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Tillägg är programvara som du kan lägga till i ett Adobe-program för att förbättra programmets funktioner. Du kan lägga till tillägg i
Dreamweaver , Flash , Photoshop , InDesign , InCopy , Illustrator , Adobe Premiere Pro  och Prelude . Bridge  stöds inte i CS6 eller senare.

MXP-tillägg stöds inte längre av Extension Manager CC. Om du vill installera MXP-tillägg för Adobe-program måste du först konvertera
dem till ZXP-tillägg. Du kan använda Extension Manager CS6 för att konvertera MXP-tillägg till ZXP-tillägg. Extension Manager CS6 kan hämtas
från http://www.adobe.com/se/exchange/em_download/.

Om Extension Manager
Med hjälp av Extension Manager kan du enkelt och bekvämt installera och ta bort tillägg i Adobe-program samt söka efter information om de
tillägg som du har installerat. Det förenklar även navigeringen till webbsidan för Adobe Exchange. Du kan hitta fler tillägg, få information om tillägg
samt betygsätta tillägg som du har använt.

Om du inte har installerat Extension Manager CC klickar du på Hjälp > Hantera tillägg i programmet för att automatiskt hämta och installera
Extension Manager.

Extension Manager visar bara tillägg som installerats med Extension Manager-programmet eller med Extension Manager-kommandon från
kommandoraden. Tillägg som har installerats med ett installationsprogram från en annan leverantör och lokala ändringar som gjorts i
konfigurationsfilerna visas inte i Extension Manager.

På webbplatsen för Adobe Exchange på På webbplatsen www.adobe.com/go/exchange_se hittar du många typer av tillägg. Tillägg som inte är för
kommersiellt bruk kan hämtas och installeras i ett program med hjälp av Extension Manager.

Hämta tillägg
Du kan hämta mer information om ett tillägg, betygsätta ett tillägg som du har använt eller söka efter fler tillägg på Adobe Exchange.

1. Gå till Adobe Exchange genom att välja Arkiv > Skaffa fler tillägg i Extension Manager eller gå till www.adobe.com/go/exchange i din
webbläsare.

2. Klicka på Hämta för att hämta Adobe Exchange-panelen.

3. Klicka på Mer information för att läsa om hur du använder Adobe Exchange-panelen för att hitta och installera fler tillägg.

Installera tillägg
Innan du installerar tillägg måste du se till att Extension Managers och produkternas versioner matchar varandra. Du kan t.ex. använda Extension
Manager CC när du installerar tillägg i Dreamweaver CC. När du hanterar tillägg i tidigare produktversioner ska du använda den version av
Extension Manager som installerades med dessa produkter.

1. Dubbelklicka på tilläggsfilen i Windows® Utforskaren (Windows) eller i Finder (Mac OS).
2. Följ anvisningarna på skärmen.
3. Om det visas en varning för ett osignerat tillägg klickar du på lämplig knapp. Det visas inte en varning före installation för alla osignerade

tillägg.

Om tillägget installeras utan problem visas en beskrivning av tillägget i den nedre delen av Extension Managers arbetsyta.

Observera följande:

För vissa tillägg börjar ändringarna inte gälla förrän du stängt och startat om programmet.

Om tillägget ändrar en konfigurationsfil, t.ex. menus.xml, skapar Extension Manager en säkerhetskopia av filen (menus.xbk) innan tillägget
installeras. Om tillägget mot all förmodan skulle skada konfigurationsfilen kan du återskapa den med hjälp av den säkerhetskopierade filen.

® ® ® ® ® ® ® ® ®
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Ändra inte konfigurationsfiler manuellt. En felaktig ändring kan medföra att viktiga delar av produkten slutar fungera och förhindra installation
av andra tillägg. Ändra bara konfigurationsfiler med hjälp av Extension Manager.

Om signerade tillägg
En digital signatur identifierar utgivaren av tillägget och innehåller krypterad information som är unik för signeraren och enkelt kan verifieras. Den
digitala signaturen garanterar användaren att tillägget verkligen kommer från utgivaren.

Digitala signaturer verifieras med ett digitalt certifikat som elektroniskt fastställer utgivarens identitet. Ett digitalt certifikat utfärdas av en
certifikatutfärdare och certifierar att en utgivare och ett visst tillägg hör ihop. Det är samma typ av samband som när fotot på ditt körkort kopplar
samman din identitet med dina personuppgifter. För tillägg som signeras av Adobe används ett certifikat som utfärdas av VeriSign. Tillägg som
skapas av andra utvecklare än Adobe kan signeras med ett annat betrott certifikat.

