter med din Professional- eller
Enterprise-utgåva.... Läs mer

http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publi...

av Colin Fleming 
http://blog.colingrayfive....

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Skapa DPS-appar för iPad och iPhone

Panelen App Details (Appinformation)
Tillståndsinformation (endast Enterprise)
Prenumerationsinformation
Panelen Icons and Splash Screens (Ikoner och välkomstskärmar)
Newsstand
Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise)
Delning via sociala medier
Certifikat
Bygginformation
Hämta och testa visningsprogramapparna
Skicka och hantera visningsprogramappen

Använd DPS App Builder om du vill skapa ett anpassat visningsprogram för iPad eller för både iPad och iPhone. Om du anger giltiga filer och
information skapas både en utvecklingsapp och en distributionsapp i DPS App Builder. Utvecklingsappen är till för testning. Om den fungerar
korrekt skickar du ZIP-filen för distribution till Apple Store.

Information om certifikat och lösenord som du anger lagras inte på Adobe-servern. Bara programfilerna lagras på Adobe-servern.

Om du har ett Professional- eller Enterprise-DPS-konto kan du läsa iOS Publishing Companion Guide for Professional and Enterprise (på
engelska) för att få mer information om hur du skapar de nödvändiga certifikaten och bilderna
Om du är Creative Cloud- eller Single Edition-användare finns mer information i Step-by-Step iPad Publishing Guide för Single Edition (på
engelska).

DPS App Builder-krav för att skapa iOS-visningsprogramappar

Systemkrav:

Mac OSX 10.6 Snow Leopard eller senare krävs för iOS-visningsprogramappar (Mac OSX 10.7 eller senare rekommenderas vid användning
av Application Loader)

Internetanslutning

DPS App Builder

Ett giltigt Adobe-id som har tilldelats DPS App Builder-rollen med hjälp av verktyget Account Administration (Professional eller Enterprise)

Skapa en anpassad visningsprogramapp

1. Skaffa de filer och den information som behövs. Se Checklistor för anpassade visningsprogramappar.

2. Hämta och installera DPS App Builder.

DPS App Builder är tillgängligt på Digital Publishing Suite Dashboard. Om du använder InDesign CS6 eller InDesign CC installeras DPS App
Builder när du uppdaterar DPS Desktop Tools.

3. Starta DPS App Builder och logga in med ett giltigt Adobe-id.

Det Adobe-id som du loggar in med i DPS App Builder kan vara ett annat än det Adobe-id som du använder för att ange Title ID (Rubrik-id)
på panelen App Details (Appinformation).

Med verktyget Account Administration kan du eller administratören tilldela ett Adobe-id rollen DPS App Builder. Se Verktyget Account
Administration.

4. Klicka på knappen New (Nytt), välj iOS och markera sedan iPad eller iPad och iPhone (du inte kan markera endast iPhone). Klicka på Next
(Nästa).
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Obs!

Överst på sidan

App Name (Appnamn)

App Version (Appversion)

App Type (Apptyp)

 

5. Ange filerna och informationen som efterfrågas.

(Professional/Enterprise) Om du skapar en app för en enstaka folio kan du välja folion i panelen Folio Builder och välja Create App (Skapa
app) från panelmenyn. Kontrollera att kontot som du använder för att skapa folion innehåller båda rollerna Application och DPS App Builder.

Panelen App Details (Appinformation)
På panelen App Details (Appinformation) kan du ange namn och konto-id-information för visningsprogrammen.

 

Ange ett namn som ska visas under appikonen på iPad. Som allmän regel ska du använda 13 eller färre tecken så att
namnet inte kortas av.

Du testar ditt appnamn på iPad genom att öppna en webbsida i iPad Safari, välja Lägg till på hemskärmen på Safari-menyn och sedan skriva
önskat visningsprogramnamn. Om namnet kortas av ska du använda ett kortare namn.

Ange det senaste visningsprogrammet.
I DPS App Builder finns en tidigare version för backup. Med version 28 kanske du vill skapa ett visningsprogram med version 27 som stöder iOS 5
och iPad 1. Visningsprogrammet version 28 stöder iOS 7-funktioner men inte iOS 5.

Ange typen av visningsprogram (se Typer av anpassade visningsprogramappar). Tillgängligheten för vissa alternativ beror på
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Multi Folio (Multifolio)

Built-in Single Edition App (Inbyggd Single Edition-app)

Multi Folio with Entitlement (Multifolio med tillstånd)

Multi Folio with iTunes Subscription (Multifolio med iTunes-prenumeration)

Multi Folio with Entitlement and iOS Subscription (Multifolio med tillstånd och iOS-prenumeration)

Adobe Content Viewer

Title (Library View) (Rubrik (Biblioteksvy))

Title ID/Password (Rubrik-id/lösenord)

Optional URL Scheme (Valfritt URL-schema)

Exported Folio (Exporterad folio)

Optional Privacy Policy URL (Valfri URL för sekretesspolicy)

Valfri välkomstskärm

vilken typ av konto du har.

En visningsprogramapp för flera folios innehåller ett bibliotek där användarna kan hämta innehåll som lagras på
Adobe Distribution Service.

En app för en enstaka folio innehåller inbyggt innehåll. När du väljer det här
alternativet visas alternativet Exported Folio (Exporterad folio). Ange ZIP-filen som skapades med exportalternativet i organiseraren i Folio
Producer. Det här alternativet är inte tillgängligt om du väljer iPhone.

(Endast Enterprise) Skapa en visningsprogramapp som använder en anpassad
tillståndsserver för att avgöra vilka kunder som kan hämta innehåll. Med det här alternativet använder du din egen prenumerationstjänst.
Rådfråga Apple. Appar med enbart tillstånd kan inte aktiveras för Newsstand.

Skapa en visningsprogramapp som använder Apple App
Stores prenumerationsmodell.

(Endast Enterprise) Skapa en
visningsprogramapp som använder en anpassad tillståndsserver för att avgöra vilka kunder som kan hämta innehåll. Kunder kan
prenumerera genom antingen din prenumerationstjänst eller genom Apple App Store.

Skapa en version av Adobe Content Viewer istället för att hämta den från App Store. Se Skapa en anpassad
Adobe Content Viewer för iPad.

Ange den titel som ska visas högst upp i visningsprogrambiblioteket. Det bästa resultatet får du om
du använder färre än 35 tecken.

Ange lämpligt Adobe-id och lösenord för din app. Ange samma Adobe-id som du använder för att skapa
folios för den här titeln. Se till att samma Adobe-id är tilldelat programrollen i verktyget Account Administration. Ditt Title ID (Rubrik-id) för appen
behöver inte vara samma som det Adobe-id som används för att logga in på DPS App Builder.

Ange det anpassade URL-schemat som startar visningsprogramappen i Safari och andra appar.
Apple rekommenderar att omvänt domänformat (com.publisher.publication) används för att säkerställa unikhet. För bästa resultat med Twitter-
delning bör du använda högst 32 tecken.
Anta t.ex. att du anger ”com.sportpub.kajakpaddling” som URL-schema. Om du bäddar in länken ”com.sportpub.kajakpaddling://” på din webbsida
öppnas visningsprogramappen när någon klickar på länken i den mobila webbläsaren. Mer information finns på Apples utvecklarwebbplats.

Om du väljer Built-in Single Edition App (Inbyggd Single Edition-app) som apptyp ska du ange den ZIP-fil som
ska byggas in med visningsprogrammet. Använd alternativet Export (Exportera) i Folio Producer Organizer om du vill skapa en ZIP-fil. Se
Exportera folios för visningsprogram för en enstaka folio. (I stället för att använda den exporterade ZIP-filen kan du välja folion i panelen Folio
Builder och välja Skapa app.)

Om du anger en URL för sekretesspolicy visas ”Sekretesspolicy” i bibliotekets
inställningsmeny. Om användaren trycker på Sekretesspolicy visas webbsidan i en webbläsare i appen.

(Endast Enterprise) Välkomstskärmen är en genomskinlig webbvy som visar det HTML-innehåll du vill. HTML-innehållet
visas första gången en kund startar appen efter att ha installerat den eller första gången kunden startar den efter att ha uppdaterat den. Du kan till
exempel använda välkomstskärmen för att uppmuntra läsarna att skapa ett konto, godkänna användningsvillkor, utforska ett
förhandsvisningsproblem eller introducera appen för dem. Välkomstskärmen har fullständig åtkomst till Library/Store JavaScript API, och du har
fullständig kontroll över upplevelsen.
Ange .zip-filen som innehåller dina HTML-filer. Om din app stöder både iPad och iPhone bör HTML-filerna visa innehåll som fungerar på båda
enhetsstorlekarna. Instruktioner och exempel på HTML-filer finns i artikeln om välkomstskärmar i DPS Developer Center.

Avancerade alternativ
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Enable PDF Zooming (Aktivera PDF-zoomning)

Enable Favorites (Aktivera favoriter)

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Aktivera automatisk döljning av foliorullningslister)

Always Open Background Downloaded Issue (Öppna alltid utgåvor som hämtas i bakgrunden)

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Aktivera navigering i aktiva zoner till höger och vänster)

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Aktivera aktivt fält längst ner för att visa foliovykontroller)

Hide Top Navigation Bar in Folio View (Dölj det övre navigeringsfältet i foliovyn)

Enable Auto Folio Archiving (Aktivera automatisk folioarkivering)

Enable Caching of Library Information (Aktivera cachelagring av biblioteksinformation)

Hide Sign In Button in Library (Dölj inloggningsknappen i biblioteket) (gäller endast Enterprise)

 

Med det här alternativet tillåter du användare att nypa och zooma på sidor som inte är
interaktiva. Se till att du väljer alternativet PDF-bildformat när du skapar folion.

Markera det här alternativet om du vill att användarna ska kunna lägga till bokmärken för sina
favoritartiklar i appen. När alternativet är markerat visas en Favorit-ikon längst upp till höger i visningsprogrammets navigeringsfält. Favoriter är
ännu inte tillgängliga i visningsprogrammet för iPhone.

Som standard visas ett 6 pixlar brett område
längs höger sida av artiklarna i en folio. Om du markerar detta alternativ visas endast rullningslisten när användaren rullar i artikeln.

När det här alternativet har valts öppnas
varje folio som hämtats i bakgrunden sedan den föregående visningssessionen när appen startas. Om det här alternativet inte väljs öppnas den
senast visade folion i sin föregående läsposition. Det här alternativet är särskilt användbart för dagliga tidningar och veckotidskrifter.

Om du väljer detta alternativ visas
aktiva zoner till vänster och till höger om varje artikel (eller varje sida om artikeln endast bläddras vågrätt). Genom att trycka på en aktiv zon
kommer användaren till nästa eller föregående artikel. Aktiva zoner är särskilt användbart för helskärmsövertäckningar, till exempel bildspel. Aktiva
zoner aktiveras för visningsprogram för både iPad- och iPhone.
Om en knapp visas i det aktiva området utlöses knappen när man trycker på den. För alla andra övertäckningar som visas i den aktiva zonen
utlöses den aktiva zonen när man trycker på området.

Om du väljer det här
alternativet och användaren trycker på den aktiva zonen längst ner eller högst upp på sidan visas navigeringsfälten (kallas även för ”HUD”). Om
användaren trycker utanför de aktiva zonerna visas inte navigeringsfälten. Aktiva zoner aktiveras för visningsprogram för både iPad- och iPhone.
Knapparna har företräde framför aktiva zoner i foliovyn, de aktiva zonerna i foliovyn har företräde över de aktiva zonerna till vänster och höger och
aktiva zoner i foliovyn har företräde framför alla övertäckningar som inte är knappar.

Om du väljer det här alternativet visas endast det undre
navigeringsfältet när användaren trycker på en artikel. Detta ger utgivarna möjlighet att skapa ett anpassat navigeringsfält på alla artikelsidor för att
navigera i folion.

Markera det här alternativet om du vill att folios ska arkiveras automatiskt
när kunden har hämtat högsta tillåtna antal folios. Ange om du vill att arkiveringen ska vara aktiverad som standard. Kunderna kan aktivera och
inaktivera den automatiska arkiveringen i enhetsinställningarna. Ange även en övre gräns för antal hämtade folios (mellan 6 och 90) för
visningsprogramappen. När gränsen nås arkiveras automatiskt folios med den äldsta uppdateringstiden. Kunderna kan inte ändra gränsvärdet.
Kunderna kan hämta alla arkiverade folios på nytt.

Välj det här alternativet för att cachelagra
folioinformation, till exempel priset för en folio. Om du väljer det här alternativet förbättras prestandan för stora bibliotek eftersom
visningsprogrammet inte kontrollerar Apples server varje gång biblioteket läses in. Om du väljer det här alternativet kan folioinformationen bli
inaktuell. Om du till exempel ändrar det här alternativet och ändrar priset för folios till försäljning kommer ditt bibliotek att visa felaktig information.
Det här alternativet är i dagsläget endast tillgängligt för prenumerationsappar.

Som standard visas inloggningsknappen i
det övre vänstra hörnet i biblioteket i prenumerationsappar med anpassade tillstånd. Du kan dölja inloggningsknappen om ditt anpassade bibliotek
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Hide Subscribe Button in Library (Dölj prenumerationsknappen i biblioteket) (gäller endast Enterprise)

Auto-Download Latest Entitled Folio on First Launch (Hämta automatiskt den senaste berättigade folion vid första starten)

Auto-Open Latest Entitled Folio After Download (Öppna automatiskt den senaste berättigade folion efter hämtningen)

Enable Rate the App Dialog (Aktivera dialogen Betygsätt appen)

Show Analytics Opt-in Dialog (Visa dialogruta för analysalternativ)

Use Legacy Store APIs (Använd äldre butiks-API:er, endast Enterprise)

Supported Languages (Språk som stöds)

Use Customized Strings (Använd anpassade strängar)

innehåller en annan metod för inloggning.

Som standard visas
prenumerationsknappen i det övre vänstra hörnet i biblioteket i prenumerationsappar. Du kan dölja prenumerationsknappen.

Om det här
alternativet är valt, hämtas den senast berättigade folion automatiskt när appen startas. Använd verktyget Account Administration för att göra den
första folion för återförsäljning kostnadsfri för de användare som gör sin första hämtning.

Om du markerar
alternativet Hämta automatiskt den senaste berättigade folion vid första starten, används detta alternativ för automatisk öppning som standard så
att förstagångsläsare kan hämta appen och börja läsa den senaste folion omedelbart. Om du inaktiverar alternativet för automatisk öppning kan
användarna se att folion hämtas till biblioteket, men den öppnas inte förrän användarna trycker på omslagsbilden. Detta ger utgivarna möjligheten
att visa ett meddelande i banderollen och berätta för förstagångsanvändarna att de får en kostnadsfri folio.

Välj det här alternativet för att visa uppmaningen ”Rate the App” (Betygsätt
appen) när dina kunder har startat appen ett specifikt antal gånger. Om du till exempel anger värdet för ”Rate the App Dialog Count”
(Dialogräkning för Betygsätt appen) till 5, uppmanas användarna att betygsätta appen den femte gången de startar appen. Om de väljer ”Remind
me later” (Påminn mig senare) uppmanas de nästa gång de startar appen.
Ange ditt 9-siffriga program-id för din app. För att få detta id ska du logga in på itunesconnect.apple.com, klicka på Manage Your Applications
(Hantera dina program) och sedan klicka på din app. Kopiera den 9-siffriga Apple-id-strängen (inte Bundle-id).

