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Kaj je novega
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Izvažanje PDF-jev v Word, Excel in Powerpoint
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Pretvorite PDF v Microsoft Wordov, Excelov ali PowerPointov dokument.

Urejanje besedila in slik v PDF-jih
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Uredite besedilo, ponovno postavite odstavke in spremenite slike.

Ustvarjanje PDF-jev in spletnih obrazcev
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Ustvarite PDF-je in spletne obrazce z namiznim programom FormsCentral.

Združevanje datotek v en PDF
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Urejanje več dokumentov in strani pred združevanjem v en PDF.

Elektronsko podpisovanje dokumentov
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Preprosto sami podpišite PDF ali ga pošljite v podpis drugim.

Zaščita PDF-jev z gesli
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Zaščitite PDF-je z gesli in omejite tiskanje, urejanje ali kopiranje vsebine.

Ustvarjanje vodenih dejanj za avtomatiziranje ponavljajočih se opravil.
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Ustvarite postopna dejanja za avtomatiziranje ponavljajočih se opravil.

Kaj je novega v programu Acrobat XI
Lori Kassuba za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte nove funkcije programa Acrobat XI.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/convert-export-pdf-file-for-editing-in-microsoft-word-excel-powerpoint-converter/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/pdf-editor-edit-text-and-images-in-pdf-file/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/create-pdf-web-forms-builder-with-formscentral/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/combine-merge-pdf-files-in-pdf-portfolio/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/sign-pdf-files-electronically/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/protect-pdf-file-password-permissions/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/standardize-routine-tasks-action-wizard/
http://acrobatusers.com/tutorials/whats-new-in-acrobat-xi


Kaj je novega v programu Acrobat XI

Na vrh

Urejanje PDF-jev
Ustvarjanje in distribuiranje obrazcev
Ustvarjanje in združevanje PDF-jev
Podpisovanje in pošiljanje v podpis
Prilagajanje orodij in delovnega prostora
Zaščita PDF-jev
Ustvarjanje dostopnih PDF-jev (samo za Acrobat Pro)
Oblike in možnosti izvoza

Urejanje PDF-jev

Urejanje besedila in slik
Popravljajte, posodabljajte in izboljšujte PDF-je z novim vmesnikom pokaži in klikni. Dodajajte ali zamenjujte vsebino ali slike. Spreminjajte pisave
in velikost tipografije, prilagajajte poravnavo ali dodajajte nadpisano in podpisano besedilo. Preprosto obračajte, sukajte, obrezujte ali spreminjajte
velikost slik. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike. Orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate. Izberite besedilo ali
slike, ki jih želite urejati. Vnesite novo besedilo ali nastavite možnosti na plošči Oblika

Na plošči Oblika lahko spreminjate nastavitve pisave ali urejate slike. Če želite prikazati dodatne možnosti, kliknite znak plus na plošči.

Za več informacij si oglejte Urejanje besedila v datoteki PDF in Urejanje slik v datotekah PDF ali Urejanje besedila v PDF-jih ali Urejanje slik ali
predmetov v PDF-ju.

Ponovna postavitev besedila na strani
Besedilo odstavka na strani lahko ponovno postavite tako, da vstavite novo besedilo ali spremenite velikost odstavka s preprostim vlečenjem.
Besedilo v odstavku se samodejno postavi znova, da ustreza urejeni vsebini. Če želite očrtati polja z besedilom, izberite Orodja > Urejanje vsebine
> Uredi besedilo in slike. Nato pa kliknite mesto, na katerega želite postaviti besedilo. Če želite spremeniti velikost polja z besedilom, postavite

kazalec nad ročico izbora. Ko se kazalec spremeni v kazalec za spreminjanje velikosti , povlecite ročico, da spremenite velikost. Za več
informacij si oglejte Premikanje, sukanje ali spreminjanje velikost besedilnega polja.

Iskanje in zamenjevanje
Poiščete in zamenjate lahko besedilo po celem dokumentu. Zamenjajte zatipkane, nepravilne ali zastarele besede ali besedne zveze z izboljšanim
orodjem za iskanje. Če želite odpreti pogovorno okno Najdi, izberite Urejanje > Najdi. Če želite prikazati polje z besedilom Zamenjaj z, kliknite
Zamenjaj z. Vnesite besedilo, ki ga želite poiskati, in nadomestno besedilo. Kliknite Naprej, če želite poiskati prvi primerek besede ali besedne
zveze, ali Zamenjaj, če želite samodejno poiskati in zamenjati prvi primerek.

http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-edit-text-in-a-pdf-file/
http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-edit-images-in-pdf-files/
http://helpx.adobe.com/acrobat/using/edit-text-pdfs.html#move_rotate_or_resize_a_text_box


Na vrh

V pogovornem oknu Najdi lahko zamenjate besede ali besedne zveze.

Preurejanje strani
Na izboljšani plošči Sličice strani lahko preuredite, zasukate ali izbrišete strani. Velikost sličic lahko prilagajate z drsnikom za povečavo. Preprosto
povlecite in spustite strani z enega mesta na drugo.

Na plošči Sličice strani lahko preuredite, vstavite, zasukate ali izbrišete strani.

Za več informacij si oglejte Spreminjanje strani v Acrobatu.

Izboljšan čarovnik za dejanja
Poenostavite rutinska opravila z več koraki s čarovnikom za dejanja. Ustavite, ponovno zaženite, preskočite ali ponovno izvedite opravila, kot
želite. Acrobat vključuje več dejanj za avtomatiziranje običajnih opravil, kot so arhiviranje, redigiranje občutljive vsebine in optimiranje dokumenta
za splet. Ta dejanja lahko preprosto prilagodite ali ustvarite lastna. Čarovnik za dejanja vam omogoča, da dejanja uporabite na dokumentih, ki so
shranjeni lokalno ali gostujejo v spletnih shrambah, kot je SharePoint ali Office 365. Če želite ustvariti, zagnati ali uvoziti dejanje, izberite Orodja >
Čarovnik za dejanja.

Za več informacij si oglejte Ustvarjanje in izmenjava dejanj ali Čarovnik za dejanja.

Ustvarjanje in distribuiranje obrazcev

Namizni program FormsCentral
Ustvarjajte nove obrazce PDF v samo nekaj minutah s priloženim programom Adobe FormsCentral. Preprosto prilagajajte predloge ali začnite od
začetka z intuitivnim urejevalnikom predlog, v katerem delate tako, da elemente vlečete in spuščate. Obrazce PDF za izpolnjevanje lahko
ustvarjate iz širokega nabora pripravljenih predlog obrazcev. Če želite odpreti namizni program FormsCentral, izberite Orodja > Obrazci > Ustvari.
V pogovornem oknu Ustvari obrazec izberite Od začetka ali iz predloge.

http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-manipulate-pages-in-acrobat/
http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-and-share-actions/
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WSdd9016941e183011-149709e812b380ff7dd-8000.html


Na vrh

Preprosto ustvarjajte obrazce iz predlog. Spreminjajte imena polj, lastnosti in oznake, kakor želite.

Za več informacij si oglejte Ustvarjanje obrazcev v namiznem programu FormsCentral ali Ustvarjanje obrazcev od začetka ali iz predlog.

Distribuiranje in zbiranje podatkov obrazcev v spletu
Z naročniško storitvijo Adobe FormsCentral lahko obrazce objavite v spletu, kjer jih lahko uporabniki izpolnijo. V realnem času spremljajte odziv z
za delo preprostimi tabelami in grafikoni v programu FormsCentral. Izmenjujte in objavljajte poročila s povzetki in prilagajajte grafikone, kakor želite.
Datoteke lahko izvozite v preglednici za dodatno analizo.

Za več informacij si oglejte Razpošiljanje PDF-jev in spletnih obrazcev in Analiziranje podatkov v storitvi FormsCentral ali Razpošiljanje obrazcev in
Ogled odzivov.

Ustvarjanje obrazcev, ki zaznavajo EchoSign
V Acrobatu lahko ustvarite obrazce za delo v EchoSignu, s katerimi pospešite postopek podpisovanja. Preprosto povlecite in spustite polja
obrazcev EchoSign, na primer podpise ali začetnice, konfigurirajte polja in jih pošljite v podpis v EchoSign.

Za več informacij si oglejte Ustvarjanje obrazcev, ki zaznavajo EchoSign, ali Ustvarjanje obrazcev za EchoSign.

Ustvarjanje in združevanje PDF-jev

Predogled združevanja datotek s sličicami
Z novim pogledom sličic si lahko strani pred združevanjem v en PDF ogledate in jih preuredite. Datoteke in e-poštna sporočila lahko povlečete in
spustite neposredno v pogovorno okno. Razširite dokumente z več stranmi, če si želite ogledate vse njihove strani. Če želite združiti datoteke,
izberite Ustvari > Združi datoteke v PDF.

V pogovornem oknu Združi datoteke lahko povlečete in spustite dokumente ter preuredite strani. 
A. Znak plus za prikaz vseh strani dokumenta B. Gumba za pogled sličic in seznama C. Drsnik za spreminjanje velikosti sličic D. Gumba

http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-create-forms-in-formscentral-desktop-app/
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/creating-distributing-pdf-forms.html#main-pars_heading_2
http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-distribute-pdf-and-web-forms/
http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-analyze-data-in-formscentral/
http://help.adobe.com/en_US/formscentral/using/WSd789abd336388b16-9d277de12da94c8037-8000.html
http://help.adobe.com/en_US/formscentral/using/WSd789abd336388b162b22055b12da94c8376-8000.html


Na vrh

Na vrh

Razveljavi in Uveljavi E. Gumb Odstrani izbrane elemente 

Za več informacij o združevanju datotek si oglejte Združevanje datotek v en PDF.

Microsoft Office 2010
(Windows) Z enim klikom ustvarite datoteke PDF iz nekaterih programov zbirke Microsoft Office 2010 za Windows, vključno s 64-bitnimi različicami
Worda, Excela, PowerPointa in Outlooka. Zdaj so vam na voljo tudi izboljšane možnosti ustvarjanja in pošiljanja.

Za več informacij si oglejte Pretvarjanje Wordovih, Excelovih ali PowerPointovih datotek v PDF-je ali Pretvarjanje Microsoft Wordovih,
PowerPointovih in Excelovih datotek v PDF-je.

Delo z dokumenti v oblaku
Preprosto shranjujte in pridobivajte dokumente iz shramb v oblaku, kot so Acrobat.com, Office 365 in SharePoint. Vsako pogovorno okno Odpri in
Shrani vključuje možnost odpiranja ali shranjevanja iz spletnega računa.

Za več informacij si oglejte Delo z datotekami v oblaku in Delo s storitvama SharePoint in Office 365.

Podpisovanje in pošiljanje v podpis

Podpisujte PDF-je kjer želite in kakor želite
Podpis lahko postavite kamor koli v PDF. Izbirate lahko med videzom natipkanega ali ročnega podpisa ali pa uvozite slike lastnega podpisa.
Izberite Podpiši > Postavi podpis.

Želen podpis postavite kamor koli v dokument.

Za več informacij si oglejte Elektronsko podpisovanje datotek PDF ali Podpisovanje dokumenta PDF.

Pošiljanje in sledenje podpisom s storitvijo Adobe EchoSign
Dokument lahko v odobritev s podpisom pošljete s spletno naročniško storitvijo Adobe EchoSign. Preprosto sledite postopku podpisovanja.
Prejemniki se lahko podpišejo, ne da bi prenesli vtičnik ali ustvarili račun EchoSign.

Dolgoročno preverjanje veljavnosti in poverilnice ECC
Ko uporabljate podpise potrdil, lahko samodejno vdelate informacije za dolgoročno preverjanje veljavnosti. Uporabljajte podpise potrdil, ki
podpirajo poverilnice, zaščitene s šifriranjem z eliptično krivuljo (ECC).

Prilagajanje orodij in delovnega prostora

Ustvarjanje kompletov orodij
S kompleti orodij lahko hitro dostopate do orodij in ukazov, ki jih uporabljate najbolj pogosto. Omogočajo vam, da določite orodja in plošče, ki jih
uporabljate za različne vrste opravil, na primer za ustvarjanje obrazcev, komentiranje ali pripravo zakonskih dokumentov. Združite orodja v orodni
vrstici in prilagodite podokno opravil tako, da so v njem le plošče, ki jih potrebujete za posamezno opravilo. Za začetek v orodni vrstici kliknite
Prilagajanje > Ustvari nov komplet orodij. Za več informacij si oglejte Kompleti orodij.

http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7edc.w.html
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/convert-word-doc-excel-ppt-to-pdf-files/
http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-work-with-files-in-the-cloud/
http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-work-with-sharepoint-and-office-365/
http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-work-with-sharepoint-and-office-365/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/sign-pdf-files-electronically/
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7feb.w.html#WS3f90728e3c843d134d4dbef7139adc5bfeb-8000


Na vrh

Na vrh

Prilagodite orodno vrstico in podokno Orodja z določanjem kompletov orodij za različna opravila.

Odsidranje seznama komentarjev
Odpnite seznam komentarjev iz podokna Komentarji. Poenostavite potek dela tako, da spremenite velikost in prestavite seznam komentarjev.
Izberite Komentar > Seznam komentarjev. V meniju možnosti  na seznamu komentarjev izberite Odsidraj seznam komentarjev. Acrobat si
zapomni velikost in položaj seznama, ko ga naslednjič odsidrate.

Način na dotik za tablične računalnike in mobilne naprave
Način na dotik olajša uporabo Acrobata in Readerja na napravah na dotik. Gumbi v orodni vrstici, plošče in menijo se rahlo odmaknejo, da
omogočajo udobnejše izbiranje s prsti. Način branja na dotik optimira ogled in podpira večino običajnih potez. Acrobat in Reader na napravah na
dotik samodejno preklopita na način na dotik. Izberete lahko, da je v orodni vrstici prikazan gumb za vklop in izklop načina na dotik. Izberite Pogled
> Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Način dotika.

Za več informacij si oglejte Uporaba programa Acrobat XI na napravah na dotik ali Način na dotik za tablične računalnike in mobilne naprave.

Zaščita PDF-jev

Brisanje občutljivih podatkov
Trajno izbrišite občutljive podatke iz datotek PDF. Za brisanje določenega besedila in slik uporabite orodja za redigiranje. (Acrobat Pro) Preprosto
sanirajte dokumente tako, da z enim klikom poiščete in izbrišete skrite podatke. Za dostop do orodij za redigiranje izberite Orodja > Zaščita.

Za več informacij si oglejte Odstranjevanje in redigiranje občutljivih podatkov iz datotek PDF ali Odstranjevanje občutljive vsebine iz PDF-jev.

Dodajanje zaščite z geslom
Preprečite drugim, da bi urejali vaše datoteke PDF, ne da morali biti varnostni strokovnjak. Novo orodje Omeji urejanje vam omogoča, da PDF-ju
dodate geslo. Izberite Orodja > Zaščita > Omeji urejanje.

Za več informacij si oglejte Zaščita datotek PDF z gesli in dovoljenji ali Zaščita PDF-jev z gesli.

Dodajanje gesel pri ustvarjanju PDF-jev v Microsoft Officeu
Dodajte zaščito z geslom PDF-jem, ki jih ustvarite v Microsoft Wordu, Excelu, Outlooku ali PowerPointu. Možnosti zaščite PDF-jev vam pomagajo
preprečiti, da bi vaše datoteke PDF urejali drugi.

Ustvarjanje dostopnih PDF-jev (samo za Acrobat Pro)

Vodeno dejanje za ustvarjanje dostopnih PDF-jev
Ustvarite dostopne PDF-je za osebe s posebnimi potrebami z vodenim dejanjem Omogoči dostop. Omogoči dostop vas vodi po najpomembnejših
korakih za ustvarjanje dostopnih PDF-jev, nato pa potrdi rezultate s popolnim preverjanjem dostopnosti.

http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-xi/how-to-use-acrobat-xi-on-touch-devices/
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS62d8613367210112-40f4414c138a1909949-8000.html#WSb16d238a45e89e504077398a13a3d159ac6-8000
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS62d8613367210112-40f4414c138a1909949-8000.html#WSb16d238a45e89e504077398a13a3d159ac6-8000
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/pdf-redaction-remove-redact-sensitive-information/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/protect-pdf-file-password-permissions/


  Objav v omrežjih Twitter™ in Facebook pogoji licence Creative Commons ne pokrivajo.

Pravni pouk   |   Elektronski pravilnik o varovanju zasebnosti

Na vrh

Vodeno dejanje Omogoči dostop vas vodi po ustvarjanju dostopnih PDF-jev.

Za več informacij si oglejte Ustvarjanje dostopnih datotek PDF za ljudi z motnjami ali Ustvarjanje dostopnih PDF-jev.

Potrjevanje dostopnosti PDF-ja
Možnost popolnega preverjanja pregleda PDF in preveri, ali ustreza standardom dostopnosti, kot sta PDF/UA in WCAG 2.0. Izberite, katere težave
z dostopnostjo želite analizirati in si rezultat oglejte na plošči Preverjevalnik dostopnosti ali v poročilu PDF. Za več informacij si oglejte Preverjanje
dostopnosti PDF-jev.

Oblike in možnosti izvoza

PDF v PowerPoint
(Acrobat Pro) Datoteke PDF lahko pretvorite v Microsoft PowerPointove datoteke, ki jih lahko v celoti urejate. PowerPointove datoteke ohranijo
oblikovanje in postavitev PDF-ja. Preprosto urejajte ali posodabljajte označeno besedilo, tabele, predmete, matrice postavitev, prehode in glasovne
opombe. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > Microsoft PowerPointova predstavitev.

Za več informacij si oglejte Pretvarjanje datotek PDF v Microsoft Word, Excel ali PowerPoint.

PDF v spletne strani HTML
Datoteke PDF lahko pretvorite v eno ali več spletnih strani, skupaj z elementi sloga za hitro spreminjanje oblike, ki jih je mogoče urejati. Izberite
Datoteka > Shrani kot drugo > Spletna stran HTML.

Izvažanje izborov v PDF-ju
Izbrane dele datoteke lahko izvozite v Microsoft PowerPointovo obliko (Acrobat Pro), pa tudi v Wordovo in Excelovo ali obliko HTML. V dokumentu
PDF izberite kakršno koli kombinacijo besedila, slik in tabel, nato pa v meniju Datoteka > Shrani kot drugo izberite obliko izvoza.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/create-accessible-pdf-files/
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/convert-export-pdf-file-for-editing-in-microsoft-word-excel-powerpoint-converter/


Acrobat tutorials & getting started
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Getting started with Acrobat XI
AcrobatUsers.com (Oct. 14, 2012)
video-tutorial
Watch these video tutorials to get started with the new tools in Acrobat XI.

How to edit text in a PDF
Donna Baker for AcrobatUsers.com (Oct. 14, 2012)
video-tutorial
Learn how to edit text in Acrobat XI.

How to edit images in PDF files
Donna Baker for AcrobatUsers.com (Oct. 14, 2012)
video-tutorial
Learn how to edit images in Acrobat XI.

How to create PDF forms from existing documents
Donna Baker at AcrobatUsers.com (Oct. 14, 2012)
video-tutorial
Learn how to use the Form Wizard to create a PDF form from a scanned document or Microsoft Word file in Acrobat XI.

How to scan documents
Donna Baker for AcrobatUsers.com (Oct. 14, 2012)
video-tutorial
Learn how to scan and convert paper documents to PDF and make the text automatically searchable in Acrobat XI.

How to work with comment tools
Donna Baker at AcrobatUsers.com (Oct. 14, 2012)
video-tutorial
Learn how to add comments and mark text for corrections.

http://acrobatusers.com/get-started/acrobat-xi
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-edit-text-in-a-pdf-file
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-edit-images-in-pdf-files
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-create-pdf-forms-from-existing-documents
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-scan-documents
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-work-with-the-comment-tools


Delovni prostor
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Uporaba programa Acrobat XI na napravah na dotik
Lori Kassuba za AcrobatUsers com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte nov način na dotik za tablične računalnike in mobilne naprave.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-use-acrobat-xi-on-touch-devices


Osnove delovnih področij

Na vrh

Na vrh

Pregled delovnih področij
Pozdravni zaslon
Meniji in kontekstni meniji
Orodne vrstice
Podokna za opravila
Kompleti orodij
Podokno za krmarjenje
Vrstica s sporočili dokumenta
Določanje nastavitev
Obnovitev (ponovno ustvarjanje) nastavitev

Pregled delovnih področij
Adobe® Acrobat® XI se odpre na dva različna načina: kot samostojen program ali v spletnem brskalniku. Delovni področji sta pri obeh načinih
podobni, vendar obstajajo pomembne razlike.

Na vrhu delovnega področja sta prikazani menijska vrstica in dve orodni vrstici. Delovno področje za samostojen program vključuje podokno
dokumenta, podokno za krmarjenje in skupino podoken za opravila na desni strani. V podoknu dokumenta so prikazani dokumenti Adobe® PDF.
Podokno za krmarjenje na levi strani vam pomaga krmariti po PDF-jih in izvajati druga opravila na datotekah PDF. V orodnih vrsticah pri vrhu okna
so na voljo drugi kontrolniki za delo z dokumenti PDF.

Delovno področje, kot je prikazano v Acrobatu
A. Menijska vrstica B. Orodne vrstice C. Podokno za krmarjenje (prikazana je plošča Zaznamki) D. Podokno dokumenta E. Podokna za
opravila

Ko odprete dokument PDF v spletnem brskalniku, vam orodne vrstice, podokno za krmarjenje in podokna za opravila niso na voljo. Te elemente
lahko prikažete tako, da kliknete Acrobatovo ikono  v delno prosojni plavajoči orodni vrstici na dnu okna.

Opomba: V vrstici s sporočili dokumenta se prikažejo nekateri, a ne vsi dokumenti PDF. Portfelji PDF se prikažejo v posebnem delovnem
področju.

Pozdravni zaslon
Pozdravni zaslon je v podoknu dokumenta prikazan, ko ni odprt noben dokument. Hitro lahko dostopate do nedavno odprtih datotek, odprete
dokument ali z enim klikom zaženete nekatera pogosto uporabljana opravila.



Na vrh
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Pozdravni zaslon programa Acrobat XI

Opomba: V operacijskem sistemu Mac OS lahko pozdravni zaslon izklopite z nastavitvami. Izberite Acrobat/Reader > Nastavitve. Na levi strani v
Kategorije, kliknite Splošno. V izboru Zagon aplikacije prekličite možnost Prikaži pozdravni zaslon. V operacijskem sistemu Windows ni podobne
možnosti.

Meniji in kontekstni meniji
Menije programa Acrobat je priporočljivo obdržati na vidnem mestu, saj so vam tako na voljo med delom. Skrijete jih lahko z ukazom Pogled >
Pokaži/skrij > Menijska vrstica. Potem ko jih skrijete, morate za vnovični prikaz in uporabo menijev pritisniti F9 (Windows) ali Shift + Command +
M (Mac OS).

Kontekstni meniji se od menijev na vrhu zaslona razlikujejo v tem, da prikazujejo ukaze, ki so povezani z aktivnim orodjem ali izbiro. Uporabljate
jih lahko kot hiter način za izbiro pogosto uporabljanih ukazov. Če na primer z desno miškino tipko kliknete območje orodne vrstice, se v priročnem
meniju prikažejo enaki ukazi kot v meniju Pogled > Pokaži skrij > Elementi orodne vrstice.

1. Kazalec postavite nad dokument, predmet ali ploščo.

2. Kliknite desno miškino tipko.

Opomba: (Mac OS) Če nimate miške z dvema tipkama, lahko kontekstni meni prikažete tako, da na tipkovnici držite tipko Control in kliknete z
miško.

Orodne vrstice
Privzeti orodni vrstici – Hitra orodja in Običajna orodja – vsebujeta pogosto uporabljana orodja in ukaze za delo s PDF-ji. Večina razpoložljivih
orodij je na voljo v podoknu Orodja na desni strani okna. Orodja, do katerih želite preprost dostop, lahko dodate v orodno vrstico.

V orodnih vrsticah je tudi gumb Ustvari . Kliknite puščico na desni strani gumba Ustvari , če želite prikazati meni ukazov, ki so povezani z
ustvarjanjem PDF-jev.

Privzeto prikazane orodne vrstice
A. Gumb Ustvari B. Orodna vrstica Hitra orodja C. Orodna vrstica Običajna orodja D. Ukazi za krmarjenje po straneh E. Ukazi za izbiro in
povečavo F. Ukazi za prikaz strani

Postavite kazalec nad določeno orodje, če želite videti njegov opis. Vsa orodja so poimenovana v menijih Pogled > Orodja in Pogled >
Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice.

Hitra orodja



Na vrh
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Orodja v podoknih Orodja in Komentar, ki jih pogosto uporabljate, lahko dodate v orodno vrstico Hitra orodja.

1. V orodni vrstici Hitra orodja kliknite gumb Prilagajanje hitrih orodij .

2. Naredite nekaj od tega:

Če želite orodje dodati, ga izberite v levem podoknu in kliknite puščico navzgor .

Če želite orodje odstraniti, izberite njegovo ikono in kliknite ikono za brisanje .

Če želite spremeniti mesto orodja v orodni vrstici, izberite njegovo ikono in kliknite  ali .

Če želite dodati navpično črto, ki v orodni vrstici ločuje skupine orodij, kliknite .

Če želite hitro dodati orodje iz podokna Orodja ali Komentar, povlecite ročico orodja na želeno mesto v orodni vrstici Hitra orodja. Lahko pa tudi
z desno miškino tipko kliknete orodje in izberete Dodaj med hitra orodja.

Običajna orodja
V orodno vrstico Običajna orodja lahko dodate orodja.

1. Z desno miškino tipko kliknite na prazen prostor v orodni vrstici.
2. Izberite orodje v meniju.
3. Če želite odstraniti orodje iz orodne vrstice, z desno miškino tipko kliknite na orodje in v meniju prekličite njegov izbor.

Skrivanje in prikazovanje orodnih vrstic
Če pri delu ne potrebujete orodij določene orodne vrstice, jo lahko zaprete, da bo delovno področje videti bolj urejeno. Če je odprtih več
dokumentov PDF, lahko prilagodite orodne vrstice za vsak posamezen dokument. Različno prilagojene orodne vrstice se ohranijo tudi, ko
preklapljate med dokumenti PDF.

Če želite skriti vse orodne vrstice, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Skrij orodne vrstice.
Če želite orodne vrstice vrniti na privzeta mesta, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Ponastavi orodne vrstice.

Če ste skrili vse orodne vrstice, jih lahko ponovno pokažete tako, da pritisnete F8.

Izbira orodja
Orodje za izbiranje je privzeto orodje ob odpiranju programa Acrobat, saj je najbolj uporabno in prilagodljivo.

 Naredite nekaj od tega:

Izberite orodje v orodni vrstici.

Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > [ime orodne vrstice] > [orodje].

Začasen preklop na orodje za povečavo ali ročno orodje
Ti orodji lahko uporabite začasno, ne da bi preklicali izbor trenutnega orodja.

Če želite začasno izbrati ročno orodje, držite pritisnjeno preslednico.
Če želite začasno izbrati orodje za povečavo, držite pritisnjeno Ctrl+preslednico.

Ko spustite tipke, Acrobat znova preklopi na prej uporabljeno orodje.

Podokna za opravila
Večina ukazov je zdaj razvrščenih v podokna za opravila Orodja, Podpiši in Komentar na desni strani okna programa. Večina orodij je zdaj v teh
podoknih za opravila. Če želite prikazati ustrezno ploščo za opravila, kliknite Orodja, Podpiši ali Komentar.

Prilagodite lahko, katere plošče so prikazane v podoknih Orodja in Komentar.

 Naredite nekaj od tega:

Če želite ploščo prikazati ali skriti, kliknite ikono Pokaži ali skrij plošče  v zgornjem desnem kotu podokna za opravila in kliknite ploščo.
Kljukica označuje, da je plošča prikazana.

Če želite ploščo odpreti in jo dodati v podokno Orodja, izberite Pogled > Orodja in izberite ploščo.

Če želite, da plošče med izbiranjem ostanejo odprte, izberite možnost Dovoli, da je odprtih več plošč v meniju Pokaži ali skrij plošče. Privzeto
se odprta plošča zapre, ko odprete drugo.

Kompleti orodij



S kompleti orodij lahko hitro dostopate do orodij in ukazov, ki jih uporabljate najbolj pogosto. Omogočajo vam, da določite orodja in plošče, ki jih
uporabljate za različne vrste opravil, na primer za ustvarjanje obrazcev, komentiranje ali pripravo zakonskih dokumentov. Združite orodja v orodni
vrstici in prilagodite podokno Opravila tako, da so v njem le plošče, ki jih potrebujete za posamezno opravilo. Komplete orodij lahko izmenjujete z
drugimi in jih prenesete neposredno s spletnega mesta AcrobatUsers.com

Ustvarjanje kompleta orodij
1. Izberite Prilagajanje > Ustvari nov komplet orodij.
2. Če želite prilagoditi vrstico s hitrimi orodij, naredite nekaj od tega:

Če želite orodje dodati v orodno vrstico, kliknite ploščo na levi, izberite orodje in kliknite ikono za dodajanje v orodno vrstico .

Če želite orodje odstraniti iz kompleta, izberite njegovo ikono in kliknite ikono za brisanje.

Če želite spremeniti položaj orodja v orodni vrstici, izberite njegovo ikono in kliknite ikono za premik v levo   ali za premik v desno .

Če želite dodati navpično črto za ločevanje skupin orodij v orodni vrstici, kliknite ikono za dodajanje navpične črte  .

Pogovorno okno Ustvari nov komplet orodij
A. Preurejanje ali brisanje orodij v vrstici hitrih orodij B. Dodajanje plošč po meri, navodil ali ločilnih črt med orodji C. Preimenovanje,
preurejanje ali brisanje orodij ali plošč D. Dodajanje v vrstico hitrih orodij zgoraj ali na ploščo Orodja po meri na desni

3. Če želite prilagoditi podokno Orodja, naredite nekaj od tega:

Če želite v podokno Orodja po meri dodati ploščo, kliknite ploščo na levi in nato še ikono za dodajanje na podokno z orodji .

Če želite ustvariti lastno ploščo, kliknite ikono Dodaj ploščo  na desni. Poimenujte ploščo in kliknite Shrani.
Če želite orodje dodati na ploščo, izberite ploščo na desni in orodje na levi, nato pa kliknite ikono puščice desno za dodajanje na

podokno z orodji .

Če želite orodje odstraniti s plošče, izberite njegovo ikono in kliknite ikono za brisanje .

Če želite spremeniti mesto orodja ali plošče, jo izberite na desni in kliknite ikoni puščice navzgor  ali navzdol .
Če želite ločiti skupine orodij, kliknite ikono Dodaj ločilo .

Če želite urediti navodila ali ime plošče, jo izberite in kliknite ikono za urejanje .

4. Ko komplet orodij dokončate, kliknite Shrani, vnesite njegovo ime in še enkrat kliknite Shrani.

Urejanje, brisanje, preimenovanje ali izmenjava kompletov orodij



Na vrh

Če želite urejati, preimenovati, kopirati, brisati, preurejati ali izmenjevati komplete orodij, uporabite pogovorno okno Upravljanje kompletov orodij.
Vrstni red, v katerem so kompleti orodij prikazani v meniju Prilagajanje, lahko prilagodite tako, da jih premikate navzgor ali navzdol po seznamu. Z
možnostmi uvoza in izvoza lahko komplete orodij izmenjujete z vašo delovno skupino.

Izberite Prilagajanje > Upravljanje kompletov orodij.

Podokno za krmarjenje
Podokno za krmarjenje je področje delovnega prostora, kjer so prikazane različne plošče za krmarjenje. V podoknu za krmarjenje so lahko
prikazana različna orodja. Plošča Sličice strani na primer vsebuje sličice vseh strani, ki jih lahko kliknete, če želite odpreti določeno stran v
dokumentu.

Ko odprete dokument PDF, se podokno za krmarjenje privzeto zapre, vendar lahko do posameznih plošč preprosto dostopate z gumbi vzdolž leve
strani delovnega področja, na primer z gumbom Sličice strani  in gumbom za ploščo Zaznamki . Podokno za krmarjenje ni na voljo, če je
Acrobat odprto, vendar prazen – torej, če ni nobenega odprtega dokumenta PDF.

Prikazovanje ali skrivanje podokna za krmarjenje

1. Če želite odpreti podokno za krmarjenje, storite nekaj od tega:

Na levi strani delovnega področja kliknite gumb plošče, ki jo želite odpreti.

Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Pokaži podokno za krmarjenje.

2. Če želite zapreti podokno za krmarjenje, storite nekaj od tega:

Kliknite gumb trenutno odprte plošče v podoknu za krmarjenje.

Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Skrij podokno za krmarjenje.

Opomba: Avtor dokumenta PDF lahko nadzira vsebino nekaterih plošč za krmarjenje in jih lahko izprazni.

Spreminjanje področja za prikaz plošč za krmarjenje
Vse plošče za krmarjenje, na primer plošča Zaznamki, so prikazane v stolpcu na levi strani delovnega področja.

Če želite spremeniti širino podokna za krmarjenje, povlecite njegov desni rob.

Če si želite na levi strani podokna za krmarjenje ogledati drugo ploščo, izberite njen gumb.

Možnosti na plošči za krmarjenje
Vse plošče za krmarjenje imajo v zgornjem levem kotu meni z možnostmi . Ukazi, ki so na voljo v teh meniji, so različni.

Nekatere plošče vsebujejo tudi druge gumbe, s katerimi je mogoče spreminjati elemente na plošči. Gumbi se prav tako razlikujejo glede na ploščo,
nekatere pa jih sploh ne vsebujejo.
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Plošče za krmarjenje in meni z možnostmi

Vrstica s sporočili dokumenta
Vrstica s sporočili dokumenta se pojavi samo v določenih vrstah dokumentov PDF. Običajno to področje vidite, ko odprete obrazec PDF, PDF, ki
vam je bil poslan v podpis ali pregled, PDF s posebnimi pravicami ali varnostnimi omejitvami ali PDF, ki je združljiv s standardi PDF/A. Tik pod
orodno vrstico se pojavi vrstica s sporočili dokumenta. Če želite prikazati ali skriti vrstico s sporočili dokumenta, kliknite gumb  na levi strani
delovnega področja. Gumbi so odvisni od vrste vrstice s sporočili.

Oglejte si vrstico s sporočili dokumenta, če želite navodila za nadaljevanje in če želite uporabiti posebne gumbe za določeno nalogo. Vrstica je
barvno kodirana: vijolično za obrazce, rumeno za preglede ali varnostna opozorila in modro za potrjene dokumente PDF, portfelje PDF ali
dokumente PDF z omejitvami ali zaščitene z geslom.

Vrstica s sporočili dokumenta za obrazec

Vrstica s sporočili dokumenta za varnostno opozorilo

Določanje nastavitev
Številne programske nastavitve so določene v pogovornem oknu Nastavitve, vključno z nastavitvami za prikaz, orodja, pretvorbo, podpise in
učinkovitost delovanja. Ko določite nastavitve, veljajo vse dokler jih ne spremenite.

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).
2. Pod Kategorije izberite vrsto nastavitev, ki jo želite spremeniti.



Na vrhObnovitev (ponovno ustvarjanje) nastavitev

Obnovitev Acrobatove mape z nastavitvami (Windows)
Če želite odpraviti težave, ki jih povzročajo poškodovane nastavitve, obnovite Acrobatovo mapo z nastavitvami. Večino težav z nastavitvami
povzročijo te datotečne nastavitve, čeprav je večina Acrobatovih nastavitev shranjenih v registru.

Opomba: S tem odstranite nastavitve po meri za sodelovanje, JavaScript, varnost, žige, upravljanje barv, samodejno izpolnjevanje, zajemanje
spletnih strani in posodobitveni program.

1. Zaprite Acrobata.

2. V raziskovalcu poiščite mapo Nastavitve:

(Windows 7/Vista) C:\Uporabniki\[uporabniško ime]\AppData\Gostovanje\Adobe\Acrobat\[različica]

(XP) C:\Dokumenti in nastavitve\[uporabniško ime]\Podatki programa\Adobe\Acrobat\[različica]

3. Premaknite mapo Nastavitve na drugo mesto (na primer: C:\Temp).

4. Ponovno zaženite Acrobata.

Če po obnovitvi Acrobatove mape z nastavitvami niste odpravili težav, mapa ni vzrok težav. Če želite obnoviti nastavitve po meri, mapo, ki ste jo
premaknili v 2. koraku, povlecite na izvorno mesto. Kliknite Da za vse, da nadomestite novo mapo z nastavitvami.

Obnovitev Acrobatovih datotek z nastavitvami (Mac OS)
Če želite odpraviti težave, ki jih povzroča poškodovana datoteka z nastavitvami, obnovite Acrobatove datoteke z nastavitvami.

Opomba: Ponovno ustvarjanje Acrobatove datoteke z nastavitvami ponastavi nastavitve na privzete vrednosti.

1. Zaprite Acrobata.

2. Te datoteke povlecite iz mape Users/[Uporabniško ime]/Library/Preferences na namizje:

Acrobatove piškotke WebCapture

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

Acrobat Distiller Prefs in com.adobe.Acrobat.Pro.plist (če odpravljate težave z Distillerjem)

Mapo Acrobat, v kateri so nastavitve za obrazce (MRUFormsList), sodelovanje (OfflineDocs) in barvne nastavitve (AcrobatColor
Settings.csf)

3. Ponovno zaženite Acrobata.

Če po obnovitvi Acrobatove mape z nastavitvami niste odpravili težav, mapa ni vzrok težav. Če želite obnoviti nastavitve po meri, datoteke, ki ste
jih premaknili v 2. koraku, povlecite na izvorno mesto. Ko se pojavi opozorilo "A newer item named "[filename]" already exists in this location. Do
you want to replace it with the older one you're moving?" "Na tem mestu že obstaja novejši element "[filename]". Ali ga želite zamenjati s starejšim,
ki ga premikate?", kliknite OK (V redu).

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Ogled PDF-jev in nastavitve ogleda
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Ogled PDF-jev v načinu branja
Ogled datotek PDF v celozaslonskem načinu
Nastavitve vrstice za krmarjenje po celotnem zaslonu
Branje dokumenta v celozaslonskem načinu
Način na dotik za tablične računalnike in mobilne naprave
Sprememba načina ogleda dokumentov PDF/A
Prikazovanje dokumentov PDF v pogledu Širine črte
Primerjanje pregledanega PDF-ja s starejšo različico (Acrobat Pro)
Nastavitve ogleda dokumentov PDF

Začetni pogled dokumenta PDF se razlikuje glede na nastavitve, ki jih določi avtor dokumenta. Dokument se na primer lahko odpre na določeni
strani ali z določeno povečavo.

Opomba: Organizatorjevi ali z njim povezani ukazi v programu Acrobat X in novejših različicah niso na voljo.

Ogled PDF-jev v načinu branja
Pri branju dokumenta lahko skrijete vse orodne vrstice in podokna za opravila ter tako povečate vidno območje zaslona.

Osnovni kontrolniki za branje, na primer krmarjenje po strani in povečava, se prikažejo v delno prosojni orodni vrstici na dnu okna.

Način branja odprete tako, da izberete Pogled > Način branja ali pa kliknete gumb Način branja  v zgornjem desnem kotu orodne vrstice.

Če želite delovno področje preklopiti nazaj v prejšnji pogled, še enkrat izberite Pogled > Način branja. Kliknete lahko tudi gumb Zapri v
plavajoči orodni vrstici.

Opomba: Način branja je privzet pogled, ko PDF odprete v spletnem brskalniku.

Način branja z delno prosojno plavajočo orodno vrstico

Ogled datotek PDF v celozaslonskem načinu
V celozaslonskem načinu je prikazan samo dokument; menijska vrstica, orodne vrstice, podokna za opravila in kontrolniki okna so skriti.
Celozaslonski način lahko za dokument PDF nastavi že avtor, lahko pa ga izberete tudi sami.Ta način se pogosto uporablja pri predstavitvah,
včasih tudi v povezavi s samodejnimi premiki po straneh in prehodi med njimi.

Kazalec ostane aktiven v celozaslonskem načinu, zato lahko tudi tam kliknete povezave in odprete opombe. Obstajata dva načina za premikanje
naprej po dokumentu PDF v celozaslonskem načinu. Ukaze za krmarjenje in povečavo lahko izvajate z bližnjicami na tipkovnici ali pa v nastavitvah
za celozaslonski način izberete prikaz gumbov za krmarjenje, ki jih lahko kliknete, če želite spremeniti stran ali zapreti celozaslonski način.

Nastavitve vrstice za krmarjenje po celotnem zaslonu
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Celozaslonski prikaz.
2. Izberite Prikaži vrstico za krmarjenje in kliknite V redu.
3. Izberite Pogled > Celozaslonski način.

Vrstica za krmarjenje Celozaslonsko vsebuje gumbe Prejšnja stran , Naslednja stran  in Zapri celozaslonski prikaz . Ti gumbi so prikazani v
spodnjem levem kotu delovnega področja.

Branje dokumenta v celozaslonskem načinu
Če vrstica za krmarjenje celotnega zaslona ni prikazana, lahko za premikanje po dokumentu PDF uporabite bližnjice na tipkovnici.

Opomba: Če imate nameščena dva monitorja, bo stran v celozaslonskem načinu morda prikazana samo na enem. Po straneh dokumenta se v
tem primeru premikate tako, da kliknete zaslon, na katerem je stran v celozaslonskem načinu.

1. Izberite Pogled > Celozaslonski način.
2. Naredite nekaj od tega:
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Če se želite premakniti na naslednjo stran, pritisnite Enter, Page Down ali puščico desno.

Če se želite premakniti na prejšnjo stran, pritisnite Shift + Enter, Page Up ali puščico levo.

3. Če želite zapreti celozaslonski način, pritisnite Ctrl+L ali Esc. (V nastavitvah celozaslonskega pogleda mora biti izbrana možnost Tipka Esc
za izhod.)

Če želite orodje za celozaslonski pogled  prikazati v orodni vrstici Običajna orodja, z desno miškino tipko kliknite območje orodne vrstice in
izberite Prikaz strani > Celozaslonski pogled. Nato kliknite orodje, da preklopite v celozaslonski način.

Način na dotik za tablične računalnike in mobilne naprave
Način na dotik olajša uporabo Acrobata in Readerja na napravah na dotik. Gumbi v orodni vrstici, plošče in menijo se rahlo odmaknejo, da
omogočajo udobnejše izbiranje s prsti. Način branja na dotik optimira ogled in podpira večino običajnih potez. Acrobat in Reader na napravah na
dotik samodejno preklopita na način dotika. V orodno vrstico lahko dodate gumb za vklop in izklop načina dotika ali pa spremenite privzete
nastavitve za ta način.

Prikaz gumba za način dotika v orodni vrstici
Izberete lahko, da je v orodni vrstici prikazan gumb za vklop in izklop načina dotika.

 Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Način dotika.

Nastavitve načina na dotik
Določite lahko, ali naj Acrobat pri napravah, ki to omogočajo, preklopi v način dotika in kako.

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Nastavitve (Mac OS).

2. V razdelku Kategorije izberite Splošno.

3. V razdelku Osnovna orodja v meniju Način dotika izberite želeno privzeto nastavitev.

Sprememba načina ogleda dokumentov PDF/A
PDF/A je standard ISO za dolgoročno arhiviranje in ohranitev elektronskih dokumentov. Dokumenti, ki jih skenirate v obliko PDF, so skladni s
standardom PDF/A. Določite lahko, ali želite dokumente videti v tem načinu pogleda.

Ko odprete s standardom PDF/A skladen dokument v načinu pogleda PDF/A, se dokument odpre v načinu branja, zaradi česar je preprečeno
spreminjanje dokumenta. V vrstici s sporočili dokumenta se prikaže sporočilo. Dokumenta ne boste mogli spreminjati, prav tako pa mu ne boste
mogli dodajati pripomb. Če izklopite način PDF/A, lahko dokument urejate.

1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Dokumenti.
2. Izberite eno od možnosti za ogled dokumentov v načinu PDF/A: Nikoli ali Samo za dokumente PDF/A.

V način ogleda PDF/A in iz njega lahko preklapljate tako, da spremenite to nastavitev.

Video o delu z datotekami PDF/A si lahko ogledate na naslovu www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_si.

Prikazovanje dokumentov PDF v pogledu Širine črte
Ogled Širine črte prikaže črte s širino, ki je določena v dokumentu PDF. Ko je Širina črte izklopljena, uporablja nespremenljivo širino poteze za črte
(1 slikovna pika), ne glede na stopnjo povečave. Pri tiskanju dokumenta bo poteza natisnjena z dejansko širino.

 Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Širina črte. Pogled Širina črte izklopite tako, da še enkrat izberete Pogled > Pokaži/skrij >
Ravnila in mreže > Širina črte.
Opomba: Pogleda Širina črte ne morete izklopiti, ko si dokument PDF ogledujete v spletnem brskalniku.

Primerjanje pregledanega PDF-ja s starejšo različico (Acrobat Pro)
Uporabite funkcijo Primerjaj dokumente za prikaz razlik med različicama dokumenta PDF. Po meri lahko prilagodite številne možnosti za prikaz
rezultatov primerjave. Video o primerjanju PDF-jev si lahko ogledate na naslovu www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_en. (Video velja za Acrobat X
in Acrobat XI.)

1. Izberite Pogled > Primerjaj dokumente.
2. Določite dokumenta, ki ju želite primerjati. Če sta eden ali oba dokumenta portfelja PDF, izberite portfelj PDF. Pod Element paketa izberite

sestavni PDF.
3. Po potrebi določite obsege strani v dokumentih za primerjavo v poljih Prva stran in Zadnja stran.
4. Izberite opis dokumenta, ki najbolje opisuje dokumente, ki jih primerjate, nato pa kliknite V redu.

Ko sta dokumenta analizirana, se prikaže dokument z rezultati z odprto ploščo Primerjaj. Prikaže se nov dokument z opombami, ki

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_si
http://www.adobe.com/go/lrvid_011_acrx_en
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označujejo spremembe. Prva stran prikazuje povzetek rezultatov primerjave.

5. Na plošči Primerjaj dokumente naredite nekaj od tega:

Če želite skriti opombe, ki označujejo spremembe, kliknite Skrij rezultate.

Če želite določiti možnosti prikaza za rezultate primerjave, kliknite Prikaži možnosti. Določite lahko vrsto sprememb, ki naj bodo
prikazane, barvno shemo in prosojnost opomb. Če se želite vrniti na stran s sličicami, kliknite Skrij možnosti.

Če želite vsak dokument prikazati v svojem oknu, v meniju možnosti  izberite Prikaz dokumentov vzporedno ali Prikaz dokumentov
enega ob drugem. Če želite sinhronizirati ustrezne strani med prikazom dokumentov v svojem oknu, v meniju možnosti izberite
Sinhroniziraj strani.

Kliknite sličico strani, da se pomaknete neposredno na to stran. Če želite spremeniti velikost sličice strani, v meniju možnosti izberite
Velikost sličice > [možnost].

Razdelilno vrstico na dnu plošče Primerjaj povlecite navzgor za prikaz sličic starega dokumenta. Kliknite sličico iz starega dokumenta, da
se vam odpre v novem oknu.

Možnosti opisa dokumenta
Postavitev poročil, preglednic in revij Vsebino primerja kot eno neprekinjeno telo besedila, od začetka do konca.
Predstavitveni kompleti, risbe ali ilustracije Vsak diapozitiv ali stran pogleda kot majhen dokument in podobne postavi skupaj. in primerja
vsebino vsakega ujemajočega se dokumenta. Prepozna premaknjene dokumente, na primer diapozitive v predstavitvah.
Skenirani dokumenti Za vsako skenirano stran ustvari zajem slike in primerja slikovne pike. Pregleda vsako skenirano strani in podobne postavi
skupaj. Prepozna tudi strani, ki so razvrščene v drugačnem vrstnem redu. Ta možnost je uporabna za primerjavo slik ali arhitekturnih risb.
Primerjaj samo besedilo  To možnost uporabite za kakršno koli vrsto dokumenta. Zasnovana je za primerjavo besedila v velikih dokumentov
(250 strani ali več). Primerja tudi besedilo v dokumentih, ki imajo za ozadja strani slike, kar upočasnjuje obdelavo.

Če je izbrana možnost za poročila ali predstavitve, prepozna možnost Primerjaj samo besedilo samo razlike v besedilih obeh dokumentov.

Če je izbrana možnost Skenirani dokumenti, se besedili primerjata ločeno od slik, rezultati pa se združijo. Pri dokumentih s časopisnimi oglasi
s slikami se razdelek s ponovnim potekom primerja samo v načinu besedila. Slike se ločeno primerjajo v ozadju. Razlike (v besedilu in na
črtah/slikah) se združijo v en dokument z rezultati.

Nastavitve ogleda dokumentov PDF
V pogovornem oknu Nastavitve je mogoče določiti privzeto postavitev strani in na različne načine prilagoditi program. Za ogled PDF-jev si oglejte
nastavitve za dokumente, splošno uporabo, prikaz strani ter 3D in večpredstavnost.

Nastavitve vplivajo na vedenje programa pri uporabi in niso povezane s posameznimi dokumenti PDF.