Mer information om hur du signerar tillägg finns på www.adobe.com/go/learn_em_signextension_se.

Fler ämnen
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Med Extension Manager kan du hantera tillägg som skapats för Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe
Premiere Pro och Prelude. Se till att Extension Managers och produkternas versioner matchar varandra. Använd till exempel Extension Manager
CC när du hanterar tillägg i Photoshop CC. När du hanterar tillägg i tidigare produktversioner ska du använda den version av Extension Manager
som installerades med dessa produkter.

Starta Extension Manager
Starta Extension Manager från Start-menyn i Windows eller från mappen Program i Mac OS.

Du kan även starta Extension Manager i Dreamweaver, Flash, InDesign m.m. genom att välja Hjälp > Hantera tillägg.

Hantera installerade tillägg
Gör något av följande i Extension Manager:

Sortera installerade tillägg genom att klicka på en kolumnrubrik t.ex Namn, Version eller Författare.

Aktivera eller inaktivera ett tillägg genom att markera kryssrutan Aktiverad bredvid tillägget.

Obs!  Om du har installerat många tillägg kan du selektivt aktivera eller inaktivera dem för att förbättra programmets prestanda.

Du kan ta bort ett tillägg genom att välja ett program i listan Produkter och sedan markera tillägget och klicka på Ta bort. Om du tar bort ett
tillägg avinstalleras det från programmet.

Obs!  Ta inte bort inaktiverade tillägg manuellt från mappen Inaktiverat. Om du gör det slutförs inte de nödvändiga ändringarna i din
konfigurationsfil.

Hantera tilläggsuppsättningar (endast CS6)
Med tilläggsuppsättningar kan du hantera tillägg som en samling i stället för var för sig. Olika tillägg kan aktiveras eller inaktiveras i en uppsättning
och ett och samma tillägg kan tillhöra flera uppsättningar. Du kan snabbt aktivera och inaktivera flera tillägg genom att växla mellan uppsättningar.

Om du vill konfigurera tilläggsuppsättningar väljer du Verktyg > Hantera uppsättningar. Sedan kan du skapa, byta namn på eller ta bort en
tilläggsuppsättning.
Om du vill växla till en annan tilläggsuppsättning väljer du uppsättningen från popup-menyn uppe till höger.

Du kan också exportera en tilläggsuppsättning som en XML-fil och sedan importera den på en annan dator.

Om du vill exportera en eller flera uppsättningar klickar du på Exportera och markerar de uppsättningar som du vill exportera.
Om du vill importera en uppsättning klickar du på Importera och väljer XML-filen.

Hämta information om ett tillägg
Välj ett installerat tillägg i listan i Extension Manager och granska informationen i den nedre delen av arbetsytan. Informationen visas på
följande flikar.

Beskriver tillägget och var du kan hitta det i din produkt. Utvecklarna skickar med den här informationen när de skapar tillägget.

Innehåller eventuell signatur och information om beroenden.

Inställningar
Inställningar innehåller inställningar för att visa varningar om tillägg och om Extension Manager ska vara anslutet till Internet. Du når Inställningar
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Varningar

Åtkomstkontroll

genom att välja Verktyg > Inställningar.

Innehåller ett alternativ för att visa en varning när ett osignerat ZXP-tillägg installeras. I ett signerat tillägg ingår det information om
tilläggets utgivare. Om Extension Manager kan avgöra vem som gett ut tillägget installeras tillägget utan meddelanden. Då kan du visa
signaturinformationen på fliken Avancerat. Annars visas en varning. Då kan du bestämma om du vill fortsätta med installationen eller avbryta den.

Ange om Extension Manager ska ha åtkomst till Internet. Som standard anges true för det här alternativet. Om det här
alternativet inte är markerat kan inte Extension Manager använda Adobe Exchange för att skicka tillägg, komma åt hjälp och forum o.s.v.

Mer information om signerade tillägg finns på Om signerade tillägg.
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Med hjälp av Adobe Extension Packager kan du packa dina egna tillägg innan du skickar dem till Adobe för distribution på webbplatsen för Adobe
Exchange. Logga in på tillverkarportalen för Adobe Exchange med ditt Adobe-id för att hämta Adobe Exchange Packager. Testa att installera
tillägget lokalt med Extension Manager efter att du har paketerat det. Riktlinjer för hur du skriver och testar tillägg hittar du i Hjälp om Exchange på
webbplatsen för Adobe Exchange (www.adobe.com/go/exchange_se). När du har skrivit och testat tillägget kan du paketera och skicka det.