Om du väljer det här alternativet kan dina kunder välja bort dataspårning.
De kan använda biblioteksinställningarna i visningsappen för att välja till det igen när som helst. Det här alternativet är särskilt användbart i
områden där du måste låta användarna välja bort dataspårning.
Om du vill redigera standardtexten som visas väljer du Use Customized Strings (Använd anpassade strängar), och hämtar och redigerar värdena
för Analytics Opt-In Dialog Title (Dialogruterubrik för registrering av analysdata) och Analytics Opt-In Dialog Text (Dialogrutetext för registrering av
analysdata).

Välj det här alternativet om du har en äldre anpassad
butikskonfiguration som du vill använda. Om du väljer det här alternativet kan du inte ange ett anpassat bibliotek.

iTunes visar de språk som finns tillgängliga för visningsprogramappen. Visningsprogrammets
gränssnitt är översatt till flera språk, men innehållet i din folio är det antagligen inte. Välj minst ett språk som ditt visningsprogram ska visas på.

Du kan anpassa alla strängar som lagras i visningsprogrammet på alla språk som
stöds. Du kan till exempel anpassa knapptext i biblioteket och text i dialogrutor. Välj det här alternativet och klicka sedan på Generate Template
(Generera mall) för att hämta en XML-mall till din dokumentmall. Du kan sedan redigera XML-filen och ange den i DPS App Builder. Om du
redigerar ett visningsprogram som skapats för en tidigare version bör du hämta och redigera den senaste mallen för att få bästa resultat.
När du redigerar XML-filen innehåller varje UI-element ett <key name> och en eller flera språksträngar (t.ex. <en> för engelska). Redigera texten i
språkkoden (t.ex. <en>), ändra inte <key name>-strängen.
(Enterprise) Du kan även använda den här XML-filen för att redigera biblioteks- och visningsprogramsetiketterna och för att inkludera
språksträngar för etiketterna under de anpassade ikonerna i navigeringsverktygsfält. En uppsättning användargränsnittselement visas i slutet av
XML-filen med knappnamn som Library (Bibliotek), iPad viewer label (Etikett för iPad-visningsprogram) och Etikett för anpassad iPad-plats 1.
Numren på de anpassade platserna motsvarar ordningen från vänster till höger på de anpassade ikoner som du lägger till mellan knapparna
Library (Bibliotek) och Viewer (Visningsprogram) i avsnittet Navigations Toolbar (Navigeringsverktygsfält). Ange språksträngar för de anpassade
platsernas etiketter, till exempel ”<en>Help</en>” och ”<es>Ayuda</es>” för engelska och spanska. 

 
Redigera alternativnamn i visningsprogramappen
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Överst på sidan

Obs!

Service URL (Tjänst-URL)

Service Auth URL (URL-adress för autentiseringstjänst)

Integrator ID (Integrator-id)

Optional Create Account URL (Valfri URL för skapa konto)

Forgot Password URL (URL för bortglömt lösenord)

Optional Existing Subscription URL (Valfri URL för befintlig prenumeration)

Send App ID and Version (Skicka app-id och version)

Entitlement Banner Enabled (Berättigandeskärm har aktiverats)

Banner Page URL (URL för banderollsida)

Offline Banner Assets (Resurser för offlinebanderollsida)

Banner Height (Banderollens höjd)

Tillståndsinformation (endast Enterprise)

 

Följande alternativ visas om du väljer ett av tillståndsalternativen för Viewer Type (Visningsprogramtyp).

Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar en tillståndsserver kontaktar du Adobes representant.

Ange URL-adressen på formen http://[:]/kontextrot/api, till exempel
http://lighthouse.adobe.com/dps/entitlement_starter/api. Service URL och Service AUTH URL bör matcha integrator-id:t men värdet för integrator-
id:t har företräde om värdena är olika. Mer information finns i dokumentationen om API:er för direkttillstånd. Du kan även kontakta din Adobe-
representant för att få mer information.

Ange samma information som används för en tjänst-URL.

Adobe tillhandahåller ett integrator-id när behörighetskontot allokeras på våra servrar. Du kan använda samma
integrator-id för flera appar. API:t innehåller appId och appVersion för varje metod, vilket gör att din implementering kan identifiera vilket program
som begär information om tillstånd
Kontakta din Adobe-representant för att få information om integrator-id.

Ange URL-adressen där kunderna kan registrera sig för en prenumeration via
utgivaren, inte via Apples prenumerationsprocess. Den här URL:en används när användarna trycker på en knapp för prenumeration som länkar till
din tillståndstjänst.

Ange URL-adressen där kunderna kan hämta ett bortglömt lösenord.

Ange URL-adressen där kunderna kan ange en befintlig
pappersprenumeration när de registrerar sig för en digital prenumeration. Lämna det här fältet tomt om du vill inaktivera länkknappen för
prenumeration på en papperstidning i visningsprogrammet.

Med det här alternativet kan du skicka visningsprogramappens ID- och versionssträngar
i API-anrop. Vi rekommenderar att du väljer det här alternativet.

Välj det här alternativet om du vill visa en prenumerationsbanderoll i fullbredd
i visningsbiblioteket i stället för prenumerationsrutan. Om det här alternativet inte har markerats visas endast prenumerationsrutan i biblioteket. Om
du använder en banderoll i stället för prenumerationsrutan bör du ta med länkar till prenumerationsalternativ i HTML-innehållet.

Ange URL:en för prenumerationsbanderollen som visas om användaren är ansluten till Internet. Den
här fullbreddsbanderollen visas i visningsbibliotekets övre del ovanför prenumerationsrutan och tillgängliga folios. Du kan ange olika URL:er för
enheter med SD- och HD-upplösning.

Välj den ZIP-fil som innehåller resurserna som ska användas om användaren inte är
ansluten till Internet. ZIP-filen ska innehålla en enda HTML-fil, en eller flera bildfiler och valfria CSS-filer. ZIP-filen får inte innehålla undermappar.
Allt innehåll måste ligga på samma nivå. Du kan ange olika ZIP-filer för enheter med SD- och HD-upplösning.

Ange höjden på banderollen som visas i visningsprogrammets bibliotek som en fast storlek eller en
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Överst på sidan

Subscription Tiles (Prenumerationsrutor)

Optional Library Subscription Tile URL (Valfri URL för prenumerationsruta för bibliotek)

Optional Remote Custom Dialog URL (Valfri URL för anpassad dialogruta)

Subscription Type (Typ av prenumeration)/Subscription Products (Prenumerationsprodukter)

Obs!

Överst på sidan

procentandel av biblioteksområdet. Du kan ange ett värde mellan 1 och 1 280, men den visade banderollens höjd får inte överstiga 40 % av
biblioteksområdet.

Prenumerationsinformation

 

Följande alternativ visas om du väljer ett av prenumerationsalternativen för Viewer Type (Visningsprogramtyp).

Ange bakgrundsbilder som beskriver Apples prenumerationsalternativ. För liggande
prenumerationsrutor som visas när enheten roteras till liggande läge anger du storleken 964 × 184 pixlar för iPad SD och samt 1928 × 368 pixlar
för iPad HD. För stående prenumerationsrutor anger du 708 × 250 respektive 1 416 × 500 pixlar för de olika iPad-storlekarna.
Om kunden trycker någonstans i rutan visas iOS-prenumerationsalternativen. Dessa alternativ bestäms av den betalningsinformation för app-
prenumerationen som du anger i iTunes Connect.
Obs! Om du aktiverar en berättigandeskärm visas den i stället för prenumerationsrutorna, de visas inte tillsammans. På grund av ett fel i DPS App
Builder måste du fortfarande ange prenumerationsrutorna, även om de inte används i appen.

Ange en URL som visas i ett bläddringsfönster i
appen när kunden trycker i prenumerationsrutan. Den här webbsidan kan innehålla ett meddelande som inte behöver gälla prenumerationer.

Den här URL:en läses in när kunden har slutfört
prenumerationsprocessen. Du kan till exempel efterfråga användarinformation eller ge mer information om dina produkter.

Markera Paid (Betald) om du har en
prenumerationsapp som är avsedd för återförsäljning. För prenumerationsprodukter klickar du på plusikonen och anger minst ett produkt-ID för
Apple iTunes Connect och dess varaktighet. De här alternativen visas när kunderna trycker i prenumerationsrutan eller på knappen för
prenumeration.
Markera Free (Gratis) om du skapar en Newsstand-app med Apples alternativ för gratis prenumeration. Ange det produkt-id för gratis
prenumeration som du angav i iTunes Connect.

Delad hemlig information måste anges för prenumerationsappar. Skapa eller visa din delade hemlighet med iTunes Connect. Använd
verktyget Account Administration för att ange de delade hemliga tecknen för programmets konto. Logga sedan in i Folio Producer Organizer och
utlös den delade hemliga uppdateringen.

Panelen Icons and Splash Screens (Ikoner och välkomstskärmar)

155



App icons (Appikoner)

Obs!

Splash Screens (Välkomstskärmar)

Optional artwork (Valfri ikon)

Enable shine effect on app icon (Belysning på programikon)

Optional Fonts ZIP for HTML (Valfri teckensnitts-ZIP för HTML)

Överst på sidan

 

På den här panelen kan du ange appikoner och välkomstskärmar som ska visas i iTunes och på iPad.

I stället för att ange varje ikon separat kan du välja filerna i ett Finder-fönster och dra dem till panelen Ikoner och välkomstskärmar.

Ikonerna som du anger används på startsidan på iPad och i App Store när den visas på iPad. Ange pixelikoner i PNG-
format med storlek 29 × 29, 50 × 50, 72 × 72 eller 76 × 76 för iPad SD-enheter. Ange pixelikoner i PNG-format med storlek 58 × 58, 100 × 100,
144 × 144 eller 152 × 152 för iPad HD-enheter. Ange pixelikoner med storlek 29 × 29, 57 × 57, 58 × 58, 114 × 114 eller 120 × 120 för iPhone.
Hörnen rundas automatiskt. Skala inte upp mindre objekt. Använd separerade PNG-filer med hög kvalitet, 72 ppi och RGB.

Ta alltid med filnamnstillägget PNG i bildernas filnamn.

När visningsprogrammet startar visas en välkomstskärm (kallas även startbild) i ungefär tre sekunder. Ange
följande bilder med separerade PNG-filer med hög kvalitet, 72 ppi och RGB för välkomstskärmar. Om du vill minska filstorleken använder du
Spara för webben och enheter i Photoshop för att spara 8-bitars PNG-filer.

Pixelbilder med storlek 1 024 × 768 och 768 × 1 024 för iPad SD

Pixelbilder med storlek 2 048 × 1 536 och 1 536×2 048 för iPad HD

Pixelbilder med storlek 320 × 480 för iPhone SD

Pixelbilder med storlek 640 × 960 för iPhone HD och 640 × 1 136 för iPhone 5.

Det bästa resultatet får du om välkomstskärmen ser annorlunda ut än omslaget. Om omslaget och välkomstskärmen är identiska, kanske
användarna tror att appen har låst sig när de startar den. Vissa utgivare lägger till ”Läser in . . .” på sina välkomstsidor.

Den stora appikonen visas för appen på skrivbordets App Store och, om det behövs, används för att visa din app i
App Store. Ange en 512 × 512-pixelbild för iPad- och iPhone-enheter med låg upplösning och en 1 024 × 1 024-pixelbild för iPad- och iPhone-
enheter med hög upplösning. Bästa resultat får du genom att använda Spara för webben och enheter i Photoshop för att skapa 8-bitars PNG-filer.
Du kan också ange den här bilden när du skickar appen till Apple Store. Skala inte upp mindre objekt. Använd 72 ppi, 8-bitars, RGB, separerade,
högupplösta PNG-filer. Om du vill minska filstorleken skapar du 8-bitars i stället för 24-bitars PNG-filer.

Ange om du vill att programikonerna ska ha en belysningseffekt, som ser ut som
om ljus faller på ikonens övre del.

 
Belysning av (vänster) och på (höger)

Om du använder teckensnitt på text i HTML-stackar eller
webbvyövertäckningar kan du ta med dem i FOLIO-filen eller i visningsprogrammet. Om du väljer att ta med dem i visningsprogrammet ska du
komprimera teckensnitten i en ZIP-mapp. ZIP-filen får inte innehålla undermappar. Allt innehåll måste ligga på samma nivå.

Newsstand
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Enable Newsstand (Aktivera Newsstand)

Magazine/Newspaper (Tidskrift/tidning)

Binding Edge (Bindningskant)

Newsstand Icon (Newsstand-ikon)

Överst på sidan

 

Om du aktiverar Newsstand visas din visningsprogramapp i mappen Newsstand på iPad-enheter med iOS5. Om du vill aktivera Newsstand måste
du skapa en visningsprogramapp med iTunes-prenumeration (antingen enbart iTunes-prenumeration eller tillstånd med iTunes-prenumeration,
men inte enbart tillstånd). Du måste dessutom aktivera push-meddelanden.

Välj det här alternativet om du vill tillåta att visningsprogrammet visas i mappen Newsstand.

Ange om du vill att visningsprogramappen ska klassificeras som tidskrift eller tidning i Newsstand.

Välj ett alternativ och bestäm hur Newsstand-ikonen ska se ut när en kund dubbelklickar på knappen Home
(Hem) för att visa de aktiva apparna. Om du t.ex. väljer bindning till vänster visas en bindningskant till vänster och siddekorationer till höger.

Ange en PNG-ikon som visas i mappen Newsstand. Använd en förenklad PNG-bild på 96 × 128 pixlar med
72 ppi och RGB för iPad SD samt 192 × 256 för iPad HD. Den här ikonen används som omslagsbild i Newsstand. Ikonen ersätts av
omslagsbilden på den senast publicerade folion.

Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise)
På den här panelen kan du anpassa navigeringsverktygsfältet som visas i ditt anpassade visningsprogram längst ned i biblioteket.
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Hide Library Button (Dölj biblioteksknapp)

Show Navigation Toolbar (Visa navigeringsverktygsfältet)

Hide Viewer Icon (Dölj visningsprogramikonen)

Hide Buy Buttons (Dölj köpknappar)

Hide Sign In Button (Dölj knappen Logga in)

Hide Free Folios (Dölj gratis folios)

Lock App Orientation (Lås appens orientering)

Customize and Test the Toolbar and Custom Icons (Anpassa och testa verktygsfältet och anpassade ikoner)

Use Custom Viewer Library (Använda anpassat visningsbibliotek)

Custom Icons (Anpassade ikoner)

Icon Label (Ikonetikett)

 

Om navigeringsverktygsfältet visas ger ett tryck på biblioteksknappen i det nedre navigeringsfältet
samma resultat som ett tryck på biblioteksknappen i det övre vänstra navigeringsfältet. Om du vill undvika detta kan du dölja biblioteksknappen,
men bara om det nedre navigeringsfältet är aktiverat.

Välj det här alternativet om du vill visa navigeringsverktygsfältet längst ned i
visningsprogrammet.
Ange om navigeringsverktygsfältet ska visas i alla vyer, inklusive biblioteket och foliovyn, eller om det ska döljas när folios visas.

Om du väljer Show Navigation Toolbar (Visa navigeringsverktygsfältet) kan du dölja
visningsprogramikonen som visas som standard. Om du trycker på visningsprogramikonen visas den folio som visades tidigare.

Markera det här alternativet om du vill att folios endast ska vara tillgängliga för köp via en prenumeration
och inte via enskilda köp.

Om du väljer det här alternativet visas inte knappen Sign In (Logga in) i övre vänstra hörnet på
skärmen när användaren trycker på en anpassad ikon.

Markera det här alternativet om du vill dölja gratis folios i ditt bibliotek. Det här alternativet är särskilt
användbart om du vill använda din anpassade server för att ge kunder tillstånd att ange folios baserat på sin inloggningskontoinformation.
Mer information om begränsningar av folios finns i Använda begränsad distribution med Digital Publishing Suite (på engelska).