Opomba: Če želite namestiti vtičnike drugih proizvajalcev, nastavitve določite z ustreznim menijem Nastavitve, ki ga priskrbi proizvajalec.

Nastavitve dokumentov

Nastavitve odpiranja
Pri vnovičnem odpiranju dokumentov obnovi zadnje nastavitve pogleda Določa, ali se bodo dokumenti samodejno odprli na zadnji strani, ki
ste jo gledali pred zaključkom dela z dokumentom.
Odpri navzkrižne povezave dokumentov v istem oknu Zapre trenutni dokument in v istem oknu odpre dokument iz povezave, kar zmanjša
število istočasno odprtih oken. Če je dokument, do katerega vodi povezava, že odprt, se trenutni dokument ne zapre, ko kliknete povezavo. Če ne
izberete te možnosti, se bo vsakič, ko kliknete povezavo do drugega dokumenta, odprlo novo okno.
Dovoli nastavitev stanja plasti z uporabniškimi informacijami Avtorju večplastnega dokumenta PDF dovoli, da na podlagi uporabniških
informacij določi, katere plasti dokumenta bodo vidne.
Dokumentom omogoči skrivanje menijske vrstice, orodij in kontrolnikov oken. Omogoča določiti skrivanje menijske vrstice, orodne vrstice in
kontrolnikov oken v odprtem dokumentu PDF.
Dokumenti na seznamu nedavno uporabljenih Nastavi največje število dokumentov na seznamu v meniju Datoteka.

Shrani nastavitve
Samodejno shranjevanje sprememb dokumenta v začasno datoteko vsakih _ minut Določa, kako pogosto Acrobat samodejno shranjuje
spremembe v odprtem dokumentu.
Shrani kot optimizira za hitrejši spletni ogled Prestrukturira dokument PDF za namen prenosa s spletnih strežnikov po posameznih straneh.

Način pogleda PDF/A
Ogled dokumentov v načinu PDF/A Določa, kdaj bo uporabljen ta način: Nikoli ali Samo za dokumente PDF/A.

Skriti podatki
V dokumentu PDF poišče elemente, ki morda niso takoj opazni, na primer metapodatke, datotečne priloge, komentarje ter skrito besedilo in plasti.
Rezultati pregleda so prikazani v pogovornem oknu, kjer lahko odstranite katerega koli od teh elementov.

Odstranjevanje skritih podatkov ob zapiranju dokumenta (Možnost privzeto ni izbrana.)



Odstranjevanje skritih podatkov ob pošiljanju dokumenta po e-pošti (Možnost privzeto ni izbrana.)

Redigiranje
Prilagajanje imena datoteke pri shranjevanju uporabljenih oznak za redigiranje Določi predpono ali pripono, ki je uporabljena pri shranjevanju
datoteke, v kateri so bile uporabljene oznake za redigiranje.
Izbira lokalizacije za vzorce iskanja in redigiranja Navaja, katera nameščena jezikovna različica Acrobata naj se uporabi za vzorce. Če imate
na primer nameščeno angleško in nemško različico, lahko za vzorce izberete katero koli. Možnost Vzorci je prikazana v pogovornih oknih Iskanje in
Redigiranje.

Celozaslonske nastavitve

Celozaslonska nastavitev
Samo trenutni dokument Določa, ali bo prikaz omejen na en sam dokument PDF.
Zapolni zaslon z eno stranjo naenkrat Nastavi pogled strani tako, da je na zaslonu prikazana največ ena stran.
Opozori, ko dokument zahteva cel zaslon Prikaže sporočilo pred preklopom v celozaslonski način. Če izberete to možnost, preglasite prej
izbrani ukaz Tega sporočila ne kaži več.
Kateri monitor bo uporabljen Če imate nameščenih več monitorjev, določa, na katerem bo uporabljen celozaslonski pogled.

Krmarjenje v celozaslonskem pogledu
Tipka Esc za izhod Omogoča izhod iz celozaslonskega načina tako, da pritisnete tipko Esc. Če ta možnost ni izbrana, lahko celozaslonski način
zapustite tako, da pritisnete Ctrl + L.
Pokaži vrstico za krmarjenje Prikaže minimalno vrstico za krmarjenje ne glede na nastavitve dokumenta.
Z levo miškino tipko kliknite za pomik ene strani naprej; z desno miškino tipko pa kliknite za pomik ene strani nazaj Omogoča premikanje
po straneh dokumenta Adobe PDF s klikanjem miškinih tipk. Po dokumentu se lahko premikate tudi tako, da pritisnete Return, Shift-Return (za
premikanje nazaj) ali puščične tipke.
Ponovi po zadnji strani Omogoča neprekinjeno premikanje po dokumentu, saj se po zadnji strani znova vrne na prvo. Navadno se ta možnost
uporablja pri postavitvi prodajnih zaslonov.
Napreduj vsakih _ sekund Določa samodejno premikanje naprej od strani do strani v določenem sekundnem intervalu. Tudi če je samodejno
premikanje izbrano, se lahko po straneh dokumenta premikate z ukazi za miško ali tipkovnico.

Prikaz celotnega zaslona
Barva ozadja Določa barvo ozadja okna v celozaslonskem načinu. V barvni paleti lahko izberete barvo in tako prilagodite barvo ozadja.
Miškin kazalec Določa, ali naj bo kazalec miške med izvajanjem celozaslonskega načina prikazan ali skrit.

Celozaslonski prehodi
Prezri vse prehode Iz predstavitev v celozaslonskem načinu odstrani učinke prehodov.
Privzeti prehod Določa, kateri učinek prehoda bo prikazan pri preklapljanju strani v celozaslonskem načinu, če za dokument ni bil izbran noben
učinek.
Smer Določa potek izbranega privzetega prehoda na zaslonu, na primer dol, levo, vodoravno itd. Možnosti, ki so na voljo, se razlikujejo glede na
prehod. Če izbrani privzeti prehod ne omogoča različnih smeri, ta možnost ni na voljo.
Smer kontrolnikov za krmarjenje Posnema premikanje uporabnika po predstavitvi, na primer prehajanje od zgoraj navzdol, ko se uporabnik
premakne na naslednjo stran, in od spodaj navzgor, ko se uporabnik vrne na prejšnjo stran. Možnost je na voljo samo za prehode, ki omogočajo
izbiro različnih smeri prehajanja.

Splošne nastavitve

Osnovna orodja
Uporabi bližnjice z eno tipko za dostop do orodij Omogoča izbiro orodij z eno samo tipko. Ta možnost privzeto ni izbrana.
Ustvari povezave iz naslovov URL Določa, ali bodo povezave, ki niso bile ustvarjene s programom Acrobat, samodejno prepoznane in bodo
začele delovati v dokumentu PDF.
Omogoči izbiro besedila in slik z ročnim orodjem Omogoča, da ročno orodje, postavljeno nad besedilo v dokumentu Adobe PDF, deluje kot
orodje za izbiro.
Omogoči branje člankov z ročnim orodjem Spremeni videz kazalca ročnega orodja, ko je ta nad nitjo članka. Pri prvem kliku se članek poveča
in vodoravno zapolni podokno dokumenta, z nadaljnjimi kliki pa sledite niti članka.
Omogoči uporabo miškinega kolesca za povečavo z ročnim orodjem Spremeni dejanje miškinega kolesca iz drsenja v povečavo.
Orodje za izbiro naj izbere slike pred besedilom Spremeni vrstni red izbire Izbirnega orodja.
Za slike, posnete z orodjem za posnetke, uporabi nespremenljivo ločljivost Določi ločljivost za kopiranje slik, posnetih z orodjem za
posnetke.
Način dotika Določa, ali Acrobat pri napravah, ki to omogočajo, preklopi v način dotika in kako. V načinu dotika se gumbi v orodni vrstici, plošče
in meniji rahlo odmaknejo za lažje izbiranje s prsti. Način branja na dotik optimira ogled in podpira večino običajnih potez.

Opozorila
Ne kaži urejevalnih opozoril Onemogoči opozorilna polja, ki se navadno pojavijo pri brisanju povezav, strani, sličic strani in zaznamkov.
Ponastavi vsa opozorila Obnovi privzete nastavitve za opozorila.



Sporočila družbe Adobe
Pokaži mi sporočila ob zagonu Acrobata Dovoljuje prikaz oglasnih sporočil družbe Adobe na pozdravnem zaslonu, ko program zaženete brez
odprtega dokumenta. Kliknite sporočilo, če želite več informacij o funkcijah, posodobitvah ali spletnih storitvah ali pa v programu odpreti element,
na primer podokno za opravila. Počistite izbiro možnosti, če želite preprečiti prikazovanje oglasnih sporočil v izdelku.
Opomba: Transakcijskih sporočil, povezanih z Adobejevemi spletnimi storitvami, ni mogoče izklopiti.

Zagon programa
Pokaži uvodni zaslon (Mac OS) Določa, ali bo uvodni zaslon prikazan ob vsakem zagonu programa.
Uporabi samo potrjene vtičnike Zagotavlja, da bodo naloženi samo vtičniki tistih proizvajalcev, ki jih je potrdilo podjetje Adobe. Opomba
Trenutno v certificiranem načinu prikazuje Da ali Ne, odvisno od stanja.
Poišči pospeševalnik grafik 2D (samo Windows) (Prikaže se samo, če strojna oprema računalnika podpira pospeševanje grafik 2D.) Z izbiro te
možnosti omogočite uporabo pospeševanja strojne opreme, ko je odprt prvi dokument. Ko počistite to možnost, je pospeševanje strojne opreme
uporabljeno po tem, ko odprete prvi dokument. Ta možnost lahko upočasni zagon, zato privzeto ni izbrana.
Opomba: Ta možnost je na voljo samo, ko je izbrana možnost Uporabi pospeševanje 2D-grafik v nastavitvah Prikaz strani.
Izberi privzetega upravljavca datotek PDF (samo za Windows) Navedite, kateri program, Reader ali Acrobat, naj se uporablja za odpiranje
PDF-jev. Nastavitev se uporabi, če imate v računalniku nameščena Acrobat in Reader. V operacijskem sistemu Windows 7 ali starejšem brskalnik
to nastavitev uporabi le, če uporablja Adobejev vtičnik ali dodatek za ogled datotek PDF. V operacijskem sistemu Windows 8 ta nastavitev upravlja,
kateri program je privzet za sistem, vključno z brskalnikom. Windows 8 vas pozove, da pred uporabo v sistemu to spremembo dovolite. Ko je to
nastavljeno, uporablja Windows 8 izbran program za delo s PDF-ji tudi za opravila, povezana z datotekami PDF, na primer predogled, prikaz sličic
in zagotavljanje informacij o datotekah.

Nastavitve za Prikaz strani

Privzeta postavitev in povečava
Postavitev strani Določa postavitev strani, ki bo uporabljena za drsenje ob prvem odpiranju dokumenta. Privzeta nastavitev je samodejna.
Nastavitev Postavitev strani v razdelku Datoteka > Lastnosti > Začetni pogled preglasi to vrednost.
Povečava Določa stopnjo povečave dokumentov PDF ob prvem odpiranju. Privzeta nastavitev je samodejna. Nastavitev Povečava v razdelku
Datoteka > Lastnosti > Začetni pogled preglasi to vrednost.
Opomba: Na postavitev strani in povečavo lahko vplivata dva pogoja. 1) Nekdo je posamezen PDF v razdelku Datoteka > Lastnosti že nastavil za
drug začetni pogled. 2) V kategoriji Urejanje > Nastavitve > Dokumenti imate izbrano možnost Pri vnovičnem odpiranju dokumentov obnovi zadnje
nastavitve pogleda.

Ločljivost
Uporabi sistemske nastavitve Uporabi sistemske nastavitve za ločljivost monitorja.
Ločljivost po meri Omogoča nastavitev ločljivosti monitorja.

Upodabljanje
Gladko besedilo Določa uporabljeno vrsto glajenja besedila.
Gladko črtno risanje Uporabi glajenje za odstranitev izrazitih kotov na črtah.
Gladke slike Z glajenjem ublaži izrazite spremembe v slikah.
Uporabi lokalne pisave Določa, ali bo program uporabil ali prezrl lokalne pisave, nameščene v sistemu. Če prekličete izbor te možnosti, bodo
namesto vseh pisav, ki niso vdelane v dokument PDF, uporabljene nadomestne pisave. Če pisave ni mogoče zamenjati, se besedilo pojavi v
oznakah in prikaže se sporočilo o napaki.
Poudari tanke črte Ko je izbrana ta možnost, poskrbi za večjo jasnost tankih črt v prikazu, tako da so te bolj vidne.
Uporabi predpomnilnik strani Pred ogledom trenutne strani naloži naslednjo stran v medpomnilnik in tako zmanjša čas, potreben za premikanje
po straneh dokumenta.
Uporaba grafičnega pospeševanja 2D (samo Windows) (Prikaže se samo, če strojna oprema računalnika podpira pospeševanje grafik 2D.)
Pospeši povečavo, drsenje in izrisovanje vsebine strani ter upodabljanje in obdelavo 2D-vsebin v dokumentu PDF. Ta možnost je privzeto
izbrana.
Opomba: Če ta možnost v nastavitvah Prikaza strani ni na voljo, boste morda morali posodobiti gonilnik grafične kartice in tako omogočiti to
funkcijo strojne opreme. Za nakup posodobljenega gonilnika se obrnite na prodajalca strojne opreme ali proizvajalca računalnikov.

Vsebina in informacije o strani
Pokaži velike slike Prikaže velike slike. Če je sistem počasen pri prikazovanju strani, ki vsebujejo veliko slik, prekličite to možnost.
Uporabite Gladko povečavo (samo Windows) Če ta možnost ni izbrana, so animacijski učinki izklopljeni, kar izboljša učinkovitost delovanja.
Pokaži polja slik, prirezovanja in prelivanja Prikaže polja slik, prirezovanja in prelivanja, določena v dokumentu.
Pokaži mrežo prosojnosti Prikaže mrežo za prosojnimi predmeti.
Uporabi logične številke strani Omogoča ukaz Oštevilči strani, tako da se položaj strani v dokumentu PDF ujema s številko, ki je natisnjena na
strani. V orodni vrstici Krmarjenje po strani ter v pogovornih oknih Pojdi na in Tiskanje se prikaže številka strani, ki ji sledi položaj strani v oklepaju.
Na primer i (1 od 1), če je natisnjena številka prve strani i. Če ta možnost ni izbrana, so številke oštevilčene z arabskimi številkami, začnejo pa se z
1. Z izbiro te možnosti lahko preprečite nepričakovana dejanja, kadar v spletnem brskalniku kliknete ukaza Nazaj ali Pojdi nazaj.
Vedno pokaži velikost strani dokumenta Ob vodoravnem drsnem traku prikaže mere strani.
Uporabi predogled pretiska Določa, ali je način predogleda pretiska vklopljen samo za datoteke PDF/X, ni nikoli vklopljen, je vedno vklopljen ali



 

je nastavljen samodejno. Ko je nastavljen na Samodejno, se način predogleda pretiska vklopi, če dokument vsebuje pretiske. Način predogleda
pretiska omogoča ogled (na zaslonu) učinkov zobčanja črnila v rezultatih tiskanja. Tiskalnik ali ponudnik storitev bi na primer lahko ustvaril alias
črnila, če dokument vsebuje dve podobni točkovni barvi in je potrebna samo ena.
Privzeti barvni prostor zlivanja prosojnosti Nastavi privzet barvni prostor, Delovni RGB ali Delovni CMYK, za zlivanje prosojnosti.

Način prikaza referenčnih predmetov XObjects
Prikaži cilje referenčnih predmetov XObjects Določa vrsto dokumentov, v katerih si lahko ogledate referenčne predmete XObjects.
Mesto referenčnih datotek (Izbirno) Določa mesto za referenčne dokumente.
Več tem pomoči
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Bližnjice na tipkovnici

Na vrh

Tipke za izbiro orodij
Tipke za delo s komentarji
Tipke za krmarjenje po dokumentu PDF
Tipke za delo s portfelji PDF
Tipke za krmarjenje po podoknih opravil
Tipke za splošno krmarjenje
Tipke za delo s ploščami za krmarjenje
Tipke za krmarjenje po oknu pomoči
Tipke za dostop

Običajne bližnjice na tipkovnici, ki jih lahko uporabljate v operacijskem sistemu Windows, si lahko ogledate na
http://support.microsoft.com/kb/126449.

Tipke za izbiro orodij
Če želite omogočiti bližnjice z enim pritiskom tipke, odprite pogovorno okno Lastnosti in pod možnostjo Splošno izberite možnost Uporabi hiter
dostop do orodij z eno tipko.

Orodje Dejanje za Windows/UNIX Dejanje za Mac OS

Ročno orodje H H

Začasna izbira ročnega orodja Preslednica Preslednica

Orodje za izbiro V V

Označevalno orodje za povečavo Z Z

Premikanje po orodjih za povečavo: orodje
za povečavo označenega območja,
dinamična povečava, lupa

Shift+Z Shift+Z

Začasna izbira orodja za dinamično
povečavo (ko je izbrano orodje za
povečavo označenega območja)

Shift Shift

Začasno pomanjšanje (ko je izbrano
orodje za povečavo označenega območja)

Ctrl Možnost

Začasno izberite orodje za povečavo Ctrl+preslednica Preslednica+Command

Orodje za izbiro predmeta R R

Orodje za urejanje predmetov O O

Vstop/izstop iz načina urejanja obrazcev A A

Orodje za obrezovanje C C

Orodje povezave L L

Orodje za besedilno polje F F

Premikanje po orodjih v načinu ustvarjanja
obrazcev: besedilno polje, potrditveno
polje, izbirni gumb, polje s seznamom,
spustno polje, gumb, digitalni podpis,
črtna koda

Shift+F Shift+F

Orodje za 3D M M

http://support.microsoft.com/kb/126449


Na vrh

Oglejte si večpredstavnostna orodja:
Flash, Video

Shift+M Shift+M

Orodje za urejanje besedila v dokumentu T T

Redigiranje T T

Premikanje po orodjih za popravke:
popravljanje besedila, popravljanje
vrstnega reda branja, popravljanje
predmetov

Shift+T Shift+T

Odpravljanje težav z JavaScriptom Ctrl+J Command+J

Orodje za vstavljanje praznih strani Shift+Ctrl+T Shift+Command+T

Vstavljanje datotek Ctrl+Shift+I  

Brisanje strani Ctrl+Shift+D  

Odpiranje predogleda izhoda ~ ~

Tipke za delo s komentarji
Če želite omogočiti bližnjice z eno tipko, v razdelku Splošne nastavitve izberite Uporabi bližnjice z eno tipko za dostop do orodij.

Rezultat Dejanje za Windows/UNIX Okolje Mac OS

Orodje označevalne opombe S S

Orodje za urejanje besedila E E

Orodje žiga K K

Trenutno orodje za označevanje U U

Premikanje po orodjih za označevanje:
označevanje, podčrtanje besedila,
prečrtanje besedila

Shift+U (samo Windows) Shift+U

Trenutno orodje za označevanje z
risanjem

D D

Premikanje med orodji za označevanje z
risanjem: oblaček, puščica, črta,
pravokotnik, oval, črta mnogokotnika,
mnogokotnik, svinčnik, radirka

Shift+D (samo Windows) Shift+D

Orodje Oblak Q (samo Windows) Q

Orodje polja z besedilom X X

Trenutno orodje žiga ali orodje za
prilaganje

J J

Premikanje po orodju žiga, orodju za
prilagajanje datotek, orodju za snemanje
zvočnih komentarjev

Shift+J Shift+J

Premik fokusa na naslednji komentar ali
polje obrazca

Tabulator Tabulator

Premik fokusa na prejšnji komentar ali
polje obrazca

Shift+Tabulator Shift+Tabulator

Odpiranje pojavne opombe (ali polja z
besedilom na seznamu komentarjev) za

Enter Return



Na vrh

Na vrh

komentar, ki ima fokus

Zapiranje pojavnega okna (ali polja z
besedilom na seznamu komentarjev) za
komentar, ki ima fokus

Esc Esc

Tipke za krmarjenje po dokumentu PDF

Rezultat Dejanje za Windows/UNIX Okolje Mac OS

Prejšnji zaslon Page Up ali Shift+Enter Page Up ali Shift+Return

Naslednji zaslon Page Down ali Enter Page Down ali Return

Prva stran Home ali Shift+Ctrl+Page Up ali
Shift+Ctrl+Puščica gor

Home ali Shift+Command+Puščica gor

Zadnja stran Konec ali Shift+Ctrl+Page Down ali
Shift+Ctrl+Puščica dol

End ali Shift+Command+Puščica dol

Prejšnja stran Puščica levo ali Ctrl+Page Up Puščica levo ali Command+Page Up

Naslednja stran Puščica desno ali Ctrl+Page Down Puščica desno ali Command+Page Down

Nazadnje odprt dokument Ctrl+F6 (UNIX) Command+F6

Naslednji odprt dokument Shift+Ctrl+F6 (UNIX) Shift+Command+F6

Drsenje gor Puščica gor Puščica gor

Drsenje dol Puščica dol Puščica dol

Drsenje (ko je izbrano ročno orodje) Preslednica Preslednica

Povečaj Ctrl+enačaj Command+enačaj

Pomanjšaj Ctrl+vezaj Command+vezaj

Tipke za delo s portfelji PDF
Te tipke so na voljo na seznamu datotek v podoknu Podrobnosti.

Rezultat Okolje Windows Okolje Mac OS

Premik naprej ali nazaj med glavami
stolpcev, ki so trenutno izbrani za
razvrščanje, trenutnim stolpcev s fokusom
in gumbom Nazaj, če ste v mapi

Tabulator ali Shift+Tabulator Tabulator ali Shift+Tabulator

Premik fokusa na naslednjo ali prejšnjo
vrstico, ko ste v telesu seznama datotek
na levi

Puščica gor ali Puščica dol Puščica gor ali Puščica dol

Izbere glavo naslednjega ali prejšnjega
stolpca za razvrščanje

Puščica levo ali puščica desno Puščica levo ali puščica desno

Če ga pritisnete v telesu seznama datotek,
premik eno raven navzgor iz mape

Vračalka Izbriši

Če je fokus na gumbu, pritisnite gumb
Nazaj v mapi.

Enter ali preslednica Enter ali preslednica

Če ga pritisnete, ko je fokus v vrstici
seznama datotek, premik v podmapo ali

Enter Enter



Na vrh

odpiranje priloge v načinu predogleda.

Če ste v telesu seznama datotek, premik
na prvo ali zadnjo vrstico

Home ali End Home ali End

Če ste v telesu seznama datotek, premik
na naslednji ali zadnji niz vrstic, ki ustreza
velikosti zaslona

Page Down ali Page Up Page Down ali Page Up

Izbira ali preklic izbire vseh datotek Ctrl+A ali Shift+Ctrl+A Command+A ali Shift+Command+A

Če ste na seznamu datotek, razširitev
izbire z dodajanjem naslednje vrstice nad
ali pod izbrano vrstico

Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol Shift+puščica gor ali Shift+puščica dol

Spremeni, ali je vrstica s fokusom v izbiri Ctrl+preslednica Command+preslednica

Premik fokusa eno vrstico navzgor ali
navzdol brez spremembe izbire

Ctrl+puščica gor ali Ctrl+puščica dol Command+puščica gor ali
Command+puščica dol

Preobrnitev vrstnega reda razvrščanja, ko
je fokus v glavi stolpca

Preslednica Preslednica

Tipke za krmarjenje po podoknih opravil

Rezultat Okolje Windows Okolje Mac OS

Premik fokusa na naslednji element med
podoknom dokumenta, podokni opravil,
sporočilno vrstico in vrstico za krmarjenje

F6 F6

Premik fokusa na prejšnji element med
podoknom dokumenta, podokni opravil,
sporočilno vrstico in vrstico za krmarjenje

Shift+F6 Shift+F6

Premik fokusa na naslednjo ploščo v
podoknu opravil

Ctrl+Tabulator Command+Tabulator

Premik fokusa na prejšnjo ploščo v
podoknu opravil

Ctrl+Shift+Tabulator Command+ Shift+Tabulator

Premik in nadzor naslednje plošče v
odprtem podoknu opravil

Tabulator Tabulator

Premik in nadzor prejšnje plošče v
odprtem podoknu opravil

Shift+Tabulator Shift+Tabulator

Premik na naslednji gumb z ukazom na
plošči

Puščica dol Puščica dol

Premik na prejšnji gumb z ukazom na
plošči

Puščica gor Puščica gor

Razširitev ali strnitev plošče s fokusom
(Pritisnite F6 za premik fokusa v podokno
Orodja, nato pa se premaknite na želeno
ploščo)

Preslednica ali Enter

Puščica levo ali puščica desno

Preslednica ali Enter

Puščica levo ali puščica desno

Odpiranje ali zapiranje podokna Opravila Shift+F4 Shift+F4

Zapiranje podokna s seznamom opravila
za dejanje

Ctrl+Shift+F4 Ctrl+Shift+F4

Odpiranje menija in premik fokusa na prvo
možnost menija, ko je fokus na ukazu s
podmenijem ali elementu podmenija s
prikazno možnostjo

Preslednica ali Enter Preslednica ali Enter



Na vrh

Premik fokusa nazaj na nadrejen gumb z
ukazom s podmenijem ali elementom s
prikazno možnostjo

Esc Esc

Izvršitev ukaza s fokusom Preslednica ali Enter Preslednica ali Enter

Premik do naslednjega elementa na
aktivni plošči v pogovornem oknu
Ustvarjanje novega dejanja, Urejanje
dejanja, Ustvari nov komplet orodja ali
Uredi komplet orodja

Tabulator Tabulator

Premik do prejšnjega elementa na aktivni
plošči v pogovornem oknu Ustvarjanje
novega dejanja, Urejanje dejanja, Ustvari
nov komplet orodja ali Uredi komplet
orodja

Shift+Tabulator Shift+Tabulator

Tipke za splošno krmarjenje

Rezultat Dejanje za Windows/UNIX Okolje Mac OS

Premik fokusa na menije (Windows,
UNIX); razširitev prvega elementa menija
(UNIX)

F10 Control+F2

Orodje za premik na orodno vrstico
brskalnika in programa

Shift+F8 Shift+F8

Premik na naslednji odprti dokument (ko
je fokus v podoknu dokumenta)

Ctrl+F6 Command+F6

Premik na prejšnji odprti dokument (ko je
fokus v podoknu dokumenta)

Ctrl+Shift+F6 Command+Shift+F6

Zapiranje trenutnega dokumenta Ctrl+F4 Command+F4

Zapiranje vseh odprtih dokumentov Ni na voljo Command+Option+W

Premik na naslednji komentar, povezavo
ali polje obrazca v podoknu dokumenta

Tabulator Tabulator

Premik v podokno dokumenta F5 F5

Premik na prejšnji komentar, povezavo ali
polje obrazca v podoknu dokumenta

Shift+Tabulator Shift+Tabulator

Aktiviranje izbranega orodja, elementa (na
primer filmskega posnetka ali zaznamka)
ali ukaza

Preslednica ali Enter Preslednica ali Return

Odpiranje kontekstnega menija Shift+F10 Control+klik

Zapiranje kontekstnega menija F10 Esc

Nazaj na ročno orodje ali orodje za izbor Esc Esc

Premik na naslednji zavihek v
pogovornem oknu z zavihki

Ctrl+Tabulator Ni na voljo

Premik na prejšnji rezultat iskanja in
označitev rezultata v dokumentu

Shift+F3 Ni na voljo

Premik na naslednji rezultat iskanja in
označitev rezultata v dokumentu

F3 F3

Iskanje po prejšnjem dokumentu (rezultati Alt+Shift+puščica levo (samo Windows) Command+Shift+puščica levo



Na vrh

Na vrh

iskanja prikazujejo več datotek)

Iskanje po naslednjem dokumentu
(rezultati iskanja prikazujejo več datotek)

Alt+Shift+puščica desno (samo Windows) Command+Shift+puščica desno

Izbiranje besedila (z izbranim orodjem za
izbor)

Shift+puščične tipke Shift+puščične tipke

Izbiranje naslednje besede ali preklic
izbora prejšnje besede (z izbranim
orodjem za izbor)

Shift+Ctrl+puščica desno ali puščica levo Ni na voljo

Tipke za delo s ploščami za krmarjenje

Rezultat Dejanje za Windows/UNIX Okolje Mac OS

Odpri in premakni fokus v podokno za
krmarjenje

Ctrl+Shift+F5 Command+Shift+F5

Pomikanje fokusa med dokumenti, vrstico
s sporočili in ploščami za krmarjenje

F6 F6

Premik v prejšnje podokno ali okno Shift+F6 Shift+F6

Pomikanje med elementi na aktivni plošči
za krmarjenje

Tabulator Tabulator

Pomik na prejšnjo ali naslednjo ploščo za
krmarjenje in njeno aktiviranje (ko je fokus
na gumbu plošče)

Puščica gor ali Puščica dol Puščica gor ali Puščica dol

Pomik na naslednjo ploščo za krmarjenje
in njeno aktiviranje (ko je fokus kjerkoli na
plošči)

Ctrl+Tabulator Ni na voljo

Razširitev trenutnega zaznamka (fokus na
plošči Zaznamki)

Puščica desno ali Shift+znak plus (+) Puščica desno ali Shift+znak plus (+)

Strnjenje trenutnega zaznamka (fokus na
plošči Zaznamki)

Puščica levo ali znak minus (-) Puščica levo ali znak minus (-)

Razširitev vseh zaznamkov Shift+* Shift+*

Strnjenje izbranih zaznamkov Poševnica naprej (/) Poševnica naprej (/)

Pomik fokusa na naslednji element na
plošči za krmarjenje

Puščica dol Puščica dol

Pomik fokusa na predhodni element na
plošči za krmarjenje

Puščica gor Puščica gor

Tipke za krmarjenje po oknu pomoči

Rezultat Dejanje za Windows/UNIX Okolje Mac OS

Odpiranje okna pomoči F1 F1 ali Command+?

Zapiranje okna pomoči Ctrl+W (samo Windows) ali Alt+F4 Command+W

Pomik nazaj na prejšnjo odprto temo Alt+puščica levo Command+puščica levo

Pomik naprej na naslednjo temo Alt+puščica desno Command+puščica desno

Pomik v naslednje podokno Ctrl+Tabulator Glejte Pomoč za privzeti brskalnik



 

Na vrh

Pomik v prejšnje podokno Shift+Ctrl+Tabulator Glejte Pomoč za privzeti brskalnik

Premik fokusa na naslednjo povezavo v
podoknu

Tabulator Ni na voljo

Premik fokusa na prejšnjo povezavo v
podoknu

Shift+Tabulator Ni na voljo

Aktiviranje označene povezave Enter Ni na voljo

Natisni teme Pomoči Ctrl+P Command+P

Tipke za dostop

Rezultat Okolje Windows Okolje Mac OS

Spreminjanje nastavitev branja za trenutni
dokument

Shift+Ctrl+5 Shift+Command+5

Nazaj skozi označen dokument PDF in
vrnite v nepregledan prikaz

Ctrl+4 Command+4

Aktiviranje in deaktiviranje funkcije
glasnega branja

Shift+Ctrl+Y Shift+Command+Y

Glasno preberite samo trenutno stran Shift+Ctrl+V Shift+Command+V

Glasno branje od trenutne strani do konca
dokumenta

Shift+Ctrl+B Shift+Command+B

Zaustavitev glasnega branja Shift+Ctrl+C Shift+Command+C

Ustavitev glasnega branja Shift+Ctrl+E Shift+Command+E
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Krmarjenje po straneh v dokumentu PDF

Na vrh

Na vrh

Odpiranje strani v dokumentu PDF
Premikanje po straneh dokumenta
Samodejno drsenje po dokumentu
Sledenje preteklim ogledom
Krmarjenje s povezavami
Dokumenti PDF z datotečnimi prilogami
Niti člankov

Odpiranje strani v dokumentu PDF
V dokumentu PDF se boste morda želeli premikati po posameznih straneh, videti različne dele strani oziroma spremeniti njihovo povečavo.
Obstaja veliko načinov za krmarjenje po dokumentu, vendar se najpogosteje uporabljajo naslednji elementi:

Opomba: Če ti elementi niso prikazani, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Ponastavi orodne vrstice.

Naslednja in Prejšnja V orodni vrstici Krmarjenje po straneh se prikažeta gumba Naslednja stran  in Prejšnja stran . Polje z besedilom poleg
njiju je interaktivno – če vanj vtipkate številko strani in pritisnete Enter, se boste takoj premaknili na izbrano stran.
Drsni trakovi Navpični in vodoravni drsni trakovi se pojavijo na desni strani in na dnu podokna dokumenta, kadar celotnega dokumenta ni mogoče
prikazati v trenutnem pogledu. Če želite videti druge strani ali druga področja strani, pritisnite puščici na drsnem traku ali povlecite drsnik.
Orodna vrstica Izberi in povečaj Ta orodna vrstica vsebuje gumbe in kontrolnike za spreminjanje povečave strani.
Plošča Sličice strani Z gumbom Sličice strani  na levi strani delovnega področja v podoknu za krmarjenje odprete ploščo Sličice strani, kjer so
prikazane sličice posameznih strani dokumenta. Če želite odpreti stran v podoknu dokumenta, kliknite ustrezno sličico.

Premikanje po straneh dokumenta
V dokumentu PDF se lahko na več načinov premikate z ene strani na drugo. Veliko uporabnikov za to uporablja gumbe orodne vrstice Krmarjenje
po strani, lahko pa uporabite tudi puščične tipke, drsni trak ali katerega od drugih načinov za premikanje naprej in nazaj v dokumentu PDF z več
stranmi.

Orodna vrstica Krmarjenje po strani se privzeto odpre. V privzeti orodni vrstici so prikazana pogosto uporabljena orodja: Pokaži naslednjo stran ,

Pokaži prejšnjo stran  in Številka strani. Orodno vrstico Krmarjenje po strani lahko, tako kot druge orodne vrstice, skrijete in znova odprete v
meniju Pogled v možnosti Orodne vrstice. Če želite dodati orodja v orodno vrstico Krmarjenje po strani, jo kliknite z desno miškino tipko. Izberite
posamezno orodje, možnost Pokaži vsa orodja ali Več orodij, nato pa v pogovornem oknu izberite ali prekličite izbor posameznega orodja.

Premikanje po dokumentu PDF
 Naredite nekaj od tega:

V orodni vrstici kliknite gumb Prejšnja stran  ali Naslednja stran .

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > [mesto].

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Stran, v pogovorno okno Pojdi na stran vnesite številko strani in kliknite V redu.

Pritisnite tipko Page Up in Page Down na tipkovnici.

Preskok na določeno stran
 Naredite nekaj od tega:

Pri prikazu ene strani ali dveh strani vlecite navpični drsni trak, dokler se stran ne pojavi v majhnem pojavnem prikazu.

Vnesite številko strani, s katero želite zamenjati trenutno prikazano številko v orodni vrstici Krmarjenje po strani, in pritisnite Enter.

Opomba: Če se številke strani v dokumentu razlikujejo od dejanskega položaja strani v datoteki PDF, se položaj strani v datoteki prikaže v
oklepaju za dodeljeno številko strani v orodni vrstici Krmarjenje po strani. Če na primer dodelite oštevilčevanje za datoteko, ki je 18 strani
dolgo poglavje in se začne s stranjo 223, je na prvi aktivni strani prikazana številka (1 od 18). Logične številke strani lahko izklopite v
nastavitvah možnosti Prikaz strani. Oglejte si rzadelka Znova oštevilči strani in Nastavitve ogleda dokumentov PDF.

Preskok na strani z zaznamkom
Zaznamki so podlaga za kazalo vsebine in navadno predstavljajo poglavja in dele dokumenta. Prikazani so v podoknu za krmarjenje.
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Plošča Zaznamki
A. Gumb Zaznamki B. Kliknite, če želite prikazati meni možnosti zaznamka. C. Razširjeni zaznamek

1. Kliknite gumb Zaznamki ali pa izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Zaznamki.
2. Kliknite zaznamek, če se želite premakniti na določeno temo. Po potrebi razširite ali stisnite vsebino zaznamkov.

Opomba: Zaznamek je lahko določen tudi tako, da se, ko ga kliknete, namesto premika na ustrezno mesto izvede neko drugo dejanje.

Če seznam zaznamkov izgine, ko kliknete enega od njih, lahko seznam znova prikažete tako, da kliknete gumb Zaznamki. Če želite po kliku
zaznamka skriti gumb Zaznamki, v meniju z možnostmi izberite ukaz Skrij po uporabi.

Preskok na določeno stran z uporabo sličic
Sličice strani omogočajo zmanjšani predogled strani dokumenta. Sličice na plošči Sličice strani lahko uporabite za spreminjanje prikaza strani in
premik na druge strani v dokumentu. Rdeče polje na sličici v pogledu strani označuje področje strani, ki je prikazano na zaslonu. Velikost polja
lahko poljubno spreminjate, če želite spremeniti odstotek povečave strani.

1. Če želite odpreti ploščo s sličicami strani, kliknite gumb Sličice strani ali izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Sličice
strani.

2. Če se želite premakniti na drugo stran, kliknite sličico strani.

Samodejno drsenje po dokumentu
Samodejno drsenje vam omogoča, da se z enakomerno hitrostjo premikate navpično navzdol po dokumentu in ga pregledate. Če postopek
prekinete, tako da za premik naprej in nazaj na določeno stran ali položaj uporabite drsne trakove, se samodejno drsenje nadaljuje od te točke
naprej. Na koncu dokumenta PDF se samodejno drsenje ustavi in se ne ponovi, dokler ga ne izberete znova.

1. Izberite Pogled > Prikaz strani > Samodejno drsenje.
2. Če želite ustaviti drsenje, pritisnite Esc.

Sledenje preteklim ogledom
Sledenje preteklim ogledom vam omogoča, da najdete strani dokumenta PDF, ki ste jih prej gledali. Razlikovati je treba med prejšnjo in naslednjo
stranjo ter prejšnjim in naslednjim pogledom. Kadar gre za strani, se pojma prejšnja in naslednja nanašata na sosednji strani, pred trenutno
aktivno stranjo in za njo. Kadar gre za poglede, se prejšnji in naslednji nanašata na zgodovino ogledov. Če na primer preskakujete naprej in nazaj
v dokumentu, zgodovina ogledov sledi tem korakom in vam ogledane strani pokaže v obratnem vrstnem redu.

1. Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Prejšnji pogled.
2. Če želite videti nadaljnji del zgodovine premikov po dokumentu, storite nekaj od tega:

Ponovite prvi korak.

Izberite Pogled > Krmarjenje po strani > Naslednji pogled.

Opomba: Gumba Prejšnji pogled  in Naslednji pogled  lahko dodate na območje orodne vrstice, in sicer tako, da z desno miškino
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tipko kliknete orodno vrstico Krmarjenje po strani in izberete gumba v kontekstnem meniju, ali tako, da izberete možnost Pokaži vsa orodja.

Krmarjenje s povezavami
Povezave omogočajo preskok na druga mesta v trenutnem dokumentu, v druge dokumente PDF ali na spletna mesta. S klikom povezave lahko
tudi odprete datotečne priloge in predvajate 3D-vsebino, filme in zvočne posnetke. Za predvajanje predstavnostnih posnetkov morate imeti
nameščeno ustrezno strojno in programsko opremo.

Videz povezav v dokumentu PDF določi avtor dokumenta.

Opomba: Za pravilno delovanje povezav, ki niso bile ustvarjene z orodjem Povezave v programu Acrobat, morate prej v razdelku Splošne
nastavitve izbrati možnost Ustvari povezave iz naslovov URL.

1. Izberite Orodje za izbiro.
2. Kazalec postavite nad področje s povezavo na strani, dokler se ne spremeni v roko s kazalcem. Pri spletni povezavi je v roki prikazan znak

plus (+) ali w. Nato kliknite povezavo.

Dokumenti PDF z datotečnimi prilogami
Pri odpiranju dokumentov PDF z eno ali več priloženimi datotekami se samodejno odpre plošča Priloge, ki vsebuje seznam vseh prilog. Priloge
lahko odprete, jih pogledate, uredite in shranite spremembe, če avtor dokumenta to dovoli.

Če dokument PDF premaknete na novo mesto, se z njim samodejno premaknejo tudi priloge.

Niti člankov
Članki so neobvezne elektronske niti v dokumentu PDF, ki jih lahko določi avtor dokumenta. Članki vodijo bralca skozi dokument PDF, pri tem pa
preskakujejo strani ali dele strani, ki niso vključeni v članek, podobno kot stori bralec navadnega časopisa ali revije, ko sledi le določeni zgodbi in
se ne zmeni za preostalo vsebino. Pri branju članka se pogled strani lahko poveča ali pomanjša, tako da trenutni del članka vedno zapolnjuje
zaslon.

Odpiranje in krmarjenje po nitih člankov
1. V orodni vrstici Običajna orodja kliknite ročno orodje.
2. Če želite odpreti ploščo Članki, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Članki.

Opomba: Plošče Članki ni mogoče odpreti, če je dokument PDF odprt v spletnem brskalniku. Dokument PDF morate odpreti v Acrobatu.
3. Dvokliknite ikono članka, da se premaknete na njegov začetek. Ikona se spremeni v kazalec za sledenje člankom .

Opomba: Če je plošča Članki prazna, avtor ni določil nobenih člankov za ta dokument PDF.
4. Ko je nit članka odprta, storite nekaj od tega:

Če se želite premikati po članku po posameznih podoknih, pritisnite Enter oziroma kliknite področje članka.

Če se želite premikati nazaj po članku po posameznih podoknih, pritisnite Shift in kliknite področje članka ali pritisnite Shift+Vnos.

Če se želite premakniti na začetek članka, pritisnite Ctrl in kliknite področje članka.

5. Na koncu članka še enkrat kliknite področje članka.

Dokument se vrne v prejšnji pogled strani, kazalec pa se spremeni v kazalec konca članka .

Izhod iz niti pred koncem članka
1. Poskrbite, da bo izbrano ročno orodje.
2. Pritisnite Shift+Ctrl in kliknite stran.

Obnovil se bo prejšnji pogled strani.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_si
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Prilagajanje povečave strani
Nastavitev postavitve in usmeritve strani
Uporaba pogleda z razdeljenim oknom
Ogled dokumenta v več oknih

Prilagajanje povečave strani
Z orodji v orodni vrstici Izberi in povečaj lahko spremenite povečavo dokumentov PDF. V privzetem pogledu orodne vrstice so prikazana le
nekatera orodja. Vsa orodja si lahko ogledate tako, da z desno miškino tipko kliknete orodno vrstico Izbira in povečava ter izberete posamezna
orodja ali možnost Pokaži vsa orodja Izbira in povečava.

Vsa orodja za povečavo
A. Označevalno orodje za povečavo B. Orodje za neprekinjeno povečavo C. Gumb Pomanjšaj D. Gumb Povečaj E. Gumb menija Vrednost
povečave F. Gumb Dejanska velikost G. Gumb Prilagodi širino H. Gumb Povečaj na velikost strani I. Orodje Premakni in povečaj J. Orodje
Lupa

Označevalno orodje za povečavo lahko uporabite na več načinov. Z njim lahko narišete pravokotnik okoli dela strani, s katerim želite zapolniti
področje pogleda. Lahko pa tudi preprosto kliknete z označevalnim orodjem za povečavo in povečate področje okoli točke, kjer ste kliknili, za
vnaprej določeno stopnjo povečave. Če želite povečavo zmanjšati za vnaprej določeno stopnjo, pritisnite tipko Ctrl in kliknite označevalno
orodje za povečavo.
Orodje za neprekinjeno povečavo ali orodje za dinamično povezavo poveča prikaz strani, če ga vlečete po strani navzgor, in zmanjša prikaz
strani, če ga vlečete navzdol. Če uporabljate miškino kolesce, se prikaz strani poveča, ko obračate kolesce naprej, in zmanjša, ko ga
obračate nazaj.
Gumba Povečaj in Pomanjšaj spremenita povečavo dokumenta po vnaprej določenih stopnjah.
Z možnostjo Vrednost povečave lahko spremenite pogled strani tako, da vnesete odstotek povečave ali ga izberete v pojavnem meniju.
Dejanska velikost prikaže stran s 100-odstotno povečavo.
Prilagodi širino prilagodi povečavo tako, da dokument PDF vodoravno zapolni podokno dokumenta.
Možnost Povečaj na velikost strani prilagodi povečavo tako, da ena stran dokumenta navpično zapolni podokno dokumenta.
Orodje za premikanje in povečavo prilagodi povečavo in položaj pogleda strani tako, da ustreza področju sličice strani, prikazanem v
prilagodljivem pravokotniku okna za premikanje in povečavo.
Okno orodja Lupa prikazuje povečani del dokumenta PDF, ki ustreza področju v prilagodljivem pravokotniku v podoknu dokumenta.

Prilagajanje velikosti strani oknu
Če želite spremeniti velikost strani tako, da bo v celoti vidna v podoknu dokumenta, izberite Pogled > Povečava > Povečaj na velikost strani.
Za prilagoditev velikosti strani tako, da ustreza širini okna izberite Pogled > Povečava > Prilagodi širino. Del strani je lahko zunaj vidnega
dela zaslona.
Za prilagoditev velikosti strani, tako da ustreza višini, okna izberite Pogled > Povečava > Prilagodi višino. Del strani je lahko zunaj vidnega
dela zaslona.
Za prilagoditev velikosti strani tako, da besedilo in slike ustrezajo širini okna, izberite Pogled > Povečava > Prilagodi vidno. Del strani je lahko
zunaj vidnega dela zaslona.

Če želite videti bližnjice na tipkovnici za spreminjanje velikosti dokumenta, odprite meni Pogled > Povečava.

Prikaz strani v dejanski velikosti
 Izberite Pogled > Povečava > Dejanska velikost.

Dejanska velikost strani dokumenta PDF je navadno 100 %, vendar je mogoče tudi, da je bila povečava ob ustvarjanju dokumenta nastavljena na
drugo vrednost.

Spreminjanje povečave z orodji za povečavo
 Naredite nekaj od tega:



V orodni vrstici kliknite gumb Povečaj  ali Pomanjšaj . 

V orodni vrstici Običajna orodja vnesite odstotek povečave tako, da ga vtipkate ali izberete v pojavnem meniju.

Povlecite orodje za izbirno povečavo , da določite področje strani, ki bo zapolnilo podokno dokumenta. (Pogled > Povečava > Orodje za
povečavo)

Povlecite orodje za neprekinjeno povečavo (ki se imenuje tudi dinamična povečava)  navzgor za povečavo oziroma navzdol za pomanjšavo.
(Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Izbira in povečava > Dinamična povečava)

Ko je izbrano označevalno orodje, lahko zmanjšate pogled strani tako, da pritisnete tipko Ctrl in kliknete ali povlečete želeno področje na
strani. Če držite pritisnjeno tipko Shift, lahko začasno preklopite iz označevalnega orodja v orodje za dinamično povečavo.

Spreminjanje povečave z orodjem Okno za premikanje in povečavo
1. Izberite Pogled > Povečava > Obračanje in povečava ali kliknite orodje za obračanje in povečavo  v orodni vrstici Običajna orodja.
2. Naredite nekaj od tega:

Povlecite ročice polja v Oknu za premikanje in povečavo, če želite spremeniti povečavo dokumenta.

Povlecite središče polja, da se premaknete čez področje, ki ga želite videti.

Kliknite gumbe za krmarjenje, če se želite premakniti na drugo stran.

Vnesite vrednost v polje povečave oziroma kliknite gumb plus  ali minus  za povečanje oziroma pomanjšanje po vnaprej določenih
stopnjah.

Spreminjanje povečave z orodjem lupe
1. Izberite Pogled > Povečava > Orodje lupe.
2. Kliknite področje dokumenta, ki ga želite podrobneje pogledati. V dokumentu se prikaže pravokotnik, ki ustreza področju, prikazanemu v

oknu orodja Lupa. Pravokotnik lahko povlečete ali mu spremenite velikost in tako prilagodite pogled orodja Lupa.
3. Če želite spremeniti povečavo orodja Lupa, storite nekaj od tega:

Povlecite drsnik.

Kliknite gumb plus ali minus.

Vnesite vrednost v polje za povečavo.

Uporabite orodje lupe za ogled povečanega področja dokumenta.

Barvo pravokotnika orodja lupe lahko spremenite tako, da kliknete pojavni meni Barva črt v spodnjem desnem kotu okna orodja lupe
in izberete novo barvo.

Spreminjanje povečave z uporabo sličice strani
1. Kliknite gumb Sličice strani  v podoknu za krmarjenje na levi stran okna.
2. Poiščite sličico strani. Nato kazalec postavite na spodnji desni kot polja pogled strani, da se kazalec spremeni v dvojno puščico.
3. Povlecite kot polja, da zmanjšate ali povečate pogled strani.
4. Po potrebi kazalec znotraj sličice premaknite nad okvir polja za povečavo, da se spremeni v ikono roke. Nato povlecite okvir, da se v

podoknu dokumenta prikaže drugo področje na strani.
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Polje prikaza v sličici strani označuje področje strani, ki je trenutno prikazano v podoknu dokumenta.

Spreminjanje privzete povečave
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Prikaz strani.
2. Odprite pojavni meni Povečava in določite privzeto stopnjo povečave.