Du kan få mer hjälp med att skapa tillägg i hjälpen för Utöka Dreamweaver och Utöka Flash.

Tilläggstyper och filformat
Extension Manager har stöd för följande tilläggstyper och filformat. Mer information om hur du skapar tilläggsinstallationsfiler finns i
konfigurationsanvisningarna för Extension Manager CS som du kan hämta på Adobes webbplats på www.adobe.com/go/em_file_format_se.

Alla tillägg som inte är Creative Cloud-tillägg. Vanliga tillägg kan paketeras med formatet ZXP.

En webbtjänst som du kommer åt direkt från ett Creative Cloud-program, till exempel från en panel i Tillägg-menyn.
Dessa tillägg kan skapas av både Adobe-utvecklare och andra utvecklare. Creative Cloud-tillägg måste innehålla en certifierad signatur från
utgivaren. CSXS_Adobe.zxp är till exempel ett zip-baserat Creative Cloud-tillägg som signerats av Adobe.

En kombination av åtgärdspanelerna i Creative Cloud-tilläggen och en nära integrering i produkten. Till exempel kan du granska
sidor i webbläsare med den flytande panelen i Dreamweaver. I Hybrid-tillägg ingår både vanliga tillägg och Creative Cloud-tillägg.

En XML-fil i vilken tilläggets attribut anges, till exempel tilläggets namn, beskrivning, versionsnummer och typ. I filen anges också alla filer
som inkluderas i tillägget, inklusive eventuella egna ikoner som du vill använda. Om du vill ange en beskrivning av tillägget kan du använda HTML
i texten eller länka till en lokal HTML-fil. Du kan även länka till en extern HTML-sida om användaren har en Internetanslutning.

Ett ZIP-baserat paketformat som kan innehålla en digital signatur som identifierar tilläggets utgivare.

Traditionellt paketformat för tillägg i Extension Manager. Detta format är borttaget i CS6 och stöds inte längre i CC. Du kan konvertera
tidigare MXP-paket till ZXP genom att välja Verktyg > Konvertera MXP-tillägg till ZXP i Extension Manager CS6.

Paketera ett tillägg (CS6 och tidigare versioner)
Följ anvisningarna nedan när du paketerar ett vanligt tillägg eller ett Hybrid-tillägg.

Extension Manager stöder inte Creative Suite-pakettillägg. Dessa tillägg kan skapas i Creative Suite SDK.

1. Testa tillägget noggrant.
2. (Valfritt) Skapa en ikon som ska visas bredvid tillägget i Extension Manager. Gör ikonen i PNG eller GIF med upplösningen 24 × 24 pixlar.

Om du inte skapar en egen ikon används en standardikon.

3. Underlätta paketeringen genom att kopiera alla tilläggsfiler till en samlingsmapp.

Filerna behöver inte vara på samma nivå i mapphierarkin. Ange en sökväg för varje fil i förhållande till installationsfilen med hjälp av taggen
<fil> i installationsfilen för tillägget (MXI-fil – se nästa steg). Det är dock enklare att hålla reda på filerna om du inte försöker packa dem
direkt från de platser där de har installerats i mappen Konfiguration.

4. Skapa en installationsfil för tillägget (med ett filnamn som slutar på .mxi).

5. Välj Arkiv > Paketerat ZXP-tillägg i Extension Manager.

6. Välj MXI-filen i dialogrutan som öppnas och klicka sedan på Öppna.

7. Välj en plats för den paketerade filen, ge den ett namn (som slutar på .zxp) och klicka på Spara.

Filnamnet får inte innehålla blanksteg. Det måste också vara giltigt på både Windows- och Mac OS-plattformar.

Den paketerade fil som skapas i Extension Manager innehåller komprimerade versioner av alla filer som används av tillägget, inklusive MXI-
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filen.

8. Installera och testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Skicka ett tillägg
1. Välj Arkiv > Skicka tillägg i Extension Manager.

Sidan för avsändning i Adobe Exchange visas i webbläsaren.

2. Följ instruktionerna på skärmen ända tills ett bekräftelsemeddelande visas.
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I Extension Manager CC kan du använda kommandoraden för att utföra olika åtgärder som du annars skulle utföra i Extension Managers
arbetsyta.

Grunderna för Extension Managers kommandorad
Du kan hantera tillägg från kommandoraden genom att använda viss syntax och särskilda kommandon och attribut. Stora förändringar har gjorts
av kommandoradens syntax i Extension Manager CC. Information om kommandoradssyntaxen i Extension Manager CS6 och tidigare versioner
finns i den här artikeln.