Om du väljer Portrait (Stående) eller Landscape (Liggande) behåller appen den orienteringen
på en iPad. Inställningen påverkar alla vyer, även biblioteksvyn och foliovyn, även om folion har dubbel orientering.

Använd detta avsnitt för att
ange anpassade ikoner för navigeringsverktygsfältet till standardbiblioteket eller för att ange ett anpassat HTML-bibliotek.

När du klickar på biblioteksikonen på navigeringsverktygsfältet i DPS App
Builder visas alternativet Använda anpassat visningsbibliotek. Om du klickar på alternativikonen kan du ange den ZIP-fil som innehåller din HTML-
kod. Observera att det här alternativet intet visas om Use Legacy Store APIs (Använd äldre butiks-API:er) är markerat på sidan App Details
(Appinformation). Mer information om hur du skapar ett anpassat bibliotek finns i Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise).

Klicka på plustecknet på panelens högra sida om du vill skapa en anpassad knapp (kallas även för anpassad
plats) för navigeringsverktygsfältet. Du kan även markera biblioteks- eller visningsprogramikonen för att ersätta standardikonerna för bibliotek och
visningsprogram med anpassade ikoner.
Du kan ha upp till åtta navigeringsikoner för iPad (sex anpassade ikoner samt ikoner för biblioteket och visningsprogrammet) och två för iPhone
(en anpassad ikon samt en ikon för biblioteket).
Ange PNG-filer på 30 × 30 och 60 × 60 pixlar med en genomskinlig bakgrund. Använd valfri färg för förgrundsbilden. iOS använder en systemfärg
(vanligtvis ljusblått) på icke-genomskinliga pixlar och ändrar utseendet på ikonen för att ange om den har valts eller inte.
När användarna trycker på en anpassad ikon visar en webbläsare i appen innehållet i HTML-filen som du tillhandahåller, till exempel en webbplats
från en butik, ett nyhetsflöde eller en hjälpsida. Kunderna kan trycka på en stängningsknapp för att komma tillbaka till biblioteksvyn.

Ange texten som visas nedanför ikonen, till exempel ”Butik” eller ”Hjälp”.
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Type (Typ)

Navto Link Name (Navigera till länknamn)

Icon HTML Resources ZIP (ZIP med HTML-resurser för ikoner)

Lock orientation (Lås orientering)

Hide Title Bar (Dölj rubrikfältet)

Show Navigation Controls (Visa navigeringskontroller)

Auto Launch (Starta automatiskt)

Obs!

Överst på sidan

Enable Sharing (Aktivera delning)

Publikationens URL (endast v28)

Om appen har flera språk i användargränssnittet kan du redigera XML-filen som du hämtar när du väljer alternativet Use Customized Strings
(Använd anpassade strängar) i avsnittet App Details (Appinformation). Du kan även använda den här XML-filen för att ändra biblioteks- och
visningsprogramsetiketterna. Mer information finns i beskrivningen av Use Customized Strings (Använd anpassade strängar) tidigare i den här
artikeln.

Välj WebView (Webbvy) om du vill visa innehållet i en HTML-fil. Välj Navigation (Navigering) endast om du publicerar en Woodwing-
baserad app i vilken du kan använda återgivningsmetadata för att gå direkt till ett omslag, en innehållsförteckning eller en hjälpartikel. Ange
namnet i fältet Intent (Återgivning).

Med det här alternativet kan du använda formatet goto:// för att skapa artikellänkar som öppnar det
HTML-innehåll som är kopplat till den anpassade ikonen. Om ditt länknamn till exempel är ”Butik” kan du öppna webbvyn Butik genom att skapa
en knapp med funktionen goto://ApplicationViewState/Store. Se Skapa goto-länkar till anpassade ikoner.

Ange en ZIP-fil som innehåller resurserna som ska användas för webbvyn som
visas när användarna trycker på verktygsfältsknappen. ZIP-filen ska innehålla en enda HTML-fil och alla nödvändiga bild- och CSS-filer. ZIP-filen
får inte innehålla undermappar. Allt innehåll måste ligga på samma nivå.

Om du vill att webbvyn som visas när användarna trycker på verktygsfältsknappen endast ska visas i en
riktning väljer du Horizontal (Vågrät) eller Vertical (Lodrät).

Välj detta alternativ om du vill dölja det titelfält som visas längst upp i visningsbiblioteket när den anpassade
ikonens HTML-innehåll visas.

Visa navigeringskontroller som knappen Bakåt och knappen Uppdatera för webbsidan.
Dessa alternativ visas i titelfältet ovanför HTML-innehållet.

En av de anpassade knapparna kan ställas in på Auto Launch (Starta automatiskt). När Auto Launch (Starta
automatiskt) aktiveras visas HTML-sidan automatiskt när visningsbiblioteket öppnas.

Klicka på plustecknet till höger om navigeringsverktygsfältet om du vill ta med upp till åtta knappar för iPad-appar. Du kan även ersätta
standardknapparna Library (Bibliotek) och Viewer (Visningsprogram). Klicka på knapparna i förhandsvisningsfältet om du vill växla mellan
knapparna.

Delning via sociala medier
Med inställningarna för delning via sociala medier styr du om kunder kan dela artiklar från din app via Facebook, Twitter, e-post eller kopiera/klistra
in. Delning via sociala medier finns för visningsprogram för iPad och iPhone. Denna funktion är dock inte tillgänglig för appar med en enstaka
utgåva eller visningsprogram för Android. Läs mer om arbetsflödet för delning via sociala medier i Använd delning via social medier.

 

Om du markerar Enable Sharing (Aktivera delning) visas alla giltiga delningsalternativ i kontrollcentret på iOS
7-enheterna. För tillfället kan du inte inaktivera delningsalternativen för iOS 7.
Menyn för delning via sociala medier är inte längre tillgänglig på iOS 6-enheter i appar som byggs efter 11 februari 2014. Detta beror på nya
begränsningar för referensen annonsidentifierare i Facebook SDK. Alternativen under ”Särskilda inställningar för iOS 6” är inte längre relevanta.

För v28-appar anger du URL:en som innehåller information om din publikation. Länken till publikationens URL
visas när kunderna delar en skyddad artikel. För v29-appar behöver publikationens URL inte längre anges. När skyddade artiklar delas inkluderas
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Överst på sidan

Enterprise Signed Viewer App (Företagsspecifik visningsprogramapp)

Developer Mobileprovision

Distribution Mobileprovision

Sideloadable Developer Build (Inläsbart (sideload) utvecklarbygge)

Enable Push Notifications (Aktivera push-meddelanden)

Use Adobe Push Server (Använd Adobe push-server)

Överst på sidan

nu artikelns fullständiga URL i länken och ett betalväggsmeddelande visas.

Certifikat

 

Apple kräver att alla program ska signeras med ett giltigt certifikat och etableras innan de kan köras på iPad. I avsnittet Provisionering anger du
mobileprovision-filerna. Du anger certifikaten när du hämtar de genererade visningsprogramapparna.

Information om hur man skapar certifikat och mobileprovision-filer kan du läsa i PDF-filen iPad Publishing Companion Guide, som finns på
Dashboard eller på hjälpmenyn i DPS App Builder.

Markera endast det här alternativet om du vill använda ett
företagsprovisioneringscertifikat för ett visningsprogram som bara ska distribueras internt i din organisation. Ange ett app-id och företagets
mobileprovision-fil. Du kan även aktivera push-meddelanden i en Enterprise-signerad app. Mobileprovision-filen måste ha ett Bundle-id utan
jokertecken. Se Skapa en Enterprise-signerad visningsprogramapp för iPad.

Mobileprovision-filen bestämmer vilka iPads som kan installera och använda din visningsprogramapp.
Mobileprovision-filen för utvecklingsappen innehåller en lista över iPad-ID:n som kallas för UDID:n.

Mobileprovision-filen bestämmer vilka iPads som kan installera och använda din visningsprogramapp.

Markera det här alternativet om du vill kunna lägga till FOLIO-filer
manuellt i utvecklingsvisningsprogrammet via iTunes. Du kan endast använda FOLIO-filer, inte ZIP-filer som skapats med exportknappen i Folio
Producer Organizer.

Välj det här alternativet om du vill aktivera Adobes push-meddelanden. Om du väljer
det här alternativet visas en röd knapp på visningsprogramappens ikon som anger antalet tillgängliga folios, eller så aktiveras en push-
meddelandeprocess i Newsstand. När Newsstand är aktiverat är alternativet obligatoriskt.

Om du väljer det här alternativet hanteras push-meddelanden via Adobe-servern. Ange
det produktionscertifikat och det lösenord som du skapade på Apples utvecklingswebbplats. Om du vill konfigurera push-meddelanden konfigurerar
du ditt app-id, skapar nya mobileprovision-filer och skapar ett push-certifikat för produktion. Mer detaljerad information finns i PDF-filen iPad
Publishing Companion Guide, som du kan hämta från hjälpmenyn i DPS App Builder.
Om du avmarkerar alternativet (endast Enterprise) kan du ange en tredjepartsserver för push-meddelanden. Ange den servern i fältet Push URL
(URL för push). Ange eventuella ytterligare serverbegäranden som servern kräver i fältet Custom Push Parameters (Anpassa push-parametrar).
Information om de grundläggande kraven för konfiguration av en push-server finns i Push-meddelanden.

Bygginformation
Om du är inloggad med ett Adobe-id aktiverat för Omniture-spårning visas inställningar för spårning av användardata på sidan Build Details
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Överst på sidan

Developer P12 Certificate (Developer P12-certifikat)

Developer P12 Password (Developer P12-lösenord)

Överst på sidan

Skicka utvecklingsappen

Uppdatera en app

Ta bort ett bygge

(Bygginformation). Dessa data fylls i automatiskt. Om du har ett Enterprise-konto och dessa alternativ inte visas, kontaktar du din Adobe-
representant.

När du angett information eller filer för alla obligatoriska fält klickar du på Submit Build (Skicka bygge) och sedan på Finish (Slutför).

Hur lång tid det tar att skapa utvecklings- och distributionsapparna beror på hur upptagen servern är.

Hämta och testa visningsprogramapparna
Certifikat krävs för två olika visningsprogramappar – en utvecklingsapp och en distributionsapp. Utvecklingsappen är till för testning, medan
distributionsappen är den som du skickar till Apple när du har testat och godkänt utvecklingsappen.

1. Välj din visningsprogramapp på hanteringssidan där dina anpassade visningsprogrambyggen visas.

2. Hämta utvecklingsappen genom att klicka på Developer Viewer (IPA-filen).

3. Ange ditt Developer P12-certifikat och -lösenord och klicka sedan på Download And Sign (Hämta och signera).

I P12-filen sparas information om certifikatets privata nyckel. När du skapar P12-
certifikat måste du använda Apples utvecklingswebbplats där du skapar och hämtar ett certifikat, och sedan använda verktyget Keychain
Access för att exportera den privata nyckeln som certifieras som P12-certifikat.

När du skapar ett P12-certifikat ombeds du att skapa ett lösenord. Tomma lösenord
fungerar inte. Om du använder ett tomt lösenord måste du skapa P12-certifikatet igen med ett riktigt lösenord.

4. Lägg till utvecklingsappen (IPA-filen) i ditt iTunes-bibliotek och testa appen enligt anvisningarna i PDF-handboken iPad Publishing
Companion Guide.

5. Om utvecklingsappen fungerar som avsett kan du gå tillbaka till hanteringssidan i DPS App Builder och klicka på Distribution Viewer
(Distributionsvisningsprogram) (ZIP-filen). Ange distributionscertifikatinformationen och klicka på Download And Sign (Hämta och signera).

Skicka och hantera visningsprogramappen
När du har hämtat och testat det anpassade visningsprogrammet skickar du distributionsvisningsprogrammet (ZIP-filen) till Apple.

Om din utvecklingsapp fungerar som avsett kan du skicka den i en ZIP-fil till Apple Store. Mer information finns i PDF-
handboken iPad Publishing Companion.

Om du behöver skapa olika ikoner eller göra andra ändringar väljer du visningsprogramappen på huvudsidan och klickar på
Edit (Redigera). Din information och dina val är intakta. Gör de ändringar som behövs och skicka sedan bygget igen. Appen uppdateras.
Om du vill skicka en ny version av din app till Apple kan du antingen redigera en befintlig app eller skapa en helt ny app. Om du skapar en ny
version av din app använder du mobileprovision-filer som är baserade på samma app-id som den tidigare skapade appen. Versionsinformationen
uppdateras automatiskt.
Om du vill ändra typen av visningsprogram, till exempel konvertera en app med flera folios till en iTunes-prenumerationsapp med flera folios kan
du inte redigera den befintliga appen. Skapa i stället en ny app med hjälp av samma Mobileprovision-filer.

Om du inte längre behöver utvecklings- och distributionsapparna väljer du visningsprogramappen på huvudsidan och klickar på
Delete (Ta bort). Du kan när som helst skapa ett nytt bygge – använd bara de mobileprovision-filer som är baserade på samma app-id som
användes för appen.
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Skapa anpassade visningsprogramappar för iPad (Single Edition)
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Mer information om hur du skapar en anpassad app för iPad med hjälp av en Single Edition-licens finns i den hämtningsbara filen Step-by-Step
Guide för Single Edition-publicering för iPad.
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Skapa DPS-appar för äldre Android-enheter

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

App Name (Appnamn)

App Version (Appversion)

En app för en äldre Android-version eller en ny inbyggd Android-app?
Skapa en app för äldre Android-versioner
Panelen App Details (Appinformation)
Tillståndsinformation (endast Enterprise)
Panelen Subscription Details (Prenumerationsinformation)
Panelen Icons and Splash Screens (Ikoner och välkomstskärmar)
Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise)
Provisionering
Bygginformation
Hämta och testa Android-visningsprogramappen
Skicka och hantera visningsprogramappen

En app för en äldre Android-version eller en ny inbyggd Android-app?
Du kan bygga två olika typer av appar för Android- och Amazon-enheter: AIR-baserade appar för äldre Android-versioner eller den nya typen av
inbyggd Android-app. Den här artikeln beskriver hur du bygger AIR-baserade appar för äldre Android-versioner. Information om hur du bygger en
inbyggd Android-app finns i Bygga inbyggda DPS-appar för Android-enheter.

En jämförelsetabell över olika funktioner finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Skapa en app för äldre Android-versioner
Använd DPS App Builder för dator om du vill skapa en (AIR-baserad) visningsprogramapp för äldre Android-enheter. Du kan skapa
visningsprogramappar för flera folios, inte för en enstaka folio. Köp i appen (In-app purchases) för Google Play (tidigare Android Market) är
tillgängliga. Se Publiceringsprocess för Android-enheter.

Om du anger giltiga filer och giltig information skapar DPS App Builder en APK-fil. Om APK-filen fungerar som avsett kan du skicka den till Google
Play.

Information om certifikat och lösenord som du anger lagras inte på Adobe-servern. Bara programfilerna lagras på Adobe-servern.

1. Skaffa de filer och den information som behövs. Se Checklista för visningsprogram för flera folios (Android) och Publiceringsprocess för
mobila Android-enheter.

2. Hämta och installera DPS App Builder.

DPS App Builder är tillgängligt på Digital Publishing Suite Dashboard och det installeras tillsammans med InDesign CS6 när du uppdaterar
DPS Desktop Tools.

3. Starta DPS App Builder och logga in med ett giltigt Adobe-id.

Det Adobe-id som du loggar in med i DPS App Builder kan vara ett annat än det Adobe-id som du använder för att ange Title ID (Rubrik-id)
på panelen App Details (Appinformation).

4. Klicka på New (Nytt), välj Android (äldre versioner) och klicka sedan på Next (Nästa).

5. Ange filerna och informationen som efterfrågas.

Panelen App Details (Appinformation)
På panelen App Details (Appinformation) kan du ange namn och konto-id-information för visningsprogrammen.