Prikazovanje področij povečane strani, ki so zunaj vidnega dela zaslona
Pri uporabi visoke stopnje povečave boste na zaslonu morda videli samo en del strani. Pogled strani lahko premaknete, tako da so vidna tudi
druga področja strani, ne da bi pri tem spremenili stopnjo povečave.

 Naredite nekaj od naslednjega:

Z navpičnimi drsnimi trakovi se pomikajte po straneh gor ali dol, z vodoravnimi drsnimi trakovi pa levo in desno.

V orodni vrstici Običajna orodja izberite ročno orodje in ga za premikanje strani povlecite, kot bi premikali list papirja na mizi.

Nastavitev postavitve in usmeritve strani
Sprememba postavitve strani je zlasti uporabna, kadar želite zmanjšati povečavo in tako omogočiti boljši pregled nad dokumentom. Izberite Pogled
> Prikaz strani in izberite eno od teh postavitev strani:

Pogled ene strani Prikaže le eno stran naenkrat, deli drugih strani pa niso vidni.
Omogoči drsenje Prikaže strani v neprekinjenem navpičnem stolpcu, ki je širok za eno stran.
Pogled dveh strani Prikaže po dve nasproti ležeče strani brez vidnih delov drugih strani.
Drsenje po dveh straneh Nasproti ležeči strani prikaže eno poleg druge v neprekinjenem navpičnem stolpcu.

Če ima dokument več kot dve strani, lahko nastavite, da bo na desni strani podokna dokumenta prikazana samo prva stran. Izberite Pogled
dveh strani ali Drsenje po dveh straneh. Izberite tudi Pogled > Prikaz strani > Pokaži naslovnico v pogledu dveh strani.

Postavitve Pogled ene strani, Omogoči drsenje, Pogled dveh strani in Drsenje po dveh straneh

Gumbe teh nastavitev lahko v orodni vrstici Hitra orodja prikažete tako, da izberete Pogled > > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Prikaz
strani in jih izberete v meniju.

Opomba: V pogledu ene strani izbira Urejanje > Izberi vse izbere celotno besedilo na trenutni strani. V drugih postavitvah s tem ukazom izberete
besedilo celotnega dokumenta PDF.

Zasuk pogleda strani
Pogled strani lahko spreminjate v korakih po 90 stopinj. S tem boste spremenili samo pogled strani in ne njene dejanske usmerjenosti.

Če želite pogled strani začasno obrniti, izberite Pogled > Zasukaj pogled > V smeri urnega kazalca ali V nasprotni smeri urnega kazalca. Te
spremembe ni mogoče shraniti.

Če želite zasuk shraniti skupaj z dokumentom, kliknite gumb Obračanje strani  v orodni vrstici Hitra orodja ali izberite Orodja > Strani >
Zasukaj.

Spreminjanje privzete postavitve strani (začetni pogled)
V pogovornem oknu Nastavitve določite privzete nastavitve začetnega pogleda. (Glejte Določanje nastavitev.)

1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Prikaz strani.
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2. Odprite meni Postavitev strani in izberite Samodejno, Ena stran, Ena stran, Neprekinjeno, Dve strani ali Dve strani neprekinjeno.

Opomba: Odpre se dokument PDF s postavitvijo strani, določeno na zavihku Nastavitve, razen če je v možnosti Lastnosti dokumenta določena
drugačna postavitev strani (Datoteka > Lastnosti > Začetni pogled). Nastavitev Lastnosti dokumenta preglasi nastavitve na zavihku Nastavitve. Če
uporabljate Lastnosti dokumenta, morate dokument shraniti in zapreti, da sprememba začne veljati. Uporabniki programa Acrobat lahko spremenijo
začetni pogled, razen če varnostne nastavitve preprečujejo spremembe. Uporabniki programa Reader ne morejo spremeniti začetnega pogleda.

Uporaba pogleda z razdeljenim oknom
Podokno dokumenta PDF lahko razdelite na dve (ukaz Razdeli) ali štiri podokna (ukaz Razdeli preglednico).

V pogledu Delitev se lahko premikate po vsebini strani, spreminjate povečavo ali se premaknete na drugo stran v aktivnem podoknu, ne da bi
kakor koli vplivali na vsebino drugega podokna.

Pogled Delitev preglednice vam omogoča, da ohranite naslove stolpcev in vrstic vidne, ko se premikate po velikih preglednicah ali tabelah. Če v
tem načinu spremenite povečavo v enem podoknu, se bo spremenila povečava v vseh. Tudi drsenje po dokumentu je usklajeno med podokni:
vodoravno drsenje v enem podoknu povzroči drsenje tudi v podoknu nad ali pod njim, navpično drsenje v podoknu pa povzroči drsenje v podoknu
levo ali desno od njega.

1. Začnite ustvarjati želeno delitev:

Če želite razdeliti pogled na dve podokni, izberite Okno > Razdeli ali povlecite sivo polje nad navpičnim drsnim trakom na želeno mesto
delitve.

Če želite razdeliti pogled na štiri podokna z usklajenim drsenjem in stopnjo povečave, izberite Okno > Razdeli preglednico.

2. Povlecite robove razdeljenih podoken gor, dol, levo ali desno, da po potrebi spremenite njihovo velikost.
3. Po potrebi prilagodite stopnjo povečave:

V pogledu Delitev kliknite podokno, da ga aktivirate, nato pa za to podokno spremenite povečavo.

V pogledu Delitev preglednice prilagodite stopnjo povečave za vsa štiri podokna hkrati.

4. Po potrebi se pomikajte po podoknu:

V pogledu Delitev kliknite podokno, da ga aktivirate, nato pa se z drsenjem premikajte znotraj tega podokna.

V pogledu Delitev preglednice kliknite podokno in z navpičnim drsenjem hkrati spremenite pogled aktivnega podokna in podokna ob
njem. Z vodoravnim drsenjem spremenite pogled aktivnega podokna in podokna nad ali pod njim.

5. Če se želite vrniti v pogled z enim podoknom, izberite Okno > Odstrani delitev.

Ogled dokumenta v več oknih
Z ukazom Novo okno lahko ustvarite več oken z istim dokumentom. Nova okna bodo imela enako velikost, povečavo in postavitev kot izvirno okno.
Odprla se bodo na enaki strani dokumenta, vendar nad izvirnim oknom. Ko odprete novo okno, Acrobat imenu izvirne datoteke doda pripono 1,
imenu novega okna pa pripono 2. Vsako dodatno okno, ki ga odprete, dobi za eno številko višjo pripono. Zapiranje enega izmed oken povzroči
preštevilčenje drugih. Če imate na primer odprtih pet oken in zaprete tretje, bodo preostala okna preštevilčena s priponami od 1 do 4.

Opomba: Ta funkcija ni na voljo, če je dokument PDF odprt v spletnem brskalniku.

Odpiranje novega okna
 Izberite Okno > Novo okno.

Zapiranje okna
 V oknu kliknite polje za zapiranje. Pozvani boste, da shranite spremembe v dokumentu. Če je odprtih več oken, z zapiranjem enega ne boste

zaprli dokumenta.

Zapiranje vseh oken dokumenta
 Izberite Datoteka > Zapri. Pozvani boste, da pred zapiranjem vsakega okna shranite spremembe.

Več tem pomoči
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Mreže, vodila in meritve v datotekah PDF

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Ogled mrež
Ustvarjanje vodil ravnila
Merjenje višine, širine in površine predmetov
Ogled koordinat kazalca

Ogled mrež
Mreže omogočajo natančno poravnavo besedila in predmetov v dokumentu. Ko mrežo vklopite, se ta pojavi nad dokumentom. Možnost Pripni na
mrežo poravna predmet z najbližjo mrežno črto, ko ga premaknete.

Prikazovanje ali skrivanje mreže
 Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Mreža. Ko je mreža prikazana, se ob imenu ukaza pojavi kljukica.

Vklop ali izklop možnosti Pripni na mrežo
 Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Pripni na mrežo. Ko je možnost vklopljena, se ob imenu ukaza pojavi kljukica.

Sprememba videza mreže
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Enote in vodila.
2. Če želite spremeniti nastavitve mreže, storite nekaj od tega:

Če želite spremeniti razmik med mrežnimi črtami, vnesite vrednost za Širino med črtami in višino med črtami.

Če želite spremeniti izvor mreže, vnesite vrednosti Odmik mreže od levega roba in Odmik mreže od zgornjega roba.

Če želite spremeniti število podrazdelkov v vsakem kvadratu mreže, vnesite vrednost za podrazdelke. Črte podrazdelkov so svetlejše od
mrežnih črt.

Če želite spremeniti barvo mrežnih črt, kliknite pravokotnik Barva mrežnih črt in na plošči Barva izberite novo barvo.

Ustvarjanje vodil ravnila
Vodoravna in navpična ravnila vam omogočajo, da ugotovite velikost predmetov v dokumentu. Tudi sami lahko v dokumentu ustvarite vodila, ki so
uporabna zlasti pri poravnavi predmetov, kot so na primer polja obrazcev. Mersko enoto in barvo ravnila lahko spremenite.

Ustvarjanje novih vodil ravnila
1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Ravnila.
2. Naredite nekaj od tega:

Če želite ustvariti vodoravno vodilo, povlecite kazalec z vodoravnega ravnila na želeno mesto v dokumentu, če želite ustvariti navpično
vodilo, pa povlecite kazalec z navpičnega vodila.

Če želite ustvariti vodoravno vodilo, dvokliknite mesto na vodoravnem ravnilu, če želite ustvariti navpično vodilo, pa dvokliknite mesto na
navpičnem ravnilu.

Prikazovanje ali skrivanje vodil
 Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Vodila.

Premikanje ali brisanje vodil ravnila
 Kliknite vodilo, da ga izberete, in ga povlecite na novo mesto ali pritisnite tipko Delete. Če želite izbrisati vsa vodila, z desno miškino tipko

kliknite območje ravnila in izberite možnost Počisti vsa vodila ali Počisti vodila na strani.

Spreminjanje barv vodila
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Enote in vodila.
2. Kliknite pravokotnik Barva vodila in v pojavnem meniju Barva izberite novo barvo.

Merjenje višine, širine in površine predmetov



Uporabite orodja za merjenje za merjenje razdalj in področij predmetov v dokumentih PDF. Orodja za merjenje so primerna za prikaz razdalj in
področij, povezanih s predmeti v obliki računalniško podprtega risanja (CAD). Ta orodja lahko uporabite tudi za merjenje določenih področij
dokumenta, preden jih pošljete v profesionalni tiskalnik. Orodja za merjenje so uporabnikom programa Reader na voljo samo, če ustvarjalec
dokumenta PDF omogoči funkcijo merjenja.

Med uporabo orodja za merjenje plošča Podatki o merjenju prikazuje informacije o merjenju, kot so trenutna meritev, vrednosti delta in razmerje
merila. Acrobat vstavi komentarje z vrednostmi, izračunanimi za razdaljo, obseg ali področje.

Orodja za merjenje
A. Orodna vrstica Merjenje B. Predmet, ki se meri C. Plošča Podatki o merjenju

1. Izberite Orodja > Analiziraj > Orodje za merjenje.
2. Če želite izmeriti področja dokumenta PDF, izberite enega od naslednjih vrst merjenja:

Izberite Orodje razdalje  za merjenje razdalje med dvema točkama. Kliknite prvo točko, premaknite kazalec na drugo točko in znova
kliknite.

Izberite Orodje obsega za merjenje več razdalj med različnimi točkami. Kliknite vsako izmed točk, ki jih želite izmeriti. Nato dvokliknite
zadnjo točko. 

Izberite Orodje področja  za merjenje področja znotraj začrtanega dela. Kliknite vsako izmed točk, ki jih želite izmeriti. Ko kliknete vsaj
dve točki, znova kliknite prvo točko, da dokončate merjenje površine. 

3. Med merjenjem predmetov naredite nekaj od tega:

Če želite mero pripeti na konec črte, izberite Pripni na poti .

Če želite mero pripeti na končno točko črte, izberite možnost Pripni na končno točko poti .

Če želite mero pripeti na sredinsko točko črte, izberite možnost Pripni na sredinsko točko .

Če želite mero pripeti na sečišče več črt, izberite možnost Pripni na sečišče 

Če želite merilne črte omejiti na korake po 45º, pritisnite in držite tipko Shift.

Če želite prekiniti merjenje, kliknite z desno miškino tipko in izberite Prekliči merjenje.

Če želite izbrisati oznako mere, jo kliknite z merilnim orodjem in pritisnite tipko Delete.

Možnosti merilnih orodij
Če želite nastaviti možnosti merilnih orodij, izberite orodje, nato pa z desno miškino tipko kliknite kjer koli v PDF-ju, da si ogledate možnosti.

Spremeni razmerje merila Spremeni razmerje merila (na primer na 3:2) in mersko enoto na področjih risanja.
Spremeni nalepko oznake Doda ali spremeni besedilo, ki se pojavi z mero.
Onemogoči/omogoči označevanje mer Ko je omogočeno, so narisane merske črte mer dodane dokumentu PDF. Ko je onemogočeno, merske
črte izginejo, ko izmerite drug predmet ali izberete drugo orodje.
Vklopite/izklopite orto Ko je omogočen, so merske črte zgolj ortografske.
Prikaži/skrij ravnila Prikaže ali skrije navpična in vodoravna ravnila na strani. (Naredi enako kot izbira možnosti Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in
mreže > Ravnila.)
Pripni na vsebino strani/Ne pripni na vsebino strani Vklopi ali izklopi vsa omogočena pripenjanja
Izvozi mersko oznako v Excel Shrani informacije za vse meritve v dokumentu PDF v datoteko CSV.
Nastavitve Odpri nastavitve Merjenja (2D).



 

Na vrh

Nastavitve merjenja
Spremenite nastavitve 2D-merjenja, da ugotovite, kako se izmerijo 2D-podatki.

Opomba: V programu Reader veljajo nastavitve merjenja za datoteke PDF, ki imajo omogočeno komentiranje.
Uporabi merila in enote iz dokumenta (če so na voljo) Če je omogočena ta možnost, so uporabljene mere, ki temeljijo na enotah, pridobljenih
iz izvornega dokumenta, če so na voljo. Prekličite izbor te možnosti, da ročno določite merske enote.
Uporabi ortografske črte Če je omogočena ta možnost, so merske črte zgolj ortografske.
Merjenje barve črt Določi barvo ali črto, ki se pojavi med risanjem.
Omogoči označevanje meritev Če je to omogočeno, so narisane merske črte dodane dokumentu PDF. Ko je onemogočeno, merske črte
izginejo, ko izmerite drug predmet ali izberete drugo orodje. Uporabite lahko privzete merske oznake ali določite lastno oznako.
Uporabite privzeto dolžino vodila (samo Orodje za razdaljo) Ko prekličete to izbiro, pri vsakem risanju mere razdalje premaknete miško in tako
ugotovite dolžino vodila.
Privzeti konec črte (samo Orodje za razdaljo) Določa videz konca črte pri merjenju razdalje.
Slog naslova (samo Orodje za razdaljo) Določa, ali je naslov za merjenje razdalje znotraj ali na vrhu merske črte.
Privzeta dolžina vodila (samo Orodje za razdaljo) Določa dolžino vodila črte, ki se pojavi na eni strani merskih točk.
Privzeti podaljšek vodila nad črto (samo Orodje za razdaljo) Določa dolžino podaljška vodila, ki se pojavi nad mersko črto.
Kompenzacija privzetega vodila s črtnih točk (samo Orodje za razdaljo) Določa količino praznega prostora, ki se pojavi med merskimi točkami
in vodilom.
Nastavitve 2D-pripenjanja Določa vedenje pripenjanja. Občutljivost označuje, kako blizu elementu za pripenjanje mora biti kazalec. Pripenjanje
barve namiga določa barvo črte pripenjanja, ki se prikaže, ko se s kazalcem premaknete na predmet.

Ogled koordinat kazalca
Koordinate kazalca prikazujejo koordinatni položaj kazalca v podoknu dokumenta. Številčenje položaja kazalca se začne v zgornjem levem kotu
dokumenta. Ko spreminjate velikost izbranega predmeta, koordinate kazalca prikazujejo širino in višino predmeta.

Ogled koordinat x in y
1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Koordinate kazalca.
2. Premaknite kazalec miške, da se prikažeta koordinati x in y.

Spreminjanje merskih enot Koordinate kazalca
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Enote in vodila.
2. V meniju Stran in enote ravnila izberite drugo mersko enoto.

Več tem pomoči
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Flash Player needed | Acrobat, Reader XI

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.

Legal Notices   |   Online Privacy Policy

To the top

To the top

Why an alert about Flash Player?
You need Flash Player to view some of the content in the PDF or PDF Portfolio you were viewing. PDFs can include media, such as an animation
or movie, that requires Flash Player to display. Adobe Reader and Acrobat no longer include Flash Player. Make sure your computer meets the
system requirements noted below, then download and install Flash Player using the link provided.

System requirements for Flash Player

Windows
2.33 GHz or faster x86-compatible processor, or Intel® Atom™ 1.6 GHz or faster processor for Netbooks
Microsoft® Windows® XP (32 bit), Windows Server® 2003 (32 bit), Windows Server 2008 (32 bit), Windows Vista® (32 bit), Windows 7 (32
bit and 64 bit)
128 MB of RAM (1 GB of RAM recommended for Netbooks); 128 MB of graphics memory

Mac OS
Intel Core™ Duo 1.33 GHz or faster processor
Mac OS X 10.6, 10.7, or 10.8
256 MB of RAM; 128 MB of graphics memory

Download and install Flash Player

1. Right-click the link below for your operating system:

Windows: Flash Player Installer for Windows

Mac OS: Flash Player Installer for Mac OS

2. Choose Save Link As or Save Target As to download the installer to your computer.

3. Specify a location for the installer (such as your desktop), and click Save.

4. Browse to the installer (install_flash_player.exe or install_flash_player_osx.dmg), and double-click it to begin the installation.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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http://www.adobe.com/go/acrobat_flashdownload_installer_win
http://www.adobe.com/go/acrobat_flashdownload_installer_mac


Display PDF in browser | Acrobat XI

  Twitter™ and Facebook posts are not covered under the terms of Creative Commons.

Legal Notices   |   Online Privacy Policy

When you click a PDF link on a web page, it can open either within the web browser or directly in Acrobat or Reader. Each browser has its own
settings to control how PDFs open from a web page. Acrobat XI and Reader XI does not include a preference setting to open web-based PDFs.
For more information, see the documentation for your browser to change the display behavior.

Windows Internet Explorer 8: Using the Internet Explorer 8 Add-on Manager

Windows Internet Explorer 9: How to manage add-ons in Internet Explorer 9

Google Chrome: Plug-ins

Mozilla Firefox: Using a PDF Reader Plug-in

Apple Safar i: If you need to remove a plug-in
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http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=142064
http://support.mozilla.org/en-US/kb/view-pdf-files-firefox-without-downloading-them?s=View+PDFs+in+browser&r=2&e=es&as=s#w_check-firefox-settings
http://support.apple.com/kb/PH5063


Acrobat v operacijskem sistemu Mac OS | Acrobat Pro

 

Običajno program Acrobat deluje enako dobro tako v operacijskem sistemu Windows kot Mac OS. V pomoči boste našli nekaj izjem. Poleg tega
ne pozabite na naslednje razlike:

Skupna dejanja in funkcije tipkovnice

Windows Mac OS

Desni klik miške Control+klik

Alt Option

Ctrl+[znak] Command+[znak]

Kliknite Ctrl Option+klik

Ctrl+povlecite Option+povlecite

Moj računalnik [ime diska]

Raziskovalec Iskalnik

Odprite pogovorno okno Nastavitve
Če želite v operacijskem sistemu Mac OS odpreti pogovorno okno Nastavitve, izberite Acrobat > Preferences.

Razširite vgnezden seznam
V vgnezdenih seznamih se občasno pojavijo predmeti, kot so oznake, ki jih lahko razširite ali strnete. Če želite razširiti seznam v operacijskem
sistemu Mac OS, kliknite desno usmerjen trikotnik na levi strani ikone. Za pomanjšanje seznama kliknite navzdol usmerjen trikotnik. Če želite
razširiti ali strniti vse predmete na večstopenjskem seznamu, s pomočjo tipke Option kliknite trikotnik.

PDFMaker
PDFMaker ni na voljo za operacijski sistem Mac OS. Kljub temu pa lahko s številnimi poslovnimi programi še vedno ustvarite dokumente PDF z
ukazom Datoteka > Natisni. V pogovornem oknu Natisni v meniju PDF izberite Shrani kotAdobe PDF.

Več tem pomoči
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Azijska besedila, besedila v cirilici in besedila, zapisana od desne
proti levi

 

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Dokumenti PDF v azijskih jezikih
Dokumenti PDF v cirilici, srednje- in vzhodno-evropskih jezikih
Dokumenti PDF v hebrejščini, arabščini, tajščini in vietnamščini
Omogočanje jezikov, zapisanih od desne proti levi

Dokumenti PDF v azijskih jezikih
Za ogled, iskanje in tiskanje dokumentov PDF, ki vsebujejo azijsko besedilo (tradicionalna in poenostavljena kitajščina, japonščina in korejščina)
lahko uporabite Acrobat. Te jezike lahko uporabljate tudi pri izpolnjevanju obrazcev, dodajanju komentarjev in uporabi digitalnih podpisov.

Podprte so skoraj vse funkcije Acrobat za tradicionalno in poenostavljeno kitajščino, japonščino in korejščino, če namestite ustrezne azijske pakete
pisav.

V programu Acrobat v operacijskem sistemu Windows morate z namestitvijo po meri namestiti datoteke za podporo azijskih jezikov in izbrati
možnosti Podpora azijskim jezikom v razdelkih Ustvari Adobe PDF in Poglej Adobe PDF.

Pri ustvarjanju datotek PDF program PDFMaker in tiskalnik dokumentov Adobe PDF samodejno vdelata večino azijskih pisav v datoteke. Tudi sami
lahko določite, ali bodo azijske pisave vdelane.

V operacijskem sistemu Windows boste morda lahko brali in tiskali datoteke z azijskimi jeziki, tudi če v sistemu nimate nameščene potrebne
podpore. Ko poskusite odpreti dokument PDF, za katerega je potrebna jezikovna podpora, boste samodejno pozvani, da namestite ustrezno
pisavo.

Dokumenti PDF v cirilici, srednje- in vzhodno-evropskih jezikih
Delate lahko z datotekami Adobe PDF, ki vsebujejo besedilo v cirilici (vključno z bolgarščino in ruščino) ter srednje- in vzhodnoevropskih jezikih
(vključno s češčino, madžarščino in poljščino), če imajo datoteke vdelane pisave. Datoteke z vdelanimi pisavami lahko gledate in tiskate v katerem
koli sistemu. Za funkcijo iskanja ni potrebno, da so pisave vdelane.

Opomba: Če odprete datoteko PDF s polji obrazcev ali polji z besedilom, ki vsebujejo te jezike, pisave pa niso vdelane ali nameščene v vašem
sistemu, izberite Pomoč > Poišči posodobitve zdaj. Samodejno boste pozvani, da prenesete in namestite potrebne pisave.

Dokumenti PDF v hebrejščini, arabščini, tajščini in vietnamščini
Acrobat podpira vnos in prikaz besedil v tajščini in vietnamščini. Samo v programu Windows sta podprta tudi arabščina in hebrejščina. Možnosti
jezika od desne proti levi so privzeto omogočene v arabskih in hebrejskih področnih nastavitvah (v operacijskem sistemu Windows).

Omogočanje jezikov, zapisanih od desne proti levi
Ko omogočite možnosti za jezike, ki se berejo od desne proti levi, se prikažejo elementi uporabniškega vmesnika za nadzor smeri odstavka,
zapisa številk in ligature. Če je ta možnost izbrana, lahko določite smer pisanja (od leve proti desni ali od desne proti levi) in vrsto zapisa številk
(zahodno ali arabsko-indijsko), ki bo uporabljena pri ustvarjanju in izpolnjevanju polj obrazcev, dodajanju digitalnih podpisov in ustvarjanju oznak
polja z besedilom.

Možnosti jezika od desne proti levi so privzeto omogočene v arabskih in hebrejskih področnih nastavitvah.

1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Jezik.
2. Izberite Omogoči možnosti jezika od desne proti levi.
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Odpiranje dokumentov PDF

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Odpiranje dokumenta PDF v programu
Odpiranje dokumenta PDF z namizja ali iz drugega programa
Odpiranje datoteke v spletnem brskalniku

Dokument PDF lahko odprete na več načinov: iz programa Acrobat, e-poštnega programa, datotečnega sistema ali iz spletnega brskalnika v
omrežju.

Opomba: Organizatorjevi ali z njim povezani ukazi v programu Acrobat X in novejših različicah niso na voljo.

Odpiranje dokumenta PDF v programu
 Zaženite Acrobat in storite nekaj od tega:

Odprite datoteko v oknu Uvod. Odprete lahko nedavno odprto datoteko ali pa kliknete gumb Odpri  in poiščete datoteko.

Izberite Datoteka > Odpri ali pa kliknite gumb Odpri datoteko v orodni vrstici. V pogovornem oknu Odpiranje izberite eno ali več imen datotek
in kliknite Odpri. Dokumenti PDF imajo navadno pripono .pdf.

Če je odprtih več dokumentov, lahko med njimi preklapljate tako, da v meniju Okno izberete ime dokumenta.

Odpiranje dokumenta PDF z namizja ali iz drugega programa
 Naredite nekaj od tega:

Za odpiranje dokumenta PDF, pripetega e-poštnemu sporočilu, odprite sporočilo in dvokliknite ikono PDF.

Če želite odpreti dokument PDF, povezan z odprto spletno stranjo, kliknite povezavo datoteke PDF. Navadno se dokument PDF odpre v
spletnem brskalniku.

V datotečnem sistemu dvokliknite ikono datoteke PDF.
Opomba: V operacijskem sistemu Mac OS PDF-ja, ustvarjenega v operacijskem sistemu Windows, včasih ni mogoče odpreti z dvoklikom.
Namesto tega izberite File > Open With > Acrobat.

Odpiranje datoteke v spletnem brskalniku
Ko PDF-je odprete v spletnem brskalniku, se odprejo v načinu branja. V tem načinu je PDF prikazan brez vidnih menijev, podoken ali orodnih
vrstic. Na dnu okna se odpre plavajoča orodna vrstica z osnovnimi funkcijami za ogled dokumentov.

Orodno vrstico prikažete tako, da kazalec premaknete na dno okna.
Za listanje po PDF-ju uporabite gumbe v orodni vrstici.

Če želite zapreti način branja, kliknite Acrobatovo ikono  v orodni vrstici.
Če želite onemogočiti način branja v brskalniku, odprite nastavitev programa Acrobat ali Reader (v operacijskem sistemu Windows izberite
Uredi > Nastavitve, v operacijskem sistemu Mac OS pa Acrobat/Reader > Preferences). V levem podoknu izberite Internet. Počistite izbiro
možnosti Privzeto prikaži v načinu branja.

Opomba: Če imate v računalniku nameščenih več programov za delo z dokumenti Adobe PDF, lahko določite, s katerim želite odpirati PDF-je. V
oknu Splošne nastavitve si oglejte možnost Izberi privzetega upravljavca datotek PDF.

O ogledu dokumentov PDF v spletnem brskalniku
Možnosti v spletnem brskalniku nadzorujejo, ali si PDF ogledujete v brskalniku ali neposredno v Acrobatu ali Readerju. Če želite spremeniti
trenutno obnašanje prikaza, si v dokumentaciji brskalnika oglejte upravljanje dodatkov ali vtičnikov. Če PDF odprete v programu Acrobat izven
brskalnika, v brskalniku ne morete uporabiti nastavitve Omogoči hitri spletni pogled.

Ukazi na tipkovnici so včasih preslikani v spletni brskalnik, zato nekatere bližnjice programa Acrobat morda ne bodo na voljo. Prav tako boste
morda morali uporabiti orodja in ukaze orodne vrstice programa Acrobat namesto tistih v orodni ali menijski vrstici brskalnika. Za tiskanje
dokumenta PDF boste na primer morali uporabiti gumb orodne vrstice programa Acrobat in ne ukaza Natisni v brskalniku. (V orodni vrstici
Microsoft Internet Explorerja lahko izberete Datoteka > Natisni, Urejanje > Kopiraj in Urejanje > Najdi na tej strani.)

Opomba: Namestitve več različic Acrobata ali Adobe Readerja v enem računalniku ne priporočamo. Več različic v sistemu lahko prepreči, da bi si
PDF-je lahko ogledovali v spletnem brskalniku. V te primere spadata Acrobat XI s programom Adobe Reader X ali program Acrobat 9 s
programom Reader XI in tako naprej. Za več informacij o namestitvi več različic si oglejte to tehnično opombo.

http://www.adobe.com/go/333223


 

Internetne nastavitve
Privzeto prikaži v načinu branja Izberite, da bodo dokumenti PDF v brskalniku prikazani brez vidnih menijev, podoken ali orodnih vrstic.
Omogoči hitri spletni pogled Izberite, če želite dovoliti prenašanje po posameznih straneh za dokumente PDF, ki so bili shranjeni z omogočenim
hitrim spletnim pogledom. Ko je hiter spletni pogled vklopljen, lahko spletni strežnik pošlje samo zahtevano stran, in ne celotnega dokumenta
PDF.
Dovoli spekulativno prenašanje v ozadju Izberite, če želite brskalniku dovoliti nadaljevanje prenosa strani PDF iz spleta tudi po tem, ko se
prikaže prva stran.
Hitrost povezave Izberite hitrost povezave v meniju. Hitrost povezave pomaga Acrobatu ali drugim medijem, da ustrezno prikažejo vsebino, ki si
jo ogledujete v internetu.
Internetne nastavitve [ali Omrežne nastavitve] Kliknite, če želite odpreti pogovorno okno ali ploščo za internetno ali omrežno povezavo v
računalniku. Če želite več informacij, si oglejte pomoč za vaš operacijski sistem ali se obrnite na ponudnika internetnih storitev oziroma skrbnika
lokalnega omrežja.
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Posodabljanje Acrobata
Adobe Digital Editions

Posodabljanje Acrobata
Datoteke in komponente programa Acrobat je mogoče posodobiti na več načinov. Nekatere posodobitve postanejo dostopne ob odpiranju
dokumenta PDF, ki samodejno sproži postopek posodabljanja. Če na primer odprete obrazec, v katerem je uporabljena pisava katerega od azijskih
jezikov, se bo pojavilo vprašanje, ali želite prenesti pisave. Druge posodobitve so na voljo samo v meniju Pomoč in jih morate namestiti ročno.
Nekatere posodobitve je mogoče namestiti samodejno in ročno.

Ročno posodabljanje programske opreme
 Izberite Pomoč > Poišči posodobitve in sledite navodilom na zaslonu.

Sprememba nastavitev posodabljanja
1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).
2. V območju Kategorije na levi izberite Program za posodobitev.
3. V razdelku Poišči posodobitve izberite eno od naslednjih možnosti za nameščanje posodobitev:

Samodejna namestitev posodobitev (priporočeno) (Windows) Acrobat redno preverja, ali so na voljo pomembne posodobitve, jih
samodejno prenese in namesti. Ko je postopek končan, se v sistemski vrstici pojavi obvestilo, da je bila programska oprema posodobljena.
Tako najenostavneje zagotovite, da je Acrobat posodobljen in varnejši.

Samodejen prenos posodobitev, vendar naj sam izberem čas namestitve Acrobat redno preverja, ali so na voljo pomembne
posodobitve, in jih prenese. Acrobat vas pozove k začetku namestitve.

Obvesti me, vendar dovoli, da se odločim, kdaj želim prenesti in namestiti posodobitve Acrobat redno preverja, ali so na voljo
pomembne posodobitve, in vas o njih obvešča. Posodobitve lahko prenesete in namestite, ko vam to ustreza.

Ne prenesi ali namesti posodobitev Acrobat ne preverja, ali so na voljo posodobitve. Lahko pa posodobitve poiščete sami (Pomoč >
Poišči posodobitve). Ta možnost je najmanj varna in priporočena samo za organizacije, ki uporabljajo drugačne načine za uvedbo
posodobitev.

Upravljanje varnostnih nastavitev
Če vaša organizacija uporablja varnostna pravila v strežniku, lahko Acrobat nastavite na redno posodabljanje teh pravil. Varnost v strežniku določi
skrbnik, ki priskrbi naslov URL za varnostne posodobitve.

1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Varnost.
2. V varnostnih nastavitvah izberite Naloži varnostne nastavitve iz strežnika.
3. V polje URL vtipkajte naslov strežnika.
4. Določite, kako pogosto želite preverjati varnostne posodobitve.
5. Izberite možnost Vprašaj pred namestitvijo, če želite prejeti obvestilo, preden so preverjene posodobitve pravil strežnika.

Adobe Digital Editions
Uporabite brezplačno programsko opremo Adobe® Digital Editions za branje in organiziranje e-knjig in drugih objav. Adobe Digital Editions je
ločena spletna aplikacija RIA (Rich Internet Application), ki se uporablja namesto funkcij eBooks v prejšnjih različicah programa Acrobat.

Ko namestite Adobe Digital Editions, se obstoječe knjižne police samodejno uvozijo in so na voljo v novi knjižni polici programa Adobe Digital
Editions. V knjižne police Adobe Digital Editions lahko tudi ročno uvozite posamezne dokumente PDF.

Opomba: Ko prvič odprete e-knjigo, se v računalnik samodejno namesti programska oprema Adobe Digital Editions.
Za več informacij o programski opremi Adobe Digital Editions in za prenos si oglejte spletno stran www.adobe.com/go/learn_acr_digital_sl.
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Delo s spletnimi računi
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Dostop do datotek PDF v spletnem računu
Ogled datoteke iz SharePointa
Preklic rezervacije
Priprava lastnosti dokumenta
Sprostitev

Programa Acrobat in Reader omogočata odpiranje in shranjevanje datotek v spletne storitve za upravljanje datotek, kot so Adobe.com, Microsoft
Office 365 in Microsoft SharePoint. Do datotek, ki gostujejo v teh spletnih storitvah, lahko dostopate prek njihovega lastnega spletnega vmesnika
ali neposredno v programu Adobe Acrobat ali Adobe Reader.

Opomba: Skrbnik za SharePoint mora SharePointov strežnik nastaviti tako, da omogoča urejanje dokumentov PDF. Za več podrobnosti si oglejte
to tehnično opombo.

Dostop do datotek PDF v spletnem računu
V pogovornih oknih za odpiranje in shranjevanje v programu Acrobat lahko izberete spletni račun.

Pogovorna okna za odpiranje in shranjevanje omogočajo dostop do datotek iz spletnih računov.

Za dostop do virov Office 365 ali SharePoint ali shranjevanje v meniju Odpri/shrani v spletni račun izberite možnost Nov račun.

V pogovornem oknu za izbiro spletnega računa lahko določite URL za račun.

URL lahko določite z naslednjimi možnostmi:

(Windows) URL-jem skladišča, na primer http://mysharepointserver/mysite/mydoclib

(Windows) Celotno potjo UNC, na primer \\mysharepointserver\mysite\mydoclib

Preslikanimi omrežnimi pogoni

Ogled datoteke iz SharePointa
Z datoteko PDF v strežniku SharePoint ali Office 365 najvarneje delate tako, da jo rezervirate. Dokler delate na datoteki, je drugi uporabniki ne
morejo urejati.

1. Če želite rezervirati datoteko PDF, naredite nekaj od tega:

(Windows) Z brskalnikom Internet Explorer se pomaknite do datoteke PDF v portalu Office 365 ali SharePoint. Kliknite dokument ali pa v
pojavnem meniju datoteke izberite možnost Uredi dokument.

http://kb2.adobe.com/cps/869/cpsid_86901.html
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A programu Acrobat ali Reader izberite Datoteka > Odpri in nato v meniju Odpri spletni meni izberite možnost Nov račun. Nato izberite
Office 365 ali SharePoint in določite URL ali izpolnite pot UNC datoteke PDF.

2. Prikaže se pogovorno okno z imenom in mestom datoteke. Kliknite nekaj od tega:

Rezerviraj in odpri

Odpri, če želite datoteko odpreti, ne da bi jo rezervirali

Opomba: Če se morate v SharePointov strežnik vpisati, ob pozivu vnesite uporabniško ime in geslo.

Preklic rezervacije
Če sprememb ne želite shraniti, lahko rezervirano različico datoteke PDF zavržete.

1. Izberite Datoteka > Strežnik SharePoint/Office 365 > Prekliči rezervacijo.

2. Pojavi se potrditveno sporočilo. Kliknite V redu.

Opomba: Dokumenta ne morete urejati brez povezave.

Priprava lastnosti dokumenta
Lastnosti dokumenta za Office 365 ali SharePoint lahko navedete v Acrobatu ali Readerju.

1. Izberite Datoteka > Strežnik SharePoint(Office 365 > Priprava lastnosti dokumenta.

2. Dvokliknite lastnost, ki jo želite urediti. Pojavi se pogovorno okno Urejanje. Vnesite vrednost in kliknite V redu.

Sprostitev
Po končanem urejanju lahko datoteko v strežniku SharePoint ali Office 365 sprostite. Drugi uporabniki lahko vidijo spremembe. Če je omogočeno
sledenje različicam, upravljata Office 365 ali SharePoint tudi zgodovino različic datoteke.

1. Izberite Datoteka > Strežnik SharePoint/Office 365 > Sprosti. Pojavi se pogovorno okno Sprosti.

2. Če je omogočeno sledenje različicam, se pojavijo informacije o različici. Izberite Manjšo različico, Večjo različico ali Prepis trenutne manjše
različice.

3. Vnesite komentarje o različici.

4. Če želite, potrdite polje Po sprostitvi te različice ohrani dokument rezerviran in kliknite V redu.
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Ustvarjanje datotek PDF
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Ustvarjanje datotek PDF za mobilne naprave
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako ustvarite datoteke PDF, do katerih je mogoče dostopati iz mobilnih naprav.

Delo z datotekami v oblaku
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako lahko PDF-je odprete ali shranite na Acrobat.com.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-create-mobile-ready-pdf-files
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-work-with-files-in-the-cloud


Ustvarjanje dokumentov PDF s programom Acrobat
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Pretvarjanje datoteke v PDF s programom Acrobat
Povleci in spusti za ustvarjanje datotek PDF
Pretvarjanje vsebine odložišča v datoteke PDF
Ustvarjanje datoteke PDF iz prazne strani
Ustvarjanje datotek PDF iz več datotek (Acrobat Pro)
Popravljanje besedila OCR v datotekah PDF
Omogočanje hitrega spletnega ogleda v datoteki PDF

Pretvarjanje datoteke v PDF s programom Acrobat
1. V Acrobatu storite nekaj od tega:

Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz datoteke.

V orodni vrstici kliknite gumb Ustvari  in izberite PDF iz datoteke.

2. V pogovornem oknu Odpri izberite datoteko. Brskate lahko med vsemi vrstami datotek ali izberete določeno vrsto v meniju Vrsta datotek.
3. Izbirno kliknite Nastavitve, če želite spremeniti možnosti pretvorbe. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od vrste datoteke.

Opomba: Gumb Nastavitve ni na voljo, če kot vrsto datoteke izberete možnost Vse datoteke ali če za izbrano vrsto datoteke nastavitve za
pretvorbo niso na voljo.

4. Kliknite Odpri, da datoteko pretvorite v obliko PDF.

Samodejno se odpre avtorski program ali pogovorno okno poteka, odvisno od vrste datoteke, ki jo pretvarjate. Če je datoteka v obliki, ki ni
podprta, se prikaže sporočilo, da je ni mogoče pretvoriti v obliko PDF.

5. Ko se odpre nov dokument PDF, izberite Datoteka > Shrani ali Datoteka > Shrani kot in vnesite ime in mesto datoteke PDF.

Če boste dokument PDF razpošiljali v elektronski obliki, naj ime datoteke ne presega osem znakov (brez presledkov), vključno s pripono .pdf.
Tako e-poštni programi in omrežni strežniki ne bodo skrajšali imena datoteke, odpiranje datoteke PDF pa bo potekalo brez težav.

Povleci in spusti za ustvarjanje datotek PDF
Ta način je najbolje uporabiti za majhne, preproste datoteke, na primer majhne slike in navadno besedilo, če razmerje med velikostjo datoteke in
kakovostjo ni pomembno. Ta način lahko sicer uporabite z mnogimi drugimi vrstami datotek, vendar med pretvorbo ne boste mogli prilagajati
nastavitev.

1. Izberite ikono ene ali več datotek.
2. Ikone povlecite na ikono programa Acrobat. Datoteke lahko povlečete tudi v okno programa Acrobat (samo Windows).

Če se prikaže sporočilo, da datoteke v Acrobatu ni mogoče odpreti, te vrste datoteke ni mogoče pretvoriti v obliko PDF z metodo povleci in
spusti. V takšnem primeru uporabite drug način pretvorbe.

Opomba: Datoteke PostScript in EPS lahko v obliko PDF pretvorite tudi tako, da jih povlečete v okno ali na ikono Acrobat Distillerja.
3. Shranite datoteko PDF.

(Samo Windows) Datoteko lahko v Raziskovalcu kliknete z desno tipko miške in izberete Pretvori v Adobe PDF.

Pretvarjanje vsebine odložišča v datoteke PDF
Datoteke PDF lahko ustvarite iz besedila in slik, ki jih kopirate iz katerega koli programa v operacijskih sistemih Mac OS ali Windows.

1. Zajemanje vsebine v odložišču:

V programu uporabite ukaz Kopiraj.

Pritisnite tipko PrintScreen (Windows)

Z orodjem za urejanje predmetov (Orodja > Izdelava natisa > Uredi predmet) izberite predmete in jih nato kopirajte.

Uporabite pripomoček Grab (Applications > Utilities > Grab) in izberite Edit > Copy, da vsebino postavite v odložišče. (Mac OS)

2. V programu Acrobat izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz odložišča.
Opomba: Ukaz PDF iz odložišča se prikaže samo, kadar je vsebina kopirana v odložišče. Če je odložišče prazno, ukaz ni omogočen.
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Ustvarjanje datoteke PDF iz prazne strani
PDF lahko ustvarite iz prazne strani, ne da bi potrebovali datoteke, slike v odložišču ali skeniranega dokumenta.

Ta postopek je uporaben za ustvarjanje dokumentov PDF z eno stranjo. Če so dokumenti daljši, bolj zapleteni in vsebujejo veliko oblikovanja, jih je
bolje ustvariti v programu, ki ima več možnosti za postavitev in oblikovanje, na primer v programu Adobe InDesign ali Microsoft Word.

1. V programu Adobe® Acrobat® XI zaprite vse odprte dokumente.
2. Naredite nekaj od tega:

(Windows) Izberite Orodja > Strani > Več možnosti vstavljanja > Vstavi prazno stran.

(Mac OS) Pritisnite Command+Shift+Q.

Ustvari se prazen PDF z eno stranjo. S ponovno uporabo ukaza Vstavi prazno stran dodate novo stran obstoječemu PDF-ju.

Ustvarjanje datotek PDF iz več datotek (Acrobat Pro)
Iz več izvornih datotek lahko hkrati ustvarite več datotek PDF, vključno z datotekami različnih podprtih formatov. Ta metoda je uporabna pri
pretvarjanju velikega števila datotek v datoteke PDF.

Opomba: Pri tem načinu program Acrobat uporabi nazadnje uporabljene nastavitve pretvorbe, ne da bi omogočil dostop do teh nastavitev. Če
želite prilagoditi nastavitve pretvorbe, to naredite preden uporabite to metodo.

1. Izberite Datoteka > Ustvari > Ustvari paket več datotek.
2. Izberite Dodaj datoteke > Dodaj datoteke ali Dodaj mape, nato izberite želene datoteke ali mapo.
3. Kliknite V redu. Pojavi se pogovorno okno Izhodne možnosti.
4. V pogovornem oknu Izhodne možnosti določite ciljno mapo in nastavitve imena datoteke, nato kliknite V redu.

Popravljanje besedila OCR v datotekah PDF
Ko optično prepoznavanje znakov izvedete na skeniranem dokumentu, Acrobat analizira bitne slike besedila in ta območja zamenja za besede in
znake. Če popolna zamenjava ni mogoča, Acrobat besede označi kot sumljive. Sumljive besede so v PDF-ju prikazane kot izvirne bitne slike
besede, vendar pa je besedilo vključeno na nevidni plasti za bitno sliko besede. Ta način omogoča iskanje besede, čeprav je prikazana kot bitna
slika.
Opomba: Če poskusite izbrati besedilo v skeniranem dokumentu PDF, na katerem še niste uporabili optičnega prepoznavanja znakov, ali
poskusite na slikovni datoteki izvesti branje na glas, vas Acrobat vpraša, če želite izvesti optično prepoznavanje znakov. Če kliknete V redu, se
odpre pogovorno okno Prepoznavanje besedila, v katerem lahko izberete možnosti, ki so podrobno opisane v prejšnji temi.

1. Naredite nekaj od tega:

Izberite Orodja > Prepoznavanje besedila > Najdi vse sume. Vse sumljive besede na strani se označijo. Kliknite katero koli sumljivo
besedo, če jo želite prikazati v pogovornem oknu Najdi element.

Izberite Orodja > Prepoznavanje besedila > Najdi prvi sum.

Opomba: Če okno Najdi element zaprete, preden popravite vse sumljive besede, se lahko v postopek vrnete tako, da izberete Orodja >
Prepoznaj besedilo > Najdi prvi sum ali da z orodjem za urejanje besedila v dokumentu kliknete katero koli sumljivo besedo.

2. V možnosti Najdi izberite Sumi OCR.
3. Besedo v polju Sum primerjajte z dejansko besedo v skeniranem dokumentu. Če želite popraviti sum pri optičnem prepoznavanju besedila,

kliknite označen predmet v dokumentu in vnesite novo besedilo. Če je bil sum nepravilno prepoznan kot besedilo, kliknite gumb Ni besedilo.
4. Preglejte in popravite preostale sumljive besede, nato pa zaprite pogovorno okno Najdi element.

Omogočanje hitrega spletnega ogleda v datoteki PDF
Hitri spletni ogled prestrukturira dokument PDF za prenos ene strani naenkrat (prenos bajtov) iz spletnih strežnikov. Pri hitrem spletnem ogledu
spletni strežnik pošlje samo zahtevano stran, ne celotne datoteke PDF. To je še posebej pomembno pri velikih dokumentih, ki se dolgo prenašajo
iz strežnika.

Pri skrbniku spletišča se pozanimajte, ali programska oprema za spletni strežnik, ki ga uporabljate, podpira prenos ene strani naenkrat. Če želite
zagotoviti, da bodo dokumenti PDF na spletni strani prikazani tudi v starejših brskalnikih, lahko ustvarite povezave HTML (v nasprotju s skripti ASP
ali metodo POST) na dokumente PDF in uporabite relativno kratka imena poti (256 znakov ali manj).

Preverite, ali je obstoječi dokument PDF omogočen za hitri spletni ogled
 Naredite nekaj od tega:

V programu Acrobat odprite datoteko PDF in izberite Datoteka > Lastnosti. V spodnjem desnem območju razdelka Opis v pogovornem oknu
poiščite nastavitev hitrega spletnega ogleda (Da ali Ne).



 

(Samo Windows) z desno tipko miške kliknite ikono datoteke PDF in izberite Lastnosti. Kliknite zavihek PDF in v spodnjem delu okna poiščite
nastavitev hitrega spletnega ogleda (Da ali Ne).

Preverite nastavitev Lastnosti hitrega spletnega ogleda
Sledite temu postopku, če želite Acrobat nastaviti tako, da bo med ustvarjanjem datotek PDF omogočen hitri spletni ogled.

1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Dokumenti.
2. Na desni strani pogovornega okna pod Shrani nastavitve preverite, ali je izbrana nastavitev Shrani kot optimizira za hitrejši spletni ogled, in

kliknite V redu.

Omogočite hitri spletni ogled za obstoječo datoteko PDF
Ta postopek uporabite, ko preverite nastavitev Lastnosti hitrega spletnega ogleda in lastnosti datoteke PDF ter se prepričate, da datoteka ni že
omogočena za hitri spletni ogled.

1. Odprite PDF.
2. Izberite Datoteka > Shrani kot. Izberite isto ime datoteke in mesto shranjevanja.
3. Ko se pojavi sporočilo z vprašanjem o prepisovanju obstoječe datoteke, kliknite V redu.

V programu Acrobat Pro lahko z dejanjem Priprava za spletno objavo hitro omogočite Hitri spletni ogled za celotne mape datotek Adobe PDF.
Oglejte si Zagon dejanja.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Ustvarjanje datotek PDF s programom PDFMaker (Windows)
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Vizitka programa Acrobat PDFMaker
Pretvarjanje datoteke v PDF s programom PDFMaker
Ogled nastavitev pretvorbe v programu PDFMaker
Pretvarjanje datotek Microsoft Worda, PowerPointa in Excela v datoteke PDF
Pretvarjanje e-poštnih sporočil v datoteke PDF
Nastavitev samodejnega arhiviranja e-pošte
Ustvarjanje datotek PDF iz spojenih Wordovih dokumentov
PDF-ji iz Microsoft Projecta (Acrobat Pro)
Pretvarjanje datotek programa Visio v PDF-je (Acrobat Pro)
Pretvarjanje datotek programa AutoCAD v PDF-je (Acrobat Pro for Windows)
Nastavitve za PDFMaker, ki so značilne za posamezne programe

Vizitka programa Acrobat PDFMaker
PDFMaker je funkcija programa Acrobat, ki deluje v veliko poslovnih programih, na primer v programih Microsoft Office, AutoCAD in Lotus Notes.
Po namestitvi Acrobata, se kontrolniki funkcije PDFMaker pojavijo v delovnem območju avtorskega programa.