1. I Windows öppnar du kommandotolken genom att välja Start > Alla program > Tillbehör > Kommandotolk. På Mac OS öppnar du Terminal
genom att dubbelklicka på ikonen i mappen Program/Verktygsprogram.

2. Navigera till följande mapp:
Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS

3. Ange den körbara filen på följande sätt (med dubbla citattecken) på kommandoraden:
Windows: "ExManCmd.exe"
Mac OS: "./ExManCmd"

4.  Ange önskat kommando efter den körbara filens namn.

I följande lista visas tillgängliga kommandon:

Kommando i Windows Kommando i Mac Beskrivning Attribut som krävs

/help help Visa hjälpinformation för
kommandoraden.

/launch launch Starta Extension Manager från
kommandoraden

/install install Installera ett tillägg. ZXP (filsökväg)

/remove remove Ta bort ett tillägg. Namn på tillägget

/enable enable Aktivera ett tillägg. Namn på tillägget

/disable disable Inaktivera ett tillägg. Namn på tillägget

/list all list all Lista alla installerade tillägg.

/list list Visa de angivna
produkttilläggen. Produktens namn

/update update Uppdatera ett tillägg. Namn på tillägget

/list_update all list_update all Lista med tillägg som har nya
uppdateringar att installera.

/list_update list_update Lista de angivna uppdaterade
produkttilläggen. Produktens namn

/locale locale Ange språkområde för
Extension Manager vid start. lang
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Följande tabell beskriver listan med tillgängliga attribut:

Paketera ett tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. (Windows) Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 and CS5.5, MXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"

(CS5 och senare, ZXP-format): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"

3. (Macintosh) Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:
(CS4/CS5/CS5.5, MXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"

(CS5 och senare, ZXP-format): "./Adobe Extension Manager CSx" -package
mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

4. Installera och testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Installera ett tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. (Windows) Ange följande kommando och ange ditt eget attributvärde: 

(ZXP-format): ExManCmd.exe /install "c:\minfil.zxp"

3. (Macintosh) Ange följande kommando och ange ditt eget attributvärde:
(ZXP-format): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/minfil.zxp"

4. Om du vill göra en lokal inställning lägger du till kommandot locale (nationella inställningar) och anger språkattributet före kommandot install
(installera) enligt följande: 
ExManCmd.exe /locale "sv_SE" /install "c:\minfil.zxp"

5. Testa tillägget för att kontrollera att allt fungerar som det ska.

Ta bort ett tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /remove "Exempel"
(Macintosh): ./ExManCmd --remove "Exempel" 

Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Aktivera ett tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /enable "Exempel"
(Macintosh): ./ExManCmd --enable "Exempel" 

Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Inaktivera ett tillägg från kommandoraden

Attribut Beskrivning

zxp (filsökväg) Anger namn och plats för den paketerade filen i ZXP-format.

lang Anger den nationella språkkoden, till exempel se_SV.

tilläggets namn Anger namnet på tillägget (enligt MXI-filen).

visningsnamn för produkt Anger vilken produkt som använder tillägget.
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1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /disable "Exempel"
(Macintosh): ./ExManCmd --disable "Exempel" 

Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Starta Extension Manager från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "sv_SE"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "sv_SE" 

Använd språkattributet för att ange språkkoden för Extension Manager.

Uppdatera ett tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /launch "sv_SE"
(Macintosh): ./ExManCmd --launch "sv_SE"

Använd tilläggsattributet för att ange tilläggets namn.

Lista tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /list all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Använd attributet all för att lista alla tillägg som har installerats på datorn. Använd produktnamnsattributet för att lista tillägg som är specifikt
installerade för produkten.

Lista uppdateringar för ett tillägg från kommandoraden
1. Navigera till programmappen för Extension Manager.
2. Ange följande kommando för att specificera dina attributvärden:

(Windows): ExManCmd.exe /list_update all "Photoshop CC 64"
(Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
(Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Använd attributet all för att lista alla installerade tillägg på datorn som kan uppdateras. Använd produktnamnsattributet för att lista tillägg som är
specifikt installerade för produkten.

Utföra kommandon via BridgeTalk
Extension Manager kan utföra installationskommandon som skickas via BridgeTalk. Om du vill skicka kommandon till Extension Manager anger du
"exman-7.0" som mål-id för BridgeTalk.

Windows: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "C:\\test.zxp"; bt.send()

Mac OS: var bt = new BridgeTalk(); bt.target = "exman-7.0"; bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; bt.send();
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