Ange ett namn som ska visas under appikonen. Som allmän regel ska du använda 13 eller färre tecken så att namnet inte
kortas av.

Lägg till ett bokmärke på Android-startsidan om du vill testa visningsprogramnamnet.

Ange det senaste visningsprogrammet.
I DPS App Builder finns en tidigare version för backup.
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App Type (Apptyp)

Multi Folio (Multifolio)

Multi Folio with Entitlement (Multifolio med tillstånd)

Available Library Views (Tillgängliga biblioteksvyer)

Title (Library View) (Rubrik (Biblioteksvy))

Title ID/Password (Rubrik-id/lösenord)

Use Strict Rendition Logic (Använd strikt återgivningslogik)

Enable Favorites (Aktivera favoriter)

Enable Auto Hiding of Folio Scrollbars (Aktivera automatisk döljning av foliorullningslister)

Enable Left and Right Hot Zone Navigation (Aktivera navigering i aktiva zoner till höger och vänster)

Enable Hot Zone to Display Folio View Controls (Aktivera aktivt fält längst ner för att visa foliovykontroller)

Show Analytics Opt-in Dialog (Visa dialogruta för analysalternativ)

Use Customized Strings (Använd anpassade strängar)

Överst på sidan

Obs!

Integrator ID (Integrator-id)

Optional Create Account URL (Valfri URL för skapa konto)

Ange typen av visningsprogram (se Typer av anpassade visningsprogramappar). Tillgängligheten för vissa alternativ beror på
vilken typ av konto du har.

En visningsprogramapp för flera folios innehåller ett bibliotek där användarna kan hämta innehåll som lagras på
Adobe Distribution Service.

(Endast Enterprise) Skapa en visningsprogramapp som använder en anpassad
tillståndsserver för att avgöra vilka kunder som kan hämta innehåll. Med det här alternativet använder du din egen prenumerationstjänst.

Ange om du vill att biblioteket ska visas bara i Grid View (Stödrastervy), bara i Cover
View (Omslagsvy) eller i båda. Med Grid View (Stödrastervy) visas åtta folios per sida i biblioteket. Med Cover View (Omslagsvy) visas bara en
folio per sida. För mindre enheter föredrar en del utgivare att bara visa Cover View (Omslagsvy).

Ange den titel som ska visas högst upp i visningsprogrambiblioteket. Det bästa resultatet får du om
du använder färre än 35 tecken. För närvarande kan bara siffror och bokstäver användas. Använd inte specialtecken som apostrofer ('), annars
kan oväntade resultat uppstå i Android-enheter.

Ange lämpligt Adobe-id och lösenord för din app. Ange samma Adobe-id för publicering av folios för den
här appen. Se till att samma Adobe-id är tilldelat programrollen i verktyget Account Administration.

Avancerade alternativ

Som standard visar visningsprogram för Android-enheter folios av alla storlekar.
För att säkerställa att visningsprogrammet endast visar folios som stämmer överens med enhetens storlek kan du välja ett alternativ i DPS App
Builder. För närvarande gäller strikt återgivningslogik endast för 7-tumsenheter. Detta alternativ är framför allt praktiskt för att förhindra att
oönskade återgivningar för iOS visas på 7-tums Kindle Fire-enheter. Om du har skapat Android-återgivningar som 1 232 × 752-folios ska du inte
aktivera strikta återgivningar när du skapar visningsprogrammet för Googles appbutik.

Markera det här alternativet om du vill att användarna ska kunna lägga till bokmärken för sina
favoritartiklar i appen. När alternativet är markerat visas en Favorit-ikon längst upp till höger i visningsprogrammets navigeringsfält.  

Som standard visas ett 6 pixlar brett område
längs höger sida av artiklarna i en folio. Om du markerar detta alternativ visas endast rullningslisten när användaren rullar i artikeln.

Om du väljer detta alternativ visas
aktiva zoner till vänster och till höger om varje artikel (eller varje sida om artikeln endast bläddras vågrätt). Genom att trycka på en aktiv zon
kommer användaren till nästa eller föregående artikel. Aktiva zoner är särskilt användbart för helskärmsövertäckningar, till exempel bildspel. Aktiva
zoner är inte tillgängliga i visningsprogram för iPhone.
Om en knapp visas i det aktiva området utlöses knappen när man trycker på den. För alla andra övertäckningar som visas i den aktiva zonen
utlöses den aktiva zonen när man trycker på området.

Om du väljer det här
alternativet och användaren trycker på den aktiva zonen längst ner eller högst upp på sidan visas navigeringsfälten (kallas även för ”HUD”). Om
användaren trycker utanför de aktiva zonerna visas inte navigeringsfälten.
Knapparna har företräde framför aktiva zoner i foliovyn, de aktiva zonerna i foliovyn har företräde över de aktiva zonerna till vänster och höger och
aktiva zoner i foliovyn har företräde framför alla övertäckningar som inte är knappar.

Om du väljer det här alternativet kan dina kunder välja bort dataspårning.
De kan använda biblioteksinställningarna i visningsappen för att välja till det igen när som helst. Det här alternativet är särskilt användbart i
områden där du måste låta användarna välja bort dataspårning.

Du kan anpassa alla strängar som lagras i visningsprogrammet på alla språk som
stöds. Du kan till exempel anpassa knapptext i biblioteket och text i dialogrutor. Välj det här alternativet och klicka sedan på Generate Template
(Generera mall) för att hämta en XML-mall till din dokumentmall. Du kan sedan redigera XML-filen och ange den i DPS App Builder. Om du
redigerar ett visningsprogram som skapats för en tidigare version bör du hämta och redigera den senaste mallen för att få bästa resultat.
När du redigerar XML-filen innehåller varje UI-element ett <key name> och en eller flera språksträngar (t.ex. <en> för engelska). Redigera texten i
språkkoden; ändra inte <key name>-strängen.

Tillståndsinformation (endast Enterprise)
Följande alternativ visas om du väljer Entitlement for Viewer Type (Tillstånd för visningsprogramtyp).

Om du vill ha mer information om hur du konfigurerar en tillståndsserver kontaktar du Adobes representant.

Adobe tillhandahåller ett integrator-id när behörighetskontot allokeras på våra servrar. Det här alternativet är endast
tillgängligt för DPS Enterprise-kunder. Kontakta din Adobe-representant för att få information om integrator-id.

Ange URL-adressen där kunderna kan registrera sig för en prenumeration via
utgivaren. Den här URL-adressen används när användarna trycker på Prenumerera nu-knappen i ditt visningsprogram.
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Forgot Password URL (URL för bortglömt lösenord)

Send App ID and Version (Skicka app-id och version)

Entitlement Banner Enabled (Berättigandeskärm har aktiverats)

Banner Page URL (URL för banderollsida)

Offline Banner Assets (Resurser för offlinebanderollsida)

Banner Height (Banderollens höjd)

Överst på sidan

Landscape Subscription Tile (Liggande prenumerationsruta)

Portrait Subscription Tile (Stående prenumerationsruta)

Custom Subscription Dialog URL (Optional) (URL för anpassad prenumerationsdialogruta (valfritt))

Överst på sidan

36 x 36/48 x 48/72 x 72 icons (ikoner med storleken 36 × 36/48 × 48/72 × 72)

Obs!

Landscape Splash Screen (Liggande välkomstskärm)

Portrait Splash Screen (Stående välkomstskärm)

Optional Fonts ZIP for HTML (Valfri teckensnitts-ZIP för HTML)

Överst på sidan

Överst på sidan

Application ID (Program-id)

Ange URL-adressen där kunderna kan hämta ett bortglömt lösenord.

Med det här alternativet kan du skicka visningsprogramappens ID- och versionssträngar
i API-anrop.

Välj det här alternativet om du vill visa en prenumerationsbanderoll i fullbredd
i visningsbiblioteket. I visningsprogram för Android visas berättigandeskärmen ovanför prenumerationsrutan.

Ange URL-adressen som innehåller innehåll som visas i visningsbibliotekets övre del.

Välj den ZIP-fil som innehåller resurserna som ska användas om användaren inte är
ansluten till Internet. ZIP-filen ska innehålla en enda HTML-fil, en eller flera bildfiler och inga CSS-filer. ZIP-filen får inte innehålla undermappar.
Allt innehåll måste ligga på samma nivå.

Ange höjden på banderollen som visas i visningsprogrammets bibliotek som en fast storlek eller en
procentandel av biblioteksområdet. Du kan ange ett värde mellan 1 och 1 280, men den visade banderollens höjd får inte överstiga 40 % av
biblioteksområdet.

Panelen Subscription Details (Prenumerationsinformation)
På den här panelen konfigurerar du ditt visningsprogram för Amazon-prenumeration.

Ange en 467 × 120 pixelknappbild (rekommenderas) med tillägget PNG. Den här
bilden visas i biblioteket när enheten hålls liggande.

Ange en 255 × 145 pixelknappbild (rekommenderas) med tillägget PNG. Den här
bilden visas i biblioteket när enheten hålls stående.

Ange en URL som visas i ett
bläddringsfönster i appen när kunden trycker i prenumerationsrutan. Den här webbsidan kan innehålla ett meddelande som inte behöver gälla
prenumerationer. Ange om dialogrutan visas innan eller efter att kunden köper prenumerationen.

Panelen Icons and Splash Screens (Ikoner och välkomstskärmar)
Använd den här panelen för att konfigurera de appikoner och välkomstskärmar som ska visas i Google Play, Amazon Appstore och på Android-
enheter.

De ikoner du anger används på Android-startsidan efter
installationen och i appbutiken. Ange ikoner som är 36 × 36, 48 × 48 och 72 × 72 pixlar i PNG-format. Skala inte upp mindre objekt. Använd
separerade PNG-filer med hög kvalitet, 72 ppi och RGB.

Ta alltid med filnamnstillägget PNG i bildernas filnamn.

När visningsprogrammet startar visas en välkomstskärm i ungefär tre sekunder. Ange en
1 280 × 800, 1 920 × 1 200 eller 2 048 × 1 536 72-ppi 8-bitars PNG-fil.
Använd samma välkomstskärm för alla Android-enheter. Se till att designen passar i målområdet för små enheter, till exempel 800 × 600.
Behandla det yttre området som utfallsområde. När välkomstskärmen visas på små enheter beskärs de yttre områdena av bilden.
Det bästa resultatet får du om välkomstskärmen ser annorlunda ut än omslaget. Om omslaget och välkomstskärmen är identiska, kanske
användarna tror att appen har låst sig när de startar den.

Ange en 800 × 1 280, 1 200 × 1 920 eller 1 536 × 2 048 72-ppi 8-bitars PNG-fil.

Om du använder teckensnitt på text i HTML-stackar eller
webbvyövertäckningar kan du ta med dem i folion eller i visningsprogrammet. Om du väljer att ta med dem i visningsprogrammet ska du
komprimera teckensnitten i en ZIP-mapp. ZIP-filen får inte innehålla undermappar. Allt innehåll måste ligga på samma nivå.

Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise)
På den här panelen kan du anpassa navigeringsverktygsfältet som visas i ditt anpassade visningsprogram längst ned i biblioteket. Du kan ange
ikoner med storlekarna 75 × 43, 98 × 52 eller 214 × 114 pixlar för verktygsfältet för navigering i visningsprogram för Android-enheter. Se
Navigeringsverktygsfält (endast Enterprise).

Provisionering

Ange ett program-id som är unikt för programmet. Använd om möjligt omvänd domänsyntax, t.ex.
”com.utgivare.publikation”. Använd endast punkter, bindestreck och alfanumeriska tecken (a–z, A–Z, 0–9).
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Obs!

Överst på sidan

Testing the development app (Testa utvecklingsappen)

Överst på sidan

Överst på sidan

Skicka utvecklingsappen

Uppdatera ett bygge

Ta bort ett bygge

I tidigare versioner lade DPS App Builder till prefixet ”air.” till program-id:t (exempel: ”air.com.adobe.dpstips”). Om en app som du redan har
skickat in till Amazon Appstore innehåller prefixet ”air.” lägger du till det i ditt program-id i DPS App Builder. Om du vill visa ditt befintliga program-
id i Amazon Appstore loggar du in på Amazon Developer-portalen, öppnar din app och klickar på Binary File-fliken för att visa ”Package”-
inställningen.

Bygginformation
När du angett information eller filer för alla obligatoriska fält klickar du på Submit Build (Skicka bygge) och sedan på Finish (Slutför).

Hur lång tid det tar att skapa utvecklings- och distributionsapparna beror på hur upptagen servern är.

Hämta APK-bygget, lägg till det i en eller flera Android-enheter och testa appen. Följ
anvisningarna i Publiceringsprocess för Android-enheter.

Hämta och testa Android-visningsprogramappen
När du hämtar den genererade APK-filen ombeds du ange certifikatinformation. Google kräver att alla program ska signeras med ett giltigt
certifikat innan de kan köras på Android-enheter. Information om hur du skapar det här certifikatet finns i Publiceringsprocess för Android-enheter.

1. Välj din visningsprogramapp på hanteringssidan där dina anpassade visningsprogrambyggen visas.

2. Hämta Android-visningsprogramappen genom att klicka på installationsprogrammet för Android (APK-filen).

3. Ange ditt Developer P12-certifikat och -lösenord och klicka sedan på Download And Sign (Hämta och signera).

4. Lägg till APK-filen i en eller flera Android-enheter.

Skicka och hantera visningsprogramappen
När du har hämtat och testat ditt anpassade visningsprogram skickar du distributionsprogrammet (som en .zip-fil) till Google Play.

Om din utvecklingsapp fungerar korrekt kan du skicka appen (som en .apk-fil) till Google Play. Följ anvisningarna i
Publiceringsprocess för Android-enheter.

Om du behöver skapa olika ikoner eller göra andra ändringar väljer du visningsprogramappen på huvudsidan och klickar på
Edit (Redigera). Din information och dina val är intakta. Gör de ändringar som behövs och skicka sedan bygget igen. Appen uppdateras.

Om du inte längre behöver utvecklings- och distributionsapparna väljer du visningsprogramappen på huvudsidan och klickar på
Delete (Ta bort).
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Två olika typer av DPS-visningsprogram finns tillgängliga för Android-enheter: det AIR-baserade visningsprogrammet för äldre Android-versioner
och det nya inbyggda visningsprogrammet. Vissa av de funktioner som kan användas i visningsprogrammet för iPad stöds inte av det ena eller
båda visningsprogrammen för Android.

Du kan inte använda webbinnehållsövertäckningar och HTML-artiklar fullt ut i visningsprogram för Android. HTML-innehåll som fungerar i
mobilens Safari kan uppträda annorlunda i andra enhetswebbläsare. HTML5-lagring stöds inte på Android-enheter. Se Skapa HTML-artiklar
för Android-visningsprogram.
Prenumerationer stöds för iOS och Amazon Appstore men inte Google Play.
Visningsprogram för iOS visar endast folios med antingen bildförhållandet 4:3 (iPad) eller 3:2/16:9 (iPhone). Folioinnehållet förstoras eller
förminskas för att passa skärmen. Visningsprogram i Android kan visa alla foliostorlekar. Innehåll skaländras och omges av svarta fält vid
behov.
Pushmeddelanden stöds inte på Android-enheter.
Delning via sociala medier via Web Viewer stöds inte på Android-enheter.
Folios med enstaka appar stöds inte på Android-enheter.
Avsnitt stöds inte på Android-enheter.
Panoramabilder stöds inte på Android-enheter.
Textbunden video stöds av inbyggda Android-visningsprogram men inte av visningsprogram för äldre Android-versioner.