Nekatere funkcije PDFMaker v določenih različicah avtorski programi niso na voljo. Primerjalni grafikon si lahko ogledate v razdelku
Združljivi spletni brskalniki in programi za PDFMaker | Acrobat, Reader.

Uporaba funkcije PDFMaker v avtorskem programu je preprosta in zahteva samo en klik. Kliknite gumb orodne vrstice Acrobat PDFMaker ali pa
izberite ukaz v meniju Adobe PDF. Programa Acrobat ni treba odpreti.

Pretvarjanje datoteke v PDF s funkcijo PDFMaker
Acrobat v številnih priljubljenih avtorskih programih v sistemu Windows namesti orodno vrstico Acrobat PDFMaker in meni Adobe PDF. Če želite
ustvariti datoteko PDF, lahko uporabite gumbe orodne vrstice ali meni Adobe PDF (meni Dejanje v programu Lotus Notes), vendar pa meni
omogoča tudi dostop do nastavitev pretvorbe. Čeprav je veliko možnosti za pretvorbo skupnih vsem avtorskim programom, so nekatere značilne
samo za posamezne programe.

Za programe zbirke Microsoft Office 2007 ali novejše, kot so Word, Excel in PowerPoint, so možnosti za ustvarjanje dokumentov PDF na voljo na
Acrobatovem traku.

Če v programu ne vidite gumbov orodne vrstice PDF, morate orodno vrstico PDF prikazati ali aktivirati. Za odpravljanje drugih težav si
oglejte Odpravljanje težav s programom Acrobat PDFMaker.

Prikaz ali aktiviranje programa PDFMaker v zbirkah Microsoft Office in Lotus Notes
Če se v programih Microsoft Office ali Lotus Notes ne prikažejo gumbi orodne vrstice PDF, za prikaz ali aktivacijo programa PDFMaker uporabite
eno od naslednjih metod.

Za programsko opremo Lotus Notes 8 ali njene novejše različice kliknite Datoteka > Nastavitve. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite Orodna
vrstica > Orodne vrstice in izberite možnost Vidno za program Acrobat PDFMaker.

Za programsko opremo Office 2003 ali njene starejše različice izberite Pogled > Orodne vrstice > Acrobat PDFMaker.

Za Office 2007 ali Office 2010 sledite tem korakom:

1. Naredite nekaj od tega:
(Outlook 2007) Izberite Orodja > Center Zaupanja.
(Drugi programi zbirke Office 2007) Kliknite gumb Office, nato pa kliknite gumb Možnosti za [program], kjer je [Program] ime programa
zbirke Office. V Wordu je ime gumba na primer Možnosti za Word.
(Programi zbirke Office 2010) Kliknite zavihek Datoteka in nato še Možnost.

2. Na levi strani pogovornega okna kliknite Dodatki.
3. Naredite nekaj od tega:

Če na seznamu ni dodatka PDFMOutlook ali Acrobat PDFMaker Office COM, v pojavnem meniju Upravljanje izberite dodatke COM in
kliknite Pojdi.
Če je dodatek PDFMOutlook ali Acrobat PDFMaker Office COM na seznamu Onemogočeni dodatki programov, v pojavnem meniju
Upravljanje izberite Onemogočeni elementi in kliknite Pojdi.

http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/compatible-web-browsers-pdfmaker-applications.html
http://helpx.adobe.com/acrobat/kb/troubleshoot-acrobat-pdfmaker-problems-office.html
http://kb2.adobe.com/cps/333/333235.html
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4. Izberite dodatek PDFMOutlook ali Acrobat PDFMaker Office COM in kliknite V redu.

5. Ponovno zaženite program zbirke Office.

Datoteko pretvorite v PDF
1. Datoteko odprite v aplikaciji, v kateri je bila ustvarjena.

2. V orodni vrstici Acrobat PDFMaker kliknite gumb Pretvori v Adobe PDF .

Za programe zbirke Microsoft Office 2007 ali 2010, kot so Word, Excel in PowerPoint, kliknite gumb Ustvari PDF  na Acrobatovem traku.

3. Vnesite ime datoteke ter mesto za PDF in kliknite Shrani.

4. (Izbirno) Potrdite Ogled rezultata, če želite odpreti PDF, ali omogočite Zaščiti PDF, če želite navesti varnostne nastavitve za PDF.

Datoteko PDF ustvarite kot e-poštno prilogo
1. Datoteko odprite v programu, v katerem je bila ustvarjena.

2. Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF in pošlji po e-pošti.

Za programe zbirke Microsoft Office 2007 ali 2010, kot so Word, Excel in PowerPoint, kliknite gumb Ustvari in pripni e-poštnemu sporočilu 

 na Acrobatovem traku.

Po končani pretvorbi se v privzetem e-poštnem programu samodejno odpre prazno sporočilo s priloženo datoteko PDF. Sporočilu lahko nato
dodate naslov in ga dokončate ter ga pošljete ali shranite kot osnutek.

Pripnite datoteko kot PDF (Outlook)

1. V pogovornem oknu e-poštnega sporočila v Outlooku kliknite gumb Priloži kot Adobe PDF.

Če gumb Pripni kot PDF ni viden, izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe, nato pa izberite gumb Prikaži prilogo kot
gumb Adobe PDF. Ta možnost v Outlooku 2007 ali novejšem ni na voljo.

2. Izberite datoteko, ki jo želite pripeti, in kliknite Odpri.

Datoteke pretvorite v zaščitene datoteke PDF in jih priložite e-poštnemu sporočilu (Outlook)

1. V pogovornem oknu e-poštnega sporočila v Outlooku kliknite gumb Priloži kot zaščiten Adobe PDF .

Gumb Priloži kot zaščiten Adobe PDF se prikaže šele, ko v pogovornem oknu Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Varnostne
nastavitve konfigurirate strežnik za upravljanje pravic Adobe LiveCycle®.

2. Kliknite Prebrskaj, izberite datoteko, ki jo želite pretvoriti, in kliknite Odpri.

3. Navedite uporabnike, ki lahko odprejo datoteko PDF, in kliknite V redu:

Če želite navesti samo uporabnike, ki bodo datoteko PDF prejeli, izberite Omeji dostop le na seznam ljudi pod Za:, Kp: in Skp: tega
sporočila. V tem primeru datoteka PDF ni zaščitena, dokler e-poštnega sporočila ne pošljete.
Če želite navesti samo uporabnike, ki so določeni z varnostnim pravilnikom, izberite Omeji dostop z uporabo naslednjega varnostnega
pravilnika in nato na seznamu izberite varnostni pravilnik. V tem primeru je datoteka PDF zaščitena še preden je priložena e-poštnemu
sporočilu.

4. Če bo zahtevano, vnesite uporabniško ime in geslo, da se prijavite v strežnik za upravljanje pravic Adobe LiveCycleRights.

Ustvarite datoteko PDF in jo pošljite v pregled
1. Datoteko odprite v programu, v katerem je bila ustvarjena.

2. V orodni vrstici Acrobat PDFMaker kliknite gumb Pretvori v Adobe PDF in pošlji v pregled  ali pa izberite (če je na voljo) Adobe PDF >
Pretvori v Adobe PDF in pošlji v pregled.

Za programe zbirke Microsoft Office 2007 ali 2010, kot so Word, Excel in PowerPoint, kliknite gumb Ustvari in pošlji za pregled  na
Acrobatovem traku.

3. Ko se prikaže pogovorno okno Nastavitev identitete, vnesite ustrezne osebne podatke in kliknite Dokončaj.

4. Sledite navodilom v čarovniku, ki se prikaže, kot je opisano v razdelku Začetek pregleda na osnovi e-pošte.
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Nastavitve pretvorbe

Ogled rezultata Adobe PDF

Poziv za ime datoteke Adobe PDF

Pretvori informacije dokumenta
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Skladnost s PDF/A

Zahtevaj geslo za odpiranje dokumenta

Omeji urejanje in tiskanje dokumenta

Spremeni geslo za dovoljenja

Dovoljeno tiskanje

Dovoljene spremembe

Omogoči kopiranje besedila, slik in druge vsebine

Omogoči dostop do besedila bralnikom zaslona za slabovidne

Omogoči metapodatke golega besedila

Ustvarjanje PDF-ja in zagon dejanja
1. Datoteko odprite v programu, v katerem je bila ustvarjena.

2. V orodni vrstici Acrobat PDFMaker kliknite gumb Pretvori v Adobe PDF in zaženi dejanje ali (če je na voljo) izberite Adobe PDF > Pretvori v
Adobe PDF in zaženi dejanje.

Za programe zbirke Microsoft Office 2007 ali 2010, kot so Word, Excel in PowerPoint, kliknite gumb Ustvari PDF in zaženi dejanje na
Acrobatovem traku.

3. V meniju gumba kliknite dejanje in sledite navodilom na zaslonu, da shranite datoteke.

4. PDF se odpre v Acrobatu. V desnem podoknu kliknite Zaženi, da obdelate datoteko.

Ogled nastavitev pretvorbe v programu PDFMaker
Nastavitve pretvorbe programa PDFMaker se razlikujejo glede na vrste datotek. Možnosti za datoteke PowerPoint na primer niso enake kot
možnosti za datoteke Outlooka. Po izbiri nastavitev pretvorbe te nastavitve veljajo za vse naslednje datoteke PDF, ki ji ustvarite iz te vrste datotek.
Priporočamo občasen pregled nastavitev.

1. Odprite program, ki omogoča uporabo programa PDFMaker (na primer Word ali Excel).
2. Naredite nekaj od tega:

(Lotus Notes) Izberite Dejanja > Spremeni nastavitve pretvorbe Adobe PDF.
(Programi zbirke Office 2007 ali 2010) Na traku Acrobat ali Adobe PDF kliknite Nastavitve.
(Vsi drugi programi) Izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe.

3. (izbirno) Za obnovitev izvirnih privzetih nastavitev na zavihku Nastavitve kliknite možnost Obnovi privzeto.

Zavihek Nastavitve programa Adobe PDFMaker
Nastavitve, ki so na voljo za program PDFMaker, so odvisne od programa, v katerem program PDFMaker uporabljate.

Navajajo standard, glede na katerega bo datoteka PDF optimirana. Ko v meniju izberete element, se takoj pod njim prikaže
opis te prednastavitve.

Odpre pretvorjen dokument neposredno v Acrobatu. (Izjema: ko izberete Pretvori v Adobe PDF in pošlji po e-pošti.)

Omogoča vnos imena datoteke po meri za ustvarjeno datoteko PDF. Če želite datoteko shraniti v isti mapi
kot izvorno datoteko, prekličite izbor te možnosti in uporabite enako ime z drugo pripono .pdf.

Doda informacije dokumenta iz pogovornega okna Lastnosti izvorne datoteke. Ta nastavitev prepiše nastavitve
tiskalnika in nastavitve na plošči Napredno pogovornega okna Nastavitve Adobe PDF.

Z gumbom Napredne nastavitve odprete pogovorno okno Nastavitve Adobe PDF, v katerem je veliko dodatnih možnosti pretvorbe. Te
nastavitve pretvorbe veljajo za vse Acrobatove funkcije, s katerimi je mogoče ustvariti datoteke PDF, na primer Acrobat Distiller, PDFMaker in sam
program Acrobat.

Ustvari PDF tako, da ustreza izbranemu standardu ISO za dolgoročno ohranitev elektronskih dokumentov.

Zavihek Varnost programa Adobe PDFMaker
Nastavitve, ki so na voljo za program PDFMaker, so odvisne od programa, v katerem program PDFMaker uporabljate.

Ko je ta nastavitev izbrana, je na voljo možnost Geslo za odpiranje dokumenta, kjer nastavite geslo, ki
ga morajo vnesti uporabniki, če želijo odpreti dokument.

Ko je nastavitev izbrana, so na voljo tudi druge možnosti za Dovoljenja.

Navede geslo, ki ga morajo vnesti uporabniki, če želijo tiskati ali urejati.

Navede, ali uporabniki, ki uporabljajo geslo za dovoljenja, lahko natisnejo dokument in pri kakšni ločljivosti.

Navede, na kakšen način lahko datoteko spreminjajo uporabniki, ki uporabljajo geslo za dovoljenja.

Uporabnikom onemogoči ali omogoči kopiranje datoteke PDF.

Bralnikom zaslona onemogoči ali omogoči branje besedila. (Možnost je
izbrana privzeto.)

Navede, ali lahko iskalnik bere metapodatke dokumenta ali ne. Na voljo samo, če je ustreznost datotek
PDF nastavljena za program Acrobat 6.0 (PDF 1.5) ali njegovo novejšo različico.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Pretvarjanje datotek Microsoft Worda, PowerPointa in Excela v datoteke PDF
Ko ustvarjate datoteko PDF iz datotek Microsoft Worda, PowerPointa ali Excela, lahko za trenutno datoteko nastavite možnosti pretvorbe. Lahko
izberete tudi obseg vsebine v datoteki, ki jo želite pretvoriti. Možnosti pretvorbe, ki jih lahko nastavite v naslednjih korakih, so nekatere
najpogosteje uporabljenih nastavitev v pogovornem oknu programa Acrobat PDFMaker. Spremembe, ki jih naredite pri možnostih pretvorbe,
veljajo samo za trenutno pretvorbo.

PDFMaker v programu Acrobat Pro vključuje možnost vdelave različnih vrst večpredstavnostnih datotek v datoteke Microsoft Word in PowerPoint.
Datoteke se pretvorijo v datoteke formata FLV. Ko dokument pretvorite v PDF, ta vključuje datoteko FLV, ki jo lahko predvajate.

Pretvarjanje datotek Excel v PDF
1. Odprite datoteko v Excelu.
2. Izbirno izberite celice, ki jih želite pretvoriti.
3. Naredite nekaj od tega:

(Office 2003 ali starejše različice) V meniju Adobe PDF izberite eno od možnosti Pretvori v Adobe PDF.
(Office 2007 ali 2010) Na Acrobatovem traku izberite eno od možnosti Ustvari.

4. V pogovornem oknu Acrobat PDFMaker izberite Obseg pretvorbe in kliknite Pretvori v PDF.

5. V pogovornem oknu Shrani datoteko Adobe PDF kot določite ime in mesto datoteke PDF.

6. Izbirno kliknite gumb Možnosti, da spremenite nastavitve pretvorbe.

7. Kliknite Shrani za ustvarjanje dokumenta PDF.

Pretvarjanje datotek Word in PowerPoint v PDF
1. Odprite datoteko v Wordu ali PowerPointu.
2. Če je treba, izberite želene predmete in besedilo (Word) ali diapozitive (PowerPoint).
3. Naredite nekaj od tega:

(Office 2003 ali starejše različice) V meniju Adobe PDF izberite eno od možnosti Pretvori v Adobe PDF.
(Office 2007 ali 2010) Na Acrobatovem traku izberite Ustvari PDF, Ustvari in pripni e-poštnemu sporočilu ali Ustvari in pošlji za pregled.

4. V pogovornem oknu Shrani datoteko Adobe PDF kot določite ime in mesto datoteke PDF.

5. Izbirno kliknite gumb Možnosti, da spremenite nastavitve pretvorbe.

6. Izberite Obseg strani (Word) ali Obseg diapozitivov (PowerPoint). Možnost Izbira je na voljo samo, če ste izbrali vsebino v datoteki.

7. Kliknite V redu, nato pa kliknite Shrani za ustvarjanje dokumenta PDF.

Vdelava večpredstavnostnih datotek v dokumente Word in PowerPoint (Acrobat Pro)
1. Naredite nekaj od tega:

(Office 2003 ali njegove starejše različice) Izberite Adobe PDF > Vdelaj video in pretvori v obliko Flash.
(Office 2007 ali 2010) Na Acrobatovem traku kliknite Vdelaj Flash.

2. V pogovornem oknu Vstavi Flash izberite večpredstavnostno datoteko v meniju ali pa kliknite Prebrskaj, če želite datoteko poiskati in izbrati.

3. (Izbirno) Če želite sličico videa uporabiti kot plakat, kliknite Nastavi plakat iz trenutnega okvirja.
4. V meniju izberite preobleko predvajalnika.

5. Kliknite V redu. Acrobat datoteko pretvori v format FLV in jo vstavi v dokument.

6. Ko želite ustvariti dokument PDF, sledite običajnim korakom za ustvarjanje dokumentov PDF. (Samo PowerPoint) V pogovornem oknu
Shrani dokument Adobe PDF kot kliknite Možnosti in preverite, ali je izbrana možnost Pretvori večpredstavnostne dokumente.

Pretvarjanje e-poštnih sporočil v datoteke PDF
S programom PDFMaker lahko pretvorite več e-poštnih sporočil programov Microsoft Outlook ali Lotus Notes ali pa celotne mape sporočil v
spojeno datoteko PDF ali portfelj PDF. V portfelju PDF so posamezna e-poštna sporočila prikazana kot ločene datoteke PDF.

V pogovornem oknu Nastavitve pretvorbe programa Acrobat PDFMaker je možnost, ki določa, ali bodo e-poštna sporočila spojena v eno datoteko
PDF ali pa združena v portfelj PDF.
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V e-poštnem programu so kontrolniki, ki aktivirajo pretvorbo e-poštnih sporočil v datoteke PDF, prikazani na dveh mestih: v orodni vrstici Acrobat
PDFMaker in v meniju. V Outlooku se ta meni imenuje Adobe PDF in je prikazan na desni strani Outlookovega menija Pomoč. V programu Lotus
Notes so ukazi za PDF prikazani pod menijem Dejanja.

Če želite pretvoriti eno trenutno odprto e-poštno sporočilo v datoteko PDF (ne v portfelj PDF), izberite Datoteka > Natisni in v pogovornem oknu
Natisni izberite tiskalnik Adobe PDF. Nastavitve pretvorbe programa PDFMaker na ta postopek ne vplivajo.

Določite, ali naj bodo e-poštna sporočila spojena v datoteke PDF ali portfelje PDF
1. Naredite nekaj od tega:

(Outlook) Izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe.
(Lotus Notes) Izberite Dejanja > Spremeni nastavitve pretvorbe Adobe PDF.

2. Naredite nekaj od tega:
Če želite e-poštna sporočila pretvoriti in spojiti v datoteko PDF kot zaporedne strani enega dokumenta, prekličite izbor možnosti Pri
ustvarjanju nove datoteke PDF pošlji v izhodni portfelj Adobe PDF.
Če želite pretvorjena e-poštna sporočila združiti kot sestavne datoteke portfelja PDF, izberite Pri ustvarjanju nove datoteke PDF pošlji v
izhodni portfelj Adobe PDF.

Pretvarjanje odprtega e-poštnega sporočila v dokument PDF (Outlook)

Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF.

V odprtem e-poštnem sporočilu lahko v dokument PDF pretvorite tudi drugo vrsto dokumenta, če je prikazana orodna vrstica Pripni kot Adobe
PDF. S klikom na ta gumb se vam odprejo številna pogovorna okna za izbiro in shranjevanje novega dokumenta PDF, hkrati pa se zažene
program Acrobat, če ta še ni zagnan. Ustvarjeni dokument PDF je pripet odprtemu e-poštnemu sporočilu.

Pretvarjanje e-poštnih sporočil v novo datoteko PDF

1. V programu Outlook in Lotus Notes izberite posamezna e-poštna sporočila.

2. Naredite nekaj od tega:
(Outlook) Izberite Adobe PDF > Pretvori izbrana sporočila > Ustvari nov PDF.
(Lotus Notes) Izberite Dejanja > Pretvori izbrana sporočila v Adobe PDF.

3. V pogovornem oknu Shrani datoteko Adobe PDF kot izberite mesto, vrsto in ime datoteke ter kliknite Shrani.

Dodajanje e-poštnih sporočil ali map obstoječi datoteki PDF

1. V programu Outlook in Lotus Notes izberite posamezna e-poštna sporočila ali mape.

2. Naredite nekaj od tega:
(Outlook) Izberite Adobe PDF > Pretvori izbrana sporočila > Pripni obstoječemu PDF ali Adobe PDF > Pretvori izbrane mape > Pripni
obstoječemu PDF-ju.

Če ste že ustvarili enega ali več portfeljev PDF, lahko poleg možnosti Pripni obstoječemu PDF izbirate tudi med nedavno
ustvarjenimi portfelji PDF.

(Lotus Notes) Izberite Dejanja > Pripni izbrana sporočila obstoječemu Adobe PDF ali Dejanja > Pripni izbrane mape obstoječemu Adobe
PDF.

3. Poiščite in izberite datoteko PDF ali portfelj PDF, ki mu želite dodati pretvorjena e-poštna sporočila, in kliknite Odpri.

Ne vnesite novega imena za datoteko PDF. Če ime vnesete, se prikaže sporočilo z opozorilom, da datoteke PDF ni bilo mogoče
najti. Kliknite V redu in izberite datoteko PDF, ne da bi spremenili ime.

4. (Samo v Outlooku) Če se prikaže sporočilo z opozorilom, da je bila obstoječa datoteka PDF ustvarjena v starejši različici programa
PDFMaker, naredite nekaj od tega:

Če želite portfelj PDF ustvariti iz izvirnega arhiva PDF, kliknite Da ter izberite ime in mesto za nov arhiv. (Privzeto ime doda _Portfelj
izvirnemu imenu datoteke PDF.) Ko je pretvorba končana in se okno Ustvarjanje Adobe PDF-ja zapre, se v Acrobatu odpre nov arhiv.
Kliknite Ne in prekličite postopek.

Pri portfeljih PDF e-poštnih sporočil, ki so bila pretvorjena ali preseljena v programu Acrobat 8 ali novejšem, se pripnejo samo nova
sporočila. Torej sporočila, ki še niso del portfelja PDF.

Pretvarjanje e-poštnih map v novo datoteko PDF
Program PDFMaker lahko naenkrat v datoteko PDF pretvori več map. Map ni treba izbrati na začetku postopka, ker jih lahko izberete v
pogovornem oknu, ki se prikaže samodejno.

1. Naredite nekaj od tega:



Na vrh

Vzdržuj dnevnik arhiviranja

Izberite datoteko

Vdelaj kazalo za hitrejše iskanje

Na vrh

Opomba:

Opomba:

Opomba:

(Outlook) Izberite Adobe PDF > Pretvori izbrane mape > Ustvari nov PDF.
(Lotus Notes) Izberite Dejanja > Pretvori izbrane mape v Adobe PDF.

2. V pogovornem oknu Pretvori mape v PDF izberite mape. Nato izberite ali počistite možnost Pretvori to mapo in vse podmape.

3. V pogovornem oknu Shrani datoteko Adobe PDF kot izberite mesto in ime portfelja PDF.

Po končani pretvorbi se nova datoteka PDF odpre v programu Acrobat.

Nastavitev samodejnega arhiviranja e-pošte
1. Naredite nekaj od tega:

(Outlook) Izberite Adobe PDF > Nastavi samodejno arhiviranje.
(Lotus Notes) Izberite Dejanja > Nastavi samodejno arhiviranje.

2. Na zavihku Samodejno arhiviranje v pogovornem oknu Acrobat PDFMaker izberite Omogoči samodejno arhiviranje. Nato izberite možnosti
za Pogostost in čas izvajanja samodejnega arhiviranja.

3. Po potrebi izberite še druge možnosti:

Ustvari zapise posameznih sej arhiviranja.

Navede ime in mesto dnevnika arhiviranja.

Ustvari kazalo, po katerem lahko iščete določene besede ali znake, tako da ni potrebno iskanje po
posameznih dokumentih.

4. Kliknite Dodaj in izberite mape ter podmape za e-poštna sporočila. Nato po želji izberite ali prekličite izbor možnosti Pretvori to mapo in vse
podmape in kliknite V redu.

5. V pogovornem oknu Shrani arhivsko datoteko PDF kot izberite ime in mesto za arhivirano e-poštno datoteko PDF. Nato kliknite Odpri.

6. Preglejte nastavitve in imena arhivskih map, ki so navedena v pogovornem oknu Acrobat PDFMaker, in naredite nekaj od tega:
Če želite na seznam dodati druge e-poštne mape, kliknite Dodaj in izberite mapo.
Če želite mape odstraniti s seznama, jih izberite in kliknite Izbriši.
Če želite arhivsko datoteko spremeniti, na seznamu izberite ime mape, kliknite Spremeni arhivsko datoteko ter navedite ime in mesto.
Če želite e-poštna sporočila arhivirati takoj, kliknite Zaženi arhiviranje.

Ustvarjanje datotek PDF iz spojenih Wordovih dokumentov
Spajanje dokumentov iz Worda ustvari dokumente, kot so na primer tipska pisma, ki vsebujejo osebne podatke, kot so imena in naslovi
prejemnikov. S programom Acrobat PDFMaker lahko skrajšate postopek, tako da uporabite spojen Wordov dokument in ustrezne podatke ter tako
spojena e-poštna sporočila natisnete neposredno v datoteko PDF. Program PDFMaker lahko nastavite tudi tako, da so te datoteke PDF priložene
e-poštnim sporočilom, ki so ustvarjena v postopku ustvarjanja datoteke PDF.

Če želite več informacij o nastavitvi datotek za Wordovo funkcijo Spajanje dokumentov, si oglejte pomoč programa Microsoft Office
Word.

1. V programu Microsoft Word odprite datoteko, ki ste jo ustvarili kot osnovo za spajanje dokumentov, ali pa datoteko ustvarite v orodni vrstici
Spajanja Wordovih dokumentov in v čarovniku za spajanje dokumentov.

Spajanje dokumentov ne dokončajte v Wordu. Namesto tega spajanje dokumentov nastavite in preglejte kot običajno, tako da
lahko preverite, ali bo spojitev pravilno delovala.

2. Naredite nekaj od tega:
Izberite Adobe PDF > Spajanje dokumentov v Adobe PDF.
V orodni vrstici Spajanje dokumentov (Pogled > Orodne vrstice > Spajanje dokumentov) kliknite gumb Spajanje dokumentov v Adobe
PDF.
(Word 2007) Na Acrobatovem traku kliknite Spajanje dokumentov.

3. V programu Acrobat PDFMaker v pogovornem oknu Spajanje dokumentov izberite želene možnosti:

Če želite navesti, kateri zapisi podatkovne datoteke bodo uvoženi v spojene datoteke, izberite Vsi ali Trenutni ali pa v polji Od in Do
vnesite obseg strani.
Ime datoteke PDF, ki bo ustvarjena, vnesite v polje Navedi ime datoteke PDF.

Za ime datoteke PDF bosta uporabljena vneseno besedilo in vrsta številk. Če v polje Navedi ime datoteke PDF vnesete na primer
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PismoJulij, bodo spojeni dokumenti PDF morda prikazani kot PismoJulij_0000123, PismoJulij_0000124, PismoJulij_0000125 in tako
naprej.

4. Za možnost Samodejno pošlji datoteke Adobe PDF po e-pošti naredite nekaj od tega:

Če želite ustvariti in shraniti spojene datoteke PDF za poznejše tiskanje ali pošiljanje v e-pošti, pustite to možnost neizbrano in kliknite V
redu.
Če želite ustvariti spojene datoteke PDF in posamezne datoteke priložiti e-poštnemu sporočilu za ustrezne prejemnike, to potrditveno
polje potrdite in izpolnite ostale možnosti e-pošte.

5. Ko se prikaže pogovorno okno Poišči mapo, poiščite želeno mesto in kliknite V redu.

Medtem ko PDFMaker ustvarja posamezne datoteke PDF, se prikažejo indikatorji stanja.

6. Če ste izbrali možnost Samodejno pošlji datoteke Adobe PDF po e-pošti, se prikaže pogovorno okno, kjer je zahtevan vnos vašega e-
poštnega profila. Vnesite zahtevane podatke in kliknite V redu.

Po končanem opravilu se pojavi sporočilo o uspešno končanem postopku.

Možnosti e-pošte za spajanje dokumentov PDF
V pojavnem meniju izberite polje ali stolpec v povezani podatkovni datoteki, v kateri so e-poštni naslovi v vseh posameznih zapisih.

Vnesite besedilo, ki naj bo prikazano v polju Zadeva posameznega sporočila.

Dodajte ali spremenite besedilo, ki naj bo prikazano v telesu e-poštnih sporočil.

PDF-ji iz Microsoft Projecta (Acrobat Pro)
Bodite pozorni na določene razlike, ko ustvarjate datoteke PDF iz datotek, ki so bile ustvarjene v Microsoft Projectu.

Datoteke PDF je mogoče ustvariti samo iz trenutno izbranega pogleda. Pogledov, ki so v programu Project določeni kot nenatisljivi, ni mogoče
pretvoriti v datoteke PDF.

Pretvarjanje datotek Visio v PDF-je (Acrobat Pro)
Datoteka PDF, ustvarjena iz datoteke programa Visio, ohrani velikosti strani in podpira plasti, iskalno besedilo, lastnosti po meri, povezave,
zaznamke in komentarje, glede na nastavitve pretvorbe. Navajanje lastnosti:

(Visio 2007 ali 2003) Če želite nastavitve pregledati, izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe.

(Visio 2010) Na traku izberite Acrobat > Nastavitve.

Pri pretvarjanju datoteke Visio se pretvorijo in v formatu PDF prikažejo samo oblike in vodila, ki so natisljiva in vidna na risbi programa Visio.
Oblike se pretvorijo ne glede na njihovo zaščito ali obnašanje. Lastnosti oblike po meri lahko pretvorite v podatke predmeta PDF.

Pri pretvarjanju datoteke Visio v datoteko PDF lahko ohranite vse ali samo posamezne plasti ali pa izravnate vse plasti. Če izravnate plasti, bo
PDF videti kot izvorna risba, vendar ne bo vseboval podatkov o plasteh. Po izravnavi so v pretvorjenem dokumentu PDF prikazane samo vidne in
natisljive plasti.

Pretvorba datotek programa Visio
1. Če želite spremeniti nastavitve pretvorbe za PDFMaker, naredite nekaj od tega. (Če želite izvedeti več o posamezni nastavitvi, nanjo

postavite kazalec, da se pod njo prikaže opis orodja.)
(Visio 2007 ali 2003) Izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe
(Visio 2010) Izberite Acrobat > Nastavitve.

2. Če želite vsako stran v datoteki Visio pretvoriti v zaznamovano stran v datoteki PDF, izberite Adobe PDF > Pretvori vse strani na risbi. Če ta
možnost ni izbrana, je pretvorjena samo trenutna stran.

3. Naredite nekaj od tega:
(Visio 2007 ali 2003) V orodni vrstici Adobe PDF kliknite gumb Pretvori v Adobe PDF.
(Visio 2007 ali 2003 ) Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF.
(Visio 2007 ali 2003 ) Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF in pošlji po e-pošti. Datoteka PDF je priložena novemu e-poštnemu
sporočilu v privzetem e-poštnem programu. 
(Visio 2007 ali 2003) Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF in pošlji za pregled. Datoteka je pretvorjena v datoteko Adobe PDF in
začne se pregled na osnovi e-poštnega sporočila. 
(Visio 2010) Izberite Acrobat > Ustvari PDF.
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Na vrh

Pretvori prostor modela v 3D.

Nastavitve konfiguracije

(Visio 2010) Izberite Acrobat > Pretvori v Adobe PDF.
(Visio 2010) Izberite Acrobat > Ustvari in priloži e-pošti. Datoteka PDF je priložena novemu e-poštnemu sporočilu v privzetem e-poštnem
programu. 
(Visio 2010) Izberite Acrobat > Ustvari in pošlji v pregled. Datoteka je pretvorjena v datoteko Adobe PDF in začne se pregled na osnovi
e-poštnega sporočila. 

4. To možnost izberite, če želite vključiti privzete lastnosti oblik.

5. Kliknite Nadaljuj.

6. Če želite v ustvarjeni datoteki PDF ohraniti ali izravnati plasti, izberite možnost plasti in kliknite Nadaljuj.

Če izberete možnost Obdrži nekatere plasti na izbrani strani, boste pozvani, da izberete, katere plasti datoteke Visio želite
vključiti.

7. Kliknite Pretvori v Adobe PDF, navedite mesto in ime datoteke ter kliknite Shrani.

Izbira plasti datoteke Visio za pretvorbo (Acrobat Pro)
Pretvorite lahko risbo datoteke Visio s plastmi v datoteko PDF in ohranite nekatere ali vse plasti v ustvarjeni datoteki PDF ali pa plasti izravnate.
Plasti datoteke Visio lahko organizirate v nize plasti, ki so mape na plošči Plasti v Acrobatu.

1. Ko je datoteka z več plastmi odprta v Visiu, kliknite gumb v orodni vrstici Adobe PDF in izberite Obdrži nekatere plasti na izbrani strani.

Če možnost Obdrži nekatere plasti na izbrani strani ni na voljo, prekličite izbor možnosti Pretvori vse strani na risbi.

2. Na seznamu Plasti v Visio risbi izberite nekaj plasti.

3. Če izbrane plasti datoteke Visio želite dodati na seznam plasti, ki bodo pretvorjene v datoteko PDF, naredite nekaj od tega:
Če želite izbrane plasti datoteke Visio pretvoriti v posamezne plasti PDF v nizu plasti PDF, kliknite Ustvari niz plasti in, če je treba, vnesite
ime zanj.
Če želite izbrane plasti datoteke Visio pretvoriti v posamezne plasti (ne da bi bile združene v niz plasti), kliknite gumb Dodaj plasti.

Ime plasti na seznamu Plasti v risbi Visio ni na voljo, če je že na seznamu Plasti v datoteki PDF. Ko plast izberete s seznama
Plasti v datoteki PDF, se ob imenu plasti na seznamu Plasti v risbi Visio prikaže vrstična oznaka.

4. Po želji naredite nekaj od tega:
Če želite spremeniti vrstni red plasti na seznamu Plasti v datoteki PDF, jih povlecite navzgor ali navzdol.
Če želite vidljivost v Acrobatu vklopiti ali izklopiti, počistite polje Zaklenjeno poleg plasti PDF, če pa želite vidljivost plasti PDF zakleniti,
polje Zaklenjeno potrdite.
Če želite shraniti trenutne nastavitve izbranih plasti datoteke Visio, kliknite Shrani nastavitve PDF in nato V redu. Te nastavitve bodo
uporabljene pri prihodnjih pretvorbah trenutne datoteke Visio v datoteko PDF.

5. Kliknite gumb Pretvori v PDF, v polju Shrani v določite mapo, kamor bo datoteka PDF shranjena, vnesite ime datoteke in kliknite Shrani.

Plasti datoteke Visio, ki so izbrane za pretvorbo in imajo nastavitve programa Visio za vidno, natisljivo ali zaklenjeno, so
pretvorjene v plasti PDF. Lastnosti za vidnost in natisljivost so vključene v ustvarjenih plasteh PDF. Če je v datoteki Visio ozadje strani, glava
ali noga, so v datoteki PDF samodejno poimenovane plasti PDF za te elemente.

Pretvarjanje datotek AutoCAD v PDF-je (Acrobat Pro za Windows)
S programom PDFMaker pretvorite datoteke AutoCAD v programu AutoCAD. Za istočasno pretvarjanje več datotek AutoCAD lahko uporabite tudi
funkcijo Pretvorba paketa. Tudi če nimate programa AutoCAD, lahko datoteke AutoCAD pretvorite v datoteke PDF s programom Acrobat.

Program Acrobat PDFMaker vam omogoča, da pri pretvorbi datotek AutoCAD v PDF ohranite izbrane plasti in postavitve.

Pretvarjanje datotek AutoCAD, če program AutoCAD ni nameščen
Privzeta namestitev programa Acrobat namesti filtre Autodesk. S temi filtri lahko pretvorite datoteke v formatih DWG, DWF, DST, DWT in DXF v
datoteke PDF, ne da bi namestili izvorne programe.

1. V Acrobatu izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz datoteke.

2. (izbirno) V meniju Datoteke vrste izberite Autodesk AutoCAD, kliknite gumb Nastavitve in po potrebi spremenite nastavitve pretvorbe.
Nastavitve so iste kot nastavitve programa Acrobat PDFMaker za AutoCAD z naslednjimi posebnostmi:

Ko izberete to možnost, se postavitev prostora modela pretvori v 3D oznako v dokumentu PDF. Kliknite
Izberi nastavitve 3D in določite možnosti pretvorbe 3D.

Kliknite ta gumb in določite imenike z viri za datoteke s pisavami SHX, datoteke konfiguracije načrta in slogovne
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Med pretvarjanjem naj bo vedno prikazano to pogovorno okno
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tabele načrta za risbe AutoCAD. Če ni določena Pot do datotek s pisavami SHX, so v pretvorjenih dokumentih PDF vse pisave SHX
nadomeščene z MyriadCAD.

Ko je izbrana ta možnost, se med pretvarjanjem pojavi to pogovorno
okno.

3. Poiščite in izberite datoteko AutoCAD.

4. Če se pojavi pogovorno okno Nastavitve Adobe PDF za dokumente Autodesk AutoCAD, določite potrebne nastavitve in kliknite V redu.

Pretvarjanje datotek AutoCAD ob namestitvi programa AutoCAD
Pri pretvarjanju posameznih datotek AutoCAD vam običajno ni treba spremeniti velikosti strani in nastavitev za risanje. Program PDFMaker uporabi
za ustvarjanje ustrezno velike datoteke PDF ustrezno velikost strani postavitve in informacije za risanje.

1. Če želite spremeniti nastavitve pretvorbe v PDF, odprite AutoCAD in izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe.
2. Naredite nekaj od tega:

Kliknite gumb v orodni vrstici Adobe PDF: Pretvori v Adobe PDF  ali Pretvori v Adobe PDF in pošlji za pregled .
Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF.
Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF in pošlji po e-pošti.
Izberite Adobe PDF > Pretvori v Adobe PDF in pošlji za pregled.

3. V pogovornem oknu Izberi postavitve po potrebi dodajte ali odstranite postavitve. Če želite spremeniti vrstni red postavitev, jih izberite s
seznama Postavitve v PDF in kliknite Premakni navzgor ali Premakni navzdol.

4. Če želite nastaviti pretvorbo plasti AutoCAD, izberite nekaj od tega in kliknite Nadaljuj:

Izravnaj vse plasti. Po izravnavi plasti so v pretvorjenem dokumentu PDF prikazani samo elementi v povezavi s plastmi, ki niso
zamrznjene in so natisljive.
Obdrži vse ali nekatere plasti. V naslednjem pogovornem oknu določite plasti, ki jih želite vključiti v ustvarjeno datoteko PDF.

5. V pogovornem oknu Shrani kot določite ime datoteke in mesto, nato pa kliknite Shrani.

Izbira plasti datoteke AutoCAD za pretvorbo
Če pri pretvarjanju v dokument PDF želite ohraniti vse ali samo nekaj plasti AutoCAD, lahko določite, katere plasti želite ohraniti v dokumentu PDF.

1. V programu AutoCAD začnite pretvorbo datoteke AutoCAD in izberite možnost Obdrži vse ali nekatere plasti.

2. Za prikaz določenih plasti AutoCAD na seznamu Plasti v risbi naredite nekaj od tega:

V meniju Filtri imenovane plasti izberite možnost, s katero prikažete seznam vseh plasti, ki ustrezajo pogoju.
Izberite možnost Preobrni, da prikažete seznam vseh plasti, razen tistih, ki ustrezajo izbranemu pogoju v meniju Filtri imenovanih plasti.
Če želite spremeniti vrstni red razvrščanja plasti, kliknite ustrezni naslov.

Če želite spremeniti lastnost plasti Vklopljeno, Zamrznjeno ali Risanje, kliknite Prekliči, spremenite lastnosti v risbi AutoCAD in
postopek začnite znova.

3. Plasti AutoCAD za pretvorbo izberite tako, da naredite nekaj od tega:
V meniju Nastavitve plasti PDF izberite predhodno shranjeno skupino plasti.
Na seznamu Plasti v risbi izberite eno ali več plasti.
Za pretvorbo vseh plasti v risbi kliknite Dodaj vse plasti in pojdite na 5. korak.

4. Za dodajanje določenih plasti AutoCAD na seznam Plasti v PDF naredite nekaj od tega:
Če želite izbrane plasti AutoCAD pretvoriti v posamezne plasti v skupini plasti PDF, kliknite možnost Ustvari skupino plasti. To dejanje
ustvari mapo plasti v podoknu za krmarjenje Plasti programa Acrobat.
Če želite izbrane plasti AutoCAD pretvoriti v posamezne plasti, kliknite gumb Dodaj plasti.

5. Lahko se odločite tudi za katero od teh možnosti na seznamu Plasti v PDF:

Če želite spremeniti vrstni red plasti, povlecite element na seznamu gor ali dol.
Če želite vključiti lastnost vidnosti, ki jo lahko v programu Acrobat vklopite ali izklopite, počistite možnost Zaklep vklopljen v plasti PDF.
Če želite zakleniti vidljivost ustvarjene plasti PDF, izberite Zaklep vklopljen.
Če želite shraniti trenutni seznam izbranih plasti AutoCAD, kliknite Dodaj nastavitev PDF. Kasneje lahko ta seznam poiščete v meniju
Nastavitve plasti PDF.

6. Kliknite Pretvori, določite ime in mesto datoteke, nato pa kliknite Shrani.
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Na vrh

Pripni izvorno datoteko

Ustvari zaznamke

Dodaj povezave

Opomba:

Omogoči dostopnost in vnovično postavitev z označenim dokumentom Adobe PDF

Pretvori komentarje

Dejanska velikost

Prilagodi delovni list na eno samo stran

Prilagodi širini papirja

Poziv za izbiro Excelovih listov

Pretvori večpredstavnostni dokument

Ohrani animacijo (samo PowerPoint 2003).

Ohrani prehode diapozitivov

Pretvori skrite diapozitive v strani PDF

Pretvorba datotek AutoCAD v paketih
1. Izberite Adobe PDF > Pretvorba paketa.
2. Določite nastavitve za plasti, velikost strani, slog načrta in izhodne datoteke PDF. Kliknite Nastavitve pretvorbe za določitev nastavitev

programa Acrobat PDFMaker.
3. Na seznamu naredite nekaj od tega:

Kliknite Dodaj mapo ali Dodaj datoteke in določite želeno mapo ali datoteke.
Če želite naložiti predhodno shranjen seznam datotek, kliknite Pripni seznam in ga določite.
Po potrebi razširite posamezne datoteke in izberite ali počistite želene elemente, kot so prostor modela in postavitve. Za izključitev ali
vključitev celotnega prostora modela kliknite ustrezne gumbe.
Za izključitev datoteke iz pretvorbe počistite okno datoteke. Po potrebi izberite ali prekličite izbor vseh datotek na seznamu, spremenite
vrstni red datotek, jih odstranite ali počistite seznam.
Za prikaz celotne poti datoteke izberite Razširi ime datoteke.
Če želite seznam DWG shraniti za kasnejšo uporabo, kliknite Shrani seznam. To dejanje shrani seznam v trenutnem stanju, vključno z
vrstnim redom datotek in izbiro datotek. Ta seznam lahko kadar koli poiščete tako, da kliknete Pripni seznam.

4. Kliknite Pretvori.

5. Ko je pretvarjanje končano, lahko kliknete Shrani podrobnosti in shranite dnevniško datoteko pretvorbe.

Nastavitve za PDFMaker, ki so značilne za posamezne programe
Včasih so nastavitve pretvorbe v programu, ki omogoča uporabo PDFMakerja, drugačne kot nastavitve v drugih programih.

Nekatere nastavitve orodja PDFMaker so skupne večini programov. Nekatere možnosti so na voljo le v nekem programu.

Možnosti zavihka Nastavitve, ki so na voljo v večini programov
Naslednje nastavitve na zavihku Nastavitve so na voljo v večini programov s funkcijo PDFMaker.

Dokument, ki bo pretvorjen, kot prilogo vključi v končno datoteko PDF.

Pretvori nekatere elemente v izvirnih dokumentih programov Office v zaznamke PDF: naslove v dokumentih Word, imena
delovnih listov v dokumentih Excel ali naslove v dokumentih PowerPoint. S to možnostjo razveljavite nastavitve na zavihku Zaznamki v
pogovornem oknu Nastavitve pretvorbe.

V dokument PDF vključi dejavne povezave in hiperbesedilo.

Če to možnost počistite, prejemnik dokumenta PDF pa ima izbrano nastavitev Ustvari povezave iz naslovov URL, bodo naslovi URL v
dokumentu PDF še vedno aktivni. Za več informacij si oglejte Nastavitve za ogled PDF-jev.

V dokument PDF vdela oznake.

Možnosti na zavihku Nastavitve, ki veljajo za dokumente programa Excel
Pretvori uporabniške komentarje iz dokumenta Excel v opombe in jih prikaže na seznamu plošče Komentarji v Acrobatu.

Uporabi dejansko velikost, navedeno v delovnem listu. Velikost delovnih listov se ne spreminja.

Prilagodi velikost posameznega delovnega lista tako, da so vsi vnosi na delovnem listu prikazani na
eni strani dokumenta PDF.

Prilagodi širino posameznega delovnega lista tako, da so vsi stolpci na delovnem listu prikazani na eni strani dokumenta
PDF.

Odpre pogovorno okno na začetku postopka pretvarjanja datoteke. V tem pogovornem oknu lahko določite,
kateri delovni listi so vključeni v dokument PDF in vrstni red, v katerem se strani pojavijo v dokumentu PDF.

Možnosti na zavihku Nastavitve, ki veljajo za dokumente programa PowerPoint
Pretvori vse povezane zvočne in video datoteke v obliko FLV in jih vdela v PDF.

Pretvori vse učinke animacije v datoteki PowerPoint v ustrezne animacije v datoteki PDF. Ta
možnost v programu PowerPoint 2007 ali novejšem ni na voljo.

Pretvori učinke prehodov med diapozitivi v datoteki PowerPoint v prehode v datoteki PDF.

Pretvori tiste diapozitive datoteke PowerPoint, ki pri predvajanju predstavitve niso vidni, v strani datoteke
PDF.
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Pretvori glasovne opombe

Uporabi PowerPointove nastavitve tiskalnika (samo PowerPoint 2003).

Združljivost

Priloge

Pri ustvarjanju nove datoteke PDF pošlji v izhod portfelja Adobe PDF

Ne vključi informacij o imenu mape

Vdelaj kazalo za hitrejše iskanje

Blokiraj prenos zunanje vsebine

Možnosti Postavitev strani

Prikaži to število nedavnih arhivov (samo Outlook)

Prikaži gumbe "Pripni kot Adobe PDF"

Standard ustreznosti

Odpri podokno plasti ob ogledu v Acrobatu

Vdelaj informacije o merilu

Ne pretvori prostor modela v 3D

Izberi možnost postavitve

Izključi prostor modela

Izberi možnost plasti

Vključi lastnosti po meri Visio kot podatke predmeta v dokumentu Adobe PDF

Izključi predmete Visio brez lastnosti po meri

Pretvori komentarje v komentarje Adobe PDF

Vedno izravnaj plasti v dokumentih Adobe PDF

Odpri podokno plasti ob ogledu v Acrobatu

Pretvori prikazane komentarje v opombe v dokumentu Adobe PDF

Pregledovalec

Pretvori vse glasovne opombe iz predstavitve programa PowerPoint v besedilne opombe datoteke PDF.

V datoteki PDF uporabi enake nastavitve tiskalnika, kakršne veljajo v
izvirni datoteki. Ta možnost v programu PowerPoint 2007 ali novejšem ni na voljo.

Možnosti na zavihku Nastavitve, ki veljajo za e-pošto
Naslednje možnosti se prikažejo, če odprete nastavitve orodja PDFMaker iz programov Microsoft Outlook ali Lotus Notes.

Nastavi raven združljivosti datoteke PDF. Uporabite najnovejšo različico (v tem primeru 1.7 ADBE-3), da vključite najnovejše
možnosti in funkcije. Če ustvarjate datoteke PDF za pošiljanje veliko ljudem, izberite starejšo različico programa, da bi vsem uporabnikom
zagotovili možnost ogleda in tiskanja.

Označuje, ali so vse datoteke, pripete e-poštnim sporočilom, vključene v dokument PDF.

Če je ta možnost izbrana, bodo posamezna sporočila vedno
pretvorjena v sestavne datoteke portfelja PDF. Če ni izbrana, bodo posamezna sporočila spojena kot ločene strani datoteke PDF.

Ko izberete to možnost, v dokument PDF niso vključena imena map sporočil.

Ustvari vdelano kazalo, ki pospeši iskanje, posebno pri pretvorbi več e-poštnih sporočil ali map s sporočili.

Ko izberete to možnost, je preprečen prenos zunanje internetne vsebine, kot so slike, CSS in JavaScript.