En jämförelsetabell över vilka funktioner som stöds av de olika typerna av visningsprogram finns i Lista över DPS-funktioner som stöds.

Information om hur du skapar DPS-appar för Android-enheter finns i följande dokument:

Bygga inbyggda DPS-appar för Android
Skapa anpassade DPS-appar för Android- och Amazon-enheter
Publiceringsprocessen för DPS-appar för Android- och Amazon-enheter

Adobe rekommenderar även
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Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du skapa en egen version av Adobe Content Viewer för iPad med DPS App Builder.
Möjligheten att skapa en egen anpassad Content Viewer är särskilt användbar när en ny version av verktygen i Folio Producer blir tillgängliga,
men Adobe Content Viewer väntar för närvarande på godkännande från Apple.

Om du loggar in med ett Enterprise-konto kan du skapa en företagsspecifik app som du kan distribuera inom ditt företag. Om du inte skapar en
företagsspecifik app blir din Adobe Content Viewer bara tillgänglig i iPad-enheter där enhets-ID:na (UDIDs) är angivna i Developer
Mobileprovision-filen. I det här fallet är det bäst att använda en mobileprovision-fil som inte används av någon annan utvecklingsapp för att
undvika att konflikter uppstår. Mer information om hur du skapar mobileprovision-filer finns i PDF-filen Publiceringshandbok för iPad (på engelska).

1. Logga in i DPS App Builder med ett Professional- eller Enterprise-konto.

2. Klicka på Nästa i DPS App Builder, välj iPad och klicka på Nästa.

3. Välj Adobe Content Viewer som visningsprogramversion. Klicka på Nästa.

4. Gör något av följande och klicka sedan på Nästa:

(Professional) Ange Developer Mobileprovision-filen. Du kan undvika att konflikter uppstår genom att skapa en mobileprovision-fil som
inte används av en annan utvecklingsapp.

(Enterprise) Om du väljer Enterprise Signed Build (Enterprise-signerad version) anger du Intended Application ID (Tänkt program-id)
(t.ex. ”com.publisher.viewer”) och Enterprise Mobileprovision-filen. Använd samma Intended Application ID (Tänkt program-id) som du
använde när du skapade Enterprise Mobileprovision-filen på Apples utvecklingswebbplats. Information om Enterprise-signerade appar
finns i Skapa en Enterprise-signerad visningsprogramapp för iPad.

5. Klicka på Nästa och följ anvisningarna.

6. Ladda ned och signera din Adobe Content Viewer.

7. Om det behövs kan du göra din Adobe Content Viewer (content-viewer.ipa) tillgänglig för distribution.

Du installerar din Adobe Content Viewer genom att dra content-viewer.ipa-filen till ditt iTunes-bibliotek och sedan synka din iPad.

Du behöver inte ta bort App Store-versionen av din Adobe Content Viewer. Du kan ha olika versioner av Adobe Content Viewer på din iPad.
Faktum är att du kan logga in på de båda olika visningsprogrammen med olika konton.

Adobe Content Viewer slutar att fungera när din Developer Mobileprovision-fil går ut.

Adobe rekommenderar även
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Om du har en Enterprise-utgåva av Digital Publishing Suite kan du skapa iPad- och iPhone-appar för enbart intern distribution. En företagsspecifik
visningsprogramapp för hämtas inte från Apple Store utan distribueras inom företaget.

Du måste ha en prenumeration på Apples iOS Developer Enterprise Program om du vill skapa en företagsspecifik visningsprogramapp. Med en
Apple Enterprise-prenumeration tas gränsen på 100 enheter bort för appar under utveckling. 

Distribuera visningsprogram för iOS på företagsnivå med hjälp av Digital Publishing

1. Logga in på Apple iOS Dev Center med ett företags-id och skapa ett företags-P12-certifikat och Mobileprovision-filer.

2. På webbklienten Folio Producer publicerar du de folios som ska ingå i den interna appen. Använd inställningarna för gratis och offentligt.

3. I DPS App Builder anger du information på panelerna Basic Details (Grundläggande information) och Splash Screen (Välkomstskärm).

4. I certifikatavsnittet i DPS App Builder anger du information om ditt utvecklings- och P12-distributionscertifikat, lösenord och mobileprovision-
fil och push-meddelanden. (Om du vill aktivera push-meddelanden får mobileprovision-filen inte ha ett bundle-id med jokertecken.)

Distributionsinformationen används inte för din interna app och ska inte skickas till Apple Store.

5. Välj alternativet Enterprise Signed ID (Enterprise-signerat id) och ange Intended Application ID (Tänkt program-id).

Intended Application ID (Tänkt program-id) har ofta formatet ”com.publisher.publication”.

6. Bygg appen och hämta testvisningsprogrammet för utveckling (IPA).

7. Distribuera mobileprovision-filen och IPA-filen via e-post eller en server. Instruera användarna att installera båda filerna genom att dra dem
till iTunes-biblioteket och synkronisera med iPad.

Detaljerade instruktioner finns i Distribuera visningsprogram för iOS på företagsnivå med hjälp av Digital Publishing.

Lär dig distribuera visningsprogramappar
direkt till anställda eller till medlemmar i
deras organisation i stället för att gå via
appbutiken.... Läs mer

http://adobe.ly/GAYV5A

av Derek Lu

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Prenumerationsalternativ i appen finns nu tillgängliga på iOS och Amazon. Det finns flera olika prenumerationsalternativ, inklusive Apples
prenumerationsmodell (Professional och Enterprise) och en anpassad tillståndsserver (endast Enterprise).

Apple- och Amazon-prenumerationer

Om användare prenumererar på din app via en iOS- eller Amazon-prenumeration får de tillgång till alla folios vars publiceringsdatum faller mellan
startdatumet och slutdatumet. De får också tillgång till den senast publicerade folion när de börjar prenumerera. Om en användare till exempel
registrerar en halvårsprenumeration den 10 november är startdatumet 10 november och slutdatumet 10 maj. När prenumerationen är aktiverad kan
användaren hämta den senast publicerade folion och alla folios vars publiceringsdatum är mellan 10 november och 10 maj. Användare som inte
förnyar prenumerationen har fortfarande tillgång till innehåll från dessa sex månader.

En god vana är att hantera inställningarna för dina folios publiceringsdatum i Folio Producer Organizer. Om du publicerar en kvartalstidning ska du
använda regelbundna publiceringsdatum som 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober, även om du egentligen publicerar dina folios på andra datum.
Så länge du fortsätter att publicera regelbundet får prenumeranterna tillgång till rätt mängd innehåll.

Hämta PDF-filen iPad Publishing Companion Guide om du vill ha mer information om hur du konfigurerar prenumerationer och tillstånd för
anpassade visningsprogramappar för iPad. 

Anpassade tillståndsservrar

Information om hur du skapar en anpassad tillståndsserver för att styra prenumerationer via din egen webbplats får du av en Adobe-representant.
Innehåll för utvecklare finns även på Digital Publishing Suite Developer Center.

Begränsad distribution

Begränsad distribution är en metod som används för att göra innehåll tillgängligt för en liten grupp läsare utifrån deras användarprofiler eller
autentiseringsuppgifter. Som standard visas en begränsad uppsättning folios för användaren. Ytterligare folios visas först när användaren har
loggat in på appen. Listan över vilka folios som ska visas baseras på användarens inloggningsuppgifter. Mer information om begränsad distribution
finns i Använda begränsad distribution med Digital Publishing Suite (på engelska).
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Om du är Enterprise-utgivare kan du ersätta standardvisningsbiblioteket med ett anpassat bibliotek som du skapar själv.

1. Skapa ZIP-filen som innehåller den HTML-kod som du vill använda till det anpassade biblioteket. Mer information om att skapa HTML-filerna
finns i Implementera separat biblioteks- och butiksfunktion (på engelska).

2. I DPS App Builder skapar eller redigerar du ett tillståndsvisningsprogram.

3. I navigeringsverktygsfältet i DPS App Builder klickar du på biblioteksikonen i det svarta fältet under Customize and Test the Toolbar and
Custom Icons (Anpassa och testa verktygsfältet och anpassade ikoner).

4. Klicka på ikonen bredvid Use Custom Viewer Library (Använd anpassat visningsbibliotek) och ange den ZIP-fil som innehåller den HTML-
kod som du har skapat.

Mer information om hur du skapar anpassade bibliotek finns i artikeln Skapa en HTML-implementering av DPS-standardbiblioteket (på engelska)
av Derek Lu.
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DPS Analytics

View different reports (Visa olika rapporter)

Change the date range (Ändra datumintervall)

Specify the folio (Ange folion)

Update Report (Uppdatera rapport)

Export Data (Exportera data)

På sidan Analytics (Analyser) på DPS Dashboard kan du spåra användardata i den anpassade visningsprogramappen. När du prenumererar på
Adobe Digital Publishing Suite och ett Professional- eller Enterprise-konto får du åtkomst till grundläggande analysfunktioner från Omniture® för
alla dina appar. Dessa data omfattar antalet hämtade och köpta utgåvor, det vanligaste innehållet och annonserna och antalet
programinstallationer. Grundläggande Analytics har ett antal olika rapporter, inklusive enheter och operativsystem. Om du har ett Omniture
SiteCatalyst®-konto kan du få åtkomst till mer detaljerade användardata.

Alla Professional- och Enterprise-appar samlar in anonyma användningsdata för alla apptyper, inklusive appar för en eller flera folios. Dessa data
samlas in oavsett om användaren är online eller offline. Om du måste ge användarna möjlighet att avböja insamlingen av analysdata kan du skapa
en anmälningsfunktion när du bygger appen i DPS App Builder. Analysdata samlas inte in för appar som har skapats med en Single Edition-licens.

Ange titlar i artikelegenskaperna för alla artiklar för att undvika att få analysdata som visar ”::unspecified::,”. Ge även dina övertäckningar
beskrivande namn när detta är möjligt för att underlätta tolkningen av analysdata. Du kan till exempel använda namnet ”Twitter-länk” i stället för
”Knapp 4”.

Analysresurser

White Papers

Grundläggande information om analys finns i Självstudiekurs om analys i Digital Publishing Suite (PDF).

Mer detaljerad information om hur man optimerar analyser finns i Adobe® Digital Publishing Suite, Analytics Service (PDF) (på engelska).

Information om att använda SiteCatalyst-statistik finns i Adobe® SiteCatalyst Digital Publishing Report Guide (på engelska).

SiteCatalyst-videor

DPS Analytics: An Introduction (på engelska)

DPS Analytics: SiteCatalyst Basics (på engelska)

DPS Analytics: SiteCatalyst Reports & Dashboards (på engelska)

Ställa in Omniture Analytics

När du registrerar dig för en Digital Publishing Suite-prenumeration (Professional eller Enterprise) får du ett huvudkonto-id som ger dig åtkomst till
verktyget Account Administration. Använd verktyget för att tilldela ett Adobe-id rollen Application (Program). Under processen anger du den
information som behövs för att aktivera Omniture Analytics. Efter att du angett informationen kan det ta upp till fem dagar innan Analytics
aktiveras. Se Verktyget Account Administration.

Kontakta en Adobe-representant om ditt analyskonto inte verkar ha konfigurerats korrekt. Kontaktinformation för guldsupport finns på DPS
Dashboard.

Om du har ett konto hos Omniture® SiteCatalyst® har du tillgång till alla Omniture SiteCatalyst-funktioner på my.omniture.com.

Visa analysdata

1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

Du måste ha ett Adobe-id-konto med en programroll för att kunna visa sidan Analytics (Analyser). Du visar analyserna genom att använda
samma Adobe-id som används i Folio Builder-panelen för att överföra innehåll för den anpassade visningsprogramappen.

2. Klicka på Analytics för att visa baslinjeanalysdata.

Rapporter för den anpassade visningsprogramappen läses in.

3. Gör något av följande om du vill visa analysdata:

Välj en kategori till vänster på Analytics-sidan och klicka på en annan rapporttyp, till exempel
Folios > Total Time Spent (Total tid).

Använd kalenderikonerna för från- och till-datum om du vill ange ett datumintervall. Klicka
sedan på Update (Uppdatera).

För vissa rapporter kan du välja en annan folio att analysera.

Klicka på det här alternativet för att uppdatera data.

Klicka på Export Data (Exportera data) om du vill exportera en fil för den aktuella rapporten. Sedan kan du
öppna datafilen i ett kalkylblad.
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Accumulation Settings (Ackumuleringsinställningar) Klicka på Accumulation Settings (Ackumuleringsinställningar) under Standard
Audience (Standardmålgrupp). Klicka på skiftnyckelikonen bredvid en folio och ange startdatum och publiceringsfrekvens för en folio. Om du
till exempel publicerar en folio den 15:e varje månad kan du ange startdatumet för den första folion och sedan välja Monthly (Varje månad)
för varje folio.

Sedan klickar du på valfri rapport, till exempel Accumulated Sessions (Ackumulerade sessioner) eller Accumulated Time Spent Per Reader
(Ackumulerad tid per läsare) för att analysera data.

 
Analysdata för anpassade visningsprogramappar

4. Klicka på Fulfillment Report (Fullgöranderapport) för att hämta en .csv-fil som innehåller information om debiterbara hämtningar som kan
visas i ett kalkylprogram.

Den här CSV-filen innehåller det antal hämtningar från Adobe Distribution Service som har räknats av mot din hämtningsmängd.
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Verktyget Account Administration

Överst på sidan

Obs!

Administrator (Administratör)

Application (Program)

Om DPS-konton
Använda verktyget Account Administration för att tilldela roller
Inställningar för Application Accounts (Programkonton)
Välja att ta emot hämtningsrapporter

Med verktyget Account Administration kan en administratör på ert företag skapa och dela ut konton. Du kan skapa och tilldela tre typer av roller till
konton, som alla bygger på Adobe-id:n.

Bakgrundsinformation om Adobe-id:n finns i Använda Adobe-id:n för digital publicering.

En översikt över DPS-publiceringskonton och de viktigaste uppgifterna finns i Starthandboken för Adobe DPS (PDF).

 
Verktyget Account Administration 
A. Delegatkonton som tilldelats programroller B. Delegatkonto utan tilldelade roller (rekommenderas inte) 

Om DPS-konton
När du prenumererar på Digital Publishing Suite ges ett av ditt företags konton administratörsrollen. Detta konto kallas huvudkonto. Huvudkontot
visas inte i verktyget Account Administration. Det går inte att ta bort eller redigera huvudkontot. Det går inte att använda huvudkontot som ett
programkonto. Använd ett annat Adobe-id om du ska publicera folios.

När du använder huvudkontot för att logga in på verktyget Account Administration kan du dela ut delegatroller till andra konton. En delegatroll är
direkt knuten till huvudkontot. Varje delegatkonto måste ha en egen e-postadress. Du kan tilldela delegatroller baserade på ett befintligt Adobe-id
som inte har verifierats än för att fungera med DPS, eller så kan du skapa ett nytt delegat-Adobe-id baserat på ett befintligt e-postkonto. Du kan
dock inte skapa ett delegatkonto från ett Adobe-id som redan har verifierats för att fungera med DPS.

När ett Adobe-id (och den tillhörande e-postadressen) väl har använts för ett delegat-konto är det svårt att koppla bort Adobe-id:t från
delegatkontot.

Var försiktig med att använda enskilda personers e-postadresser till delegatkonton. När du använder ett Adobe-id som delegatkonto kan det
Adobe-id:t bara användas för digital publicering på ditt företag. Om detta Adobe-id tas bort kan det inte användas till några DPS-funktioner.

Ett Adobe-id som inte tilldelats något särskilt företagskonto kallas designerkonto. Designerkonton kan skapas på
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html.

Information om hur du ändrar ett e-postkonto som är kopplat till ett Adobe-id finns i Ändra den e-postadress som kopplats till Adobe-id (på
engelska).

Typer av delegatroller

Efter att du lagt till ett delegatkonto till ditt företag kan du tilldela kontot upp till tre roller.

Huvudkontot tilldelas rollen Administrator (Administratör), men du kan tilldela andra konton den rollen. Om ett
konto har tilldelats en administratörsroll kan det använda verktyget Account Administration.

Med programrollen kan du koppla ett anpassat visningsprogram till publicerade folios. Använd olika Adobe-id för varje
anpassat visningsprogram som du skapar. Undvik att använda enskilda personers Adobe-id. Om du till exempel ger ut flera olika
matlagningstidningar kan du skapa ett Adobe-id för matlagning med grill (dps.grillcooking@cooktoday.com), ett för kreolsk matlagning
(dps.creolecooking@cooktoday.com) och så vidare.
Med programkontot skapar och publicerar du folios och visar analyser. När du anger ditt program-id i DPS App Builder kan du se de folios som
publicerats med det kontot i den anpassade visningen.

175

http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/using-ids-digital-publishing.html#using_adobe_ids_for_digital_publishing
http://www.adobe.com/content/dam/Adobe/se/products/digital-publishing-suite-family/pdfs/dps-getting-started-guide-april.pdf
https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html
http://helpx.adobe.com/se/digital-publishing-suite/kb/changing-id-email.html


DPS App Builder

Överst på sidan

Med ett DPS App Builder-konto kan du logga in på DPS App Builder och skapa anpassade visningsprogram. Du kan använda
samma Adobe-id för både programkontot och DPS App Builder-kontot, eller så kan du skapa ett DPS App Builder-konto där du kan skapa appar
med ett eller flera programkonton.

Rekommendationer för kontoadministration

För bästa resultat ska du skapa särskilda e-postadresser för delegatkonton med en företagsdomän. Följande konton skulle till exempel kunna
användas i ett företag som publicerar matlagningstidningar:

Programkonton: dps.grillcooking@cooktoday.com, dps.creolecooking@cooktoday.com och dps.frenchcooking@cooktoday.com

DPS App Builder-konto: dps.builder@cooktoday.com

Administratörskonto: dps.admin@cooktoday.com

Delegatkonto utan roll: dps.janedoe@cooktoday.com

I det här exemplet används ett och samma DPS App Builder-konto för att logga in och publicera visningsapparna för alla tre tidningarna. Ett annat
sätt är att tilldela en programroll och en DPS App Builder-roll till samma konto.

I det här exemplet skapades ett särskilt delegatkonto för Jane Doe. Jane använder det kontot för att publicera information som företaget äger. Hon
ska bara använda det kontot till att skapa innehåll för just den här utgivaren.

Använd inte admin-verktyget för att skapa eller tilldela Adobe-id:t för enskilda designer, om du inte vill att de kontona ska vara begränsade till att
bara kunna använda DPS-verktygen för ditt företag. Enskilda designer kan skapa giltiga Adobe-id:n med DPS Dashboard
(https://digitalpublishing.acrobat.com/CreateAccount.html).

Delegater påverkas direkt av huvudkontot. Om ett huvudkonto avslutas så avslutas också alla delegatkonton.

Innehåll som hämtas från ett delegatkonto debiteras huvudkontot. Allt innehåll som publiceras av delegaterna debiteras huvudkontot som
hämtningar.

DPS-konton, roller och verktyg

Migrera folios från andra Adobe-id:n

Om du skapar folios med ett Adobe-id innan du prenumererar på DPS kan du kanske inte tilldela en programroll till det föregående Adobe-id:t. Du
måste tilldela programrollen till ett nytt delegatkonto och skapa nya folios. Du kan lägga till artiklar i nya folios på två olika sätt.

Om du har strukturerat dina källfiler för att tillåta import och konfiguration av en sidecar.xml-fil kan du enkelt bygga om din folio. Se
Strukturera mappar för importerade artiklar.
Använd kommandot Share (Dela) för att dela folion från det gamla Adobe-id:t till det nya Adobe-id:t. Använd sedan kommandot Kopiera i
Folio Producer Organizer för att kopiera den delade folion till det nya kontot. Om du delar från en annan dator packar och överför du
källfilerna och länkar sedan om artiklarna.

Använda verktyget Account Administration för att tilldela roller

1. Logga in på Adobe Digital Publishing Suite Dashboard.

2. Klicka på Account Administration (Kontoadministration).

Om alternativet Account Administration är nedtonat har det konto som du använde för att logga in inte administratörsbehörighet. Om du
loggar in med ditt primära konto-ID och inte har tillgång till verktyget Account Administration kontaktar du din Adobe-representant eller
guldsupporten (telefonnumren till den tekniska supporten visas när du loggar in på DPS Dashboard). När det primära kontot är aktiverat kan
den användaren logga in och aktivera fler administratörskonton.

3. Klicka på Add New Users (Lägg till nya användare) på panelen Account Administration (Kontoadministration).

4. Gör något av följande i dialogrutan New Users (Nya användare):

För ett befintligt Adobe-id som inte har verifierats för att fungera tillsammans med DPS än ska du ange Adobe-id:t för den användare

Den här artikeln hjälper marknadschefer,
kreativa chefer och IT-chefer att planera
roller och ansvarsområden för sina team i
företagets arbetsflöde för DPS-publicering....
Läs mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Nissan Dachs 
http://www.adobe.com/devne...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Aktivera First Issue Entitlement (Tillstånd för första utgåva)

Enable Article Preview (Aktivera förhandsgranskning av artikel)

som du vill ändra och klicka på Send (Skicka). Om det har verifierats att ditt Adobe-id fungerar med DPS kan det inte läggas till.

Om du vill skapa ett nytt Adobe-id skapar du först ett giltigt e-postkonto, men loggar inte in på någon DPS-tjänst. Klicka på Create A
New Adobe ID (Skapa ett nytt Adobe-id), ange informationen och klicka på Create Account (Skapa konto). Ett meddelande skickas till e-
postkontot. Klicka på länken i meddelandet för att ange ett lösenord och verifiera kontot.

5. På panelen Account Administration (Kontoadministration) markerar du användaren och klickar på Configure User (Konfigurera användare).

6. Under Add Roles (Lägg till roller) anger du rolltypen – Application Accounts (Programkonton), DPS App Builder Accounts (DPS App Builder-
konton) eller Account Administrator (Kontoadministratör) – som du vill ge kontot. Klicka på Enable (Aktivera) och fyll i den information som
behövs.

 
Tilldela ett Adobe-id ett programkonto

Inställningar för Application Accounts (Programkonton)
När du redigerar konfigurationen för ett programkonto kan du ange inställningar som påverkar appbeteende, till exempel delning i sociala nätverk
och analys.

Store Settings (Lagringsinställningar)

När du redigerar ett programkonto kan du ange delad hemlig information. Delad hemlig information är obligatoriskt i iOS för visningsprogramappar
med prenumeration och för alla Amazon-visningsprogramappar som har återförsäljningsfolios.

Apple kallar denna informationskod en ”delad hemlighet”, Android kallar det en ”offentlig nyckel” och Amazon kallar det en ”delad nyckel”. Den
delade nyckeln är obligatorisk om du har något återförsäljningsinnehåll för ett visningsprogram som finns i Amazon Appstore. Information om hur
du ställer in en delad hemlighet finns i publiceringsguiden för plattformen.

Använd samma delade hemliga information för alla appar. Undvik att ändra en delad hemlighet.

När du har angett delad hemlig information loggar du in på DPS Dashboard med det kontot. När du loggar in på Dashboard autentiseras
den delade hemligheten.

Under Store Settings (Lagringsinställningar) kan du även ange program-URL:en för iTunes. Denna URL används i arbetsflödet för sociala
medier för att låta delningsmottagarna hämta appen om den inte redan är installerad. Det är viktigt att ange den här URL:en så att
delningsmottagare kan trycka på en länk för att hämta eller öppna din app.

Du kan hämta program-URL:en för iTunes, även om Apple ännu inte har godkänt appen. Klicka på appen i iTunes Connect och använd länken
View in App Store (Visa i App Store) eller högerklicka på appen och välj Copy Link Address (Kopiera länkadress).

Inställningar för Device Viewer (Enhetsvisningsprogram)

Inställningarna för enhetsvisningsprogram avgör hur appar fungerar i enheter som iPad.

Markera det här alternativet för att göra den senaste folion tillgänglig för de
användare som laddar ned iPad-appen för första gången. Det här alternativet fungerar bara för appar för återförsäljning med köp i appen. Om det
här alternativet markeras blir användaren berättigad till den publicerade folio som har det senaste publiceringsdatumet.
Om en användare tar bort den kostnadsfria folion för återförsäljning kan den hämtas igen vid ett senare tillfälle. Om appen avinstalleras och
installeras om igen är användaren endast berättigad att hämta den ursprungliga kostnadsfria folion; inte den senast publicerade folion. Mer
information finns i blogginlägget First Folio Free and Digital Blow-ins (på engelska).
Vi rekommenderar att en app som skickas till Apple innehåller minst två folios för återförsäljning så att Apple kan testa köp i appen.

Markera alternativet Enable Article Preview (Aktivera förhandsgranskning av
artikel) för att låta användarna förhandsgranska alla folios för återförsäljning som innehåller artiklar som är markerade som kostnadsfria (markera

177

https://digitalpublishing.acrobat.com/
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/02/dps-subscription-options.html


Application Name (Programnamn)

Obs!

Aktivera Content Viewer för webben

Obs!

Hosting URL (Värd-URL)

Redirect URL (Omdirigerings-URL)

Enable Fulfilment Limit (Aktivera gräns för fullgörande)

Enable Paywall (Aktivera betalvägg)

Obs!

Paywall Button URL (URL för betalväggsknapp)

Paywall Text (Betalväggstext)

artiklar som kostnadsfria med Folio Producer Editor). När användaren trycker på omslagsbilden på en folio för återförsäljning med kostnadsfria
artiklar i biblioteket visas knappen Preview (Förhandsvisa) i förhandsgranskningsrutan nedanför knapparna Buy (Köp) och Subscribe
(Prenumerera) (om de finns). När användaren trycker på Preview (Förhandsvisa) hämtas alla artiklar som är markerade som kostnadsfria
tillsammans med förhandsvisningsbilder av skyddade artiklar. Om användaren startar bläddringsläge eller sveper för att visa skyddade artiklar
täcks det mesta av varje skyddad artikel med en betalruta.
För närvarande kan funktionen för förhandsvisning av kostnadsfria artiklar endast användas på iPad, fungerar endast med folios för återförsäljning
och saknar stöd för folios som innehåller avsnitt.
När det gäller utgivarens nedladdningsräkning räknas kostnadsfria artiklar av mot din hämtningsmängd baserat på antalet kostnadsfria artiklar som
hämtas och det totala antalet artiklar i folion för återförsäljning. Om en folio för återförsäljning innehåller totalt 20 artiklar med 5 kostnadsfria artiklar
för förhandsvisning räknas 1 hämtning av när fyra användare har förhandsvisat folion. 
Inställningen Paywall Threshold (Tröskel för betalvägg) under Device Viewer (Enhetsvisning) ger kunderna möjlighet att hämta och visa ett
angivet antalet artiklar som är markerade som räknade när de förhandsvisar artiklar i en folio för återförsäljning. Använd redigeringsprogrammet i
Folio Producer för att ange artiklar som Metered (Räknade). När en användare når den gräns som angetts som tröskel för betalvägg visas en
betalvägg om användaren bläddrar till artiklar som är räknade eller skyddade. Det tröskelvärde som du anger för appen används för varje folio. Om
du anger tröskeln till 3 kan användare förhandsvisa 3 räknade artiklar i varje folio, och en betalvägg visas när de navigerar till den fjärde räknade
artikeln.
Mer detaljerad information finns i DPS Developer Center-artikeln om förhandsvisning av kostnadsfria artiklar.

Inställningar för Content Viewer för webben

Alternativen för Content Viewer för webben påverkar beteendet hos artiklar som visas när användaren visar artiklar med hjälp av Content Viewer
för webben (kallas även webbvisningsprogram) på en dator.

Det programnamn du anger visas i namnlisten när en delad artikel visas i en webbläsare.

Ange även en URL för iTunes-programmet under Store Settings (Inställningar för butik) så att delningsmottagarna uppmanas att hämta
appen om den inte är installerad.

Välj det här alternativet för att låta användarna visa dina artiklar i Content Viewer för webben (kallas även
Web Viewer) på en dator. Gör artiklar i återförsäljningsfolios tillgängliga i webbvisningsprogrammet genom att använda redigeringsprogrammet i
Folio Producer för att ange artiklar som kostnadsfria eller räknade. Om du aktiverar Web Viewer räknas artikelvisningar av mot dina hämtningar
enligt beskrivningen i Nedladdningsmängd via sociala medier.
Alternativet Aktivera Content Viewer for Web måste väljas för att använda funktionen för social delning.

Funktionen Enable Content Viewer for Web (Aktivera Content Viewer för webben) är inaktiverad för provmedlemskap.

Ange bara en Hosting URL (Värd-URL) om du vill bädda in det delade webbvisningsprograminnehållet i en iframe på
din webbplats. Detaljerad information finns i artikeln om inbäddat webbvisningsprogram.

Om den delade artikeln inte hittas visas den omdirigerings-URL du anger. Skapa en webbsida med
information om din app.
Ange Publication URL (Publicerings-URL) i DPS App Builder om du vill bestämma vilka länkar som visas om en delad artikel är skyddad.

Detta alternativ är användbart när du vill ange en gräns för det totala antalet artiklar
som kan visas i webbvisningsprogrammet. När denna gräns har nåtts kommer användare som försöker visa en delad artikel i Web Viewer
omdirigeras till den URL för Fulfillment Limit Reached du har angett. Skapa en webbsida med information om din app.

Du kan konfigurera en betalvägg för folioartiklar för återförsäljning som visas i webbvisningsprogrammet. I
Folio Producer Editor kan du markera artiklar som kostnadsfria, räknade eller skyddade. För återförsäljningsfolios kan inte användare visa
skyddade artiklar i webbvisningsprogrammet, men de kan visa räknade artiklar tills de når betalväggränsen. När användaren når gränsen för
räknade artiklar visas en betalvägg samt ett meddelande och en länk som du anger. Användarna kan visa kostnadsfria artiklar även om de har
uppnått tröskelvärdet för betalväggen. Det tröskelvärde som du anger för appen används för varje folio. Om du anger tröskeln till 3 kan användare
läsa 3 räknade artiklar i varje folio, och en betalvägg visas när de navigerar till den fjärde räknade artikeln.
Om du inte anger en betalvägg är de artiklar som har markerats som kostnadsfria eller räknade tillgängliga för visning i webbvisningsprogrammet
utan att något tröskelvärde för betalvägg används.

Om en folio publiceras som kostnadsfri kan användare visa alla artiklar i folion, även om artiklarna har markerats som skyddade eller
räknade.

Ange den URL där användarna kan få information om att hämta och köpa din app. En del
utgivare skapar en webbsida med information om appen, andra anger appens URL i iTunes.

Ange ett kort meddelande som visas på betalväggsidan. Du kan exempelvis ange att det högsta antalet artiklar
har visats och att användarna kan klicka på länken om de vill veta mer om appen.

Aktivera säkert innehåll (gäller endast Enterprise)

När du väljer Enable Secure Content (Aktivera säkert innehåll) och publicerar folios för återförsäljning med alternativet Encrypt Folio (Kryptera
folio) valt blir innehållet i dessa folios säkert i molnet och på iOS-enheter.