Določa lastnosti strani, kot so lastnosti v pogovornem oknu Tiskanje: dimenzije strani, usmerjenost in robovi.

Pri pretvarjanju e-poštnih sporočil in map v meniju Adobe PDF > [v menijih Pretvori izbrana
sporočila in Pretvori izbrane mape] lahko najdete seznam nedavno ustvarjenih dokumentov PDF za pripenjanje. Ta možnost določi največje število
dokumentov PDF na seznamu menija.

Če izberete to možnost, se v oknu e-poštnega sporočila v Outlooku prikaže gumb Pripni kot Adobe
PDF.

Možnosti, ki jih najdete v programu AutoCAD na zavihku Nastavitve (Acrobat Pro)
Naslednje možnosti se prikažejo, če odprete nastavitve orodja PDFMaker v programu Autodesk AutoCAD.

Določite standard ustreznosti PDF/A ali PDF/E ali pa nobenega.

Prikaže sestavo plasti, ko je dokument PDF odprt v Acrobatu.

Ohrani informacije o merilu risbe, ki jih je mogoče uporabiti z meritvenimi orodji v Acrobatu.

Ko izberete to možnost, se postavitev prostora modela ne pretvori v 3D oznako v dokumentu PDF.

Določa, ali bodo v datoteko PDF vključene Trenutna postavitev, Vse postavitve ali Izbrane postavitve.

(Na voljo samo, ko je v Izberi možnost postavitve izbrana možnost Pretvori vse postavitve brez poziva). Ko izberete to
možnost, so v dokument PDF vključene vse postavitve razen prostora modela.

Določa, ali bodo v datoteko PDF vključene možnosti Vse plasti, Izbrane plasti ali Brez plasti.

Možnosti na zavihku Nastavitve, ki veljajo za dokumente programa Visio (Acrobat Pro)
Naslednje možnosti se prikažejo, če odprete nastavitve orodja PDFMaker v programu Microsoft Visio.

Označuje, ali so lastnosti po meri na sliki Visio vključene kot
podatki predmeta v novem dokumentu PDF.

Označuje, ali novi dokument PDF vključuje predmete Visio brez lastnosti po meri.

Označuje, ali so komentarji v datoteki Visio pretvorjeni v komentarje PDF v novem dokumentu
PDF.

Določi, ali so plasti izravnane. Če izravnate plasti, je PDF videti kot izvorna risba, vendar ne
vsebuje podatkov o plasteh. Pretvorjene so vse oblike v risbi programa Visio, ne glede na njihovo zaščito ali obnašanje. Lastnosti oblike po meri
pa je mogoče pretvoriti v podatke predmeta PDF.

Prikaže sestavo plasti, ko je dokument PDF odprt v Acrobatu.

Nastavitve zavihka Word (Microsoft Word)
Spremeni vse komentarje v datoteki programa Word v komentarje PDF. Če

trenutno odprt dokument Word vsebuje komentarje, se na tem zavihku na seznamu Komentarji prikažejo dodatne možnosti:

Prikaže imena pregledovalcev, ki so v trenutni dokument programa Word vnesli komentarje.
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Vključi

Opombe odprte

Barva

Število komentarjev

Pretvori navzkrižne sklice in kazala vsebine v povezave

Pretvori povezave sprotnih in končnih opomb

Pretvori polja podpisov, navedena v oznakah pdf

Omogoči napredno označevanje

Opomba:

Pretvori Wordove naslove v zaznamke

Pretvori Wordove sloge v zaznamke

Pretvori Wordove zaznamke

Seznam elementov

Element

Vrsta

Zaznamek

Raven

Opomba:

Ko možnost ni izbrana, komentarji niso vključeni v PDF.

Določa, ali se bodo okna s komentarji tega pregledovalca v dokumentu PDF samodejno odprla ali zaprla.

Prikaže barvo ikone za komentarje tega pregledovalca. S klikanjem ikone se pomikate po omejenem naboru barv, ki so na voljo.

Prikaže število komentarjev, ki jih je ustvaril pregledovalec.

(Word 2002 in 2003) Omogoča krmarjenje med temi elementi v novem dokumentu
PDF z enim klikom tipke miške. Ta možnost ni na voljo v programu Word 2007.

Vključi omenjene povezave v dokument PDF.

Pretvori polja podpisa, ki jih označujejo oznake pdf.

Vključi označevanje v dokument PDF.

Nastavitve kartice Zaznamki (Microsoft Word)
Izbrane možnosti na tem zavihku določajo, kateri elementi bodo v dokument PDF pretvorjeni kot zaznamki PDF.

Če želite vključiti zaznamke na tem zavihku, morate na zavihku Nastavitve izbrati možnost Dodaj komentarje v Adobe PDF. Če možnost
ni izbrana, ta izbira razveljavi druge možnosti na tej kartici, tako da v dokumentu PDF ni zaznamkov.

Na seznamu Elementi izbere vse naslove za pretvorbo v zaznamke PDF.

Na seznamu Elementi izbere vse besedilne sloge za pretvorbo v zaznamke PDF (možnosti privzeto ni
izbrana).

Pretvori vse uporabniške zaznamke v dokumentu programa Word v zaznamke PDF.

Določa, kateri naslovi in slogi iz dokumenta programa Word se pretvorijo v zaznamke PDF.

Prikazuje seznam imen naslovov in slogov dokumenta Word, ki so na voljo. Ikoni za naslove  in sloge  pomenita vrsto
elementa.

Tudi kaže, ali je element v dokumentu programa Word naslov ali slog.

Prikaže oznake X, ki povejo, ali so posamezni elementi pretvorjeni v oznake PDF. S klikom možnosti Zaznamek ob
posameznih elementih spremenite stanje izbire za te elemente.

Določa, kje v hierarhiji plošče Zaznamki bo v PDF-ju prikazan element. S klikom številke Raven ob posameznem elementu odprete
meni, v katerem lahko izberete drugo vrednost.

Če so za pretvorbo v zaznamke PDF izbrani le nekateri, ne pa vsi naslovi in slogi dokumenta programa Word, se oznake v njihovih
potrditvenih poljih na vrhu zavihka spremenijo. Če so izbrani vsi elementi te vrste, se prikaže kljukica. Če so izbrani le nekateri elementi te vrste, se
prikaže barvni kvadrat. V drugih primerih je potrditveno polje prazno.
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Skeniranje dokumentov v dokumente PDF

Na vrh

Opomba:

Opomba:

Skeniranje papirnatega dokumenta v PDF
Nasveti za skeniranje
Prepoznavanje besedila v skeniranih dokumentih

Skeniranje papirnatega dokumenta v PDF
Datoteko PDF lahko ustvarite neposredno iz papirnatega dokumenta z uporabo skenerja in programa Acrobat. Acrobat v operacijskem sistemu
Windows podpira gonilnike za skenerje TWAIN in gonilnike WIA (Windows Image Acquisition). V operacijskem sistemu Mac OS podpira Acrobat
TWAIN in Image Capture (ICA).

V operacijskem sistemu Windows lahko uporabite način samodejnega prepoznavanja barv in pustite Acrobatu, da ugotovi vrsto vsebine ali pa
glede na vašo presojo uporabite druge prednastavitve (Črno-bel dokument, Sivinski dokument, Barvna slika in Barvni dokument). Prednastavitve
za skeniranje lahko spremenite ali pa uporabite možnost Skeniranje po meri, da skenirate z nastavitvami po vaši izbiri.

Skeniranje s prednastavitvami je na voljo samo za gonilnike skenerja, ki podpirajo način Skrij izvorni vmesnik skenerja. Prednastavitve
skeniranja v operacijskem sistemu Mac OS niso na voljo.

Če je v programu Windows za skener nameščen gonilnik WIA, lahko za ustvarjanje dokumentov PDF uporabite tudi tipko Skeniraj na skenerju.
Pritisnite tipko Skeniraj, nato pa v operacijskem sistemu Windows na seznamu registriranih aplikacij izberite Adobe Acrobat. Nato v pogovornem
oknu Skeniranje v Acrobatu izberite skener in prednastavitev za dokument ali Skeniranje po meri.

Skeniranje papirnatega dokumenta v PDF s pomočjo samodejnega zaznavanja barvnega načina (Windows)

1. Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz skenerja > Samodejno zaznaj barvni način.

2. Če vas program pozove k skeniranju več strani, izberite Skeniraj več strani, Skeniraj obrnjene strani ali Skeniranje je končano in kliknite V
redu.

Skeniranje papirnatega dokumenta v PDF s prednastavitvijo (Windows)

1. Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz skenerja > [prednastavitev dokumenta].

2. Če vas program pozove k skeniranju več strani, izberite Skeniraj več strani, Skeniraj obrnjene strani ali Skeniranje je končano in kliknite V
redu.

Skeniranje papirnatega dokumenta v PDF brez prednastavitev
1. V Acrobatu storite nekaj od tega:

(Windows) Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz skenerja > Skeniranje po meri.
(Mac OS) Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz skenerja.

2. V pogovornem oknu Skeniranje izberite želene možnosti skeniranja in kliknite Skeniraj.

Če določite, da želite uporabiti izvorni uporabniški vmesnik skenerja, ne vmesnika programa Acrobat, se odprejo druga okna in
pogovorna okna. Če želite izvedeti več o možnostih, ki so na voljo, si oglejte dokumentacijo skenerja. V operacijskem sistemu Mac OS je
uporabniški vmesnik skenerja ves čas prikazan.

3. Če vas program pozove k skeniranju več strani, izberite Skeniraj več strani, Skeniraj obrnjene strani ali Skeniranje je končano in kliknite V
redu.

Optimiranje skeniranega dokumenta PDF
1. Odprite dokument PDF, ki ste ga ustvarili iz skeniranega dokumenta.

2. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Optimiraj skeniran PDF.

3. V pogovornem oknu Optimiraj skeniran PDF izberite želene možnosti in kliknite V redu.

Konfiguriranje prednastavitev skeniranja (Windows)



Skener

Prednastavitve

Strani

Opomba:

Barvni način (samo za program Windows)

Ločljivost (samo za program Windows)

Opomba:

Velikost papirja (samo Windows)

Poziv za skeniranje več strani

Nov dokument PDF

Več datotek

Pripnite obstoječi datoteki ali portfelju

Optimiranje skeniranih PDF-jev

Majhna velikost/Visoka kakovost

Omogoči iskanje (zaženi OCR)

Omogoči skladnost s PDF/A

Dodaj metapodatke

Način prenosa podatkov

Uporabniški vmesnik

Obrni črno-bele slike

1. Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz skenerja > Konfiguriranje prednastavitev.

2. V pogovornem oknu Konfiguriranje prednastavitev izberite prednastavitev: samodejno zaznavanje barvnega načina, črno-bel, sivinski
dokument, barvni dokument ali barvna slika.

3. Po potrebi prilagodite nastavitve.

4. Kliknite Shrani za shranjevanje prednastavitve, nato pa kliknite Zapri.

Možnosti skeniranja
Izberite nameščeni skener. V računalniku mora biti nameščena programska oprema proizvajalca skenerja. Samo v programu Windows

kliknite gumb Možnosti za določitev možnosti skenerja.

Izberite prednastavitev, ki jo želite spremeniti.

Izberite eno- ali obojestransko skeniranje. Če izberete obojestransko skeniranje, skener pa je nastavljen za enostransko skeniranje,
nastavitve skenerja preglasijo nastavitve Acrobata.

Obojestransko skeniranje je mogoče celo s skenerji, ki te funkcije ne podpirajo. Če je izbrano obojestransko skeniranje, se odpre
pogovorno okno, ko je skeniranje prvih strani končano. Vrstni red izvornih papirnatih dokumentov v pladnju nato lahko obrnete in v pogovornem
oknu izberete možnost Skeniranje obratne strani (Obratni vrstni red strani). S to metodo je ustvarjen dokument PDF z vsemi stranmi v pravilnem
zaporedju.

Izberite osnovni barvni način (samodejno zaznavanje, barvni, črno-beli, sivine), ki ga skener
podpira. Ta možnost je omogočena, če je v pogovornem oknu Možnosti skenerja nastavljena uporaba Acrobatovega pogovornega okna za
skeniranje namesto programske opreme skenerja.

Izberite ločljivost, ki jo skener podpira. Ta možnost je omogočena, če je v pogovornem oknu Možnosti
skenerja nastavljena uporaba Acrobatovega pogovornega okna za skeniranje namesto programske opreme skenerja.

Če izberete barvni način ali ločljivost, ki je skener ne podpira, se prikaže sporočilo in odpre se programska oprema skenerja. V
programski opremi skenerja izberite različne možnosti.

Izberite velikost papirja ali določite širino in višino po meri.

Ko izberete to možnost, se po vsakem skeniranju prikaže pogovorno okno, ki vas pozove k skeniranju dodatnih
strani.

Ustvari datoteko PDF. Ta možnost ni na voljo v pogovornem oknu Konfiguriraj prednastavitve.

Ustvari več datotek iz večstranskih dokumentov. Kliknite Več možnosti in določite, ali želite ustvariti portfelj PDF z datotekami,
številom strani za vsako datoteko in predpono imena datoteke. Te možnosti niso na voljo v pogovornem oknu Konfiguriraj prednastavitve.

Doda pretvorjen skeniran dokument obstoječi datoteki PDF ali portfelju PDF. Ta možnost ni na voljo v
pogovornem oknu Konfiguriraj prednastavitve.

Izberite to možnost, če želite na PDF-ju zagnati postopek optimiranja. Z njo lahko stisnete in filtrirate slike v
skeniranem PDF-ju.

Povlecite drsnik, da spremenite razmerje med velikostjo datoteke in kakovostjo. Kliknite Možnosti za
optimizacijo po meri z določenimi nastavitvami za stiskanje datotek in filtriranje.

Izberite to možnost, da pretvorite besedilo v obliki slike v dokumentu PDF v besedilo, ki omogoča iskanje in
izbiranje. Z njo lahko na slikah z besedilom uporabite optično prepoznavanje znakov (OCR) ter prepoznavanje besedila in strani. Kliknite Možnosti
za določitev nastavitev v pogovornem oknu Prepoznavanje besedila – Nastavitve. Oglejte si Prepoznavanje besedila v skeniranih dokumentih.

To možnost izberite, če želite, da bo dokument PDF skladen s standardi ISO za PDF/A-1b. Ko je izbrana, je v
pogovornem oknu Prepoznavanje besedila – Nastavitve za možnost Slog izhoda dokumenta PDF na voljo le Slika, ki omogoča iskanje.

Če ga izberete, se po skeniranju pojavi pogovorno okno Lastnosti dokumenta. V pogovornem oknu Lastnosti dokumenta
lahko datoteki PDF dodate metapodatke ali informacije o skeniranem dokumentu. Če ustvarjate več datotek, lahko za vse datoteke vnesete skupne
metapodatke.

Pogovorno okno Možnosti skenerja
Izvorni način je privzeti način skenerja. Način pomnilnika je samodejno izbran pri ločljivostih nad 600 pikah na palec

(dpi).

Možnost Skrij izvorni vmesnik skenerja obide okna in pogovorna okna programske opreme proizvajalca skenerja. Namesto
tega se skeniranje izvede z nastavitvami, določenimi z možnostjo Skeniranje po meri.

S to možnostjo na primer ustvarite pozitive iz črno-belih negativov.
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Uveljavi prilagodljivo stiskanje

Nastavitev Barva/sivine

JPEG2000

ZIP

JPEG

Opomba:

Enobarvno

JBIG2 (brez izgub) & JBIG2 (z izgubami)

Opomba:

CCITT – skupina 4

Majhna velikost/Visoka kakovost

Izravnavanje

Odstranitev ozadja

Odstranjevanje rastrskega vzorca

Ostrenje besedila

Na vrh

Pogovorno okno Optimiraj skeniran PDF
Pogovorno okno Optimiraj skeniran PDF nadzoruje nastavitve filtriranja in stiskanja skeniranih slik za PDF. Privzete nastavitve so primerne za
najrazličnejše dokumente, če želite večjo kakovost, manjše datoteke ali imate težave pri skeniranju, pa boste morda želeli uporabiti nastavitve po
meri.

Vsako stran razdeli na črno-bele, sivinske in barvne razdelke ter izbere možnost, pri kateri je videz čim bolje
ohranjen, posamezna vrsta vsebine pa čim bolj stisnjena. Priporočena ločljivost skeniranja je 300 pik na palec (dpi) za sivinske in RGB dokumente
ali 600 dpi za črno-bele dokumente.

Pri skeniranju barvnih ali sivinskih dokumentov izberite nekaj od tega:

Na barvnih slikah uporabi stiskanje JPEG2000. (Te nastavitve ni priporočljivo uporabiti ob ustvarjanju datotek PDF/A. Raje
uporabite zapis JPEG.)

Na barvnih slikah uporabi stiskanje ZIP.

Na barvnih slikah uporabi stiskanje JPEG.

Skener uporabi izbrano možnost Barve/sivine ali Enobarvno. Katero uporabi, je odvisno od nastavitev, ki jih izberete v Acrobatovem
pogovornem oknu za skeniranje ali v vmesniku skenerja TWAIN, ki se lahko odpre, ko kliknete Skeniraj v Acrobatovem pogovornem oknu za
skeniranje. (Privzeto je, da se pogovorno okno programske opreme skenerja ne odpre.)

Pri skeniranju črno-belih ali enobarvnih slik izberite nekaj od tega:

Uporabi stiskanje JBIG2 za črno-bele strani. Ravni najvišje kakovosti uporabljajo način brez
izgub, pri nižjih nastavitvah pa se besedilo močno stisne. Strani z besedilom so običajno za 60 % manjše kot stisnjene strani CCITT
skupine 4, vendar obdelava poteka počasi. Združljivo z Acrobatom 5.0 (PDF 1.4) in novejšimi.

Če želite združljivost z Acrobatom 4.0, uporabite drug način stiskanja.

Uporabi stiskanje CCITT – skupina 4 za črno-bele strani. Ta hitri način stiskanja brez izgub je združljiv z Acrobatom
3.0 (PDF 1.2) in njegovimi novejšimi različicami.

Nastavi razmerje med velikostjo datoteke in kakovostjo.

Stran, ki ni poravnana z robovi skenerja, zavrti, da je stran PDF navpično poravnana. Izberite Vklopljeno ali Izklopljeno.

Pobeli skoraj bela območja na sivinskih in barvnih straneh (ne črno-belih).
Če želite dobre rezultate, umerite nastavitve kontrasta in svetlosti skenerja, tako da ima običajna črno-bela stran temno sivo ali črno besedilo
na belem ozadju. Če potem uporabite možnost Izklopljeno ali Nizko, bo rezultat dober. Pri skeniranju papirja, ki ni povsem bel, ali časnikov
uporabite možnost Srednje ali Visoko, da pobelite ozadje.

Odstrani rastrski vzorec, ki zmanjša stiskanje JPEG, povzroči Moirejev učinek in težko berljivo besedilo.
Primerno za sivinske in barvne dokumente RGB pri ločljivosti od 200 do 400 dpi ali za črno-bele dokumente pri ločljivosti od 400 do 600 dpi in
prilagodljivem stiskanju. Nastavitev Vklopljeno (priporočeno) uporabi filter za sivinske in barvne (RGB) dokumente pri ločljivosti od 300 dpi. Če
skenirate dokument brez slik ali zapolnjenih območij oziroma če skenirate pri večji ločljivosti, kot je dejanska, izberite Izklopljeno.

Izostri besedilo v skenirani datoteki PDF. Privzeta vrednost Nizko je primerna za večino dokumentov. Povišajte jo, če je
kakovost natisnjenega dokumenta nizka in besedilo ni jasno.

Nasveti za skeniranje

Skeniranje v Acrobatu sprejema slike med 10 in 3000 dpi. Če za slog izhoda dokumenta PDF izberete Sliko, ki omogoča iskanje ali
ClearScan, je zahtevana vhodna ločljivost 72 dpi ali več. Vhodna ločljivost, večja od 600 dpi, je zmanjšana na 600 dpi ali manj.

Če želite za skenirane slike uporabiti stiskanje brez izgube, izberite eno od teh možnosti v podoknu Možnosti optimizacije pogovornega okna
Optimiziranje skeniranega dokumenta PDF: CCITT – skupina 4 za enobarvne slike ali Brez izgube za barvne ali sivinske slike. Če je slika
dodana dokumentu PDF in datoteko shranite z možnostjo Shrani, ostane skenirana slika nestisnjena. Če PDF shranite z možnostjo Shrani
kot, se bo skenirana slika morda stisnila.

Za večino strani velja, da je besedilo najprimernejše za pretvorbo pri črno-belem skeniranju z ločljivostjo 300 dpi. Pri ločljivosti 150 dpi je
optično prepoznavanje manj natančno, zato prihaja do pogostejših napak pri prepoznavanju pisave. Pri ločljivosti 400 dpi ali večji je obdelava
počasnejša, stisnjene strani pa so večje. Če je na strani veliko neprepoznavnih besed ali pa je besedilo zelo majhno (9 pik ali manjše),
poskusite skenirati pri večji ločljivosti. Če je le mogoče, skenirajte v črno-belem načinu.

Ko je možnost Prepoznaj besedilo z uporabo OCR onemogočena, bo morda uporabljen celoten razpon ločljivosti od 10 do 3000 dpi, vendar
je priporočena ločljivost 72 dpi ali več. Pri prilagodljivem stiskanju je za sivinske dokumente in barvne dokumente RGB primerna ločljivost 300
dpi, za črno-bele dokumente pa ločljivost 600 dpi.

Rezultat skeniranih strani v 24-bitnih barvah, 300 dpi in 8,5 x 11 palcev (21,59 x 27,94 cm) so velike slike (25 MB) pred stiskanjem. Vaš
sistem bo za skeniranje slike morda zahteval 50 MB ali več navideznega pomnilnika. Pri ločljivosti 600 dpi sta skeniranje in obdelava
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Opomba:

Primarni jezik OCR

Slog izhoda PDF-a

Slika, ki omogoča iskanje

Slika, ki omogoča iskanje (točna)

ClearScan

Zmanjšaj ločljivost na

praviloma približno štirikrat počasnejša kot pri ločljivosti 300 dpi.

Izognite se nastavitvam poltonov in prilagajanja skenerja. Te nastavitve lahko izboljšajo videz fotografij, vendar otežijo prepoznavanje
besedila.

Če je besedilo natisnjeno na barvnem papirju, povečajte svetlost in kontrast za približno 10 odstotkov. Če ima skener funkcijo za filtriranje
barv, uporabite filter ali lučko, ki izloči barvo ozadja. Če besedilo ni jasno ali manjka, poskusite prilagoditi kontrast in svetlost skenerja ter
tako izboljšajte skeniranje.

Če na skenerju svetlost lahko upravljate ročno, jo prilagodite tako, da so znaki jasni in dobro oblikovani. Če se znaki dotikajo, uporabite večjo
(svetlejšo) nastavitev. Če so znaki ločeni, uporabite manjšo (temnejšo) nastavitev.

Prepoznavanje besedila v skeniranih dokumentih
Z Acrobatom lahko prepoznate besedilo v skeniranih dokumentih, ki so bili pretvorjeni v obliko PDF. Programska oprema za optično prepoznavanje
znakov (OCR) omogoča iskanje, popravljanje in kopiranje besedila v skeniranem dokumentu PDF. Če želite za datoteko PDF uporabiti OCR,
morate ločljivost skenerja nastaviti na 72 pik na palec ali več.

Skeniranje pri 300 dpi ustvari najprimernejše besedilo za pretvorbo. Pri 150 dpi je natančnost OCR-a nekoliko nižja.

Prepoznavanje besedila v posameznem dokumentu
1. Odprite skenirani dokument v obliki PDF.

2. Izberite Orodja > Prepoznavanje besedila > V tej datoteki.

3. V pogovornem oknu Prepoznavanje besedila v razdelku Strani izberite želeno možnost.

4. Lahko kliknete tudi Urejanje, da se odpre pogovorno okno Prepoznaj besedilo – splošne nastavitve, in določite želene možnosti.

Prepoznavanje besedila v več dokumentih

1. V Acrobatu izberite Orodja > Prepoznavanje besedila > V več datotekah.

2. V pogovornem oknu Prepoznaj besedilo kliknite Dodaj datoteke in izberite Dodaj datoteke, Dodaj mape ali Dodaj odprte datoteke. Nato
izberite datoteke ali mapo.

3. V pogovornem oknu Izhodne možnosti navedite ciljno mapo za izhodne datoteke in nastavitve za ime datoteke.

4. V pogovornem oknu Prepoznaj besedilo – splošne nastavitve izberite možnosti in kliknite V redu.

Pogovorno okno Prepoznavanje besedila – splošne nastavitve
Določa jezik, ki ga funkcija OCR uporablja za prepoznavanje znakov.

Določa vrsto dokumenta PDF, ki bo ustvarjen. Za vse možnosti morate nastaviti vhodno ločljivost 72 dpi ali večjo
(priporočeno). Vse oblike uporabijo optično prepoznavanje znakov (OCR) ter prepoznavanje pisave in strani za besedilo v obliki slike in ga tako
pretvorijo v običajno besedilo.

Omogoči izbiranje besedila in iskanje po njem. Ta možnost ohrani izvirno sliko, jo po potrebi izravna in povrhu
postavi nevidno plast besedila. Možnost Zmanjšaj ločljivost slik v tem istem pogovornem oknu določa, ali in za koliko bo zmanjšana
ločljivost slike.

Omogoči izbiranje besedila in iskanje po njem. Ta možnost ohrani izvirno sliko in povrhu postavi
nevidno plast besedila. Priporočeno, kadar je potrebna čim večja zvestoba izvirni sliki.

Sintetizira novo vrsto pisave 3, ki se zelo približa izvirniku, in ohrani ozadje strani s pomočjo kopije z nizko ločljivostjo.

Po optičnem prepoznavanju zmanjša število slikovnih pik na barvnih, sivinskih in enobarvnih slikah. Izberite želeno stopnjo
zmanjševanja ločljivosti. Če je številka večja, je ločljivost končnega dokumenta PDF večja.

Adobe priporoča tudi
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Nastavitve pretvorbe Adobe PDF

Na vrh

Na vrh

Izberite prednastavitev Adobe PDF za pretvorbo datotek
Prednastavitve za Adobe PDF
O standardih PDF/X, PDF/E in PDF/A
Prilagajanje nastavitev Adobe PDF
Nastavitve Adobe PDF
Ravni združljivosti PDF-jev
Skupna raba nastavitev PDF-jev po meri
Stiskanje in zmanjševanje ločljivosti slik
Metode stiskanja

Izberite prednastavitev Adobe PDF za pretvorbo datotek
1. Naredite nekaj od tega:

Zaženite program Acrobat Distiller.

V programu Adobe Creative Suite® izberite Datoteka > Natisni, za ciljni tiskalnik izberite Adobe PDF, nato pa kliknite Nastavitve tiskanja
(Photoshop) ali Nastavitev > Nastavitve (InDesign).

(Windows) V programih zbirke Office 2007 ali novejših različicah izberite Acrobat > Nastavitve.

(Windows) V drugih avtorskih programih ali pripomočkih izberite Adobe PDF > Spremeni nastavitve pretvorbe.

2. Izberite prednastavitev iz menija s privzetimi nastavitvami (ali nastavitvami pretvorbe).

Prednastavitve za Adobe PDF
Prednastavitev PDF-jev je skupina nastavitev, ki vplivajo na postopek ustvarjanja datoteke PDF. Namen teh nastavitev je uskladiti velikost datoteke
in njeno kakovost glede na način uporabe datoteke PDF. Večina vnaprej določenih prednastavitev je skupna vsem programom zbirke Adobe
Creative Suite, vključno s programom InDesign, Illustrator, Photoshop in Acrobat. Lahko pa ustvarite in daste v skupno rabo tudi prednastavitve po
meri za svoje edinstvene izhodne zahteve. Shranjena datoteka prednastavitev PDF ima pripono .joboptions.

Nekatere od teh prednastavitev niso na voljo, dokler jih ne premaknete iz mape Dodatki (v to mapo se privzeto namestijo) v mapo Nastavitve za
namestitve po meri.

Pomembno: Acrobat Standard ne vključuje mape Dodatki. Prednamestitve, nameščene v mapi Dodatki, so na voljo samo v programu Acrobat
Pro.
Običajno sta mapi Dodatki in Nastavitve za privzete nastavitve na teh mestih.

(Windows XP) Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe PDF

(Vista ali Windows 7) ProgramData/Adobe/Adobe PDF

(Acrobat Pro v sistemu Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF

Privzete nastavitvene datoteke, ki so nameščene s programom Distiller, so na voljo samo za branje in so skrite.
Nastavitve po meri so na teh mestih:

(Windows XP) Documents and Settings/[uporabniško ime]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Vista ali Windows 7) Users/[uporabniško ime]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Acrobat Pro v operacijskem sistemu Mac OS) Users/[uporabniško ime]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

Nekatere prednastavitve v nekaterih programih zbirke Creative Suite niso na voljo.

Redno pregledujte nastavitve za PDF-je. Nastavitve se na privzete vrednosti ne povrnejo samodejno. Programi in orodja za ustvarjanje datotek
PDF uporabijo zadnji nabor nastavitev PDF, ki je bil določen ali izbran.

Tiskanje v visoki kakovosti Ustvari datoteke PDF za kakovosten tisk z namiznimi tiskalniki in napravami za preverjanje. Ta prednastavitev
uporablja PDF 1.4, barvnim in sivinskim slikam zniža ločljivost na 300 ppi in enobarvnim slikam na 1200 ppi. Vdela tudi podnabore vseh pisav, ne
spreminja barv in ne izravna prosojnosti (pri vrstah datotek, ki omogočajo prosojnost). Te datoteke PDF lahko odprete s programoma Acrobat 5.0
in Acrobat Reader 5.0 ter novejšimi različicami.
Prevelike strani (Acrobat Pro) Ustvari datoteke PDF, primerne za pregledovanje in tiskanje projektantskih risb, večjih od 200 x 200 palcev. (508
x 508 cm). Te datoteke PDF je mogoče odpreti s programoma Acrobat in Reader 7.0 ter novejšimi različicami.



Na vrh

Na vrh

PDF/A-1b: 2005 (CMYK in RGB) Uporablja se za dolgoročno shranjevanje (arhiviranje) elektronskih dokumentov. PDF/A-1b uporablja PDF 1.4 in
pretvori vse barve v CMYK ali RGB, odvisno od izbranega standarda. Te datoteke PDF je mogoče odpreti s programoma Acrobat in Reader 5.0 ter
novejšimi različicami.
PDF/X-1a (2001 in 2003) (Acrobat Pro) PDF/X-1a zahteva vdelavo vseh pisav, določitev ustreznih omejevalnih okvirjev PDF in prikaz barv kot
CMYK, barve točk ali oboje. Združljive datoteke morajo vsebovati informacije, ki opisujejo pogoje tiskanja, za katere so pripravljene. Datoteke
PDF, ustvarjene združljivo s PDF/X-1a, je mogoče odpreti s programoma Acrobat 4.0 in Acrobat Reader 4.0 ter novejšimi različicami.
PDF/X-1a uporablja PDF 1.3, barvnim in sivinskim slikam zniža ločljivost na 300 ppi in enobarvnim slikam na 1200 ppi. Vdelane ima podnabore
vseh pisav, ustvari neoznačene dokumente PDF in izravna prosojnost z uporabo nastavitve visoke ločljivosti.

Opomba: Prednastavitvi PDF/X1-a:2003 in PDF/X-3 (2003) se prestavita v računalnik med namestitvijo. Vendar nista na voljo, dokler ju ne
premaknete iz mape Dodatki v mapo Nastavitve.
PDF/X-4 (2007) (Acrobat Pro) Ta prednastavitev temelji na različici PDF 1.4, ki vključuje podporo za aktivno prosojnost. PDF/X-4 ima enak
sistem za upravljanje barv in specifikacijo barv ICC (International Color Consortium) kot PDF/X-3. Datoteke, združljive s PDF/X-4, lahko ustvarite
neposredno s programi zbirke Creative Suite 3 (Illustrator, InDesign in Photoshop). V programu Acrobat 9 uporabite funkcijo preverjanja pred
tiskom, če želite datoteke PDF pretvoriti v PDF/X-4 DRAFT.
Datoteke PDF, ustvarjene združljivo s PDF/X-4, je mogoče odpreti s programoma Acrobat 7.0 in Reader 7.0 ter novejšimi različicami.

Kakovost tiska Ustvari datoteke PDF za visokokakovostni tisk (na primer za digitalno tiskanje ali za ločevanje barv za črkostavne stroje ali stroje
za postavitev tiska). Ne izdela datotek, ki bi bile skladne s standardom PDF/X. V tem primeru ima kakovost vsebine največjo prednost. Cilj je v
datoteki PDF ohraniti vse informacije, ki jih potrebuje visoko zmogljivi tiskalnik ali ponudnik tiskarskih storitev za pravilen tisk dokumenta. Ta nabor
možnosti uporablja PDF 1.4, barve pretvori v CMYK in barvnim ter sivinskim slikam zniža ločljivost na 300 ppi, enobarvnim slikam pa zniža
ločljivost na 1200 ppi. Vdela podnabore vseh pisav in ohrani prosojnost (pri vrstah datotek, ki omogočajo prosojnost).
Te datoteke PDF je mogoče odpreti s programoma Acrobat 5.0 in Acrobat Reader 5.0 ter novejšimi različicami.

Opomba: Preden ustvarite datoteko PDF za pošiljanje v visokozmogljiv tiskalnik ali ponudniku tiskarskih storitev, se pozanimajte, kakšna mora biti
izhodna ločljivost in ostale nastavitve. Ali pa zahtevajte datoteko .joboptions s priporočenimi nastavitvami. Morda boste morali prilagoditi nastavitve
Adobe PDF za določenega ponudnika in mu priskrbeti svojo datoteko .joboptions.
Datoteke PDF z obogateno vsebino (Acrobat Pro) Ustvari dostopne datoteke PDF, ki vključujejo oznake, hiperpovezave, zaznamke, interaktivne
elemente in plasti. Ta nabor možnosti uporablja PDF 1.6 in vdela podnabore vseh pisav. Datoteko tudi optimizira za prenos bajtov. Te datoteke
PDF je mogoče odpreti s programoma Acrobat in Reader 7.0 ter novejšimi različicami. (Prednastavitev za PDF z obogateno vsebino je v mapi
Dodatki.)
Opomba: Ta prednastavitev se je v starejših različicah nekaterih programov imenovala "eBook".
Najmanjša velikost datoteke Ustvari datoteko PDF za prikaz v spletu ali intranetu ali za pošiljanje po elektronski pošti. Ta nabor možnosti
uporablja stiskanje, zniževanje ločljivosti in razmeroma nizko ločljivost slik. Vse barve pretvori v sRGB ter (za pretvorbe na podlagi programa
Adobe Acrobat Distiller) ne vdela pisav. Datoteko tudi optimizira za prenos bajtov.
Te datoteke PDF je mogoče odpreti s programoma Acrobat in Reader 6.0 ter novejšimi različicami.

Standard Ustvari datoteke PDF za tiskanje na namiznih tiskalnikih ali digitalnih fotokopirnih strojih, za objavo na CD-ju ali pa za pošiljanje
strankam v vpogled pred tiskom. Ta nabor možnosti uporablja stiskanje in zniževanje ločljivosti, da ohrani majhno velikost dokumentov. Vseeno pa
vdela podnabore vseh (dovoljenih) pisav, ki so uporabljene v dokumentu, vse barve pretvori v sRGB in tiska pri srednji ločljivosti. Podnabori pisav
programa Windows niso privzeto vdelani. Datoteke PDF, ustvarjene s to nastavitveno datoteko, je mogoče odpreti s programoma Acrobat in
Reader 6.0 ter novejšimi različicami.

O standardih PDF/X, PDF/E in PDF/A
Standarde PDF/X, PDF/E in PDF/A je določila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO). Standardi PDF/X veljajo za izmenjavo grafične
vsebine; standardi PDF/E veljajo za interaktivno izmenjavo inženirskih dokumentov; standardi PDF/A veljajo za dolgoročno arhiviranje elektronskih
dokumentov. Med pretvarjanjem v PDF-je se preveri, ali obdelovana datoteka ustreza navedenemu standardu. Če PDF ne ustreza izbranemu
standardu ISO, ste pozvani, ali želite preklicati pretvorbo ali ustvariti datoteko, ki ne ustreza standardu.

Najbolj pogosto uporabljani standardi za potek dela tiskanja so različne oblike PDF/X: PDF/X-1a, PDF/X-3 in (2008) PDF/X-4. Najbolj pogosto
uporabljana standarda za arhiviranje PDF-jev sta PDF/A-1a in PDF/A-1b (za manj stroge zahteve). Trenutna je PDF/E-1 edina različica standarda
PDF/E.

Za več informacij o standardih PDF/X, PDF/E in PDF/A si oglejte spletni mesti ISO in AIIM.

Za več podrobnosti o ustvarjanju in delu z datotekami PDF/A si oglejte www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_si.

Prilagajanje nastavitev Adobe PDF
Mogoče boste hoteli ustvariti nastavitve pretvorbe po meri za določena opravila ali izhodne naprave. Vaše izbire določajo na primer, ali so pisave
v dokumentu 100 % vdelane ter v podnaboru in ali so v končnih datotekah PDF informacije za vrhunsko tiskanje, kot so komentarji OPI (Open
Prepress Interface), določajo pa tudi način stiskanja in/ali vzorčenja vektorskih predmetov in slik. Privzetih nastavitvenih datotek ni mogoče
spremeniti, vendar jih je mogoče podvojiti in uporabiti kot pomoč pri ustvarjanju novih nastavitvenih datotek.

Opomba: Če je datoteka PDF namenjena vrhunskemu tiskanju, prosite ponudnika storitve za datoteko .joboptions po meri, v kateri je priporočena
izhodna ločljivost in ostale nastavitve. Tako bodo datoteke PDF, ki jih boste izročili, optimizirane za vaš potek tiskanja.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_pdfa_si
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Ustvarite nastavitveno datoteko po meri za Adobe PDF
1. Naredite nekaj od tega:

V programu Acrobat Distiller za začetno točko izberite enega od prednastavljenih naborov možnosti iz menija Privzete nastavitve, nato
pa izberite Nastavitve > Uredi nastavitve Adobe PDF.

V avtorskih programih ali pripomočkih kot ciljni tiskalnik izberite Adobe PDF (običajno v pogovornem oknu Priprava strani ali pogovornem
oknu Tiskanje) in kliknite Lastnosti.

(Windows) V pogovornem oknu Acrobat PDFMaker, kliknite Napredne nastavitve na zavihku Nastavitve.
Opomba: V sistemu Windows lahko v pogovornem oknu Nastavitve Adobe PDF preklopite na druge prednastavitve. To storite tako, da
v spodnjem levem kotu okna izberete Prikaži vse nastavitve, nato pa izberete prednastavitve iz seznama na levi.

Pogovorno okno nastavitve Adobe PDF (Windows)
A. Prednastavljene nastavitve Adobe PDF B. Plošča Možnosti

2. Izberite posamezno ploščo in izvedite želene spremembe.
3. Prednastavitve po meri lahko shranite na enega izmed naslednjih načinov:

Za shranjevanje podvojene datoteke prednastavitev po meri kliknite V redu. Datoteka bo samodejno preimenovana. Na primer če uredite
prednastavitev Kakovost tiska, bo prva različica po meri poimenovana Kakovost tiska (1).

Kliknite Shrani kot, vnesite novo opisno ime za datoteko in kliknite Shrani.

Datoteka po meri je shranjena v (Windows)/Documents and Settings/ [uporabniško ime] /Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings,
(Vista) User/ [uporabniško ime] /AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings ali (Mac OS) Users/ [uporabniško ime] /Library/Application
Support/Adobe PDF/Settings.

Brisanje nastavitvenih datotek Adobe PDF po meri
1. V programu Acrobat Distiller izberite Nastavitve > Odstrani nastavitve Adobe PDF.
2. Izberite datoteko po meri in kliknite Odstrani.
3. Po potrebi ponovite 2. korak in nato kliknite Prekliči za zapiranje pogovornega okna Odstrani nastavitve Adobe PDF.

Nastavitve Adobe PDF
Acrobat Distiller Adobe PDFMaker Nastavitve > Dodatne nastavitve vsebuje plošče možnost, ki jih lahko izberete in tako prilagodite izhodni PDF.

Možnosti plošče Splošno
V tem oknu izberite različico programa Acrobat za združljivost datotek in ostale nastavitve datotek in naprave.

Združljivost Nastavi raven združljivosti datoteke PDF. Uporabite najnovejšo različico (v tem primeru 1.7 ), da vključite najnovejše možnosti in
funkcije. Če ustvarjate datoteke PDF za pošiljanje veliko ljudem, izberite starejšo različico programa, da bi vsem uporabnikom zagotovili možnost
ogleda in tiskanja.
Stiskanje na ravni predmeta Stisne informacije o strukturi (kot so zaznamki, dostopnost in nestisljivi predmeti), tako da te informacije niso vidne
in jih ni mogoče uporabiti v programu Acrobat 5.0 ali Reader 5.0. Možnost Samo oznake stisne informacije o strukturi; Izklopljeno pa ne uporabi
stiskanja.
Samodejni zasuk strani Samodejno zasuka strani glede na smer besedila.

Skupaj po datoteki  Obrne vse strani, da se ujemajo z usmerjenostjo večine besedila v dokumentu.
Posamezno  Obrne vse strani na osnovi usmerjenosti besedila na posamezni strani.
Izklopljeno  Onemogoči obračanje strani.

Opomba: Če je na plošči Napredno izbrana nastavitev Obdelaj komentarje DSC in je vključeno %%komentarjev usmerjenosti prikaza, imajo
komentarji prednost pri določanju usmerjenosti strani.
Vezava Določi, ali naj bo dokument PDF prikazan z vezavo na levi ali desni strani. Nastavitev vezave vpliva na prikaz strani v postavitvi Dve strani



- Neprekinjeno in na prikaz zaporednih sličic.
Ločljivost Za emulacijo ločljivosti na osnovi uporabljenega tiskalnika uporabite datoteke PostScript. Dovoljene vrednosti so od 72 do 4000.
Uporabite privzete nastavitve, če ne načrtujete tiskanja datotek PDF na določenem tiskalniku in emulacije ločljivosti, ki je določena v izvirni datoteki
PostScript.
Opomba: Če zvišate nastavitev ločljivosti, boste povečali velikost datoteke in morda podaljšali čas obdelave nekaterih datotek.
Strani Določi strani za pretvorbo v dokument PDF.
Vdelaj sličice Vdela sličico za predogled posameznih strani v dokumentu PDF, kar poveča velikost datoteke. Prekličite to nastavitev, če bodo
dokument PDF pregledovali in tiskali uporabniki programa Acrobat 5.0 in novejših različic, saj te različice dinamično ustvarjajo sličice vsakič, ko
kliknete ploščo Strani dokumentu PDF.
Optimizirano za hitri spletni ogled Prestrukturira datoteko za hitrejši dostop (prenos ene strani naenkrat ali prenos bajtov) iz spletnih strežnikov.
Ta možnost stisne besedilo in črtne risbe, kar preglasi izbire stiskanja v plošči Slike.
Privzeta velikost strani Določi velikost strani, ki bo uporabljena, kadar ni določena v izvirni datoteki. Datoteke EPS določajo velikost
omejevalnega okvirja, ne pa velikost strani.

Možnosti plošče Slike
Možnosti na plošči Slike določajo stiskanje in ponovno vzorčenje barvnih, sivinskih in enobarvnih slik. Za iskanje ustreznega ravnovesja med
velikostjo datoteke in kakovostjo slike lahko eksperimentirate s temi možnostmi.

Nastavitev ločljivosti za barvne in sivinske slike mora biti 1,5 do 2-krat večja od zaslona črt, s katerim bo datoteka natisnjena. Ločljivost enobarvnih
slik mora biti enaka kot ločljivost izhodne naprave, vendar se zavedajte, da s shranjevanjem enobarvne slike pri ločljivosti, ki je višja od 1500 dpi,
povečate velikost datoteke brez vidnega izboljšanja kakovosti slike. Slike, ki bodo povečane, npr. zemljevidi, morda potrebujejo višje ločljivosti.

Opomba: Ponovno vzorčenje enobarvnih slik lahko ima nepričakovane rezultate pri ogledu (npr. slika se ne prikaže). Če se to zgodi, izklopite
ponovno vzorčenje in ponovno pretvorite datoteko. Težava se najbolj pogosto pojavi pri podvzorčenju, najmanj pogosto pa pri bikubičnem
zmanjševanju ločljivosti.
V naslednji tabeli so prikazane splošne vrste tiskalnikov, njihova ločljivost v dpi, privzeti zaslon črt v vrsticah na palec (lpi) in ločljivost ponovnega
vzorčenja slik v slikovnih pikah na palec (ppi). Na primer, če tiskate na laserski tiskalnik z ločljivostjo 600 dpi, morate za ločljivost ponovnega
vzorčenja slik vnesti 170.

Ločljivost tiskalnika Privzeti zaslon črt Ločljivost slike

300 dpi (laserski tiskalnik) 60 lpi 120 ppi

600 dpi (laserski tiskalnik) 85 lpi 170 ppi

1200 dpi (naprava za postavitev slike) 120 lpi 240 ppi

2400 dpi (naprava za postavitev slike) 150 lpi 300 ppi

Zmanjšanje ločljivosti (Izklopljeno) Zmanjša ločljivosti slik, ki presegajo vrednost Za slike nad izhodne naprave, tako da slikovne pike v območju
vzorčenja slike združi v eno večjo slikovno piko.
Povprečno zmanjševanje ločljivosti na Vzame povprečje slikovnih pik v vzorčnem območju in zamenja celo območje s povprečno barvo slikovne
pike pri določeni ločljivosti.
Podvzorčenje v Zamenja celotno področje s slikovno piko, ki je izbrana iz tega območja pri določeni ločljivosti. Povzroči krajši čas pretvorbe kot
pri zmanjševanju ločljivosti, vendar so končne slike manj ostre in neprekinjene.
Bikubično zmanjševanje ločljivosti na Za določanje barve slikovne pike uporablja tehtano povprečje namesto enostavnega povprečja (kot pri
običajnem zmanjševanju ločljivosti). Ta metoda je najpočasnejša, vendar zagotovi najboljše prehode med odtenki.
Stiskanje/Kakovost slike Določi stiskanje za barvne, sivinske in enobarvne slike. Za barvne in sivinske slike nastavi tudi kakovost slike.
Glajenje s sivinami: Zgladi nazobčane robove enobarvnih slik. Izberite 2-bitno, 4-bitno ali 8-bitno, da določite 4, 16 ali 256 odtenkov sive.
(Glajenje robov lahko povzroči motnost majhnega besedila ali tankih črt.)
Opomba: Stiskanje besedila in črtno risanje sta vedno vklopljena. Če ju želite izklopiti, nastavite ustrezen parameter programa Distiller. Za
podrobnosti si oglejte informacije SDK v razvojnem centru Acrobat na naslovu www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_sl (PDF, samo v
angleščini).
Pravilnik Odpre pogovorno okno Pravilnik slike, kjer lahko nastavite možnosti obdelave za barvne, sivinske in enobarvne slike, ki so manjše od
določenih ločljivosti. Vnesite vrednost za ločljivost posamezne vrste slike in nato izberite Prezri, Opozori in nadaljuj ali Prekliči opravilo.

Možnosti plošče Pisave
Možnosti pisav določajo, katere pisave bodo vdelane v dokument PDF in ali naj bo vdelan uporabljeni podnabor znakov. Vdelate lahko pisave

OpenType®, TrueType in PostScript. Pisave z omejitvami licence so na seznamu označene z ikono za zaklep . Če izberete z licenco omejeno
pisavo, je vrsta omejitve opisana v pogovornem oknu Možnosti Adobe PDF.

Opomba: Ko združujete datoteke PDF z istimi podnabori pisav, program Acrobat poskusi združiti podnabore pisav.
Vdelaj vse pisave Vdela vse pisave, ki so uporabljene v datoteki. Vdelava pisav je zahtevana za združljivost s PDF/X.
Vdelaj pisave OpenType Vdela vse pisave OpenType, ki so uporabljene v datoteki, in ohrani informacije o pisavi OpenType za napredno
postavitev vrstice. Ta možnost je na voljo samo, kadar je v meniju Združljivost na plošči Splošno izbrana možnost Acrobat 7.0 (PDF 1.6) ali
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Acrobat 8 (PDF 1.7).
Vdelaj podnabor pisav, ko je odstotek uporabljenih znakov manjši od Določi odstotek praga, če želite vdelati samo podnabor znakov. Če je
na primer prag 35 in je uporabljeno manj kot 35 % znakov, program Distiller vdela samo uporabljene znake.
Če vdelava ne uspe Določite način odgovora programa Distiller, če med obdelavo datoteke ne more najti pisave za vdelavo.
Vedno vdelaj Za vdelavo samo določenih pisav jih premaknite na seznam Vedno vdelaj. Prepričajte se, da ni izbrana možnost Vdelaj vse pisave.
Nikoli ne vdelaj Premaknite pisave, ki jih ne želite vdelati v seznam. Po potrebi iz pojavnega menija izberite drugo mapo za pisave, kjer bodo
prikazane pisave v seznamu pisav.
Opomba: Pisave z omejitvami licence so na seznamu označene z ikono za zaklep. Če izberete z licenco omejeno pisavo, je vrsta omejitve
opisana v pogovornem oknu Možnosti Adobe PDF.
Dodaj ime Če želene pisave ni v mapi s pisavami, kliknite Dodaj ime. Vnesite ime pisave, izberite Vedno vdelaj seznam (ali Nikoli ne vdelaj
seznama) in kliknite Dodaj.
Opomba: Pisava TrueType lahko vsebuje nastavitev, ki jo je dodal avtor pisave in preprečuje vdelavo pisave v datoteke PDF.
Odstrani Odstrani pisavo iz seznamov Vedno vdelaj ali Nikoli ne vdelaj. To dejanje iz sistema ne odstrani pisave, ampak s seznama odstrani
referenco na pisavo.
Opomba: Acrobat ne vključuje pisav Times, Helvetica in ZapfDingbats. Če želite, da si prejemniki dokumentov PDF ogledajo in natisnejo pisave v
ustvarjenih dokumentih PDF, vdelajte te pisave.

Možnosti plošče Barva
Če uporabljate informacije o upravljanju barv v datoteki PostScript z uporabo možnosti CSF programa Distiller ali določate nastavitve po meri,
nastavite vse informacije upravljanja barv za program Distiller na plošči Barva v pogovornem oknu Nastavitve Adobe PDF.

Datoteka z nastavitvami Našteje barvne nastavitve, vključno z barvami, ki so uporabljene v grafičnih programih. Nastavitev Brez vam pomaga pri
urejanju Pravilnikov upravljanja barv in Nastavitev delovnih prostorov.
Pravilniki upravljanja barv Določa način pretvorbe neupravljanih barv v datoteki PostScript, kadar ne uporabljate datoteke z nastavitvami barv
programa Distiller. Meni je na voljo, ko je v meniju Datoteka z nastavitvami izbrano Brez.
Opomba: Vrednosti pravilnikov za upravljanje barv imajo lahko različen vpliv na dokumente PDF, odvisno od nastavitve združljivosti, ki jo
izberete na plošči Splošno.

Pusti barvo nespremenjeno Barve, ki so odvisne od naprave, pusti nespremenjene in ohrani neodvisne barve kot najbližjo ustreznico.
To je uporabna možnost za tiskarne, ki so umerile svoje naprave, uporabile te informacije za določanje barve v datoteki in tiskajo samo na
te naprave.
Označi (ali Pretvori) vse za upravljanje barv  Oznake obarvajo predmete s profilom ICC in umerijo barve, zato so le-te neodvisne od
naprave v datotekah PDF, ki so združljive s programom Acrobat 4.0 (PDF 1.3) in novejšimi različicami. Pretvori od naprave odvisne barvne
prostore v slikah (RGB, sivinskih in CMYK) v od naprave neodvisne barvne prostore (CalRGB, CalGray in Cie L*a*b) v dokumentih PDF, ki
so združljivi s programom Acrobat 3.0 (PDF 1.2).
Označi (ali Pretvori) samo slike za upravljanje barv  Označi profile ICC samo v slikah (ne v besedilih ali vektorskih predmetih), kar
preprečuje zamenjavo barv v črnem besedilu pri pretvorbi dokumentov PDF, ki so združljivi s programom Acrobat 4.0 (PDF 1.3). Pretvori
od naprave odvisne barvne prostore v slikah (RGB, sivinskih in CMYK) v od naprave neodvisne barvne prostore (CalRGB, CalGray in LAB)
v dokumentih PDF, ki so združljivi s programom Acrobat 3.0 (PDF 1.2).
Pretvori vse barve v sRGB (ali pretvori vse v CalRGB)  Umerja barvo tako, da ni odvisna od naprave. Pretvori slike CMYK in RGB v
slike sRGB v dokumentih PDF, ki so združljivi s programom Acrobat 4.0 (PDF 1.3) ali starejšo različico. Pretvori slike CMYK in RGB v
umerjene slike RGB (CalRGB) v dokumentih PDF, ki so združljivi s programom Acrobat 3.0 (PDF 1.2). Priporočeno za dokumente PDF, ki
bodo uporabljeni na zaslonu ali s tiskalniki nizke ločljivosti.
Pretvori vse barve v CMYK  Pretvori barvne prostore v obliko DeviceGray ali DeviceCMYK glede na možnosti, ki so določene v meniju
Delovni prostori. Vsi Delovni prostori morajo biti določeni.

Namen upodabljanja dokumenta Izberite metodo preslikave barv med barvnimi prostori. Rezultat posamezne metode je odvisen od profila
barvnih prostorov. Na primer, nekateri profili dajo enake rezultate z različnimi metodami.
Program Acrobat in ostali programi zbirke Creative Suite uporabljajo štiri enake namene upodobitve (dojemljiva, nasičenje, relativna kolorimetrija in
absolutna kolorimetrija).

Program Acrobat vsebuje tudi namen upodobitve Ohrani, ki označuje, da je namen določen v izhodni napravi in ne v dokumentu PDF. V večini
izhodnih naprav je privzeti namen relativna kolorimetrija.

Opomba: V vseh primerih je namene mogoče prezreti ali preglasiti z operacijami upravljanja barv, ki se pojavijo po ustvarjanju datoteke PDF.
Delovni prostori Pri vseh pravilnikih upravljanja barv razen Pusti barvo nespremenjeno izberete delovni prostor za določanje profilov ICC, ki bodo
uporabljeni za določanje in umerjanje barvnih prostorov sivin, RGB in CMYK v pretvorjenih dokumentih PDF.

Siva  Izberite profil za določanje barvnega prostora vseh sivinskih slik v datotekah. Privzeti profil ICC za sivinske slike je Adobe Gray - 20
% okrepitev točke. Izberite Brez, da preprečite pretvorbo sivinskih slik.
RGB Izberite profil za določanje barvnega prostora vseh slik RGB v datotekah. Mnoge izhodne naprave prepoznajo privzeti profil
sRGB IEC61966-2.1. Izberite Brez, da preprečite pretvorbo slik RGB.
CMYK  Izberite profil za določanje barvnega prostora vseh slik CMYK v datotekah. Privzeti profil je U.S. Web Coated (SWOP) v2. Izberite
Brez, da preprečite pretvorbo slik CMYK.
Opomba: Izbira Brez za vse tri delovne prostore ima isti učinek, kot izbira možnosti Pusti barvo nespremenjeno.

Dodate lahko profile ICC (kot so profili ponudnikov tiskalnih storitev), tako da jih postavite v mapo ICCProfiles v mapi Splošno, v mapi
Windows\System\Color (Windows) ali mapi System Folder/ColorSync (Mac OS).



Ohrani vrednosti CMYK za umerjene barvne prostore CMYK Ko je ta možnost izbrana, se od naprave neodvisne vrednosti CMYK obravnavajo
kot od naprave odvisne (DeviceCMYK) vrednosti, od naprave neodvisni barvni prostori so zavrženi, datoteke PDF/X-1a pa uporabljajo vrednost
Pretvori vse barve v CMYK. Ko ta možnost ni izbrana, se od naprave neodvisni barvni prostori pretvorijo v CMYK, pod pogojem, da je Pravilnik
upravljanja barv nastavljen na Pretvori vse barve v CMYK.
Ohrani odstranitev spodnje barve in ustvarjanje črne Ohrani te nastavitve, če obstajajo v datoteki PostScript. Ustvarjanje črne izračuna
uporabljeno količino črne barve pri reprodukciji posamezne barve. Odstranjevanje spodnje barve (UCR) zmanjša vrednosti cijan, magenta in
rumena, da jih uskladi z ustvarjanjem črne. Ker metoda UCR porabi manj črnila, je primerna za nepremazan papir.
Pri najdenih funkcijah prenosa: Določa način obravnave funkcij prenosa v dokumentih PDF Funkcije prenosa so uporabljene za umetniški vtis in
za prilagoditev prikaza značilnostim določene izhodne naprave.

Odstrani Izbriše vse uporabljene funkcije prenosa. Uporabljene funkcije prenosa morajo biti odstranjene, če izhodna naprava dokumenta
PDF ni naprava, za katero je bila ustvarjena izvirna datoteka PostScript.
Ohrani Ohrani funkcije prenosa, ki so ponavadi uporabljene za kompenzacijo okrepitve ali oslabitve točke, ki se zgodi pri prenosu slike
na film. Okrepitev ali oslabitev točke se zgodi, ko so kapljice črnila, iz katerih je sestavljena natisnjena slika, večje ali manjše kot na
poltonskem zaslonu.
Uporabi Uporabi funkcijo prenosa, ki spremeni barve v datoteki, vendar jih ne obdrži. To metoda je uporabna za ustvarjanje barvnih
učinkov v datoteki.

Ohrani informacije o poltonih Ohrani informacije o poltonih v datotekah. Informacije o poltonih so namenjene uporabi s točno določeno izhodno
napravo.

Možnosti plošče Napredno
Dodatne nastavitve določajo komentarje določil strukturiranja dokumenta (DSC), ki ostanejo v datoteki PDF, in način nastavitve ostalih možnosti, ki
vplivajo na pretvorbo iz datoteke PostScript. Komentarji DSC v datoteki PostScript vsebujejo informacije o datoteki (kot je izvorni program, datum
ustvarjanja in usmerjenost strani) in podajajo strukturo opisov strani v datoteki (kot je začetna in končna izjava uvodnega razdelka). Komentarji
DSC so uporabni za tiskanje dokumenta v tiskarni.

Za več informacij glejte dokumente o Centru za tehnologijo Adobe PDF na spletnem mestu www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_sl (PDF,
samo angleščina).

Opomba: Možnost oblike ASCII je bila odstranjena iz programa Distiller, vendar je še na voljo kot parameter tega programa.
Dovoli, da datoteka PostScript preglasi nastavitve Adobe PDF Uporabniške nastavitve, ki so shranjene v datoteki PostScript in ne v trenutni
nastavitveni datoteki PDF. Za več informacij o prilagajanju nastavitev PDF glejte informacije SDK v Razvojnem centru Acrobat na spletnem mestu
www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_sl (PDF, samo angleščina).
Dovoli PostScript XObjects Predmeti PostScript XObjects shranjujejo delčke kode PostScript, ki so uporabljeni pri tiskanju datoteke PDF na
tiskalniku PostScript. Uporabite jih samo pri nadzorovanih potekih dela, ko ni druge možnosti. Na voljo, ko je v meniju Privzete nastavitve izbrana
možnost Standardna ali Najmanjša velikost datotek.
Pretvori prelive v gladke sence Prelivanje pretvori v gladke sence za program Acrobat 4.0 ali novejše različice, kar izboljša kakovost in zmanjša
velikost datoteke PDF. Distiller pretvori prelive iz programov Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe FreeHand®, CorelDraw, Quark XPress in
Microsoft PowerPoint.
Pretvori ravne črte v krivulje Zmanjša število nadzornih točk, ki so uporabljene za ustvarjanje krivulj v risbah CAD, kar povzroči manjše datoteke
PDF in hitrejše upodabljanje na zaslonu.
Ohrani združljivost z ravnjo 2 Uporabi operatorja kopiranja strani, ki je določen v jeziku PostScript stopnje 2, in ne v jeziku PostScript stopnje 3.
Če imate datoteko PostScript in izberete to možnost, operator kopiranja strani kopira stran. Če ta možnost ni izbrana, se izvede ustreznica
operacije prikaza strani, vendar stanje grafike ni ponovno inicializirano.
Ohrani nastavitve pretiska Ohrani nastavitve pretiska v datotekah, ki bodo pretvorjene v obliko PDF. Nastavitve pretiska ustvarijo barve tako, da
eno črnilo natisnejo čez drugo črnilo.
Privzeto pretiskanje je neničelno pretiskanje Preprečuje pretisk predmetov CMYK s predmeti brez vrednosti CMYK.
Shrani nastavitve Adobe PDF znotraj datoteke PDF Vdela nastavitveno datoteko (.joboptions), ki se uporablja za ustvarjanje datoteke PDF kot
priloge. (Nastavitveno datoteko prikažete tako, da v Acrobatu izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge.)
Izvirno sliko JPEG shrani v datoteko PDF, če je mogoče Obdela stisnjene slike JPEG (slike, ki so že stisnjene s šifriranjem DCT) brez
ponovnega stiskanja. Ko izberete to možnost, se izboljša učinkovitost, saj se datoteke samo razširijo brez ponovnega stiskanja.
Shrani kartico prenosnega opravila znotraj datoteke PDF Ohrani kartico opravila PostScript v datoteki PDF. Kartice opravil opisujejo datoteko
PostScript in jih je mogoče uporabiti pozneje v poteku dela ali za tiskanje dokumenta PDF.
Uporabi Prologue.ps in Epilogue.ps Z vsakim opravilom pošlje datoteko uvoda in epiloga. Te datoteke je mogoče uporabiti za dodajanje kode
PostScript po meri, ki jo želite izvesti na začetku ali koncu pretvorbe vseh opravil PostScript.
Vzorčni datoteki Prologue.ps and Epilogue.ps sta v mapi (Windows) /Documents and Settings/All Users/Application Data/Adobe/Adobe
PDF/Distiller/Data, (Vista) /Users/All Users/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data, (Windows 7) /Users/[uporabniško
ime]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data ali (Mac OS)/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Distiller/Data.

V programu Windows Explorer je mapa Application Data običajno skrita; če želite, da postane vidna, izberite Orodja > Možnosti map, kliknite
zavihek Ogled in izberite Prikaži skrite datoteke in mape. V operacijskem sistemu Windows 7, Start > Nadzorna plošča > Možnosti mape > Pogled
> Pokaži skrite datoteke, mape in pogone. Ali pa pot vtipkajte v besedilno polje Naslov.

Opomba: V programu Acrobat Standard obdeluje Distiller datoteke uvoda in epiloga, ko sta obe datoteki prisotni in na pravem mestu. Datoteki
morata biti uporabljeni skupaj.
Opomba: Distiller v programu Acrobat Pro obdeluje datoteke uvoda in epiloga, ko sta obe datoteki prisotni in na pravem mestu. Datoteki morata
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Na vrh

biti uporabljeni skupaj. Če sta datoteki uvoda in epiloga na isti ravni kot vhodna in izhodna mapa spremljane mape, se uporabita namesto datotek
v mapi programa Distiller.
Obdelava komentarjev DSC Ohrani informacije DSC iz datoteke PostScript.

Dnevniška opozorila DSC Prikaže opozorila za problematične komentarje DSC med obdelavo in jih doda v dnevniško datoteko.
Ohrani podatke EPS iz DSC-ja Ohrani informacije za datoteko EPS, kot je izvorni program in datum ustvarjanja.
Ohrani komentarje OPI Vsebuje potrebne informacije za zamenjavo slike Samo za postavitev (FPO) ali komentarja v sliki visoke
ločljivosti na strežnikih, ki podpirajo različice vmesnika OPI 1.3 in 2.0. Za več informacij glejte specifikacije OPI 2.0 na spletnem mestu
www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_sl (PDF, samo angleščina).
Ohrani podatke o dokumentu iz DSC-ja V dokumentu PDF ohrani lastnosti dokumenta, kot je naslov ter datum in čas ustvarjanja.
Spremeni velikost strani in središčno postavitev podobe za datoteke EPS Usredini sliko EPS in spremeni velikosti strani, da se
tesno prilega sliki. Če je ta izbira preklicana, se velikost in postavitev strani določi na podlagi zgornjega levega kota zgornjega levega
predmeta in spodnjega desnega kota spodnjega desnega predmeta na strani. Ta možnost je uporabna samo za opravila iz ene datoteke
EPS.

Možnosti plošče Standardi
Z uporabo možnosti standardov lahko preverite vsebino dokumenta v datoteki PostScript in se pred ustvarjanjem datoteke PDF prepričate, ali
ustreza standardnim kriterijem PDF/X1-a, PDF/X-3 ali PDF/A. Pri datotekah, ki so združljive s PDF/X, lahko zahtevate tudi, da datoteka PostScript
ustreza dodatnim kriterijem tako, da izberete možnosti v plošči Standardi. Razpoložljivost možnosti je odvisna od izbranih standardov. Iz združljive
datoteke PDF lahko z uporabo funkcije preverjanja v programu Acrobat ustvarite tudi datoteko PDF/X.

Združljivo s PDF/X Ustreza standardu PDF/X za tiskanje v visoki ločljivosti.
Opomba: PDFMaker in metode pretvorbe za pretvorbo datotek programa Microsoft Word in datotek drugih programov v obliko zapisa PDF ne
ustvarijo datotek, ki so združljive s standardom PDF/X.
Združljivo s PDF/X Ustreza standardu PDF/A za arhivske dokumente.
Opomba: Če nastavite spremljano mapo za ustvarjanje datotek, združljivih s standardom PDF/A v programu Acobat Pro, mapi ne dodajajte
varnosti. Standard PDF/A ne dovoljuje šifriranja.
Standard ustreznosti Izdela poročilo, ki prikazuje, ali datoteka ustreza izbranemu standardu. Če datoteka ne ustreza temu standardu, prikaže
najdene težave. Na dnu pogovornega okna se prikaže datoteka .log.
Opomba: Datoteke PDF, ki v programu Acrobat X ustrezajo standardoma PDF/X-1a in PDF/X-3, bodo v programu Acrobat privzeto nastavljene
na PDF/XI.
Ko ni skladno Določi, ali naj se datoteka PDF ustvari, če datoteka PostScript ne ustreza standardnim zahtevam.

Nadaljuj Ustvari PDF, tudi če datoteka PostScript ne ustreza zahtevam standarda in te težave zapiše v poročilu.
Prekliči opravilo  Ustvari datoteko PDF samo, če datoteka PostScript ustreza zahtevam in je veljavna.

Prijavi kot napako (Acrobat Pro) Označi datoteko PostScript za nezdružljivo, če je izbrana ena izmed možnosti poročanja in na katerikoli strani
ni polja prirezovanja ali polja slike.
Nastavi PoljeUrejanja na PoljeMedija z zamiki (Acrobat Pro) Izračuna vrednosti polja prirezovanja na osnovi zamikov polja medija ustreznih
strani, če ni določeno niti polje prirezovanja niti polje slike. Polje prirezovanja je vedno enako veliko ali manjše od obkrožajočega polja medija.
Nastavi PoljePrelivanja na PoljeMedija (Acrobat Pro) Uporabi vrednosti polja medija za polje prelivanja, če polje prelivanja ni določeno.
Nastavi PoljePrelivanja na PoljePrirezovanja z zamiki (Acrobat Pro) Izračuna vrednosti za polja prelivanja na osnovi zamikov za polje
prirezovanja ustreznih strani, če polje prelivanja ni določeno. Polje prelivanja je vedno enako veliko ali večje kot vsebovano polje prirezovanja. Ta
možnost uporablja enote, ki so določene na plošči Splošno v pogovornem oknu Nastavitve Adobe PDF.
Ime profila izhodnega namena (Acrobat Pro) Označuje označeni pogoj tiskanja, za katerega je bil pripravljen dokument in je zahtevan za
združljivost s PDF/X. Če v dokumentu ni določeno ime profila izhodnega namena, program Distiller uporabi v tem meniju izbrano vrednost. Če
potek dela zahteva, da je izhodni namen določen v dokumentu, kliknite Brez.
Identifikator izhodnega stanja (Acrobat Pro) Označuje ime sklica, ki je določeno v zapisu imena profila izhodnega namena. Za dodatne
informacije kliknite vprašaj poleg možnosti.
Izhodno stanje (Acrobat Pro) Opisuje nameravani pogoj za tiskanje. Vnos je lahko uporaben za namenjenega prejemnika datoteke PDF. Za
dodatne informacije kliknite vprašaj poleg možnosti.
Registrsko ime (URL) (Acrobat Pro) Označuje spletni naslov za iskanje dodatnih informacij o profilu izhodnega namena. Za imena registra ICC
se naslov URL samodejno vnese. Ime registra je izbirna možnost, vendar je priporočena. Za dodatne informacije kliknite vprašaj poleg možnosti.
Ujet (Acrobat Pro) Označuje stanje prestrezanja v dokumentu. Združljivost s PDF/X zahteva vrednost Resnično ali Neresnično. Če dokument ne
določa prestreženega stanja, je uporabljena tukaj podana vrednost. Če vaš potek dela zahteva določanje prestreženega stanja, izberite Pusti
nedoločeno.

Ravni združljivosti PDF-jev
Pred ustvarjanjem PDF-jev se morate odločiti, katero različico oblike PDF želite uporabiti. Različico oblike PDF lahko spremenite tako, da uporabite
drugo prednastavitev ali izberete možnost združljivosti, ko shranite PDF ali uredite prednastavitev za PDF.

Splošen nasvet: če združljivosti za nazaj ne potrebujete izrecno, uporabite najnovejšo različico (v tem primeru različico 1.7). Najnovejša različica
bo vključevala najnovejše funkcije in možnosti. Če pa ustvarjate dokumente, ki bodo distribuirani širokemu krogu bralcev, izberite Acrobat 5.0 (PDF
1.4) ali Acrobat 6.0 (PDF 1.5), s čimer zagotovite, da si lahko dokument ogledajo in ga natisnejo vsi uporabniki.

Spodnja tabela primerja nekatere možnosti v PDF-jih, ustvarjenih z različnimi nastavitvami združljivosti.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_opi2spec_sl
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Opomba: Acrobat 8.0 in 9.0 prav tako uporabljata PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3) Acrobat 5.0 (PDF 1.4) Acrobat 6.0 (PDF 1.5) Acrobat 7.0 (PDF 1.6) in
Acrobat X (PDF 1.7)

PDF-je lahko odprete s
programoma Acrobat 3.0 in
Acrobat Reader 3.0 ter
novejšimi različicami.

PDF-je lahko odprete s
programoma Acrobat 3.0 in
Acrobat Reader 3.0 ter
novejšimi različicami. Vendar
pa bodo funkcije, lastne
novejšim različicam, izgubljene
ali ne bodo vidne.

Večino PDF-jev lahko odprete
s programoma Acrobat 4.0 in
Acrobat Reader 4.0 ter
novejšimi različicami. Vendar
pa bodo funkcije, lastne
novejšim različicam, izgubljene
ali ne bodo vidne.

Večino PDF-jev lahko odprete
s programoma Acrobat 4.0 in
Acrobat Reader 4.0 ter
novejšimi različicami. Vendar
pa bodo funkcije, lastne
novejšim različicam, izgubljene
ali ne bodo vidne.

Ne morejo vsebovati slik, ki
uporabljajo učinke aktivne
prosojnosti. Pred pretvorbo v
obliko PDF 1.3 morate
izravnati vse prosojnosti.

Podpira uporabo aktivne
prosojnosti na slikah. (funkcija
Acrobat Distiller izravna
prosojnosti.)

Podpira uporabo aktivne
prosojnosti na slikah. (funkcija
Acrobat Distiller izravna
prosojnosti.)

Podpira uporabo aktivne
prosojnosti na slikah. (funkcija
Acrobat Distiller izravna
prosojnosti.)

Plasti niso podprte. Plasti niso podprte. Ohrani plasti pri ustvarjanju
PDF-jev iz programov, ki
podpirajo ustvarjanje
dokumentov PDF s plastmi, kot
so Illustrator CS in novejše
različice ali InDesign CS in
novejše različice.

Ohrani plasti pri ustvarjanju
PDF-jev iz programov, ki
podpirajo ustvarjanje
dokumentov PDF s plastmi, kot
so Illustrator CS in novejše
različice ali InDesign CS in
novejše različice.

Podprt je barvni prostor
DeviceN z 8 barvili.

Podprt je barvni prostor
DeviceN z 8 barvili.

Podprt je barvni prostor
DeviceN z največ 31 barvili.

Podprt je barvni prostor
DeviceN z največ 31 barvili.

Vdelati je mogoče večbajtne
pisave. (Distiller med obdelavo
pretvori pisave.)

Vdelati je mogoče večbajtne
pisave.

Vdelati je mogoče večbajtne
pisave.

Vdelati je mogoče večbajtne
pisave.

Podprta je 40-bitna zaščita
RC4.

Podprta je 128-bitna zaščita
RC4.

Podprta je 128-bitna zaščita
RC4.

Podprti sta 128-bitna zaščita
RC4 in 128-bitna zaščita AES
(napredni standard šifriranja).

Skupna raba nastavitev PDF-jev po meri
Lastne prednastavitve za Adobe PDF lahko shranite in ponovno uporabite. Lastne prednastavitve lahko v obliki kopije končne datoteke tudi
pošljete drugim uporabnikom. Ti uporabniki jih lahko nato dodajo v program Distiller v svojih računalnikih.

Datoteke z nastavitvami PDF-jev imajo pripono .joboptions. Datoteke s prednastavitvami po meri so shranjene na teh mestih.

(Windows XP) Documents and Settings/[uporabniško ime]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Vista/Windows 7) Users/User/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings

(Acrobat Pro za Mac OS) User/[uporabniško ime]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings

 Datoteko z lastnimi nastavitvami PDF-jev v meni dodate tako:

Datoteko .joboptions povlecite v okno programa Distiller.

V programu Acrobat Distiller izberite Nastavitve > Dodaj nastavitve Adobe PDF, poiščite datoteko .joboptions, jo izberite in kliknite Odpri.

Nastavitvena datoteka se prikaže kot izbrana možnost v meniju Privzete nastavitve.

Stiskanje in zmanjševanje ločljivosti slik
Pri pretvorbi datotek PostScript v datoteke PDF lahko stisnete vektorske predmete (npr. besedilo in črtne risbe) in stisnete ter zmanjšate ločljivost
slik. Črtne risbe so opisane z matematičnimi enačbami in so ponavadi ustvarjene s programom za risanje, kot je Adobe Illustrator. Slike - barvne,
enobarvne in sivinske - so opisane kot slikovne slike in ustvarjene s programi, kot je Adobe Photoshop, ali s skeniranjem. Enobarvne slike
vključujejo večino črno-belih ilustracij, ki so ustvarjene s slikarskimi programi, in slike, ki so skenirane z 1-bitno globino.

Ko izvajate zmanjševanje ločljivosti (zmanjšujete število slikovnih pik) se informacije izbrišejo iz slike. V programu Distiller določite metodo
interpolacije - povprečno zmanjševanje ločljivosti, bikubično zmanjševanje ločljivosti ali podvzorčenje, da določite način brisanja slikovnih pik.
Stiskanje in zmanjšanje ločljivosti lahko znatno zmanjša velikost datoteke PDF z malo ali nič manj podrobnosti ali natančnosti, kar je odvisno od
izbranih nastavitev.



Na vrh

Ko program Distiller obdela datoteko, ponavadi uporabi nastavitve stiskanja za vse slike v njej. Posameznim slikam lahko tudi dodelite različne
metode stiskanja in zmanjšanja ločljivosti.

Različne metode stiskanja in zmanjšanja ločljivosti v datoteki PDF
Preden ustvarite datoteko PDF, se lahko različno lotite uporabe različnih možnosti stiskanja in zmanjšanja ločljivosti posameznih slik, ki so
vključene v to datoteko PDF:

Za ponovno vzorčenje in stiskanje obstoječih slikovnih datotek pred uporabo aplikacije Distiller uporabite program Adobe Photoshop. Ko
boste pripravljeni na ustvarjanje datotek PDF v programu Distiller, pazite, da izklopite možnosti za stiskanje in spreminjanje ločljivosti datotek.

Za vsak del dokumenta, ki ga želite drugače obdelati, ustvarite ločene datoteke PostScript in uporabite druge možnosti stiskanja za vsak del.
Nato uporabite program Distiller, da združite datoteke v eno datoteko PDF.

Ko v risarskem programu (kot je Adobe Photoshop) ustvarjate barvne, sivinske in enobarvne slike, ob shranjevanju datotek v tem programu
izberite nastavitve stiskanja in zmanjšanja ločljivosti.

Parametre programa Distiller vstavite pred slike v datoteki PostScript. To tehniko lahko uporabite za ločeno obdelavo posameznih slik v
dokumentu. Ta tehnika je najtežja, ker zahteva znanje programiranja v jeziku PostScript. Za več informacij o uporabi parametrov glejte
dokumentacijo razvojnega kompleta SDK v razvojnem centru Acrobat na spletnem mestu www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_sl (samo
angleščina).

Opomba: Če želite uporabiti vstavljene parametre programa Distiller, na plošči Napredno pogovornega okna Nastavitve Adobe PDF v
programu Distiller izberite Dovoli, da datoteka PostScript preglasi nastavitve Adobe PDF. Ta možnost preglasi nastavitve, ki ste jih izbrali v
pogovornem oknu Adobe PDF.

Metode stiskanja
Distiller uporabi stiskanje ZIP za besedilo in črtne risbe, za barvne in sivinske slike uporabi stiskanje ZIP ali JPEG, za stiskanje enobarvnih slik pa
uporabi stiskanje ZIP, CCITT Skupina 3 ali 4 oz. stiskanje dolžine predvajanja.

Primerne metode stiskanja za različne vrste slik
A. ZIP B. JPEG C. CCITT D. Dolžina predvajanja

Izberete lahko med naslednjimi metodami stiskanja:

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


 

ZIP Dobro deluje pri slikah z velikimi območji z eno barvo ali pri ponavljajočih se vzorcih in pri črno-belih slikah s ponavljajočimi se vzorci.
Program Acrobat podpira samo 8-bitno stiskanje ZIP, ki poteka brez izgube; kar pomeni, da podatki niso odstranjeni zaradi zmanjšanja velikosti
datoteke, zato stiskanje ne vpliva na kakovost slik.
Opomba: Implementacija filtra ZIP v programih Adobe je izpeljana iz paketa ZLIB. Avtorja tega paketa sta Jean-loup Gailly in Mark Adler.
Zahvaljujemo se za njuno velikodušno pomoč.
JPEG Primerno za sivinske ali barvne slike, kot so fotografije z neprekinjenimi toni. Stiskanje JPEG poteka z izgubo, kar pomeni, da odstrani
podatke slike in tako zmanjša njeno kakovost, vendar poskuša zmanjšati velikost datoteke z minimalno izgubo informacij. Ker stiskanje JPEG izloči
podatke, lahko z njim dosežemo veliko manjše velikosti datotek kot s stiskanjem ZIP.
CCITT Na voljo samo za enobarvne bitne slike. Stiskanje CCITT (Consultative Committee on International Telegraphy and Telephony) je primerno
za črno-bele slike in slike, ki so skenirane z 1-bitno globino. Skupina 4 je metoda za splošne namene, ki omogoča dobro stiskanje večine
enobarvnih slik. Skupina 4, ki jo uporablja večina faksov, stiska enobarvne slike vrstico po vrstico.
Dolžina predvajanja Omogoča najboljše rezultate pri slikah, ki vsebujejo velika področja črne ali bele barve.
Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Pretvarjanje spletnih strani v dokumente PDF

Na vrh

Na vrh

Spletne strani in datoteke PDF
Pretvarjanje spletnih strani v datoteke PDF v brskalnikih Internet Explorer, Google Chrome in Firefox (Windows)
Pretvarjanje spletnih strani v dokumente PDF v programu Acrobat
Spreminjanje nastavitev pretvorbe spletnih strani
Možnosti pretvorbe spletne strani

Spletne strani in datoteke PDF
Jedro spletne strani je datoteka, zapisana v jeziku HTML (hypertext markup language). Datoteka HTML navadno vsebuje povezave na druge
datoteke, ki so prikazane na spletni strani ali določajo njen videz in delovanje.

Pretvarjanje spletne strani v dokument PDF zajema datoteko HTML in vse povezane datoteke, na primer slike JPEG, datoteke Adobe FLA,
slogovne liste CSS, besedilne datoteke, slikovne zemljevide in obrazce.

Končni dokument PDF deluje podobno kot izvirna spletna stran. Slike, povezave, slikovni zemljevidi in večina predstavnostnih datotek v dokumentu
PDF je prikazanih in delujejo običajno. (Animirane datoteke GIF so prikazane kot statične slike, ki prikazujejo zadnji okvir v animaciji.)

Hkrati pa dokument PDF deluje tako kot drugi dokumenti PDF. Po njem lahko na primer krmarite z drsnikom ali zaznamki, uporabniki lahko vanj
vnašajo komentarje, dodajate pa lahko tudi varnostne funkcije, polja obrazca in druge funkcije, ki dokument še izboljšajo.

Pri pripravljanju spletnih strani za pretvorbo v PDF upoštevajte naslednje dejavnike, ki vplivajo na to, kako se lotite postopka pretvarjanja:

Koliko želite pretvoriti?

Če želite pretvoriti le izbrani del trenutno odprte spletne strani, uporabite orodje PDFMaker, ki je na voljo v brskalniku Internet Explorer. Če
želite v dokument PDF pretvoriti več ravni ali celotno večstransko spletno mesto, to storite iz Acrobata.

Ali želite iz pretvorjenih spletnih strani ustvariti nov dokument PDF ali jih pripeti obstoječemu dokumentu PDF?

Oboje lahko storite z Acrobatom ali brskalnikom Internet Explorer, vendar za ta opravila uporabite različne gumbe ali ukaze.

Opomba: Če želite spletne strani v kitajskem, japonskem ali korejskem (CJK) jeziku pretvoriti v dokument PDF v sistemu Windows z zahodnimi
območnimi nastavitvami, morate ob namestitvi Acrobata namestiti tudi datoteke za podporo tem jezikom. Priporočeno je tudi, da v nastavitvah
pretvorbe HTML izberete ustrezno kodiranje.

Pretvarjanje spletnih strani v datoteke PDF v brskalnikih Internet Explorer, Google Chrome in
Firefox (Windows)
Program Acrobat namesti orodno vrstico Adobe PDF v brskalnik Internet Explorer (7.0 ali novejša različica), Google Chrome in Firefox (3.5 ali
novejša različica). Z ukazi v tej orodni vrstici lahko trenutno prikazano spletno stran na različne načine pretvorite v dokument PDF. Lahko na
primer pretvorite celotno spletno stran ali le njene dele. Lahko pa tudi ustvarite dokument PDF ali dodate pretvorjeno spletno stran obstoječemu
dokumentu PDF. Orodna vrstica vsebuje tudi ukaze za dejanja po pretvorbi, kot je prilagajanje novega dokumenta PDF e-poštnemu sporočilu ali
tiskanje dokumenta.

Meni v orodni vrstici PDF omogoča enostavno pretvorno in možnosti tiskanja.

Za več informacij si oglejte video Ustvarjanje datotek PDF v spletnem brskalniku.

Spletno stran pretvorite v datoteko PDF
Spletno stran lahko v PDF pretvorite, kot je opisano v nadaljevanju:

1. Pojdite na spletno stran.

http://www.adobe.com/go/lrvid_003_acrx_en


Na vrh

V operacijskem sistemu Windows uporabite Internet Explorer, Firefox ali Chrome.

V operacijskem sistemu Mac uporabite Firefox.

2. Uporabite meni Pretvori v orodni vrstici programa Adobe PDF, da storite eno od naslednjega:

Če želite iz trenutno odprte spletne strani ustvariti dokument PDF, izberite Pretvori spletno stran v PDF. Nato izberite mesto, vnesite ime
datoteke in kliknite Shrani.

Če želite dokument PDF iz trenutno odprte spletne strani dodati drugemu dokumentu PDF, izberite Dodaj spletno stran v obstoječo
datoteko PDF. Nato najdite in izberite obstoječo datoteko PDF in kliknite Shrani.

(Samo Internet Explorer in Firefox) Če želite iz trenutno odprte spletne strani ustvariti dokument PDF in ga natisniti, izberite Natisni
spletno stran. Ko je pretvorba končana in se odpre pogovorno okno Natisni, določite možnosti in kliknite V redu.

(Samo Internet Explorer in Firefox) Če želite iz trenutno odprte spletne strani ustvariti dokument PDF in ga priložiti praznemu e-
poštnemu sporočilu, izberite Pretvori spletno stran in pošlji po e-pošti. Nato izberite mesto in ime datoteke za dokument PDF ter kliknite
Shrani. V e-poštno sporočilo, ki se odpre po pretvorbi, vnesite potrebne informacije.

Za katero koli od teh možnosti izberite Ogled rezultatov Adobe PDF, da se odpre izhodni PDF po pretvorbi.

Opomba: Ko namestite Acrobat, se v podprtih brskalnikih pojavi Adobejeva ikona Ustvari PDF. Če ikone Ustvari PDF ne vidite, storite naslednje:

V brskalniku Internet Explorer izberite Pogled > Orodne vrstice > Adobe PDF

V brskalniku Firefox izberite Firefox > Dodatki > Razširitve in nato omogočite možnost Adobe Acrobat - Crate PDF

V brskalniku Google Chrome izberite meni Prilagajanje > Nastavitve in v podoknu na levi kliknite Razširitve. Omogočite razširitev Adobe
Acrobat - Create PDF.

Pretvarjanje dela spletne strani v datoteko PDF (Internet Explorer in Firefox)
1. Povlecite kazalec, da izberete besedilo in slike na spletni strani.
2. Z desnim miškinim gumbom kliknite izbrano vsebino in izberite nekaj od tega:

Če želite ustvariti novo datoteko PDF izberite možnost Pretvori v datoteko Adobe PDF (Internet Explorer) ali Izbor pretvori v datoteko
Adobe PDF (Firefox) Nato izberite ime in mesto datoteke PDF.

Če želite dodati izbrano vsebino v drugo datoteko PDF, izberite možnost Izbor dodaj v obstoječo datoteko PDF (Firefox). Nato poiščite in
izberite datoteko PDF, ki ji bo dodan izbor.

Pretvorite izbrane dele spletne strani v dokumentu PDF (samo Internet Explorer)
Določene dele spletne strani za pretvorbo lahko izberete z možnostjo Izberi. To možnost lahko uporabite za pretvorbo pomembne vsebine na
spletni strani in izpust neželene vsebine, kot so oglasi.

1. V orodni vrstici Adobe PDF kliknite Izberi .
2. Ko kazalec pomikate po spletni strani, rdeča prekinjena črta označuje dele spletne strani, ki jih lahko izberete. Kliknite področja, ki jih želite

pretvoriti. Izbrani deli se pojavijo v modrih poljih. Če želite preklicati izbor dela, ga znova kliknite.
3. Nadaljujte s pretvorbo kot običajno.
4. Če želite preklicati izbor vseh delov in zapustiti način Izberi, znova kliknite Izberi.

Pretvorite spletno stran s povezavami v datoteko PDF
 Na odprti spletni strani z desno tipko miške kliknite besedilo povezave in izberite nekaj od naslednjega:

Če želite povezano spletno stran dodati obstoječi datoteki PDF, izberite Cilj povezave pripni obstoječemu dokumentu PDF. Nato najdite in
izberite obstoječo datoteko PDF in kliknite Shrani.

Če želite povezano spletno stran pretvoriti v nov dokument PDF, izberite Cilj povezave pretvori v Adobe PDF.

Opomba: Meni, ki ga kliknete z desno miškino tipko, vključuje možnosti Pripni obstoječemu PDF in Pretvori v Adobe PDF. Če izberete katero koli
od teh dveh možnosti, bo pretvorjena trenutno odprta spletna stran in ne izbrana povezava.

Pretvarjanje spletnih strani v dokumente PDF v programu Acrobat
Čeprav lahko odprto spletno stran pretvorite v PDF v brskalniku Internet Explorer, Google Chrome ali Firefox, so na voljo dodatne možnosti, če jo
pretvorite v programu Acrobat. V PDF lahko na primer vključite celo spletno stran ali samo nekaj ravni spletne strani.

Spletno stran pretvorite v datoteko PDF
1. Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz spletne strani.
2. V spletno stran vnesite celotno pot ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko HTML.
3. Če želite spremeniti število ravni spletne strani, ki jo želite pretvoriti, razširite Zajem več ravni. Vnesite število ravni, ki jih želite vključiti, ali

izberite Pridobi celotno stran, če želite vključiti vse ravni spletnega mesta.



Na vrh

Opomba: Nekatera spletna mesta imajo več sto ali celo več tisoč strani. Pretvarjanje velike spletne strani lahko upočasni ali onesposobi
sistem in lahko celo porabi prostor in pomnilnik, ki je na voljo, kar povzroči sesutje sistema. Morda je bolje, da najprej prenesete eno raven
strani in na teh straneh poiščete morebitne povezave, ki jih želite dodatno prenesti.

4. Če je izbrana možnost Dobi samo N ravni, izberite eno ali obe možnosti:
Ostani na isti poti Prenese le tiste spletne strani, ki so podrejene navedenemu spletnemu naslovu.

Ostani v istem strežniku Prenese le tiste spletne strani, ki so shranjene v istem strežniku.

5. Kliknite Nastavitve, po potrebi spremenite izbrane možnosti v pogovornem oknu Nastavitve pretvorbe spletne strani in kliknite V redu.
6. Kliknite Ustvari.

Opomba: Med prenosom strani PDF v računalnik jih lahko pregledujete, vendar jih ne morete spreminjati, dokler se prenos ne konča.
7. Če ste zaprli pogovorno okno Stanje prenosa, izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Spletni zajem > Postavi pogovorna okna stanja v

ospredje za ponoven ogled pogovornega okna.

Nove zahteve lahko dodate, še preden je pretvarjanje končano. Med pretvarjanjem lahko v datoteko PDF pretvorite drug stran, ki se doda v
čakalno vrsto. Število zahtev v čakalni vrsti je vidno v polju Čakajoči pogovori v pogovornem oknu Stanje prenosa.

Obstoječi datoteki PDF dodajte spletno stran brez povezav
S tem postopkom priložite strani datoteki PDF, v katero je mogoče pisati. Če je izvirna datoteka PDF samo za branje, bo namesto dodajanja novih
strani obstoječi datoteki ustvarjena nova.

1. Odprite obstoječo datoteko PDF v Acrobatu (tisto, ki ji želite priložiti spletno stran).
2. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Spletni zajem > Dodaj v PDF s spletne strani.
3. Vnesite naslov spletne strani, ki jo želite priložiti, izberite možnosti, kot je opisano pri pretvorbi spletnih strani v datoteko PDF, in kliknite

Ustvari.

Obstoječi datoteki PDF dodajte spletno stran s povezavami
1. Odprite pretvorjeno datoteko PDF v Acrobatu. Po potrebi se pomaknite na stran, ki vsebuje povezave na strani, ki jih želite dodati.
2. Naredite nekaj od tega:

Z desno miškino tipko kliknite spletno povezavo in izberite Dodaj dokumentu.

Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Spletni zajem > Ogled spletnih povezav. V pogovornem oknu so prikazane vse povezave na
trenutni strani ali na označenih straneh z zaznamki. Izberite povezane strani, ki jih želite dodati. Če je treba, kliknite Lastnosti, da določite
možnosti prenosa v računalnik, in kliknite Prenesi.

Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Spletni zajem > Dodaj vse povezave na strani.

Opomba: Po pretvorbi vseh strani se povezave do njih spremenijo v notranje povezave. Ko te kliknete, se namesto izvirne strani HTML
v internetu odpre stran v datoteki PDF.

Pretvorite spletno stran s povezavami v datoteko PDF
1. Odprite pretvorjeno datoteko PDF v Acrobatu. Po potrebi se pomaknite na stran, ki vsebuje spletno povezavo, ki jo želite pretvoriti.
2. Z desno miškino tipko kliknite spletno povezavo in izberite Odpri spletno povezavo kot nov dokument.

Opomba: V operacijskem sistemu Windows lahko s podobnim klikom z desno tipko miške pretvorite tudi stran s povezavami s spletne strani, ki je
prikazana v brskalniku Internet Explorer, Google Chrome ali Firefox.

Kopirajte naslov URL spletne povezave
S tem postopkom kopirate pot do spletne povezave v odložišče in jo pozneje uporabite za druge namene.

1. Odprite pretvorjeno datoteko PDF v Acrobatu. Po potrebi se pomaknite na stran, ki vsebuje povezave na strani, ki jih želite kopirati.
2. Z desno miškino tipko kliknite spletno povezavo in izberite Kopiraj mesto povezave.

Spreminjanje nastavitev pretvorbe spletnih strani
Nastavitve pretvorbe spletnih strani v datoteke PDF veljajo za postopek pretvorbe. Spremembe nastavitev ne vplivajo na obstoječe datoteke PDF.

1. Naredite nekaj od tega:

V brskalniku Internet Explorer ali Firefoxu v orodni vrstici Adobe PDF izberite Pretvori > Lastnosti.

V programu Acrobat izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz spletne strani in kliknite Nastavitve.

2. Na zavihku Splošno v razdelkih Nastavitve pretvorbe in Nastavitve PDF izberite želene možnosti. Kliknite gumb Nastavitve, da si ogledate
dodatne možnosti za izbrano vrsto datoteke.

3. Na zavihku Postavitev strani po potrebi izberite možnosti za velikost strani, usmerjenost in merila.



 

Na vrhMožnosti pretvorbe spletne strani
Pogovorno okno Nastavitve pretvorbe spletne strani je na voljo le v programih Internet Explorer, Google Chrome, Firefox in Acrobat.

Zavihek Splošno
Nastavitve pretvorbe Določa nastavitve pretvorbe za HTML in besedilo. Izberite vrsto datoteke in kliknite Nastavitve za izbiro lastnosti pisave in
drugih značilnosti.
Ustvari zaznamke Ustvari označeni zaznamek za vsako pretvorjeno spletno stran in za ime zaznamka uporabi naslov strani (element HTML z
oznako Title). Če stran nima določenega naslova, se kot ime zaznamka uporabi njen spletni naslov.
Ustvari oznake PDF V dokumentu PDF shrani strukturo, ki ustreza strukturi HTML spletnih strani. Ta struktura omogoča ustvariti označene
zaznamke za odstavke, sezname elementov in druge predmete, ki uporabljajo elemente HTML.
Postavitev glav in nog na novi strani Na vsako stran doda glavo in nogo. Glava prikazuje naslov spletne strani, če ga na voljo, ter URL spletne
strani ali pot do datoteke. Noga prikazuje URL spletne strani ali pot do datoteke ter datum in čas prenosa.

Zavihek Postavitev strani
Možnosti Postavitve strani določajo izbiro velikosti strani ter možnosti za širino, višino, mere robov in usmerjenost strani.

Možnosti prilagajanja velikosti so naslednje:

Prilagajanje široke vsebine za prilagoditev strani Po potrebi prilagodi mere vsebine strani, tako da se ta prilagaja širini strani. Če ta možnost ni
izbrana, se velikost papirja po potrebi prilagodi vsebini strani.
Preklopi na ležeče, če je razmerje manjše kot: Spremeni usmerjenost strani v ležečo, če je nova različica strani manjša od določenega odstotka
izvirne velikosti. Možnost je na voljo le, če ste izbrali pokončno usmerjenost.

Nastavitve pretvorbe HTML
To pogovorno okno se odpre, če v pogovornem oknu Nastavitve pretvorbespletne strani na zavihku Splošno izberete HTML in kliknete gumb
Nastavitve.

Privzeto Kodiranje Omogoča določiti naslednje možnosti:

Privzeto kodiranje  Nastavi vhodno kodiranje besedila datoteke iz menija operacijskih sistemov in abeced.
Vedno Prezre kodiranje, ki ga določa izvorna datoteka HTML, in uporabi izbor pri možnosti Privzeto kodiranje.
Ko stran ne določi kodiranja  Uporabi izbor v možnosti Privzeto kodiranje samo, če izvorna datoteka HTML ne določa vrste kodiranja.

Nastavitve pisave, ki se nanašajo na jezik Uporabite te nastavitve za spremembo jezikovnega skripta, tipografije telesa besedila in velikost
osnovne tipografije.
Privzete barve Nastavi privzete barve za besedilo, ozadja strani in spletne povezave. Kliknite gumb barve, da odprete paleto, in izberite barvo. Če
želite te barve uporabiti v dokumentu PDF, izberite Vsili te nastavitve za vse strani. Če počistite to možnost, so privzete barve uporabljene samo
za strani, ki nimajo določene barvne sheme.
Večpredstavnostna vsebina Določite, če želite onemogočiti zajem večpredstavnosti, vdelati večpredstavnostne datoteke, kjer je to mogoče, ali
povezati večpredstavnostne datoteke (na primer SWF) z URL.
Ohrani ozadje strani Določa, ali bodo v ozadju strani prikazane barve in slike v obliki ploščic ter v celicah tabele barve. Če možnosti niso izbrane,
se bodo pretvorjene spletne strani morda na videz razlikovale od tistih v spletnem brskalniku, vendar jih bo lažje brati, ko jih boste natisnili.
Pretvori slike V končno datoteko PDF vključi slike.
Podčrtaj povezave Podčrta besedilne spletne povezave na straneh.
Razširi bloke, po katerih se je mogoče premikati Razširi bloke, po katerih se je mogoče premikati, da bo pretvorjeni PDF zajemal vse
informacije.