Använd endast det här alternativet om din app innehåller konfidentiell eller känslig information. Delning via sociala medier, Web Viewer och
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hämtningar i bakgrunden är inte tillgängliga för ett säkert konto. Använd endast det här alternativet för en app med direkttillstånd och folios för
återförsäljning som publiceras med hjälp av utgåva v30 eller senare.

Mer information finns i Säkert innehåll på ett DPS-konto.

Ange Analytics-information

När du redigerar programkontot kan du ange information för att skapa ett Omniture Analytics-konto. Användardata samlas automatiskt in för ditt
innehåll och är tillgängligt för Professional- och Enterprise-kunder. Konfigureringen av Analytics-integreringen skiljer sig något åt för ägare av
Professional-konton och Enterprise-konton.

Det är valfritt att ange data i Analytics-fältet. Professional-kontoägare som redan är SiteCatalyst-kunder kan få alla analysdata
skickade till en specialanpassad rapportserie under sina SiteCatalyst-konton. Om du inte har ett SiteCatalyst-konto anger du inte rapportdata.
Analysdata samlas in i ett internt Adobe-konto.

Enterprise-konton ombeds ange namnet på en rapportserie och kan om de vill ange ett företagsnamn om de redan har ett
SiteCatalyst-konto.

När du anger en rapportserie ska du INTE ange något av följande reserverade prefix: adp.ln, adp.da eller adp.sj.

När du skickar SiteCatalyst-informationen kan det ta upp till fem arbetsdagar att ställa in Omniture Analytics för appen. Se Omniture Analytics.

Välja att ta emot hämtningsrapporter
Om du klickar på Account Settings (Kontoinställningar) högst upp i verktyget Account Administration kan du välja att få hämtningsrapporter.

 
Ange en e-postadress för meddelanden om status för hämtningar.

Mer information finns i Få hämtningsrapporter.

Relaterade artiklar
Starthandbok för DPS

Hämtningsmängd för folios
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Push-meddelanden

Appar utan Newsstand

Appar med Newsstand

Du kan informera kunder om nya eller uppdaterade folios innan de öppnar din visningsprogramapp för flera folios. Om du ställer in push-
meddelanden med Adobes push-server kan ett push-meddelande tala om för användaren att det finns en ny utgåva tillgänglig, eller så kan det
aktivera bakgrundshämtning av den nya utgåvan om appen finns i iOS Newsstand.

Publiceringen av en folio utlöser inte automatiskt ett push-meddelande. När du är klar med att publicera eller uppdatera en folio kan du utlösa ett
push-meddelande genom att klicka på knappen Notify (Meddela) i Folio Producer Organizer. För att göra innehållsleveranser till enheter mer
tillförlitliga skickar Adobes push-server meddelanden regelbundet med en viss frekvens, inte alla på en gång.

Funktionen för push-meddelanden är bara tillgänglig för appar för flera folios, inte för appar för en enstaka folio. Standard-push-meddelanden ger
dig nu även möjlighet att skicka textmeddelanden, vilket beskrivs senare i den här artikeln.

Push-meddelanden fungerar olika för appar med eller utan Newsstand:

När utgivaren klickar på meddelandeknappen för att visa att det finns en ny eller uppdaterad folio ser användarna det
röda märket på appens ikon.

 
Push-meddelanden anger att en ny folio är tillgänglig

När utgivaren klickar på meddelandeknappen för att visa att det finns en ny eller uppdaterad folio ser endast
prenumeranter ett rött märke på Newsstand-ikonen som visar antalet folios som hämtats i bakgrunden. I iOS 7 visas en blå punkt under appens
omslag i Newsstand till dess att prenumeranten öppnar appen. Både för personer som prenumererar och de som inte prenumererar uppdateras
omslagsbilden för att visa det nyaste folioomslaget. Push-meddelanden krävs för Newsstand-appar.

 

 
De som prenumererar på en Newsstand-app ser en blå punkt under omslagsbilden och ett rött märke i Newsstand-ikonen.
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Ladda ned PDF-handboken för iPad Publishing Companion från DPS Dashboard (på engelska) om du vill ha information om hur du skapar de
certifikat för push-meddelanden som Apple kräver.

Skicka push-meddelanden

1. Logga in på DPS Dashboard med kontot för Application-rollen och klicka på Folio Producer.

2. Se till att folion eller alla folioåtergivningar har publicerats.

3. Klicka på Notify (Meddela) i Folio Producer Organizer.

Ställa in push-meddelande för tredje part (endast Enterprise)
Om du skapar din anpassade visningsprogramapp med DPA App Builder kan du använda Adobes server för push-meddelanden, eller så kan du
skapa en egen server för push-meddelanden.

Du kan skapa en egen server för push-meddelanden på flera olika sätt. När du skapar servern bör du tänka på att visningsprogrammet skickar
följande information:

newsstandEnabled    => 0 (this is ‘8’ when newsstand is enabled) 
badgeEnabled    => 1 
token => <device specific token> 
soundEnabled => 2 
devId => <device_specific guid> 
alertEnabled => 4 
targetDimension => <device specific string>

Utöver de här grundläggande egenskaperna kan du ge servern ytterligare egenskaper. Om du använder samma push-server för flera program kan
du t.ex. ange ett ytterligare namn/värdeegenskap (t.ex. ”app => cykling”) när du ställer in servern. Ange dessa ytterligare egenskaper i fältet
Custom Push Parameters (Anpassa push-parametrar) på panelen Provisioning (Provisionering) i DPS App Builder.

Skicka textmeddelanden
Genom att skicka anpassade textmeddelanden kan du uppmuntra återkommande läsare och prenumeranter på iOS-enheter genom att avisera
läsarna om nytt innehåll. Textmeddelanden fungerar med alla versioner av visningsprogrammen, men för att öppna appbiblioteket krävs ett
visningsprogram (v30 eller senare).

1. Logga in på DPS Dashboard (https://digitalpublishing.acrobat.com) med det Adobe-id som har rätt Application-roll.

2. Klicka på Notifications (Meddelanden).
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Programtyp

Målgrupp

Meddelandetid

3. Ändra följande inställningar och klicka sedan på Next (Nästa):

Ange vad som händer när läsaren trycker på textmeddelandet. Om du väljer ”Starta appen” startas appen i dess nuvarande läsposition.
Om du har en app (v30 eller senare) kan du starta appen och visa biblioteket eller en anpassad butik eller plats, eller också kan du visa
en webbsida med den URL som du anger.
Skriv det textmeddelande som ska skickas till användarna.

 

4. Ange följande alternativ:

Välj om meddelandet ska skickas till en testapp (Development) eller till live-appen (Distribution).

Ange målet för textmeddelanden. Du kan t.ex. välja iPhone för att skicka textmeddelandet enbart till kunder som har laddat ned
iPhone-versionen av din app.

Du kan också skicka textmeddelandet till användare som inte har använt programmet på mer än 30 dagar.

Om du har ett SiteCatalyst-analyskonto kan du samla information om en större undergrupp med kunder i en CSV-fil. Sedan kan du ange
CSV-filen när du skickar textbaserade push-meddelanden. Detaljerad information finns i Segmenterade push-meddelanden i DPS Developer
Center.

Du kan schemalägga leveransen av textmeddelanden till en senare tidpunkt genom att välja Anpassad och sedan välja ett
datum och en tidpunkt via kalenderikonen. Du kan även redigera texten för att ändra datum och tid.

5. Klicka på Skicka för att skicka textmeddelandena eller för att skicka det schemalagda textmeddelandet till kön.

 
Du kan visa en historik över de textmeddelanden som har skickats för appen. Du kan avbryta sändningen av ett schemalagt textmeddelande
som ännu inte har skickats genom att klicka på Avbryt.
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Textmeddelande på en iPad

Textmeddelanden visas på den iOS-enhet som appen är installerad på och som användaren har valt att ta emot push-meddelanden på.

HTTP-statusmeddelande 417

Om du får statusmeddelandet HTTP 417 när du försöker med ett push-meddelande kan ingen SSL-anslutning till Apple APNS skapas med push-
meddelandets certifikat. Kontrollera att push-meddelandets certifikat är giltigt och att giltighetstiden inte har gått ut.

Använda Apples push-meddelanden med Digital Publishing Suite

Använda Urban Airship som DPS-pushleverantör

Utnyttja Apples push-meddelanden i Adobe
DPS-appen för att meddela användarna när
nya utgåvor blir tillgängliga och aktivera
Newsstand-hämtningar i bakgrunden.... Läs
mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Scott Dreier

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help

Scott beskriver hur du utnyttjar resurserna
hos Urban Airship för att skicka DPS-
varningsmeddelanden och utlösa
Newsstand-hämtningar till iOS-enheter....
Läs mer

http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishing...

av Scott Dreier

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Använda delning via sociala medier
När du skapar ett anpassat visningsprogram för flera utgåvor för iPad eller iPhone kan du aktivera delning via sociala medier. Du eller dina kunder
kan välja ett alternativ i visningsappen för att dela artikeln via Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller funktionerna Kopiera och Klistra in.
Meddelandet som du delar innehåller en länk till artikeln.

En användare som trycker på artikellänken på en dator kan visa artikelns innehåll i Adobe Content Viewer för webben (kallas även
webbvisningsprogram) i en webbläsare om alternativet Content Viewer for Web (Content Viewer för webben) har aktiverats. En användare som
trycker på artikellänken på en iPad kan visa en version av artikeln i Mobile Safari-webbvisningsprogrammet (kallas även artikelvisningsprogram).
En användare som trycker på artikellänken på en iPhone kan öppna och hämta appen och visa artikeln om du konfigurerar en återgivning korrekt.

Om artikeln i en återförsäljarfolio är skyddad visas en betalvägg i artikeln både i webbvisningsprogrammet på en dator och i
artikelvisningsprogrammet för iPad. En betalvägg kan också skydda artiklar som är angivna som räknade om användaren har uppnått gränsen för
visning av räknade artiklar. I v29-appar och senare appar visas ingen betalningsvägg över artiklar som markerats som kostnadsfria eller över
artiklar i en folio som publiceras som kostnadsfri. 

Detaljerad information om arbetsflödet för delning via sociala media finns i Integrera delning via sociala media i DPS-appar.

Visningar av de delade artiklarna i Web Viewer är inkluderade i leveransantalet för hämtning. Mer information finns i Hämtningsmängd via sociala
medier.

Översikt över stegen för aktivering av delning via sociala medier i din app
Följ de här stegen (i valfri ordning) för att aktivera delning via sociala medier i din app.

1. När du skapar din app i DPS App Builder kan du aktivera delning via sociala medier genom att välja Enable Sharing (Aktivera delning).

 
Aktivera delning via sociala medier i en app

På iOS 7-enheter avgör kontrollcentret vilka delningsalternativ som är tillgängliga på menyn i din app. Välj alternativet Aktivera delning.
Menyn för delning via sociala medier är inte längre tillgänglig på iOS 6-enheter i appar som byggs efter 11 februari 2014. Detta beror på nya
begränsningar för referensen annonsidentifierare i Facebook SDK. Alternativen under Särskilda inställningar för iOS 6·är inte längre
relevanta.

Obs! I iOS 7 visar Apple för tillfället inte Facebook eller Twitter i delningsmenyn för icke-Apple-appar om läsaren inte har angett
inloggningsuppgifter för Facebook eller Twitter i iOS-inställningarna. För att hjälpa läsaren att förstå hur Facebook- eller Twitter-delning
aktiveras visar en DPS-dialogruta där användaren uppmanas att ange inloggningsuppgifter. Läsaren kan stänga dialogrutan eller välja
Remind Me (Påminn mig) för att dialogrutan ska visas nästa gång läsaren väljer att dela.

2. Använd verktyget Account Administration för att ange URL:en till iTunes för din app.

Med denna URL kan delningsmottagare trycka på en länk på en enhet för att hämta eller öppna appen.
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3. Konfigurera ditt programkonto för visningsprogrammet med verktyget Account Administration (Kontoadministrering). Välj Enable Content
Viewer for Web (Aktivera Content Viewer för webben) och ange övriga inställningar. Mer information finns i Verktyget Account
Administration.

 
Tillåt att delade artiklar visas i Content Viewer för webben.

4. Konfigurera dina återgivningar korrekt när du skapar dina folios. Om din app har stöd för både iPad och iPhone använder du samma värden
för artikelnamn för alla återgivningar. Folion med upplösningen 1 024 × 768 används för Web Viewer om du inte har skapat en särskild
återgivning endast för Web Viewer. En återgivning för endast Web Viewer kan ha vilken giltig storlek som helst.

5. Använd Folio Producer-redigeraren och ange om artiklarna i folion är kostnadsfria, räknade eller skyddade och publicera eller uppdatera
folion. Användarna kan visa kostnadsfria artiklar i webbläsaren även om de har uppnått betalvägens tröskelvärde. Användarna kan visa
räknade artiklar tills de uppnår betalväggens tröskelvärde för återförsäljarfolion, och sedan visas en betalvägg. Användarna kan endast visa
skyddade artiklar om de är berättigade att visa folion.

Om du aktiverar de här inställningarna för artikelåtkomst i din app påverkas även förhandsvisningen av kostnadsfria artiklar.
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Ändra artikelåtkomst till kostnadsfri, räknad eller skyddad.

Visa DPS Tips på en dator

Kundarbetsflöde för delning via sociala medier
Bästa resultat uppnår du genom att göra följande när du konfigurerar dina folios:

Skapa en 1 024 × 768-folio med valfritt bildformat. PDF-artiklar överförs nu till Web Viewer-servern i PNG-format. Om du vill skapa en
särskild folio som bara ska användas för Web Viewer kan du skapa en folio med valfri storlek och välja enbart Web Viewer. Se Skapa en
återgivning enbart för Web Viewer.

Skapa folioåtergivningar för alla enhetsmodeller. Alla artiklar som delas från en iPhone eller iPad HD mappas till iPad SD-återgivningen
(1 024 × 768) eller återgivningen enbart för Web Viewer i Web Viewer, och artikellänken mappas till lämplig återgivning på enheten.

Om du skapar återgivningar ska du använda samma värden för Artikelnamn för motsvarande artiklar i varje återgivning för att säkerställa att
den delade artikeln mappas korrekt i Web Viewer och på alla enheter. Kontrollera även att dina folioåtergivningar har konfigurerats korrekt.
Se Skapa folioåtergivningar.

När kunderna öppnar en artikel i din visningsprogramapp på en iOS 7-enhet kan de trycka på ikonen för delning och välja aktiverade alternativ för
sociala medier: Facebook, Twitter, Pinterest, e-post eller Kopiera länk. Menyn för delning via sociala medier är inte längre tillgänglig i
visningsprogram på iOS 6-enheter i appar som byggs efter 7 februari 2014.

Visa exempel på DPS-artiklar i din dators
webbläsare.... Läs mer

http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/v...

av Bob Bringhurst 
http://blogs.adobe.com/ind...

Förmedla din kunskap till
Adobe Community Help
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Vid delning från 2 048 × 1 536-folio (HD)

Vid delning från 1 024 × 768-folio (SD)

Vid delning från iPhone

När användare trycker på artikellänkar på en iPad

 
Välja ett alternativ för delning via sociala nätverk i appen (iOS 7)

Beroende på vilket alternativ kunderna väljer kan de logga in, skriva en kommentar och ange annan information. Om de till exempel väljer E-post
kan de ange mottagarnas adress och ett meddelande.

När en artikel delas innehåller länken en fullständig sökväg till artikeln. I återförsäljarfolios visas en betalvägg över skyddade artiklar och över
räknade artiklar om användaren har uppnått gränsen.

Om artikeln inte längre är tillgänglig i Web Viewer visas ett felmeddelande i Web Viewer eller den omdirigerings-URL du har angett i verktyget
Account Administration.