Nastavitve besedila
Vhodno kodiranje Nastavi vhodno kodiranje besedila za datoteko.
Nastavitve pisave, ki se nanašajo na jezik Uporabite te nastavitve za spremembo jezikovnega skripta, tipografije telesa besedila in velikost
osnovne tipografije.
Privzete barve Nastavi privzete barve za besedilo in ozadja strani. Kliknite gumb barve, da odprete paleto, in izberite barvo.
Prelom vrstic na robu Ko besedilo doseže rob besedila na strani, vstavi mehki prehod na začetek vrstice.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Pregled programa Acrobat Distiller
Upravljanje čakalne vrste za pretvorbo
Nastavitve programa Distiller
Smernice za ustvarjanje datotek PostScript
O spremljanih mapah (Acrobat Pro)
Nastavitev spremljanih map (Acrobat Pro)

Pregled programa Acrobat Distiller
V aplikaciji Acrobat Distiller lahko izberete nastavitve za pretvorbo dokumentov v datoteke PDF, varnostne možnosti in informacije o pisavah. Okno
programa Acrobat Distiller lahko uporabite za nadzor opravil, ki ste jih nanizali za pretvorbo v datoteke PDF.

Glavno okno programa Acrobat Distiller (Windows)
A. Meniji B. Nastavitvene datoteke za Adobe PDF C. Datoteke v čakalni vrsti opravil D. Neuspelo opravilo E. Kontekstni meni F. Okno
stanja

Za samodejno pretvorbo datotek PostScript v programu Acrobat Pro nastavite spremljano mapo v programu Distiller.

Če želite v programu Acrobat Pro zagnati program Acrobat Distiller, izberite Orodja > Izdelava natisa > Acrobat Distiller.

Če želite Acrobat Distiller zagnati v programu Acrobat Standard, v meniju Start izberite Adobe Acrobat Distiller X.

Upravljanje čakalne vrste za pretvorbo
Distiller omogoča postavitev datotek PostScript, ki ste jih ustvarili v avtorskih programih, v čakalno vrsto in nadzor nad njimi med postopkom
pretvorbe v datoteko PDF.

Postavitev datoteke PostScript v čakalno vrsto
1. V pojavnem meniju Privzete nastavitve programa Distiller izberite datoteko z nastavitvami Adobe PDF.
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2. (Izbirno) Izberite Nastavitve > Varnost in izberite raven šifriranja.
3. Odprite datoteko PostScript in začnite s postopkom pretvorbe z uporabo ene od metod:

Izberite Datoteka > Odpri, izberite datoteko PostScript in kliknite Odpri.

Eno ali več datotek PostScript povlecite z namizja v okno Acrobat Distiller.

Za pregled čakalne vrste pred pretvorbo kliknite Premor in šele nato izvedite 3. korak.

Sprememba čakalne vrste med obdelavo
Naredite nekaj od tega:

Za začasno prekinitev obdelave trenutnega opravila kliknite Premor.
Za nadaljevanje obdelave trenutnega opravila kliknite Nadaljuj.
Za brisanje datotek iz čakalne vrste kliknite Prekliči opravilo. Ukaz Prekliči opravilo iz čakalne vrste izbriše vse datoteke, ki se še niso
uspešno dokončale. Ali (samo v sistemu Windows) izberite posamezne datoteke v čakalni vrsti opravila, jih kliknite z desno miškino tipko in
izberite Prekliči opravila, da izbrišete samo izbrane datoteke.
(samo v operacijskem sistemu Windows) Za odpiranje mape izbranih datotek z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite
Razišči.
(samo v operacijskem sistemu Windows) Za odpiranje izbrane datoteke PDF v programu Acrobat, Reader ali v brskalniku z desno miškino
tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Ogled. Ali dvokliknite datoteko PDF, da jo odprete v programu Acrobat.

Shranjevanje zgodovine čakalne vrste opravil (Windows)
 Z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Shrani seznam.

Distiller shrani zgodovino in jo odpre kot datoteko PDF.

Čiščenje čakalne vrste
Iz seznama odstranite vse začasno prekinjene in uspešno pretvorjene datoteke:

(Windows) Z desno miškino tipko kliknite čakalno vrsto opravil in izberite Počisti zgodovino.
(Mac OS) Nad čakalno vrsto kliknite gumb Počisti seznam.

Nastavitve programa Distiller
Nastavitve programa Distiller uravnavajo globalne nastavitve programa Distiller. Nastavitve programa Distiller nastavite tako, da izberete Datoteka
> Nastavitve (Windows) ali Distiller > Nastavitve (Mac OS).

Opozori, kadar Spremljane mape niso na voljo (Acrobat Pro) Vrne sporočilo, če spremljana mapa ni več na voljo ali je ni mogoče najti.
(Windows) Obvesti, ko je mapa TEMP v programu Windows skoraj polna Opozori vas, če je razpoložljivi prostor na disku manjši od 1 MB.
Zahtevani prostor na trdem disku je pogosto dvojne velikosti datoteke PostScript v obdelavi.
Vprašaj po cilju datoteke PDF Omogoča določanje imena in mesta za datoteke pri uporabi funkcije povleci in spusti ali ukaza Natisni.
Zahtevaj zamenjavo obstoječe datoteke PDF Opozori vas, preden prepišete obstoječo datoteko PDF.
Ogled datoteke PDF s pomočjo programa Distiller Samodejno odpre pretvorjeno datoteko PDF.
Izbriši dnevniške datoteke za uspešna opravila Ustvari dnevniško datoteko (z imenom messages.log) le, če se pri interpretaciji datoteke
PostScript ustvarijo sporočila ali če pride do napake v orodju PostScript. (Ob neuspelih opravilih pa se dnevniške datoteke ustvarijo vedno.)

Smernice za ustvarjanje datotek PostScript
Če želite natančno nastaviti ustvarjanje datoteke PDF s parametri programa Distiller ali operatorji Pdfmark, najprej ustvarite datoteko PostScript in
jo nato pretvorite v datoteko PDF. Za več informacij o razvojnem kompletu Adobe Acrobat XI SDK obiščite spletno stran Razvojnega centra
Acrobat www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_sl (samo angleščina)

V avtorskih programih, kot je Adobe InDesign, uporabite ukaz Natisni in tiskalnik Adobe PDF, da datoteko pretvorite v obliko PostScript. Pogovorna
okna za tiskanje se lahko razlikujejo pri različnih programih. Za navodila za ustvarjanje datoteke PostScript iz določenega programa si oglejte
njeno dokumentacijo.

Pri ustvarjanju datotek PostScript upoštevajte naslednje smernice:

Če je mogoče, uporabite jezik PostScript stopnje 3, da izkoristite napredne funkcije jezika PostScript.

Za tiskalnik PostScript uporabite tiskalnik Adobe PDF.

(Windows) Pošiljanje pisav, ki so uporabljene v dokumentu.

Datoteko PostScript poimenujte enako kot izvirni dokument, vendar s končnico .ps. (Nekateri programi uporabljajo končnico .prn.)

Uporabite barvo in velikosti strani po meri, ki so na voljo v datoteki PPD programa Acrobat Distiller. Ostale datoteke PPD lahko povzročijo
nepravilne barve, pisave ali velikosti strani v datoteki PDF.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_sl
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Pošljite datoteke PostScript kot 8-bitne dvojiške podatke, ko uporabljate FTP za prenos datotek med računalniki, zlasti če so platforme
drugačne. To dejanje prepreči pretvarjanje pomikov v novo vrsto v prehode na začetek vrstice in obratno.

O spremljanih mapah (Acrobat Pro)
Program Distiller lahko konfigurirate za iskanje datotek v določenih mapah, ki so imenovane spremljane mape. Program Distiller lahko nadzoruje
do 100 spremljanih map. Ko program Distiller v mapi ali spremljani mapi najde datoteko PostScript, jo pretvori v datoteko PDF in nato novo
datoteko (in ponavadi tudi datoteko PostScript ter ustrezno dnevniško datoteko) premakne v izhodno mapo. Spremljana mapa ima lahko lastne
nastavitve Adobe PDF in varnostne nastavitve, ki veljajo za vse datoteke, obdelane v tej mapi. Varnostne nastavitve spremljane mape imajo
prednost pred varnostnimi nastavitvami programa Distiller. Na primer, programa Distiller ne pretvori datoteke PostScript v spremljani mapi, če ima
datoteka dovoljenje samo za branje.

(Windows) Posamezni uporabniki imajo enolične nastavitve in lastnosti. V datotečnem sistemu, ki ni NTFS, imajo vsi uporabniki sistema dostop za
branje in pisanje v datoteke z nastavitvami po meri, ki so shranjene v tej mapi z nastavitvami. V sistemu NTFS imajo dostop za branje in pisanje v
datoteke samo uporabniki, ki so jih ustvarili. Datoteke z nastavitvami, ki jih ustvarijo drugi uporabniki, so na voljo samo za branje. (Privzete
nastavitvene datoteke, ki so nameščene s programom Adobe Acrobat Distiller, so na voljo samo za branje in so skrite.)

(Mac OS) Uporabnikove nastavitve programa Distiller običajno niso na voljo ostalim uporabnikom. Ustvarjalec mape mora nastaviti ustrezna
dovoljenja za vhodne in izhodne mape, če želi spremljano mapo dati v skupno rabo drugim uporabnikom. Skupna raba uporabnikom omogoča
kopiranje datotek v vhodno mapo in iz izhodne mape. Ustvarjalec datoteke mora biti prijavljen v sistem in imeti mora zagnan program Distiller.
Ostali uporabniki se morajo oddaljeno prijaviti za dostop do spremljane mape v živo, nato morajo dati svoje datoteke v obdelavo.

Pomembno: Spremljanih map ne morete nastaviti kot spletno storitev za druge uporabnike. Vsak uporabnik, ki ustvarja PDF-je, mora imeti
licenco za Acrobat Pro.

Nastavitev spremljanih map (Acrobat Pro)
1. V programu Acrobat Distiller izberite Nastavitve > Spremljane mape.
2. Kliknite Dodaj mapo in izberite ciljno mapo. Distiller v ciljni mapi samodejno ustvari vhodno in izhodno mapo. Vhodne in izhodne mape lahko

postavite na vse ravni diskovnega pogona.
3. Če želite določiti varnostne možnosti za mapo, jo izberite in kliknite Urejanje varnosti. Kliknite V redu za vrnitev v pogovorno okno

Spremljane mape.
Opomba: Imenom map, za katere je nastavljena varnost, je pripeta ikona za varnost. Če želite vrniti izvirne možnosti za mapo, ki so izbrane
v oknu programa Distiller, izberite mapo in kliknite Počisti varnost.

4. Nastavitev pretvorbe v obliko Adobe PDF za mape:

Za urejanje nastavitev za Adobe PDF, ki bodo uporabljene za mapo, izberite mapo, kliknite Uredi nastavitve in uredite nastavitve Adobe
PDF. Za shranjevanje nastavitev v spremljano mapo z imenom folder.joboptions kliknite V redu.

Za uporabo drugega nabora možnosti za Adobe PDF izberite mapo in kliknite Naloži nastavitve. Uporabite eno izmed nastavitev, ki ste jo
določili, imenovali in shranili, in kliknite V redu.

5. Nastavitev možnosti za upravljanje obdelave datotek:

Vnesite število sekund, da določite pogostost pregledovanja map. Vnesete lahko številko do 9999. (Na primer, 120 pomeni 2 minuti,
9999 pa pomeni približno 2 uri in 45 minut.)

Izberite, kaj naj se zgodi z datoteko PostScript po obdelavi. Datoteko je mogoče prenesti v izhodno mapo skupaj z datoteko PDF ali pa jo
izbrisati. V izhodno mapo se samodejno kopira tudi dnevniška datoteka.

Za brisanje datotek PDF po določenem času vnesite število dni - do 999. S to možnostjo se izbrišejo tudi datoteke PostScript in
dnevniške datoteke, če ste izbrali brisanje teh datotek.

6. Če želite odstraniti mapo, jo izberite in kliknite Odstrani mapo. Preden odstranite mapo, zagotovite, da je program Distiller dokončal obdelavo
datotek v njej.
Opomba: Ko odstranite spremljano mapo, program Distiller ne izbriše vhodnih in izhodnih map, njihove vsebine ali datoteke
folder.joboptions. Če je treba, te datoteke izbrišite ročno.

Več tem pomoči
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Kateri je najboljši način ustvarjanja datotek PDF?
Načini ustvarjanja dokumentov PDF glede na vrsto datoteke
Usklajevanje velikosti in kakovosti datotek PDF

Kateri je najboljši način ustvarjanja datotek PDF?
Datoteko PDF lahko ustvarite tako, da druge dokumente in vire pretvorite v obliko PDF (Portable Document Format). Običajno lahko izbirate med
več načini ustvarjanja datoteke PDF, odvisno od izvirne vrste datoteke in vaših zahtev za datoteko PDF.

Datoteke PDF lahko na primer ustvarite iz dokumentov, natisnjenih na papir, dokumentov Microsoft Word, datotek InDesign® in digitalnih slik. Za
različne vrste virov so na voljo različna orodja za pretvorbo v obliko PDF. V številnih programih lahko dokumente PDF ustvarite tako, da v
pogovornem oknu Tiskanje izberete tiskalnik Adobe PDF.

Če je dokument, ki ga želite pretvoriti, že odprt v programu, s katerim je bil ustvarjen (na primer preglednica, ki je odprta v Excelu), ga običajno
lahko pretvorite v obliko PDF, ne da bi morali odpreti program Adobe® Acrobat® XI. Če je Acrobat že odprt, vam ni treba odpreti programa, v
katerem je bila datoteka ustvarjena, da bi jo pretvorili v obliko PDF.

Pri vsaki datoteki PDF je treba vzpostaviti ustrezno ravnotežje med učinkovitostjo (majhna datoteka) in kakovostjo (ločljivost in barve). Če je to
ravnotežje ključnega pomena, je najbolje uporabiti način, pri katerem lahko izbirate med različnimi možnostmi pretvorbe.

Za ustvarjanje dokumentov PDF lahko na primer povlečete datoteke na Acrobatovo ikono. V tem primeru program Acrobat uporabi nazadnje
uporabljene nastavitve pretvorbe, ne da bi omogočil dostop do teh nastavitev. Če želite večji nadzor nad postopkom, uporabite drugo metodo.

Dodatni viri

Adobe PDF za ustvarjalne poteke dela: www.adobe.com/designcenter/creativesuite/articles/cs3ip_pdfworkflows.pdf.

Forum skupnosti uporabnikov Acrobata: acrobatusers.com/forum/pdf-creation.

Načini ustvarjanja dokumentov PDF glede na vrsto datoteke
Na spodnjem seznamu najdete načine pretvorb, ki jih lahko uporabite za posamezno vrsto datoteke.

Večina datotek
Te načine lahko uporabite za dokumente in slike v skoraj vseh oblikah zapisa.

Meni Ustvari V Acrobatu, tako da izberete PDF iz datoteke.
Tiskalnik Adobe PDF V večini programov v pogovornem oknu Tiskanje.
Z metodo povleci in spusti Na namizju ali v mapi.
Kontekstni meni Na namizju ali v mapi, tako da jo kliknete z desno miškino tipko.

Papirnati dokumenti
Potrebujete skener in izvod dokumenta na papirju.

Meni Ustvari V Acrobatu, tako da izberete PDF iz skenerja. Če je bil dokument že prej skeniran, izberite PDF iz datoteke.

Dokumenti zbirke Microsoft Office
PDFMaker (samo Windows) V programu, s katerim je bil dokument ustvarjen, v orodni vrstici Acrobat PDFMaker in v meniju Adobe PDF. Za
programe zbirke Microsoft Office 2007 ali novejše, na traku Acrobat ali Adobe PDF.
Shrani kotAdobe PDF (Mac OS) V avtorskem programu izberite Datoteka > Tiskanje > PDF > Adobe PDF.
Tiskalnik Adobe PDF (samo Windows) V programu, s katerim je bil dokument ustvarjen, v pogovornem oknu Tiskanje.
Z metodo povleci in spusti Na namizju ali v mapi.
Kontekstni meni (samo Windows) Na namizju ali v mapi, tako da jo kliknete z desno miškino tipko.

E-poštna sporočila
PDFMaker (samo Windows) V programih Microsoft Outlook ali Lotus Notes, tako da kliknete gumbe orodne vrstice Acrobat PDFMaker. Lahko pa
izberete ukaze v meniju Adobe PDF (Outlook) ali v meniju Dejanja (Lotus Notes).
Tiskalnik Adobe PDF (samo Windows) V e-poštnem programu, v pogovornem oknu Tiskanje. Ustvari dokument PDF (ne portfelja PDF).

http://www.adobe.com/designcenter/creativesuite/articles/cs3ip_pdfworkflows.pdf
http://acrobatusers.com/forum/pdf-creation
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Kontekstni meni (Outlook 2007 ali novejši) V mapi za e-poštna sporočila ali zbirko sporočil, tako da jo kliknete z desno miškino tipko.

Spletne strani
Meni Ustvari V Acrobatu, tako da izberete PDF iz spletne strani.
PDFMaker (samo Windows) V brskalniku Internet Explorer, Google Chrome ali Firefox ali v programu za izdelavo spletnih strani, ki podpira
PDFMaker, na primer Word. V orodni vrstici Acrobat PDFMaker in v meniju Adobe PDF.
Tiskalnik Adobe PDF (Windows 7) V spletnem brskalniku ali pri urejanju v programu za izdelavo spletnih strani, kot je na primer Word; v
pogovornem oknu Tiskanje.
Z metodo povleci in spusti Na namizju ali v mapi, tako da povlečete datoteko HTML.
Kontekstni meni (datoteke HTML) Na namizju ali v mapi, tako da z desno miškino tipko kliknete datoteko HTML.

Vsebina, kopirana v odložišče
Meni Ustvari V Acrobatu, tako da izberete PDF iz odložišča.

Datoteke programa AutoCAD (Acrobat Pro le za Windows)
Meni Ustvari V Acrobatu, tako da izberete PDF iz datoteke.
PDFMaker V programu AutoCAD, v orodni vrstici Acrobat PDFMaker ali v meniju Adobe PDF.
Tiskalnik Adobe PDF V programu AutoCAD v pogovornem oknu Tiskanje.
Z metodo povleci in spusti Na namizju ali v mapi.
Kontekstni meni Na namizju ali v mapi, tako da jo kliknete z desno miškino tipko.

Datoteke PostScript/EPS
Z metodo povleci in spusti Na namizju ali v mapi, tako da jo povlečete na ikono Acrobat Distiller ali v okno Acrobat Distiller®.
Dvojni klik (samo datoteke PostScript®) Na namizju ali v mapi.
Ukaz Odpri V programu Acrobat Distiller v meniju Datoteka.
Meni Ustvari V Acrobatu, tako da izberete PDF iz datoteke.
Kontekstni meni Na namizju ali v mapi, tako da jo kliknete z desno miškino tipko.

Datoteke 3D (Acrobat Pro)
Meni Ustvari V programu Acrobat Pro, tako da izberete PDF iz datoteke.
Z metodo povleci in spusti Na namizju ali v mapi.

Diaprojekcije programa Adobe Presenter
Adobe PDF V programu Microsoft PowerPoint izberite Adobe Presenter > Objavi.

Usklajevanje velikosti in kakovosti datotek PDF
Izberete lahko različne nastavitve in tako zagotovite, da datoteka PDF vsebuje najboljšo kombinacijo velikosti datoteke, ločljivosti, skladnosti z
različnimi standardi in drugimi dejavniki. Katere nastavitve izberete, je odvisno od tega od namena dokumenta PDF. Če ga nameravate na primer
uporabiti za kakovostno tiskanje v reklamne namene, bodo nastavitve drugačne, kot če je dokument namenjen ogledovanju na računalniškem
zaslonu ali internetnemu prenosu.

Ko izberete nastavitve, te veljajo v programih PDFMaker, Acrobat in Acrobat Distiller. Nekatere nastavitve so omejene na določene okoliščine ali
vrste datotek. Možnosti PDFMakerja se v različnih programih zbirke Microsoft Office lahko razlikujejo.

Če si želite delo olajšati, lahko v Acrobatu izberete vnaprejšnje nastavitve za pretvorbo. Ustvarite, shranite in znova uporabite lahko tudi nastavitve
po meri, ki povsem ustrezajo vašim namenom.

Za skenirane dokumente lahko izbirate med samodejnim zaznavanjem barvnega načina ali več prednastavitvami za skeniranje, ki so optimizirane
za skeniranje črno-belih ali barvnih dokumentov in slik. Te prednastavitve lahko spremenite ali uporabite lastne prednastavitve za skeniranje po
meri.

Več tem pomoči
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Vdelava in nadomeščanje pisave
Dostopanje in vdelava pisave s programom Distiller
Predogled datotek PDF brez lokalnih pisav
Iskanje imen pisav PostScript

Vdelava in nadomeščanje pisave
Pisavo je mogoče vdelati, samo če jo je njen ponudnik opremil z nastavitvijo, ki dovoljuje njeno vdelavo. Vdelava preprečuje nadomeščanje pisave,
ko uporabnik prebira ali tiska datoteko, in zagotavlja, da bralci vidijo besedilo v izvirni pisavi. Vdelava le nekoliko poveča velikost datoteke, razen
če so v dokumentu uporabljene pisave CID, oblika pisave, ki se običajno uporablja pri azijski jezikih. V programu Acrobat ali kadar izvažate
dokument InDesign v dokument PDF lahko vdelate ali nadomeščate pisave.

Vdelate lahko celotno pisavo ali samo podnabor znakov, ki so uporabljeni v datoteki. Podnabor zagotavlja, da bodo z ustvarjanjem imena pisave
po meri vaše pisave in njihove velikosti uporabljene pri tiskanju. Tako lahko na primer ponudnik storitev za ogledovanje in tiskanje vedno uporablja
vašo različico Adobe Garamond® in ne različice vašega ponudnika storitev. Pisave vrste 1 in TrueType je mogoče vdelati, če so vključene v
datoteko PostScript ali so na voljo na eni izmed lokacij pisav, ki jih nadzoruje Distiller in niso onemogočene za vdelavo.

Če pisave zaradi nastavitve ponudnika pisave ni mogoče vdelati in dokument PDF odpre ali natisne uporabnik, ki nima dostopa do izvorne pisave,
se tipografija mnogovrstnih matric začasno nadomesti: AdobeSerifMM za manjkajočo pisavo serif in AdobeSansMM za manjkajočo pisavo brez
serifov.

Tipografija mnogovrstnih matric se lahko prilagodi z raztezanjem ali krčenjem in tako zagotovi, da se ohranijo prelomi vrstic in strani v izvornem
dokumentu. Nadomestna pisava ne more vedno posnemati izvornih znakov, še posebej, če znaki niso običajni, kot je to pri tipografijah skript.

Opomba: Za besedila v azijskih jezikih program Acrobat uporablja pisave iz kompleta azijskih jezikov ali podobnih pisav, nameščenih v
uporabniškem sistemu. Pisav nekaterih jezikov ali z neznanim kodiranjem ni mogoče nadomestiti; v tem primeru je besedilo v datoteki prikazano v
oznakah.

Če znaki niso običajni (levo), se nadomestna pisava ne bo ujemala (desno).

Če imate pri kopiranju in lepljenju besedila iz dokumentov PDF težave, najprej preverite, ali je pisava, s katero imate težave, vdelana (Datoteka
> Lastnosti > zavihek Pisave). Če je pisava vdelana, poskusite spremeniti mesto, kjer je pisava vdelana, namesto da jo pošljete v datoteki
PostScript. Ustvarite dokument PDF in ne vdelajte te pisave. Nato odprite dokument PDF v programu Acrobat in vdelajte pisavo s preverjanjem
pred tiskom.

Dostopanje in vdelava pisave s programom Distiller
Distiller potrebuje dostop do pisav v datoteki za vstavljanje ustreznih informacij v datoteko PDF pri pretvorbi datoteke PostScript v datoteko PDF.
Distiller v datoteki PostScript najprej poišče pisave Type 1, TrueType in OpenType. Če pisava ni vdelana v datoteko PostScript, Distiller išče
dodatne mape s pisavami. Distiller išče v programu Windows poišče te mape s pisavami:

/Resource/Font v mapi Acrobat

/Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

Distiller išče naslednje datoteke s pisavami v sistemu Mac OS:

/Resource/Font v mapi Acrobat

/Uporabniki/[ime uporabnika]/Knjižnica/Pisave

/Library/Fonts

/System/Library/Fonts

Namestitev programa Acrobat vključuje tudi različice s samo širino za mnoge kitajske, japonske in korejske pisave, zato lahko Distiller
dostopa do teh pisav. Zagotovite, da so pisave na voljo v računalniku. (V operacijskem sistemu Windows pri namestitvi Acrobata izberite
Popolno ali Po meri in v kategoriji Ogled datotek Adobe PDF izberite Podpora za azijske jezike. V operacijskem sistemu Mac OS se te pisave



 

Na vrh

Na vrh

namestijo samodejno.)

Za informacije o vključevanju pisav v datoteko PostScript si oglejte dokumentacijo programa in gonilnik tiskalnika, ki ju uporabljate za
ustvarjanje datotek PostScript.

Opomba: Distiller ne podpira pisav Type 32.

Če želite, da Distiller preišče druge mape s pisavo, v programu Acrobat Distiller izberite Nastavitve > Mesta pisav. Nato v pogovornem oknu
kliknite Dodaj, da dodate mapo s pisavami. Za izključevanje pisav TrueType, ki imajo isto ime, kot pisava v zbirki pisav PostScript 3, izberite Prezri
različice TrueType standardnih pisav PostScript.
Opomba: Če želite programu Distiller omogočiti dostop do mape s pisavami, ki je premaknjena, uporabite to pogovorno okno za odstranjevanje
mape, ki je navedena na starem mestu in dodajanje na novo mesto.

Predogled datotek PDF brez lokalnih pisav
Ustvarite lahko natisljiv predogled dokumenta, ki zamenja privzete pisave za vsa besedila, ki so oblikovana v pisavah, ki so na voljo na vašem
računalniku, vendar niso vdelane v dokument PDF. Ta predogled vam lahko pomaga pri odločitvi o vdelavi lokalnih pisav v dokument PDF, da
dosežete želeni videz dokumenta.

 V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Prikaz strani in prekličite možnost Uporabi lokalne pisave.
Opomba: Če pisave ni mogoče zamenjati, se besedilo pojavi v oznakah, program Acrobat pa prikaže sporočilo o napaki.

Iskanje imen pisav PostScript
Za ročni vnos pisave na plošči Pisave pogovornega okna Nastavitve Adobe PDF uporabite dokument PDF in najdite natančno ime pisave.

1. Za ustvarjanje enostranskega dokumenta s pisavo uporabite katerikoli program.
2. Iz dokumenta ustvarite dokument PDF.
3. V programu Acrobat odprite datoteko PDF in izberite Datoteka > Lastnosti > Pisave.
4. Zapišite ime pisave in uporabite točno ime, velike/male črke in oznake v imenu, kot je prikazano v pogovornem oknu Informacije o pisavi.
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Ustvarjanje datoteke PDF s tiskanjem v datoteko
Nastavitve tiskanja datotek Adobe PDF (Windows)
Nastavitve lastnosti tiskalnika Adobe PDF (Windows)
Ustvarjanje in uporaba velikosti strani po meri

Ustvarjanje datoteke PDF s tiskanjem v datoteko
V številnih avtorskih aplikacijah lahko z ukazom Natisni in tiskalnikom Adobe PDF datoteko pretvorite v obliko PDF. Izvirni dokument se pretvori v
obliko PostScript in je posredovan Distillerju, ki ga pretvori v obliko PDF, ne da bi morali slednjega zagnati ročno. Pri pretvorbi datoteke se
uporabijo trenutne nastavitve za Distiller in Adobe PDF. Če strani niso standardne velikosti, ustvarite velikost po meri.

Opomba: (Windows) Za dokumente Microsoft Office tiskalnik Adobe PDF ne vključuje posameznih funkcij, ki so na voljo v programu PDFMaker.
S tiskalnikom Adobe PDF na primer ne morete ustvariti zaznamkov in hiperpovezav. Če ustvarjate dokument PDF iz dokumenta Microsoft Office in
želite uporabiti te funkcije, uporabite program PDFMaker.
Tiskalnik Adobe PDF ustvari datoteke PDF brez oznak. Struktura z oznakami je potrebna za ponovno postavitev vsebine v ročni napravi in je
priporočljiva za bralnik zaslona, saj je rezultat tako boljši.

Ustvarjanje datotek PDF z ukazom Natisni (Windows)
1. Odprite datoteko v programu, v katerem je bila ustvarjena, in izberite Datoteka  > Natisni.
2. V meniju s tiskalniki izberite Adobe PDF.
3. Kliknite gumb Lastnosti (ali Možnosti), da prilagodite nastavitve tiskalnika Adobe PDF. (V nekaterih programih boste za dostop do seznama

tiskalnikov morda morali klikniti Nastavi v pogovornem oknu tiskalnika in nato Lastnosti ali Možnosti).
4. V pogovornem oknu Tiskanje kliknite V redu.

Opomba: PDF se shrani v mapo, ki je navedena z nastavitvijo Izhodna mapa Adobe PDF v pogovornem oknu Nastavitve; privzeto mesto je
mapa Moji dokumenti. Če izberete Poziv za ime datoteke Adobe PDF, se pri tiskanju odpre pogovorno okno Shrani kot.

Ustvarjanje datotek PDF z ukazom Natisni (Mac OS X)
Način za ustvarjanje dokumentov PDF z ukazom Natisni se je spremenil v operacijskem sistemu Mac OS v10.6 Snow Leopard s programom
Acrobat 9.1 in novejšimi. Postopek v nadaljevanju opisuje način v različici Snow Leopard in starejših različicah operacijskega sistema Mac OS X.

1. Odprite datoteko v programu, v katerem je bila ustvarjena, in izberite Datoteka > Natisni.
2. V meniju PDF na dnu pogovornega okna izberite možnost Shrani kotAdobe PDF.
3. Če želite odpreti Nastavitve PDF programa Adobe, izberite eno izmed privzetih nastavitev ali pa nastavitve prilagodite s programom Distiller.

Navedene so vse nastavitve po meri, ki ste jih določili.

Večini uporabnikov zadostujejo privzete nastavitve pretvorbe dokumentov PDF programa Adobe.

4. Za Po ustvarjanju dokumenta PDF določite, ali naj se dokument PDF odpre.
5. Kliknite Nadaljuj.
6. Izberite ime in mesto datoteke PDF in kliknite Shrani.

Opomba: Privzeto je datoteka PDF shranjena z enakim imenom in pripono .pdf.

Nastavitve tiskanja datotek Adobe PDF (Windows)
Nastavitve tiskanja veljajo za vse programe, ki uporabljajo tiskalnik Adobe PDF, razen če nastavitve spremenite v avtorskem programu, tako da
uporabite menije Priprava strani, Nastavitev dokumenta ali Tiskanje.

Opomba: Glede na način dostopa se pogovorno okno za nastavljanje nastavitev tiskanja imenuje Nastavitve tiskanjadokumentov PDF Adobe,
Privzete vrednosti tiskanja dokumentov Adobe PDF ali Lastnosti dokumentovAdobe PDF.
Za dostop do nastavitev tiskanja:

V meniju Start odprite pogovorno okno Tiskalniki. Z desno miškino tipko kliknite tiskalnik Adobe PDF in izberite Nastavitve tiskanja.

V avtorskem programu, kot je Adobe InDesign, izberite Datoteka > Natisni. Kot tiskalnik izberite Adobe PDF in kliknite gumb Lastnosti (ali
Nastavitve). (V nekaterih aplikacijah boste za dostop do seznama tiskalnikov morda morali klikniti Nastavi v pogovornem oknu tiskalnika in
nato Lastnosti ali Možnosti, da prilagodite nastavitve Adobe PDF).

Možnosti, značilne za dokumente PDF, se prikažejo na zavihku Nastavitve Adobe PDF. Na zavihkih Kakovost papirja in Postavitev so druge znane
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možnosti za vir papirja, črnilo tiskalnika, usmerjenost strani in število strani na list.
Opomba: Nastavitve tiskanja se razlikujejo od Lastnosti tiskalnika. V nastavitvah so tudi možnosti pretvorbe, značilne za dokumente Adobe PDF.
V pogovornem oknu Lastnosti so zavihki možnosti, ki so na voljo za katero koli vrsto tiskalnika.
Nastavitve pretvorbe datotekAdobe PDF Če si želite ogledati ali spremeniti nastavitve v pogovornem oknu Nastavitve Adobe PDF, v meniju
Privzete nastavitve izberite vnaprej določen nabor možnosti ali pa kliknite Uredi.
Varnost Adobe PDF Če želite datoteko PDF zaščititi, izberite eno od teh možnosti ali pa kliknite Uredi in si oglejte ali spremenite varnostne
nastavitve:

Ponovno potrdi varnost za vsak posel Odpre pogovorno okno Adobe PDF – varnost, vsakič ko s tiskalnikom Adobe PDF ustvarite
datoteko PDF. Navedite nastavitve v pogovornem oknu.
Uporabi zadnje varnostne nastavitve  Uporabi iste varnostne nastavitve, kot so bile uporabljene pri zadnjem ustvarjanju datoteke PDF s
tiskalnikom Adobe PDF v vašem računalniku.

Izhodna mapa Adobe PDF Izberite izhodno mapo za pretvorjeno datoteko PDF ali pa kliknite Prebrskaj in dodajte ali spremenite izhodno mapo.
Ob pretvorbi izberite Poziv za ime datoteke Adobe PDF in navedite mesto in ime datoteke.
Meni Velikost strani Adobe PDF Izberite velikost strani po meri, ki ste jo določili.
Ogled rezultatov Adobe PDF Samodejno zažene program Acrobat in takoj prikaže pretvorjen dokument.
Dodaj informacije dokumenta Doda informacije, na primer ime datoteke ter datum in čas izdelave.
Uporabi samo sistemske pisave; ne uporabljaj pisav dokumenta Če ob ustvarjanju datoteke PDF želite prenesti pisavo, prekličite izbor te
možnosti. V datoteki PDF bodo na voljo vse pisave, vendar bo izdelava datoteke trajala dalj časa. Če delate z dokumenti v azijskih jezikih, pustite
to možnost izbrano.
Izbriši dnevniške datoteke za uspešna opravila Samodejno izbriše dolge datoteke, razen če opravilo ni uspelo.
Zahtevaj zamenjavo obstoječe datoteke PDF Vas opozori, da boste tako prepisali obstoječo datoteko PDF z datoteko z enakim imenom.

Nastavitve lastnosti tiskalnika Adobe PDF (Windows)
V programu Windows lahko lastnosti tiskalnika Adobe PDF praviloma pustite nespremenjene, razen če ste tiskalnik konfigurirali za skupno rabo ali
nastavili varnost.

Opomba: Nastavitve tiskanja se razlikujejo od Lastnosti tiskalnika. V pogovornem oknu Lastnosti so zavihki možnosti, ki veljajo za katero koli
vrsto tiskalnika. V nastavitvah so tudi možnosti pretvorbe, značilne za tiskalnik Adobe PDF.

Nastavite lastnosti tiskalnika za Adobe PDF
1. V meniju Start odprite pogovorno okno Naprave in tiskalniki in z desno miškino tipko kliknite tiskalnik Adobe PDF.
2. Izberite Lastnosti.
3. Kliknite zavihke in izberite želene možnosti.

Ponovno dodelite vrata za tiskalnik Adobe PDF
1. Zaprite program Distiller, če se izvaja, in dovolite, da se vsa opravila v čakalni vrsti za tiskalnik Adobe PDF dokončajo.
2. V meniju Start odprite pogovorno okno Naprave in tiskalniki.
3. Z desno miškino tipko kliknite tiskalnik Adobe PDF in izberite Lastnosti tiskalnika.
4. Kliknite zavihek Vrata in nato Dodaj vrata.
5. Na seznamu razpoložljivih vrst vrat izberite Vrata Adobe PDF (Windows XP) ali Nadzornik vrat Adobe PDF (Vista/Windows 7) in kliknite

Nova vrata.
6. Izberite lokalno mapo za izhodne datoteke PDF in kliknite V redu. Nato kliknite Zapri, da zapustite pogovorno okno Vrata tiskalnikov.
7. V pogovornem oknu Lastnosti Adobe PDF kliknite Uporabi in nato še V redu.

Če želite boljše rezultate, izberite mapo v istem sistemu, kjer je nameščen program Distiller. Čeprav so podprte tudi oddaljene ali
omrežne mape, imajo do teh map uporabniki omejen dostop, omejena pa je tudi varnost.

Izbrišite mapo in tiskalnik Adobe PDF ponovno dodelite privzetim vratom
1. Zaprite program Distiller, če se izvaja, in počakajte nekaj minut, da se vsa opravila v čakalni vrsti za Adobe PDF dokončajo.
2. V meniju Start odprite pogovorno okno Naprave in tiskalniki.
3. Z desno miškino tipko kliknite tiskalnik Adobe PDF in izberite Lastnosti tiskalnika.
4. Kliknite zavihek Vrata.
5. Izberite privzeta vrata, možnost Dokumenti in kliknite Uporabi.
6. Izberite vrata, ki jih želite izbrisati, kliknite Izbriši vrata in nato V redu, da brisanje potrdite.
7. Znova izberite vrata Dokumenti in kliknite Zapri.

Ustvarjanje in uporaba velikosti strani po meri
Pomembno je ločevati med velikostjo strani (ki je določena v pogovornem oknu za nastavitev dokumenta v izvirnem programu) in velikostjo papirja



 

(ki je dejanska velikost papirja, dela filma ali območja na tiskalni plošči, na katero boste tiskali). Velikost strani je lahko U.S. Letter (8,5 x 11 palcev.
ali 21,59 x 27,94 cm), vendar boste morda morali tiskati na večji kos papirja ali film, na katerem bo dovolj prostora za oznake tiskalnika ali polje
prelivanja. Za zagotovitev pravilnega tiskanja dokumentov nastavite velikost papirja v izvirnem programu in tiskalniku.

Seznam velikosti papirja, ki so na voljo v programu Acrobat, je v datoteki PPD (tiskalniki PostScript) ali gonilniku tiskalnika (tiskalniki, ki niso
tiskalniki PostScript). Če za tiskanje PostScript izbrani tiskalnik in datoteka PPD podpirata velikosti papirja po meri, se bo v meniju za nastavitev
velikosti papirja pojavila možnost Po meri. Za tiskalnike, ki omogočajo tiskanje na velike površine, program Acrobat podpira strani velikosti do
15.000.000 palcev (38.100.000 cm) x 15.000.000 palcev (38.100.000 cm).

Ustvarite velikost strani po meri (Windows)
1. Naredite nekaj od tega:

V meniju Start odprite okno Naprave in tiskalniki ali Tiskalniki in faksi. Z desno miškino tipko kliknite tiskalnik Adobe PDF in izberite
Nastavitve tiskanja.

V avtorskem programu, kot je Adobe InDesign, izberite Datoteka > Natisni. Za tiskalnik izberite Adobe PDF in kliknite gumb Lastnosti. (V
nekaterih programih boste za dostop do seznama tiskalnikov morda morali klikniti Nastavi v pogovornem oknu tiskalnika in nato Lastnosti
ali Možnosti, da prilagodite nastavitve Adobe PDF).

2. Na zavihku Nastavitve Adobe PDF kliknite gumb Dodaj poleg menija za nastavitev velikosti strani Adobe PDF.
3. Navedite ime, širino, višino in mersko enoto. Kliknite Dodaj/Spremeni za dodajanje imena velikosti papirja po meri v meni z velikostjo strani

Adobe PDF.

Ustvarite velikost strani po meri (Mac OS)
1. V avtorskem programu, kot je Adobe InDesign, izberite Datoteka > Nastavitev strani.
2. V pojavnem meniju Velikost papirja izberite Upravljanje velikosti po meri.
3. Kliknite gumb +.
4. Določite ime, višino, širino in robove. Merska enota je odvisna od sistemskega jezika.

Uporaba velikosti strani po meri
1. Izberite Datoteka > Natisni.
2. Kliknite gumb Priprava strani.
3. V meniju za nastavitev velikosti papirja izberite novo velikost strani po meri.

Več tem pomoči
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Urejanje PDF-jev
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Urejanje besedila v PDF-ju
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Naučite se urejati besedilo v programu Acrobat XI.

Urejanje slik v datotekah PDF
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Naučite se urejati slike v programu Acrobat XI.

Urejanje skenirane datoteke PDF
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako uredite PDF, ustvarjen iz skeniranega dokumenta.

Ustvarjanje vodenih dejanj za avtomatiziranje ponavljajočih se opravil.
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Ustvarite postopna dejanja za avtomatiziranje ponavljajočih se opravil.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-edit-text-in-a-pdf-file
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-edit-images-in-pdf-files
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-edit-a-scanned-pdf-file
http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/standardize-routine-tasks-action-wizard/


Urejanje besedila v dokumentih PDF

Na vrh

Urejanje besedila v dokumentu PDF
Dodajanje oštevilčenega ali označenega seznama
Dodajanje novega besedila v dokument PDF
Dodajanje besedila v neinteraktivne obrazce ali pri podpisovanju (orodje pisalnega stroja)
Premik, sukanje ali sprememba velikosti polja z besedilom

Preprosto popravite, posodobite in izboljšaj datoteke PDF. Ponovno postavite odstavke in popravite tipkarske napake ter se pri tem ne vračajte na
izvorni dokument.

Urejanje besedila v dokumentu PDF
Orodje Uredi besedilo in slike omogoča zamenjavo, urejanje in dodajanje besedila v dokument PDF. Popravite lahko tipkarske napake, spremenite
pisave in velikost tipografije, prilagodite poravnavo, dodate nadpisano ali podpisano besedilo ter spremenite velikost besedila ali odstavkov.
Besedilo v odstavku se ponovno razporedi znotraj njegovega polja z besedilom, da ustreza spremembam. Vsako polje z besedilom je neodvisno in
vstavljanje besedila v blok besedila ne pomakne navzdol sosednjega polja z besedilom ali ga ponovno razporedi na naslednjo stran. Dokument
PDF lahko urejate po eno stran naenkrat. Če želite bolj obsežno urediti ali globalno spremeniti obliko celotnega dokumenta, uredite izvirni
dokument. Če izvirnik ni na voljo, lahko dokument PDF shranite kot Microsoft Wordov dokument ali PowerPointovo predstavitev (samo Acrobat
Pro). Nato uredite in ponovno ustvarite dokument PDF.

Besedilo lahko vstavite ali zamenjate samo, če je v sistemu nameščena pisava, uporabljena za to besedilo. Če pisava ni nameščena na vašem
sistemu, ampak je vdelana v dokument PDF, lahko spremenite samo barvo ali velikost pisave.

Urejanje ali oblikovanje besedila v dokumentu PDF

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

Orisi določajo besedilo in slike, ki jih lahko urejate.

2. Izberite besedilo, ki ga želite urejati.
3. Uredite besedilo tako, da naredite nekaj od naslednjega:

Vnesite novo besedilo, ki nadomesti izbrano, ali pritisnite možnost Izbriši, da ga odstranite.
Na plošči Urejanje vsebine pod možnostjo Oblika izberite pisavo, velikost pisave ali druge možnosti oblikovanja. Kliknite na znak plus in
razširite ploščo ter razkrijte napredne možnosti: razmik vrstic, razmik znakov, vodoravno spreminjanje merila, širina poteza in barva.



Opomba:

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Opomba:

Možnosti oblikovanja na plošči Urejanje vsebine. Znak plus razkrije napredne možnosti.

Zaradi pravnih razlogov morate pisavo kupiti in jo namestiti v sistem, da lahko besedilo pregledate s to pisavo.

4. Za preklic izbora in ponovitev postopka kliknite zunaj izbora.

Dodajanje oštevilčenega ali označenega seznama
Lahko dodajate elemente na oštevilčen ali označen seznam.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

2. Izberite element na oštevilčenem ali označenem seznamu nad mestom, kamor želite vstaviti novo besedilo.

3. Z desno miškino tipko kliknite na polje z besedilom in v meniju, ki se prikaže, izberite Dodaj element seznama.

4. Izberite besedilo v novem elementu seznama in vnesite nadomestno besedilo.
5. Če želite spremeniti številko novo dodanega elementa seznama, izberite številko in vnesite novo.

6. Če želite znova postaviti element seznama, postavite kazalec nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročici za izbiranje). Ko se kazalec
spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite ohraniti poravnavo z drugimi elementi seznama, med
vlečenjem pritisnite Shift.

Dodajanje novega besedila v dokument PDF
Dokumentu PDF lahko novo besedilo dodate ali vstavite s katerokoli pisavo, ki je nameščena v sistem.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj besedilo.

2. Povlecite, da določite širino bloka besedila, ki ga želite dodati.

3. Pri navpičnem besedilo z desno miškino tipko kliknite besedilno polje in izberite Naredi usmerjenost besedila navpično.

4. Na plošči Urejanje vsebine pod možnostjo Oblika izberite pisavo, velikost pisave in možnosti oblikovanja za novo besedilo.

5. Vnesite besedilo.
6. Če želite spremeniti velikost polja z besedilom, povlecite ročico za izbiranje.

7. Če želite premakniti polje z besedilom, postavite kazalec nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročici za izbiranje). Ko se kazalec
spremeni v kazalec za premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite ohraniti poravnavo z drugimi elementi seznama, med
vlečenjem pritisnite Shift.

Dodajanje besedila v neinteraktivne obrazce ali pri podpisovanju (orodje pisalnega stroja)
Organizacije včasih omogočijo različice PDF papirnatih obrazcev brez interaktivnih polj obrazcev. Uporabite orodje Dodaj besedilo na plošči
Podpiši, da izpolnite neinteraktivne obrazce ali dodate besedilo v dokumente, ki jih morate podpisati. Besedilo, ki ga dodate s tem orodjem, je
dejansko komentar in ne spreminja izvirnega dokumenta PDF. (Orodje Dodaj besedilo je pogosto poimenovano kot orodje pisalnega stroja.
Uporablja se za "pisanje" v obrazec in ne za spreminjanje obrazca.)

Pri programu Reader 10.1.1 ali starejši različici je orodje Dodaj besedilo na voljo samo, če je avtor dokumenta PDF to izrecno omogočil.
Če želite vsem uporabnikom programa Reader omogočiti dodajanje besedila v dokument PDF (samo Acrobat Pro), odprite dokument PDF in
izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader > Omogoči dodajanje besedila v dokumente.



Na vrh

Premakni

Zasukaj

1. Izberite Podpiši > Dodaj besedilo, da odprete orodno vrstico Dodaj besedilo.

2. Kliknite mesto, kamor želite dodati besedilo.
3. V orodni vrstici Dodaj besedilo izberite barvo, pisavo in velikost pisave za besedilo, ki ga želite dodati.
4. Vnesite besedilo. Pritisnite tipko Enter, da dodate naslednjo vrstico.
5. Če želite spremenite lastnosti besedila, izberite besedilo, ki ga želite urediti. Uporabite katero koli od naslednjih orodij v orodni vrstici Dodaj

besedilo:
Če želite spremeniti velikost besedila, kliknite gumb Zmanjšaj velikost besedila ali gumb Povečaj velikost besedila. Ali pa v pojavnem
meniju izberite velikost tipografije.
Če želite spremeniti razmik med vrsticami, kliknite gumb Zmanjšaj razmik med vrsticami ali gumb Povečaj razmik med vrsticami.
V pojavnem meniju Barva besedila izberite barvo.
V pojavnem meniju tipografije izberite tipografijo.

6. Če želite premakniti ali spremeniti velikost bloka besedila, izberite Komentar > Seznam komentarjev. Na seznamu komentarjev kliknite na
komentar, ki vsebuje besedilo, ki ga želite premakniti ali spremeniti njegovo velikost. Ko se pojavi omejevalni okvir, povlecite blok besedila
ali enega od njegovih kotov.

Premik, sukanje ali sprememba velikosti polja z besedilom
Besedilna polja lahko premikate po strani ali sukate. Orodje Uredi besedilo in slike oriše vsako polje z besedilom, tako da je jasno, za katero
besedilo gre. Urejanja so omejena na stran. Bloka besedila ne morete povleči na drugo stran. Prav tako ne morete premikati ali sukati posameznih
znakov ali besed v besedilnem polju. Lahko pa kopirate besedilna polja in jih prilepite na drugo stran.

Spreminjanje velikosti polja z besedilom ponovno razporedi besedilo znotraj novih meja polja z besedilom. Ne spremeni velikost besedila. Če želite
spremeniti velikost pisave, si oglejte Urejanje ali oblikovanje besedila v dokumentu PDF. Spreminjanje velikosti je tako kot druga urejanja besedila
omejeno na trenutno stran. Besedilo ne teče na naslednjo stran.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

2. Kliknite na polje z besedilom, ki ga želite premakniti, zasukati ali mu spremeniti velikost.

Polje z besedilom, ki ste ga kliknili, obkroža omejitveni okvir z ročicami za izbiranje.

3. Naredite nekaj od tega:

Kazalec postavite nad črto omejevalnega okvirja (izogibajte se ročic za izbiranje). Ko se kazalec spremeni v kazalec za
premikanje , povlecite polje na novo mesto. Če želite premikanje omejiti na navpično ali vodoravno, med vlečenjem držite tipko Shift.