Användaren kan antingen klicka på artikellänken i en webbläsare på datorn eller på länken på en iPad eller iPhone. Vad som händer när
användaren klickar på länken beror på följande faktorer:

Du redigerar standardtexten i det delade meddelandet genom att redigera XML-filen Customized Strings (Anpassade strängar). Filen finns
tillgänglig i de avancerade inställningarna på panelen App Details (Appinformation) i DPS App Builder. Generera XML-filen, öppna den och sök
efter ”I saw this in”. Strängen %1$@ är artikelns namnvariabel och strängen %2$@ är folions namnvariabel. Kom ihåg att redigera språktaggen
(t.ex. <en>), inte <key>-taggen. Mer information finns i Skapa DPS-appar för iPad och iPhone.

Om kunden delade den kostnadsfria eller räknade artikeln från en 2 048 × 1 536-folio är artikellänken
bara tillgänglig för webbvisningsprogrammet om du skapar en 1 024 × 768-återgivning eller en återgivning enbart för webbvisningsprogram med
matchande artikelnamn.

Om kunden delade den kostnadsfria eller räknade artikeln från en 1 024 × 768-folio kan alla som klickar
på länken i en webbläsare visa artikeln. Om du inte vill att iPad-folion i SD-formatet 1024 × 768 ska visas i Web Viewer kan du skapa en
återgivning enbart för Web Viewer.

Om kunden delade den kostnadsfria eller räknade artikeln från en iPhone är artikellänken bara tillgänglig för
webbvisningsprogrammet om du skapar en 1 024 × 768-återgivning eller en återgivning enbart för webbvisningsprogram med matchande
artikelnamn.

När en användare trycker på en delad länk på en iPad visas en version av artikeln i
artikelvisningsprogrammet för iPad. (Om artikeln är skyddad visas en betalvägg.) Om användaren vill förhandsgranska den delade artikeln kan de
bläddra nedåt och interagera med de övertäckningar som stöds. Övertäckningar som inte stöds är täckta med en platshållarikon. Banderoller högst
upp och längst ned i artikeln innehåller länkar för att hämta appen eller öppna den om den redan är installerad. Se till att du anger URL:en till
iTunes i verktyget Account Administration så att delningsmottagarna kan öppna eller hämta din app.
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När användare trycker på artikellänkar på en iPhone

När användaren har nått artikelgränsen i Web Viewer

När appens artikelgräns nås i Web Viewer

När folion publiceras som gratis

 
Artikeln förhandsvisas i artikelvisningsprogrammet för iPad

När användare trycker på länkar för delning via sociala medier på en iPhone visas en
landningssida med knappen Open Article in App (Öppna artikel i app).

Om din app inte finns på användarens enhet visas appen i App Store om iTunes-URL:en har angetts i verktyget Account Administration. Om
URL:en till iTunes inte har angetts används betalväggsknappens URL. Om varken URL:en för iTunes eller URL:en för betalväggsknappen
anges visas ett meddelande om att artikeln inte är tillgänglig. När appen har hämtats öppnas den som vanligt. Kunderna kan sedan köpa och
hämta folion som innehåller den delade artikeln.
Om din app redan finns på användarens enhet och användaren trycker på Open Article in the App (Öppna artikel i app) uppmanas
användaren att köpa eller hämta folion. Artikeln hämtas först när folion hämtats och visas när användaren trycker på Visa.
Om både appen och folion finns visas artikeln när användaren trycker på Open Article in the App (Öppna artikel i app).

En sida om betalvägg med knappen Läs mer visas. Använd verktyget Account
Administration om du vill ändra inställningarna.

URL:en för Fulfillment Limit Reached som angavs i verktyget Account Administration visas.

Om en folio publiceras som kostnadsfri i en v29-app eller senare kan alla artiklar i den kostnadsfria folion visas
i webbvisningsprogrammet, även om artiklarna har angetts som skyddade eller räknade.

Funktioner som kan användas i webbvisningsprogram
Webbläsare som stöds för webbvisningsprogrammet är bland andra Internet Explorer 9, Explorer 10, Safari, Firefox och Chrome. Internet Explorer
8 stöds delvis men kan inte hantera HTML-artiklar, videor och andra övertäckningar på rätt sätt. Det går för närvarande inte att visa Web Viewer-
versioner av artiklar i webbläsare för mobila enheter.

Kunder som delar artikeln måste ha iOS5 eller högre på sin iPad för att artikeldelning ska fungera.

Det finns för närvarande inte stöd för alla övertäckningar i webbvisningsprogrammet. Panoramabilder stöds inte än och vissa
webbinnehållsövertäckningar kan visas på oväntade sätt. Använd M4V eller MP4 med h.264-kodning för video, inte MOV. För ljudfiler använder du
MP3-filer eller ljudfiler med AAC/MP4-kodning. För att få bästa möjliga resultat bör du använda DPS App Builder för att skapa en utvecklingsapp
och testa dina kostnadsfria/räknade artiklar i Web Viewer.

Du kan skapa en folioåtergivning enbart för Web Viewer med annat innehåll än det som visas i dina mobila appar. Du kan dessutom bädda in Web
Viewer på webbplatsen för att skapa en varumärkesanpassad upplevelse. Mer information finns i Anpassa webbvisningsprogrammet.

Funktioner som kan användas i artikelvisningsprogram
Övertäckningar som stöds för webbvisningsprogrammet Mobile Safari (artikelvisningsprogrammet) är till exempel hyperlänkar och knappar,
bildspel, videor, bläddringsbara ramar och webbövertäckningar. Kapslade övertäckningar och HTML-artiklar stöds också.

För tillfället stöds inte övertäckningar som panorerings- och zoombilder, bildsekvenser, ljud och panoraman. En platshållarbild visas över de
övertäckningar som inte stöds för att hindra användare att försöka interagera med innehållet. Dragning sida-för-sida och enbart horisontell
dragning stöds inte.

AirDrop-delning på iOS 7-enheter

188

http://idiom-q-win-1/content/help/se/digital-publishing-suite/help/creating-web-viewer-only-rendition.html


  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy

När läsaren delar en artikel via AirDrop (iOS 7) får mottagaren en dialogruta för att acceptera eller avvisa delningen. Om mottagaren accepterar
öppnas den delade artikeln i visningsprogrammet för webbartiklar i Safari (iPad). När läsaren tar emot en delning på iPhone visas en
webblandningssida med åtkomst till iTunes eller ett meddelande till läsaren.

Adobe rekommenderar även

189

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


Resurser

DPS-användarforum
artikel (21 maj 2012)
DPS-användarforum

DPS Developer Center
artikel (20 maj 2012)
Samling med avancerade DPS-artiklar och resurser.

Appen DPS Tips
artikel (02 maj 2012)
Gratis app för iPad/iPhone. Även tillgänglig för Android-enheter.

DPS Cookbooks
artikel  (03 maj 2012)
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Hjälp för Digital Publishing Suite

Mer

Komma igång
Hämta, installera och konfigurera
Använda ett Adobe-id för DPS
Produktuppdateringar (Windows, Mac OS)

Hjälp och självstudiekurser
Hjälp och självstudiekurser om Digital Publishing Suite
Komma igång
Nyheter i den här versionen

Vanliga problem
Problem vid installation av DPS
Felsöka Folio Builder-panelen
Felsöka Adobe Content Viewer
Problem med att publicera eller uppdatera folios
Fel: svr.unknown

Resurser
Kontakta supporten (efter att du loggat in)
Ställa en fråga i användarforumet
Versionsmeddelande
Föreslå funktioner
Rapportera ett fel

iPad-app: Digital Publishing Suite Tips
Hämta den här kostnadsfria iPad-appen om
du vill se exempel på interaktiva
övertäckningar och lära dig både
grundläggande och avancerade tekniker för
digital publicering.

Video: Lär dig Digital Publishing Suite
Lär dig grunderna i Digital Publishing Suite
med självstudiekurser från produktexperter.

FrågaCommunity-frågor

05/01 Hjälp om Digital Publishing Suite | Nyheter i den här
versionen

05/02 DPS App Builder – ”custom-icon-disabled-png”
hittades inte

05/02 Nytt visningsprogram för Android. Stöd för PDF
05/01 v26 – sidecar.xml
05/01 1 maj, fel i Folio Producer

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på LinkedIn
Skriv ut

Sidverktyg

Utbildning

Visst innehåll som den här sidan länkar till kanske bara finns på engelska.
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Utökad innehållsförteckning för DPS

Överst på sidan

Överst på sidan

Överst på sidan

På startsidan för DPS-hjälpen finns länkar till de viktigaste DPS-hjälpavsnitten. Den här sidan innehåller en fullständig lista över DPS-artiklar,
inklusive länkar till videor, community-artiklar och artiklar för utvecklare.

Komma igång
Starthandböcker för DPS

Starthandbok för DPS (Professional och Enterprise)

Steg-för-steg-handbok för DPS (Single Edition) (på engelska)

Installera DPS

Installera DPS-verktyg

Felsökning vid installation

Videosjälvstudiekurser

AdobeTV DPS Learn Channel

AdobeTV Digital Publishing Channel

Utbildningsresurser

Självstudiekurser om redigering i DPS

DPS-tipsappen

Nyheter
Nyheter i den här versionen

Versionsinformationshistorik

Versionsinformation och felkorrigeringar

Redigering, design och layout
Översikt över layout och design i DPS

Översikt över layoutdesign

Utforma digitala publikationer

Strukturera mappar för importerade artiklar

Lista över funktioner som stöds

Typer av visningsprogramappar

Redigera InDesign-källfiler för DPS
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Förutom det här hjälpsystemet finns följande resurser om digital publicering:

Användarforum

Gå till det offentliga användarforumet för Digital Publishing Suite och ställ frågor och delta tillsammans med andra kunder.

Adobe-webbplatser

På Hjälp- och supportsidan för Digital Publishing Suite (på engelska) hittar du vanliga supportfrågor och länkar till användbara artiklar och
innehåll.

På Digital Publishing Suite-produktsidan hittar du översiktsexempel, prisuppgifter, vanliga frågor och svar om digital publicering och mycket
mer.

I Digital Publishing Gallery hittar du länkar till publikationer som skapats med Digital Publishing Suite-verktyg.

På Digital Publishing Suite Developer Center (på engelska) finns avancerad information om hur du använder analyser och konfigurerar push-
meddelanden.

Sidan DPS Status innehåller information om pågående serveravbrott och planerade underhåll.

Utbildningsresurser

Appen Digital Publishing Suite Tips (Tips för Digital Publishing Suite) finns tillgänglig i Apples App Store. Det är en kombination av
användarhandbok, blogg och bruksanvisning. Den här appen finns också på Google Play och Amazon Appstore (sök efter ”DPS Tips”). Om du
inte har någon iPad eller mobil enhet kan du visa de olika utgåvorna av DPS Tips på en dator.

Om du vill lära dig mer om Digital Publishing Suite och experimentera med exempelfiler kan du gå till Lär dig grunderna i DPS (på engelska) eller
Självstudiekurs för Digital Publishing Suite (på engelska).

Följ Digital Publishing Suites twitterflöde eller Digital Publishing Suites Facebook-sida.

Dokument om publicering av visningsprogramappar

PDF-filerna iOS Publishing Companion Guide för Professional och Enterprise och Step-by-Step iPad Publishing Guide för Single Edition
guidar dig genom processen för att skapa de nödvändiga certifikaten, välkomstskärmarna och ikonerna för att skicka ett anpassat
visningsprogram till Apple App Store. Du kan hämta dessa guider via Hjälpmenyn i DPS App Builder.

I handboken Publiceringsprocess för mobila Android-enheter beskrivs hur du skapar en anpassad visningsprogramapp som du kan publicera
på Google Play eller Amazon Appstore.

Adobe rekommenderar även

195

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sv_SE/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_se
http://forums.adobe.com/community/dps
http://www.adobe.com/support/digitalpublishingsuite/
http://www.adobe.com/se/products/digitalpublishingsuite/
http://blogs.adobe.com/digitalpublishinggallery/
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite.html
http://status.adobedps.com/
http://www.adobe.com/go/learn_dps_tips_en
http://blogs.adobe.com/indesigndocs/2013/01/viewing-dps-tips-on-a-computer.html
http://www.adobe.com/go/learn_dps_vidtut_en
http://www.adobe.com/devnet/digitalpublishingsuite/articles/digital-publishing-suite-hands-on-tutorial.html
http://twitter.com/#!/adobedigitalpub
http://www.facebook.com/adobedigitalpub
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Adobe_Publishing_Companion_Guide_for_iPad.pdf
http://help.adobe.com/en_US/ppcompdoc/Step_by_step_guide_to_dps_se.pdf
http://helpx.adobe.com/se/digital-publishing-suite/kb/publishing-process-android-amazon-mobile.html

	Komma igång
	Komma igång med DPS
	Installera DPS-verktyg
	Använda Adobe-id:n för DPS
	Översikt över arbetsflödet i DPS
	Översikt över Single Edition
	Prissättningsalternativ för DPS

	Nyheter
	Nyheter i den här versionen
	Historik över versionsinformation för nya funktioner
	Versionsinformation om felkorrigeringar för DPS

	Design och layout
	Översikt över layoutdesign
	Utforma digitala publikationer
	Skapa InDesign-källdokument
	Skapa dokument för flera enheter
	Skapa HTML-artiklar för DPS
	Skapa DPS-innehåll för olika iPad-modeller
	Skapa DPS-innehåll för iPhone
	Använda HTML i DPS
	Artiklar med mjuk rullning
	Dra artiklar vågrätt
	Skapa artiklar med flera återgivningar
	Strukturera mappar för importerade artiklar
	Lista över DPS-funktioner som stöds

	Interaktiva övertäckningar
	Översikt över interaktiva övertäckningar
	Interaktivitetsfunktioner som stöds
	Metodtips om hur du skapar övertäckningar
	Hyperlänk- och knappövertäckningar
	Bildspelsövertäckningar
	Bildsekvensövertäckningar
	Panoramaövertäckningar
	Ljudövertäckningar
	Webbinnehållsövertäckningar
	Panorerings- och zoomövertäckningar
	Rullningsbara ramövertäckningar
	Kapsla in interaktiva övertäckningar
	Videoövertäckningar

	Folios och artiklar
	Skapa folios
	Skapa artiklar och layouter
	Hantera artiklar
	Förhandsvisa folios och artiklar
	Skapa folioåtergivningar
	Skapa avsnitt
	Skapa biblioteksfilter
	Sammanställa artiklar i en folio
	Konfigurera återgivningar för visningsprogram för Android-plattformen

	Publicera folios
	Producera och publicera folios
	Olika typer av DPS-appar
	DPS Dashboard
	Folio Producer Organizer
	Publicera folios i Distribution Service
	Redigeraren i Folio Producer
	Importera HTMLResources
	Ändra inställningar för publicering av folios
	Exportera folios för visningsprogram för en enstaka folio
	Använda HTML- och JavaScript-API:er för att utöka DPS
	Uppdatera folios som publicerats med betaversionsverktyg

	DPS App Builder
	Checklistor för anpassade visningsprogramappar
	Översikt över DPS App Builder
	Skapa DPS-appar för iPad och iPhone
	Skapa anpassade visningsprogramappar för iPad (Single Edition)
	Skapa DPS-appar för äldre Android-enheter
	Skillnader mellan visningsprogram för iOS och Android
	Skapa en anpassad Adobe Content Viewer för testning
	Skapa visningsprogramappar för privat distribution
	Prenumerationer och tillstånd
	Skapa ett anpassat bibliotek (Enterprise)

	Analys och tjänster
	DPS Analytics
	Verktyget Account Administration
	Push-meddelanden
	Använda delning via sociala medier

	Resurser
	DPS-support och felsökning
	Utökad innehållsförteckning för DPS
	Fler DPS-resurser