Kazalec postavite malo izven ročice za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za sukanje , povlecite v želeno smer
sukanja.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Spremeni velikost Kazalec postavite nad ročico za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za spreminjanje velikosti , povlecite
ročico, da spremenite velikost bloka besedila.
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Urejanje slik ali predmetov v dokumentu PDF

Na vrh

Na vrh

Slika

Interaktivni predmet

Opomba:

Na vrh

Zrcali navpično

Zrcali vodoravno

Zasukaj v nasprotni smeri urnega kazalca

Postavitev slike ali predmeta v dokument PDF
Premik ali sprememba velikosti slike ali predmeta
Sukanje, zrcaljenje, obrezovanje (izrezovanje) ali zamenjava slike
Premik slike ali predmeta pred ali za druge elemente
Urejanje slike zunaj programa Acrobat

Preprosto popravite, posodobite in izboljšajte datoteke PDF. Spremenite velikost, premaknite ali zamenjajte slike – brez nepotrebnega vračanja v
izvirni dokument.

Postavitev slike ali predmeta v dokument PDF

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj sliko .

2. V pogovornem oknu Odpri poiščite datoteko, ki jo želite postaviti.

3. Izberite slikovno datoteko in kliknite Odpri.

4. Kliknite, kamor želite postaviti sliko, ali pa kliknite in povlecite, da med postavljanjem spremenite velikost slike.

Na strani se v enaki ločljivosti kot izvorna datoteka pojavi kopija slikovne datoteke.

5. Uporabite ročice omejevalnega okvirja, da spremenite velikost slike, ali orodja na plošči Urejanje vsebine, da zrcalite, zasukate ali obrežete
sliko.

Premik ali sprememba velikosti slike ali predmeta
1. Glede na to, kaj želite premakniti, izberite ustrezno orodje:

Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike . Ko kazalec postavite nad sliko, ki jo lahko urejate, se ikona slike
prikaže v zgornjem levem kotu.

Za urejanje polj obrazca, tipk ali drugih interaktivnih predmetov izberite Orodja > Interaktivni predmet > orodje za

izbiro predmeta .

2. Naredite nekaj od tega:
Če želite premakniti sliko ali predmet, jo/ga povlecite na želeno mesto. Slik ali predmetov ni mogoče povleči na drugo stran (namesto
tega jih lahko izrežete in prilepite na novo stran). S pomočjo tipke Shift povlecite predmet, da omejite gibanje navzgor, navzdol ali levo,
desno.
Če želite spremeniti velikost slike ali predmeta, jo/ga izberite in nato povlecite ročico. S pomočjo tipke Shift povlecite ročico, da obdržite
izvirno razmerje med višino in širino.

Če izberete več predmetov, jih lahko premaknete ali jim spremenite velikost skupaj.

Sukanje, zrcaljenje, obrezovanje (izrezovanje) ali zamenjava slike

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

2. Izberite slike (ali slike).

3. Na plošči Urejanje vsebine v možnosti Oblika kliknite eno od naslednjih orodij:

 Zrcali sliko navpično na vodoravni osi.

 Zrcali sliko vodoravno na navpični osi.

 Zasuka izbrano sliko za devetdeset stopinj v levo.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Zasukaj v smeri urnega kazalca

Obreži sliko

Zamenjaj sliko

Na vrh

Na vrh

Opomba:

Opomba:

 Zasuka izbrano sliko za devetdeset stopinj v desno.

 Obreže ali izreže izbrano sliko. Ročico za izbiranje povlecite, da obrežete sliko.

 Zamenja izbrano sliko z želeno sliko. Poiščite nadomestno sliko v pogovornem oknu Odpri in kliknite Odpri.

Če želite izbrano sliko ročno zasukati, postavite kazalec malo izven ročice za izbiranje. Ko se kazalec spremeni v kazalec za sukanje ,
povlecite v želeno smer sukanja.

Premik slike ali predmeta pred ali za druge elemente
Možnosti razporejanja omogočajo premikanje slike ali predmeta pred ali za druge elemente. Element lahko potisnete naprej ali nazaj samo en nivo
ali ga pošljete na vrh ali konec vrstnega reda zlaganja elementov na strani.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

2. Izberite predmet (ali predmete).

3. Z desno miškino tipko kliknite na predmet (ali predmete), izberite Razporedi in ustrezno možnost.

Za zapletene strani, kjer težko izberete predmet, boste verjetno lažje spremenili vrstni red z zavihkom Vsebina. (Izberite Pogled >
Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.)

Urejanje slike zunaj programa Acrobat
Sliko ali grafiko lahko urejate z drugim programom, kot je Photoshop, Illustrator ali Microsoft Paint. Pri shranjevanju slike ali grafike program
Acrobat samodejno posodobi dokument PDF s spremembami. Aplikacije, ki so prikazane v meniju Uredi uporabo, so odvisne od nameščene
opreme in vrste slike ali grafike, ki ste jo izbrali. Dodatno lahko določite aplikacijo, ki jo želite uporabiti.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Uredi besedilo in slike .

2. Izberite sliko ali predmet.

Izberite več predmetov, če jih želite urediti skupaj v eni datoteki. Za urejanje vseh slik in predmetov na strani z desno miškino tipko
kliknite stran in izberite Izberi vse.

3. V meniju Urejanje z (pod možnostjo Oblika na ploščiUrejanje vsebine) izberite želeni urejevalnik. Če želite izbrati drug urejevalnik od
ponujenega v meniju, izberite Odpri z, poiščite aplikacijo in kliknite Odpri.

Če se prikaže sporočilo z vprašanjem, ali želite pretvoriti profile v ICC, izberite Ne pretvori. Če okno slike pri odpiranju prikaže
vzorec šahovnice, podatkov slike ni bilo mogoče prebrati.

4. V zunanjem programu za urejanje naredite želene spremembe. Upoštevajte naslednje omejitve:
Če spremenite mere slike, se slika v dokumentu PDF morda ne bo pravilno poravnala.
Informacije o prosojnosti so ohranjene samo za maske, ki so v barvnem prostoru kazala določene kot vrednosti kazala.
Če delate v Photoshopu, izravnajte sliko.
Maske slik niso podprte.
Če spremenite načine slik med urejanjem slike, lahko izgubite pomembne informacije, ki jih je mogoče uporabiti samo v izvirnem načinu.

5. V programu urejanja izberite Datoteka > Shrani. Predmet je samodejno posodobljen in prikazan v dokumentu PDF, ko Acrobat prikažete v
ospredju.

Za Photoshop - če je slika v obliki, ki jo podpira program Photoshop 6.0 ali novejši, je urejena slika shranjena nazaj v PDF. Toda,
če je slika v nepodprti obliki, Photoshop obravnava sliko kot splošno sliko PDF in je urejena slika namesto nazaj v PDF shranjena na disk.
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Sličice in zaznamki strani v dokumentih PDF

Na vrh

Na vrh

O sličicah strani
Določanje vrstnega reda preklapljanja
O zaznamkih
Ustvarjanje zaznamka
Urejanje zaznamka
Ustvarjanje hierarhije zaznamkov
Dodajanje označenih zaznamkov

O sličicah strani
Sličice strani so zmanjšani predogledi strani v dokumentu. Sličice strani lahko uporabite za hiter skok na izbrano stran ali za prilagoditev pogleda
strani. Ko premikate, kopirate ali brišete sličico strani, dejansko premikate, kopirate ali brišete ustrezno stran.

Če v podoknu za krmarjenje ne vidite sličic strani, za odpiranje podokna za krmarjenje uporabite F4. Lahko pa izberete Pogled > Pokaži/skrij >
Podokna za krmarjenje > Sličice strani.

Določanje vrstnega reda preklapljanja
Na plošči Sličice strani lahko nastavite vrstni red, po katerem uporabnik za vsako stran preklaplja med polji, povezavami in komentarji obrazca.

1. Kliknite gumb Sličice strani na levi.

2. V meniju z možnostmi  izberite sličico strani in nato Lastnosti strani.
3. V pogovornem oknu Lastnosti strani kliknite Vrstni red in izberite vrstni red:

Uporaba vrstičnega vrstnega reda Se za strani z vezavo od desne proti levi pomika skozi vrstice od leve proti desni ali od desne proti
levi.

Uporaba stolpčnega vrstnega reda Se za strani z vezavo od desne proti levi pomika skozi stolpce od leve proti desni in od vrha proti
dnu.

Uporaba strukture dokumenta Se pomika v vrstnem redu, katerega določa avtorski program.
Opomba: Za strukturirane dokumente, torej dokumente PDF, ki so bili ustvarjeni z aplikacijami za namizno objavljanje, ali tiste, ki vsebujejo
oznake, je priporočeno izbrati možnost Uporabi strukturo dokumenta, ki ustreza namenu avtorske aplikacije.

Če je bil dokument ustvarjen v starejši različici Acrobata, je kot privzet vrstni red preklapljanja izbrana možnost Nedoločeno. S to nastavitvijo
si v vrstnem redu preklapljanja sledijo najprej polja obrazcev in nato povezave ter komentarji, ki so razvrščeni po vrstici.



Na vrh

Na vrh

Na vrh

O zaznamkih
Zaznamek je vrsta povezave z značilnim besedilom na plošči Zaznamki v podoknu za krmarjenje. Vsak zaznamek vodi do različnega pogleda ali
strani v dokumentu. Zaznamki so samodejno izdelani med ustvarjanjem dokumenta PDF iz vnosov kazala vsebine dokumentov, ki so ustvarjeni z
večino programov za namizno objavljanje. Ti zaznamki so pogosto označeni in so lahko uporabljeni za urejanje v dokumentu PDF.

Zaznamek najprej prikaže stran, ki je bila v pogledu, ko je bil zaznamek ustvarjen, kar je cilj zaznamka. Ko v programu Acrobat ustvarite
posamezni zaznamek, mu lahko določite mesto. Vendar je včasih lažje, če najprej ustvarite skupino zaznamkov in jim nato določite mesto.

V programu Acrobat lahko zaznamke uporabite za označevanje mesta v dokumentu PDF, na katerega se želite vrniti, ali za skok na mesto v
dokumentu PDF, drugem dokumentu ali spletni strani. Zaznamki lahko tudi izvedejo dejanja, kot je izvajanje menijskega elementa ali pošiljanje
obrazca.

Opomba: Uporabnik programa Acrobat lahko doda dokumentu zaznamke samo, če to dovoljujejo varnostne nastavitve.

Zaznamki za nekatere dokumente PDF delujejo kot kazalo vsebine.

Ustvarjanje zaznamka
1. Kliknite gumb Zaznamki na levi, da odprete ploščo Zaznamki.
2. Odprite stran, na katero želite, da vodi povezava zaznamka, in prilagodite nastavitve pogleda.

3. Z orodjem za izbiro  izberite območje strani, za katerega želite ustvariti zaznamek.

Za ustvarjanje zaznamka ene same slike kliknite v sliko ali okoli slike povlecite pravokotnik.

Če želite ustvariti zaznamek dela slike, okoli dela slike povlecite pravokotnik.

Za ustvarjanje zaznamka besedila povlecite, da ga izberete. Izbrano besedilo postane oznaka novega zaznamka. Oznako lahko urejate.

4. Izberite zaznamek, pod katerim želite postaviti nov zaznamek. Če zaznamka ne boste izbrali, bo nov zaznamek samodejno dodan na konec
seznama.

5. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj zaznamek .
6. Novo ime zaznamka vnesite ali uredite na plošči Zaznamki.

Urejanje zaznamka
V programu Reader boste zaznamke lažje prebrali, če boste spremenili videz besedila.

V programu Acrobat lahko kadar koli spremenite atribute zaznamka.

Preimenovanje zaznamka
 Na plošči Zaznamki izberite zaznamek, v meniju z možnostmi  izberite Preimenuj zaznamek in vnesite novo ime zaznamka.

Prelom besedila v dolgem zaznamku



Na vrh

 Kliknite gumb Zaznamki in v meniju z možnostmi  izberite Prelom dolgih zaznamkov.
Ne glede na širino podokna za krmarjenje je prikazano celotno besedilo dolgih zaznamkov. (Ta možnost je vklopljena, ko je označena in
izklopljena, ko ni označena.)

Spreminjanje videza besedila zaznamka
Videz zaznamka lahko tudi spremenite, da nanj usmerite pozornost.

1. Na plošči Zaznamki izberite enega ali več zaznamkov.
2. (Samo Acrobat) Če želite spremeniti barvo in slog besedila, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica lastnosti.

Ko določite videz zaznamka, lahko ponovno uporabite nastavitve videza. Če želite to narediti, izberite zaznamek in v meniju z možnostmi
izberite Uporabi trenutni videz kot privzeto.

3. Če želite zamenjati velikost pisave, v meniju z možnostmi  izberite Velikost besedila > [velikost].

Spreminjanje cilja zaznamka
1. Na plošči Zaznamki izberite zaznamek.
2. V podoknu dokumenta se premaknite na mesto, ki ga želite določiti kot nov cilj.
3. Če je potrebno, prilagodite povečavo pogleda.

4. V meniju z možnostmi izberite Nastavi cilj zaznamka .
Opomba: Možnost Nastavi cilj zaznamka je kontekstno občutljiva. Prikaže se samo, ko izberete obstoječi zaznamek.

Dodajanje dejanja zaznamku
1. Na plošči Zaznamki izberite zaznamek.

2. V meniju z možnostmi  izberite Lastnosti.
3. V pogovornem oknu Lastnosti zaznamka kliknite Dejanja.
4. V meniju Izberi dejanje izberite dejanje in kliknite Dodaj.

Brisanje zaznamka
 Na plošči Zaznamki izberite zaznamek ali obseg zaznamkov in nato pritisnite tipko Delete.

Pomembno: Z brisanjem zaznamka izbrišete vse zaznamke, ki so mu podrejeni. Z brisanjem zaznamka ne izbrišete besedila dokumenta.

Ustvarjanje hierarhije zaznamkov
Če želite pokazati odnos med temami, lahko ugnezdite seznam zaznamkov. Ugnezdenje ustvari odnos nadrejeni/podrejeni. Hierarhični seznam
lahko po želji razširite ali strnete.

Ugnezdenje enega ali več zaznamkov
1. Izberite zaznamek ali obseg zaznamkov, ki jih želite ugnezditi.
2. Povlecite ikono ali ikone neposredno pod nadrejeno ikono zaznamka. Ikona vrstice  prikazuje položaj ikone ali ikon.

Zaznamek je ugnezden; toda dejanska stran ostaja na svojem izvirnem mestu v dokumentu.

Ugnezdenje zaznamka (levo) in rezultat (desno)

Premikanje zaznamkov iz ugnezdenega položaja
1. Izberite zaznamek ali obseg zaznamkov, ki jih želite premakniti.
2. Premaknite izbor tako, da naredite nekaj od naslednjega:

Povlecite ikono ali ikone tako, da postavite puščico neposredno pod oznako nadrejenega zaznamka.

V meniju z možnostmi  izberite Izreži, izberite nadrejeni zaznamek in nato v meniju možnosti izberite Prilepi pod izbrane zaznamke.



 

Na vrh

Premikanje zaznamka iz ugnezdenega položaja (levo) in rezultat (desno)

Razširjanje ali strnitev vseh nadrejenih zaznamkov
 V meniju z možnostmi  izberite Razširi nadrejene zaznamke ali Strni nadrejene zaznamke.

Dodajanje označenih zaznamkov
Označeni zaznamki omogočajo večji nadzor nad vsebino strani od običajnih zaznamkov. Ker označeni zaznamki uporabljajo temeljne strukturalne
informacije elementov dokumenta (na primer ravni naslova, odstavke, naslove tabel), jih lahko uporabite za urejanje dokumenta, kot je
prerazporejanje njihovih ustreznih strani v dokumentu PDF ali brisanje strani. Če premaknete ali izbrišete nadrejen označen zaznamek, bodo
njegovi podrejeni označeni zaznamki premaknjeni ali izbrisani skupaj z njim.

Veliko aplikacij za namizno založništvo, kot sta Adobe InDesign® in Microsoft Word, ustvarja strukturirane dokumente. Ko te dokumente pretvorite
v PDF, je struktura pretvorjena v oznake, ki podpirajo dodajanje označenih zaznamkov. Pretvorjene spletne strani običajno vključujejo označene
zaznamke.

Če dokument ne vključuje oznak, jih lahko v Acrobatu vedno dodate.

1. V meniju z možnostmi  na plošči Zaznamki izberite Novi zaznamki iz strukture. (Če te možnosti ni na voljo, dokument nima strukture.)
2. Izberite elemente strukture, ki jih želite določiti kot označene zaznamke. Držite tipko Ctrl in kliknite, da jih dodate k izboru.

Označeni zaznamki  so ugnezdeni pod novim, neimenovanim zaznamkom.

Več tem pomoči
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Članki PDF

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O člankih
Določanje člankov
Ogled in urejanje članka

O člankih
Veliko tradicionalno natisnjenih dokumentov, kot so revije in časopisi, razvrsti besedilo v več stolpcev. Novice potekajo iz stolpca v stolpec in
včasih preko več strani. Čeprav je oblika za natisnjeno vsebino uporabljena, je tej vrsti strukture na zaslonu morda težko slediti, ker sta potrebna
drsenje in povečava.

Funkcija članka omogoča, da članke vodite skozi vsebino, ki je predstavljena v več stolpcih in preko niza strani.

Potek niti članka. Uporabnik bere besedilo A, preskoči besedilo B in C in se ponovno premakne na besedilo A.

Določanje člankov
Članek ustvarite z določanjem niza polj okoli vsebine v vrstnem redu, v katerem želite, da je vsebina prebrana. Določena pot krmarjenja za članek
je poznana kot nit članka. Nit ustvarite tako, da različna polja povežete in jih združite v neprekinjen potek besedila.

Večina programov za namizno oblikovanje vam pri pretvorbi datotek v Adobe PDF omogoča samodejno ustvarjanje niti člankov. Če ima
datoteka, ki si jo ogledujete, članke, lahko pokažete imena člankov na zavihku in skozi njih enostavno krmarite.

1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Dodaj polje članka. Kazalec je v oknu dokumenta prikazan kot križni kazalec.
2. Povlecite pravokotnik, da določite polje prvega članka. Okoli priloženega besedila se pojavi polje članka in kazalec se spremeni v kazalec

članka.

Vsako ustvarjeno polje članka ima oznako, ki je sestavljena iz številke članka in njegovega zaporedja znotraj članka. Na primer, prvo polje
za prvi članek je označeno z 1-1, drugo polje z 1-2 in tako dalje. Polja za drug članek v istem dokumentu so označena z 2-1, 2-2, 2-3 in tako
dalje.

3. Pojdite na naslednji del dokumenta, ki ga želite vključiti v članek in okoli besedila narišite pravokotnik. Postopek ponavljajte, dokler ne
določite celotnega članka.
Opomba: Za spreminjanje velikosti ali premikanje polja članka morate najprej končati članek.

4. Če želite končati članek, pritisnite Enter.
5. V pogovornem oknu Lastnosti članka za opis članka vnesite naslov članka, predmet, lastnika in ključne besede ter kliknite V redu.

Ogled in urejanje članka
Za ustvarjanje, prikaz in spreminjanje polja članka v dokumentu PDF uporabite orodje članka.

Ogled člankov na strani
 Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Dodaj polje članka.

Ogled člankov v dokumentu PDF
1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Članki.

2. Če želite prebrati članek, ga dvokliknite ali izberite in v meniju z možnostmi  na plošči Članki izberite Preberi članek.



Prva vrstica članka je prikazana v zgornjem levem kotu.

3. Če želite ploščo Članki skriti, ko se članek odpre, v meniju z možnostmi  plošče Članki izberite Skrij po uporabi.

Brisanje članka ali polja članka
 Na plošči Članki izberite članek in naredite nekaj od tega:

Če želite izbrisati cel članek, ga na plošči Članki izberite in pritisnite tipko Delete.

Če želite iz članka izbrisati samo eno polje, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Izbriši. V opozorilu izberite Polje. Če izberete Članek,
bo izbrisan celoten članek.

Preostali članki ali polja člankov bodo samodejno ponovno oštevilčeni.

Vstavljanje polja članka v nit članka
1. V oknu dokumenta izberite polje članka, po katerem naj se zgleduje novo polje članka.
2. Kliknite znak za plus (+) na dnu izbranega polja in kliknite V redu, ko boste pozvani, da povlečete in ustvarite novo polje članka.

Primer izbora članka z orodjem članka

3. Narišite novo polje članka. Novo polje je vstavljeno v potek članka in vsa polja, ki mu sledijo, so ponovno oštevilčena.

Premikanje ali spreminjanje velikosti polja članka
 Z orodjem članka izberite polje članka in naredite nekaj od naslednjega:

Za premikanje polja povlecite polje na novo mesto.

Za spreminjanje velikosti povlecite središčno ročico, da spremenite samo višino ali širino, ali kotno ročico, da spremenite obe dimenziji.

Primer spreminjanja velikosti polja članka

Urejanje lastnosti članka
1. Z orodjem članka izberite polje članka, ki ga želite urediti.
2. Z desno miškino tipko kliknite polje in izberite Lastnosti.
3. Spremenite informacije v pogovornem oknu Lastnosti člankov in kliknite V redu.

Združevanje dveh člankov
1. V podoknu dokumenta izberite polje članka, za katero želite, da je najprej prebrano.
2. Izberite znak plus (+) na dnu polja članka in kliknite V redu, da opustite poziv za ustvarjanje novega polja članka.
3. S tipko Ctrl kliknite polje članka, za katero želite, da je prebrano naslednje. Drugi članek je dodan na konec prvega članka. Vsa polja članka

v delu se samodejno ponovno oštevilčijo.
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Povezave in priloge v datotekah PDF

Na vrh

Na vrh

Ustvarjanje povezave
Urejanje povezave
Ustvarjanje spletnih povezav iz naslovov URL
Povezava do datotečne priloge
Cilji
Ogled in upravljanje ciljev
Ustvarjanje in povezovanje cilja
Dodajanje priloge
Odpiranje, shranjevanje ali brisanje priloge
Iskanje v prilogah

Ustvarjanje povezave
Povezave omogočajo skoke na druga mesta v istem dokumentu, na druge elektronske dokumente, vključno s prilogami, ali na spletna mesta.
Povezave lahko uporabite za začetek dejanj ali, da zagotovite takojšen dostop bralnika do sorodnih informacij. Prav tako lahko dodate dejanja za
predvajanje datoteke z zvokom ali filmom.

Ustvarjanje povezave z uporabo orodja povezave
1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo.

Kazalec postane križec in vse obstoječe povezave v dokumentu, vključno z nevidnimi povezavami, začasno postanejo vidne.

2. Povlecite pravokotnik, kjer želite ustvariti povezavo. To je področje, v katerem je povezava aktivna.
3. V pogovornem oknu Ustvari povezavo izberite možnosti, ki jih želite za videz povezave.
4. Izberite eno od naslednjih dejanj povezave:

Pojdi na pogled strani Za nastavitev številke strani in povečave pogleda, ki ju želite v trenutnem dokumentu ali v drugem dokumentu (kot
je datotečna priloga), kliknite Naprej in nato Nastavi povezavo.

Odpri datoteko Izberite ciljno datoteko in kliknite Izberi. Če je datoteka PDF, določite način odpiranja dokumenta (na primer v novem oknu
ali v obstoječem oknu) in nato kliknite V redu.
Opomba: Če je ime datoteke predolgo za polje z besedilom, bo sredina imena prirezana.

Odpiranje spletne strani Navedite URL ciljne spletne strani.

Prilagojena povezava Kliknite Naprej, da odprete pogovorno okno Lastnosti povezav. V pogovornem oknu lahko nastavite katerokoli
dejanje, kot je branje članka ali izvajanje menijskega ukaza, ki bo povezano s povezavo.

Dodatni viri
Za tečaje o ustvarjanju povezav si oglejte te vire:

Dodajanje povezav Acrobatovi strani: www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1694067&seqNum=2

Ustvarjanje hiperpovezav v Adobe Acrobatu:: http://blogs.adobe.com/acrolaw/2010/04/creating-hyperlinks-in-adobe-acrobat/

Urejanje povezave
Povezavo lahko kadarkoli uredite. Lahko spremenite njeno občutljivo področje ali sorodno dejanje povezave, izbrišete ali spremenite velikost
pravokotnika povezave ali spremenite cilj povezave. Spreminjanje lastnosti obstoječih učinkov povezave vpliva samo na trenutno izbrano
povezavo. Če povezava ni izbrana, bodo lastnosti uporabljene za naslednjo ustvarjeno povezavo.

Lastnosti več povezav lahko hkrati spremenite, če z uporabo orodja povezave ali orodja za izbiro predmeta povlečete pravokotnik, da jih
izberete.

Premikanje ali spreminjanje velikosti pravokotnika povezave
1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo   (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
2. Kazalec premaknite prek pravokotnika povezave, tako da se pojavijo ročice.
3. Naredite nekaj od tega:

http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1694067&seqNum=2
http://blogs.adobe.com/acrolaw/2010/04/creating-hyperlinks-in-adobe-acrobat/
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Če želite premakniti pravokotnik povezave, ga povlecite.

Za spreminjanje velikosti pravokotnika povezave povlecite katerokoli točko kota.

Spreminjanje videza povezave
1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo  (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
2. Dvokliknite na pravokotnik povezave.
3. V pogovornem oknu Lastnosti povezave na zavihku Videz izberite barvo, debelino črte in slog črte za povezavo.
4. Izberite slog označevanja za primer, ko bo povezava izbrana:

Brez Ne spremeni videza povezave.

Preobrni Spremeni barvo povezave v nasprotno barvo od trenutne.

Obris Spremeni barvo obrisa povezave v nasprotno barvo od trenutne.

Vstavi Ustvari videz izbočenega pravokotnika.
Opomba: Možnosti Vrsta povezave, Barva in Slog črte niso na voljo, če je za Videz izbrano Nevidno.

5. Če ne želite, da uporabniki v dokumentu PDF vidijo povezavo, za možnost Vrsta povezave izberite Neviden pravokotnik. Nevidna povezava
je uporabna, če povezava pokriva sliko.

6. Če želite uporabnikom preprečiti nenamerno spreminjanje nastavitev, izberite možnost Zaklenjeno.
7. Za preskus povezave izberite Ročno orodje.

Opomba: Lastnosti povezave v pogovornem oknu Ustvari povezavo so uporabljene za vse nove povezave, ki jih ustvarite, dokler ne
spremenite lastnosti. Če želite znova uporabiti nastavitve za videz povezave, z desno miškino tipko kliknite povezavo, katere lastnosti želite
uporabiti kot privzeto nastavitev, in izberite Uporabi trenutni videz kot novo privzeto nastavitev.

Urejanje dejanja povezave
1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo  (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
2. Dvokliknite na pravokotnik povezave.
3. V pogovornem oknu Lastnosti povezave na zavihku Dejanja izberite navedeno dejanje, ki ga želite spremeniti, in kliknite Uredi.

Brisanje povezave
1. Izberite orodje Dodaj ali uredi povezavo  (Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo).
2. Izberite pravokotnik povezave, ki jo želite izbrisati.
3. Izberite Uredi > Izbriši ali pritisnite tipko Delete.

Ustvarjanje spletnih povezav iz naslovov URL
V dokumentu PDF lahko samodejno ustvarite povezave iz vseh naslovov URL ali naslovov URL na izbranih straneh. Če v Splošnih nastavitvah
izberete nastavitev Ustvari povezave iz naslovov URL, bodo iz besedila ustvarjene aktivne povezave v vseh dokumentih PDF, ki jih odprete.

Ustvarjanje spletnih povezav
1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Ustvari povezave iz naslovov URL.
2. V pogovornem oknu Ustvari spletne povezave za ustvarjanje povezav iz vseh naslovov URL v dokumentu izberite Vse ali za ustvarjanje

povezav na izbranih straneh izberite Od in vnesite obseg strani.

Odstranjevanje vseh spletnih povezav
 Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Odstrani vse povezave.

Povezava do datotečne priloge
Uporabnike lahko usmerite na prilogo PDF tako, da ustvarite povezavo v nadrejenem dokumentu PDF, ki skoči na prilogo.

Opomba: Ne mešajte datotečnih prilog z datotekami, ki jih je mogoče odpreti s povezavo. Povezani dokumenti so lahko shranjeni na različna
mesta; datotečne priloge so vedno shranjene z dokumentom PDF.

1. Odprite PDF, ki vsebuje datotečno prilogo PDF.
2. Pojdite na mesto, kjer želite ustvariti povezavo. Če je mesto v datotečni prilogi, v podoknu za krmarjenje kliknite gumb Priloge, izberite

datotečno prilogo in kliknite Odpri.
3. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo in izberite območje za povezavo.
4. V pogovornem oknu Ustvari povezavo nastavite videz povezave, izberite Pojdi na pogled strani in nato kliknite Naprej.
5. Nastavite želeno številko strani in povečavo pogleda v nadrejenem dokumentu PDF ali v datotečni prilogi in nato kliknite Nastavi povezavo.
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Cilji
Cilj je končna točka povezave, ki jo predstavlja besedilo na plošči Cilji. Cilji omogočajo nastavitev poti za krmarjenje preko zbirke dokumentov
PDF. Povezovanje na cilj je priporočeno, ko povezujete preko dokumentov, ker za razliko od povezave na stran, na povezavo na cilj dodajanje ali
brisanje strani znotraj ciljnega dokumenta ne vpliva.

Ogled in upravljanje ciljev
Upravljajte cilje s plošče Cilji v podoknu za krmarjenje.

Ogled ciljev
 Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje >  Cilji. Vsi cilji so samodejno pregledani.

Razvrščanje seznama ciljev
 Naredite nekaj od tega:

Če želite razvrstiti imena ciljev po abecednem redu, kliknite oznako Ime na vrhu plošče Cilji.

Če jih želite razvrstiti po številki strani, kliknite oznako Stran na vrhu plošče Cilji.

Spreminjanje ali brisanje cilja
 Na plošči Cilji z desno miškino tipko kliknite mesto in izberite ukaz:

Za premikanje na ciljno mesto izberite Pojdi na cilj.

Za brisanje cilja izberite Izbriši.

Za ponastavitev cilja na prikazano stran izberite Nastavi cilj.

Za spreminjanje imena cilja izberite Preimenuj.

Ustvarjanje in povezovanje cilja
Povezavo do cilja lahko ustvarite v istem ali drugem dokumentu PDF.

1. V ciljnem dokumentu (cilju) izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Cilji. Če dokument že vključuje cilj, na katerega želite
usmeriti povezavo, preskočite 5. korak.

2. Krmarite do mesta, kjer želite ustvariti cilj, in nastavite želeni pogled.

3. V meniju z možnostmi  na plošči Cilji izberite Nov cilj in ga poimenujte.
4. Shranite ciljni dokument.

5. V izvirnem dokumentu (kjer želite ustvariti povezavo) izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo  in povlecite
pravokotnik, da določite mesto za povezavo.

6. V pogovornem oknu Ustvari povezavo nastavite videz povezave, izberite Pojdi napogled strani in nato kliknite Naprej.
7. V ciljnem dokumentu na plošči Cilji dvokliknite cilj.
8. Shranite izvorni dokument.

Dodajanje priloge
Dokumentu PDF lahko priložite dokumente PDF ali druge vrste datotek. Če PDF premaknete na novo mesto, se priloge premaknejo skupaj z njim.
Priloge lahko vključujejo povezave v ali iz nadrejenega dokumenta ali na druge priloge.

Ne mešajte priloženih komentarjev z datotečnimi prilogami. Pojavi se datoteka, priložena kot komentar na strani z ikono datotečne priloge ali ikono
zvočne priloge in na seznamu komentarjev z ostalimi komentarji. (Oglejte si Dodajanje komentarjev v datotečno prilogo.)

Če želite dodati, izbrisati ali si ogledati priloge, uporabite ploščo Priloge.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Priloži datoteko .
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2. V pogovornem oknu Dodaj datoteke izberite datoteko, ki jo želite priložiti, in kliknite Odpri.
Pomembno: Če priložite oblike zapisa datoteke EXE, VBS ali ZIP, vas Acrobat opozori, da priložene datoteke ne bo odprl, ker je oblika
značilna za škodljive programe, makre in viruse, ki lahko škodujejo računalniku.

3. Za omogočanje ogleda priloge v programu Acrobat 5.0 ali starejši različici naredite nekaj od tega:

Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge in v meniju z možnostmi izberite Privzeto prikaži predloge (privzeto
je ta možnost izbrana).

Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite jeziček Začetni pogled, v meniju Zavihek krmarjenja izberite Plošča in stran prilog ter kliknite V
redu.

4. Shranite datoteko PDF.
5. (Izbirno) Če želite prilogi dodati opis, s katerim ga boste ločili od podobnih datotek na plošči Priloge, izberite priloženo datoteko in v meniju z

možnostmi  izberite Uredi opis. Uredite besedilo opisa in nato shranite datoteko.

Odpiranje, shranjevanje ali brisanje priloge
Prilogo PDF lahko odprete in jo spremenite, če imate dovoljenja, in spremembe bodo uporabljene za prilogo dokumenta PDF.

Za druge vrste datotečnih prilog imate možnost odpiranja ali shranjevanja datoteke. Odpiranje datoteke zažene program, ki obravnava obliko
datoteke za prilogo – za odpiranje priloge potrebujete ta program.

Opomba: Acrobat ne odpira oblik zapisa datotek EXE, VBS in ZIP, ker so oblike značilne za škodljive programe, makre in viruse, ki lahko
škodujejo računalniku.

1. Če želite odpreti ploščo Priloge, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge.
2. Na plošči s prilogami izberite prilogo.
3. Kliknite ustrezno ikono, da odprete prilogo v njenem prvotnem programu, jo shranite ali izbrišete.

Plošča Priloge z možnostmi za odpiranje, shranjevanje, dodajanje, brisanje ali iskanje prilog. Miško postavite nad orodje, da se prikaže ime
orodja.

Iskanje v prilogah
Pri iskanju posameznih besed ali besednih zvez lahko v iskanje vključite pripete dokumente PDF in več drugih vrst datotek. Uporabniki
operacijskega sistema Windows lahko iščejo po dokumentih Microsoft Office (kot so .doc, .xls in .ppt), oblikah datotek za risanje (.dwg in .dwf),
datotekah HTML in datotekah z obogatenim besedilom (.rtf). Uporabniki operacijskega sistema Mac OS lahko iščejo po datotekah Microsoft Word
(.doc), HTML in .rtf. Najdene priloge so prikazane na seznamu Rezultati pod imenom in ikono datotečne priloge. Datoteke v drugih oblikah
mehanizem za iskanje prezre.
Opomba: Če želite omogočiti iskanje po datotekah Microsoft in AutoCAD, namestite filtre IFilter, ki se ujemajo z vrstami datotek. Filtri IFilter so
običajno nameščeni skupaj z drugimi programi, vendar jih lahko prenesete tudi s spletnih strani izdelkov.

Iskanje prilog dokumenta iz podokna Priloge
1. Če želite odpreti ploščo Priloge, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Priloge.

2. Na plošči Priloge kliknite Išči priloge .
3. V okno za iskanje vnesite iskano besedo ali besedno zvezo, izberite želeno možnost rezultatov in nato kliknite Iskanje prilog.

Iskanje prilog iz okna za iskanje dokumentov
1. Izberite Urejanje > Napredno iskanje.
2. Vnesite iskano besedo ali besedno zvezo in izberite želeno možnost rezultatov.
3. Na dnu okna kliknite Pokaži več možnosti in nato izberite Vključi priloge.

Več tem pomoči
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Določanje začetnega pogleda kot celozaslonski način
Določanje začetnega pogleda
Dodajanje prehodov strani

Določanje začetnega pogleda kot celozaslonski način
Celozaslonski način je lastnost, ki jo lahko nastavite za dokumente PDF, uporabljene za predstavitve. V celozaslonskem načinu strani dokumenta
PDF zapolnijo celoten zaslon, menijska vrstica Acrobat, orodna vrstica in kontrolniki oken pa se skrijejo. Nastavite lahko tudi poglede pri odpiranju,
tako da se dokumenti ali zbirke dokumentov odprejo v doslednem pogledu. V vsakem primeru lahko za izboljšanje vidnih učinkov pri ogledu strani
dokumenta dodate prehode strani.

Za upravljanje krmarjenja dokumenta PDF (na primer samodejno obračanje strani) uporabite možnosti na plošči celotnega zaslona v pogovornem
oknu Nastavitve. Te nastavitve so določene za sistem – ne dokument PDF – in vplivajo na vse dokumente PDF, ki jih odprete v sistemu. Zato
lahko ob pripravi predstavitve v sistemu, ki ga upravljate, upravljate tudi s temi nastavitvami.

Običajen in celozaslonski pogled.

Določanje začetnega pogleda
Ko uporabnik odpre dokument PDF ali portfelj PDF, vidi začetni pogled dokumenta PDF. Začetni pogled lahko nastavite na želeno raven
povečave, stran in postavitev strani. Če je dokument PDF predstavitev, lahko nastavite začetni pogled na celozaslonski način. V programu Acrobat
Pro lahko ustvarite čarovnike za dejanja, s katerimi lahko spremenite privzete nastavitve za več dokumentov.

Ko določite začetni pogled dokumenta PDF, lahko izbranim stranem ali celotnemu dokumentu dodate prehode strani.

Acrobat podpira prehode strani in označena letenja navznoter iz PowerPointa.

Določanje začetnega pogleda
1. Izberite Datoteka > Lastnosti.
2. V pogovornem oknu Lastnosti dokumenta kliknite Začetni pogled.
3. Izberite želene možnosti in kliknite V redu. Za ogled učinkov morate shraniti in ponovno odpreti datoteko.

Določanje začetnega pogleda kot celozaslonski način
Pri nastavitvi začetnega pogleda dokumenta PDF na celozaslonski način morate določiti način odpiranja dokumenta.
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1. Izberite Datoteka > Lastnosti.
2. V pogovornem oknu Lastnosti dokumenta izberite Začetni pogled.
3. Za najboljše rezultate naredite naslednje:

V meniju Plošča za krmarjenje izberite Samo stran.

V meniju Postavitev strani izberite Ena stran.

V polju Odpri na številki strani določite stran, s katero želite predstavitev začeti.

4. Za odpiranje dokumenta brez prikazane menijske vrstice, orodne vrstice ali kontrolnikov okna izberite Odpri v celozaslonskem načinu.
Kliknite V redu. (Za ogled učinkov morate shraniti in ponovno odpreti datoteko.)
Opomba: Uporabniki lahko odidejo iz celozaslonskega načina s pritiskom na tipko Esc, če so njihove nastavitve tako nastavljene. Toda v
celozaslonskem načinu uporabniki ne morejo uporabiti ukazov in izbrati orodij, če ne poznajo bližnjic na tipkovnici. Za omogočanje teh
funkcij lahko nastavite dejanja strani v dokumentu.

Možnosti začetnega pogleda za lastnosti dokumenta
Možnosti začetnega pogleda v lastnostih dokumenta so organizirane v tri področja: Postavitev in povečava, možnosti oken in možnosti
uporabniškega vmesnika.

Postavitev in povečava Določa videz dokumenta.
Opomba: Na postavitev strani in povečavo lahko vplivata dve stanji. 1) Posamezen dokument PDF je že nastavljen za drugačen začetni pogled v
Datoteka > Lastnosti. 2) Na voljo imate možnost Pri vnovičnem odpiranju dokumentov obnovi zadnje nastavitve pogleda, ki jo izberete v kategoriji
Urejanje > Nastavitve > Dokument.

Zavihek Krmarjenje  Določa, katere plošče so prikazane v podoknu za krmarjenje.
Postavitev strani  Določa, kako so razporejene strani dokumenta.
Povečava Nastavi raven povečave, ki je uporabljena, ko se dokument odpre. Privzeto uporabi povečavo, ki jo nastavi uporabnik.
Odpri na strani  Določa stran, ki je prikazana, ko se dokument odpre.
Opomba: Privzeta vrednost za možnosti povečave in postavitve strani uporabi posameznikove uporabniške nastavitve v nastavitvah
prikaza strani.

Možnosti okna Določajo, kako se okno prilagaja v področju zaslona, ko uporabnik odpre dokument. Te možnosti se nanašajo na okno dokumenta
in razmerje med njim ter področjem zaslona uporabnikovega monitorja.

Spremeni velikost okna na začetno stran Prilagodi okno dokumenta, da se prilagaja okoli strani pri odpiranju glede na možnosti, ki ste
jih izbrali pod Možnosti dokumenta.
Postavi okno na sredino zaslona Postavi okno v sredino področja zaslona.
Odpri v celozaslonskem načinu Maksimira okno dokumenta in prikaže dokument brez menijske vrstice, orodne vrstice ali kontrolnikov
okna.
Pokaži ime datoteke  Pokaže ime datoteke v naslovni vrstici okna.
Pokaži naslov dokumenta Pokaže naslov dokumenta v naslovni vrstici okna. Naslov dokumenta je pridobljen s plošče Opis pogovornega
okna Lastnosti dokumenta.

Možnosti uporabniškega vmesnika Določajo, kateri deli vmesnika — menijska vrstica, orodne vrstice in kontrolniki okna — so skriti.
Opomba: Če skrijete menijsko vrstico in orodne vrstice, uporabniki ne morejo uporabiti ukazov in izbrati orodij, če ne poznajo bližnjic na
tipkovnici. Lahko nastavite dejanja strani, ki začasno skrijejo kontrolnike vmesnika, ko poteka ogled strani. (Oglejte si Dodajanje dejanj sličicam
strani.)

Dodajanje prehodov strani
S prehodi strani lahko ustvarite zanimiv učinek, ki se pojavi vsakič, ko obrnete stran.

S čarovnikom za dejanja lahko nastavite prehode strani tudi za skupino dokumentov v programu Acrobat Pro.

1. Naredite nekaj od tega:

Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Prehodi strani.

Na plošči Sličice strani izberite sličice strani, za katere želite uporabiti prehode, in v meniju z možnostmi  izberite Prehodi strani.

2. V pogovornem oknu Nastavi prehode v meniju Prehod izberite učinek prehoda. Ti učinki prehoda so enaki tistim, ki so nastavljeni v
nastavitvah celotnega zaslona.

3. Izberite smer, v kateri se izvaja učinek prehoda. Razpoložljive možnosti so odvisne od prehoda.
4. Izberite hitrost učinka prehoda.
5. Izberite Samodejno obrni in vnesite število sekund med samodejnim obračanjem strani. Če te možnosti ne izberete, uporabnik obrača strani

s pomočjo ukazov tipkovnice ali miške.
6. Izberite obseg strani, za katerega želite uporabiti prehode.

Opomba: Če uporabniki v nastavitvah celotnega zaslona izberejo Prezri vse prehode, prehodov strani ne vidijo.

Več tem pomoči
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Čarovnik za dejanja (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Čarovniki za dejanja
Zagon dejanja
Ustvarjanje dejanja po meri
Upravljanje dejanj po meri
Samodejno vnašanje gesel za dejanja

Čarovniki za dejanja
Ko na datotekah uporabljate enega ali več rutinskih nizov ukazov, lahko prihranite čas in tipkanje z uporabo čarovnika za dejanja – določenega
niza ukazov z določenimi nastavitvami in v določenem vrstnem redu, ki ga uporabite v enem samem koraku. Dejanje lahko uporabite za
posamezen dokument, več dokumentov ali celotno zbirko dokumentov. Pred izvedbo dejanja lahko dokumente tudi skenirate in jih združite v en
PDF.

Acrobat prinaša nekaj vnaprej določenih čarovnikov za dejanja. Ustvarite lahko tudi lastna dejanja. Do dejanj lahko dostopate in jih upravljate prek
Orodja > Plošča čarovnika za dejanja.

Adobe® Acrobat® XI vam omogoča tudi izvažanje in uvažanje dejanj, da jih lahko delite z drugimi.

Opomba: Vmesnik in zgradba dejanj nadomestita način paketnih skriptov, ki je bil na voljo v prejšnjih različicah programa Adobe® Acrobat® XI.
Večino paketnih skriptov programa Acrobat 9 lahko uvozite kot dejanja; nekateri skripti zahtevajo manjše spremembe.

Zagon dejanja
Acrobat vključuje številna enostavna, vnaprej določena dejanja, ki jih lahko uporabite za optimiranje dela. Ta dejanja predstavljajo običajna
opravila, ki jih potrebujete za izvedbo priprave datotek za porazdelitev. Datotek PDF vam pred zagonom dejanj ni treba odpreti.
Opomba: Lahko se izognete pozivom po geslu, ko zaženete več zaporednih dokumentov PDF, ki zahtevajo geslo. Izberite samodejni vnos gesla
ali pa v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Čarovnik za dejanja določite način varnosti za te datoteke. Če izberete Ne vprašaj za geslo, z
geslom zaščitene datoteke PDF niso obdelane.

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > [Ime dejanja].

Plošča Orodja se spremeni, da prikaže vsako nalogo, ki je vključena v dejanje, ter vsa navodila avtorja dejanja.

2. V možnosti Datoteke za obdelavo kliknite Dodaj datoteke, da izberete datoteke, na katerih želite izvesti dejanje. Dodate lahko datoteke,
mape, e-poštne priloge ali odprte datoteke.

3. Ko so navedene vse datoteke, ki jih želite obdelati, kliknite Začni.

4. Če vas Acrobat pozove, navedite dodatne informacije, na primer mesto izhoda in nastavitve.

Indikator napredovanja prikaže stanje postopka ali naloge v teku. Kljukica pomeni, da je dejanje ali naloga zaključena. Ko so izvedene vse
naloge, se na dnu plošče se prikaže "Dejanje je zaključeno".

Opomba: Za zaustavitev obdelave lahko na plošči kliknete Ustavi. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite Končaj. Acrobat shrani datoteke, ki
so že bile obdelane, kot je določeno v dejanju. Za nadaljevanje dejanja lahko kliknete Nadaljuj ali Zapri, da ga končate.

Ustvarjanje dejanja po meri
Svojemu dejanju boste lažje sledili, če boste združili korake v plošče, dodali razdelilne črte in vključili navodila. Dejanje lahko omejite na določene
datoteke ali določeno mapo ali pustite, da uporabnik izbere datoteko.

1. Če želite dejanje pripeti določeni datoteki ali vsem datotekam znotraj mape, kliknite Datoteka  ali Mapa  pod možnostjo Datoteka za
obdelavo (na desni). Premaknite se do datoteke ali mape in kliknite Odpri.

2. Na ploščiIzberite orodjaza dodajanje, razširite plošče in dvokliknite nalogo, ki jo želite dodati. Dodate lahko več nalog. Naloge se izvajajo po
vrstnem redu, po katerem so prikazane na seznamu Koraki dejanja za prikaz na desni strani.

3. Če želite predhodno določiti možnosti za nalogo, kliknite Določitev nastavitev .

4. Če želite, da dejanje pozove uporabnika k izbiri možnosti, kliknite potrditveno polje Pozovi uporabnika.

5. Če je treba, dodajte druga opravila.

6. Natančno nastavite dejanje z gumbi na desni strani. Dodajte novo združevanje v skupine plošče, navodila ali razdelilno črto oziroma
premaknite ali izbrišite elemente na seznamu.



Na vrh

Ustvari novo združevanje plošče na dnu trenutno nastavljenih nalog. Ob pozivu vnesite ime plošče in kliknite Shrani.

Dodaj navodila pod trenutno izbrano nalogo. Ob pozivu vnesite navodila in kliknite Shrani.

Doda ločilno črto pod trenutno izbrano nalogo.

Premakne trenutni izbran element navzgor po seznamu. Nalogo, navodila, razdelilno črto ali celotno združevanje plošče je mogoče
premakniti.

Premakne trenutno izbran element navzdol po seznamu. Nalogo, navodila, razdelilno črto ali celotno združevanje plošče je mogoče
premakniti.

Izbriše trenutni izbran element. Pazite pri izbiri. Lahko izbrišete celotno združevanje plošče.

7. Kliknite Shrani.

8. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite ime in opis dejanja ter kliknite Shrani.

Upravljanje dejanj po meri
V pogovornem oknu Urejanje dejanj lahko dejanja urejate, preimenujete, kopirate, brišete, jim spreminjate plasti, uvažate ali izvažate.

Urejanje dejanja

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Urejanje, če želite spremenite opravila ali nastavitve. V pogovornem oknu
Urejanje dejanj lahko dejanje tudi pregledate in okno zaprete, ne da bi shranili spremembe.

3. Če želite dodati opravilo, razširite plošče in kliknite opravilo.

4. Kliknite Shrani.

5. Če želite, uredite opis v pogovornem oknu Shrani dejanje in kliknite Shrani.

Preimenovanje dejanja

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Preimenuj.

3. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite novo ime in opis.

Kopiranje dejanja
Dejanje lahko podvojite in pred shranjevanjem kopije spremenite opravila dejanja.

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Kopiraj.

3. Preglejte možnosti izvornega ter ciljnega mesta, opravila in nastavitve ter jih spremenite, če je treba.

4. Kliknite Shrani.

5. V pogovornem oknu Shrani dejanje vnesite ime in opis.

Brisanje dejanja

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Izbriši.

3. V potrditvenem pogovornem oknu kliknite Izbriši.

Izvažanje dejanja

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj izberite dejanje in kliknite Izvozi.

3. V pogovornem oknu Shrani kot navedite ime in mesto datoteke, v katero želite shraniti dejanje. Datoteke dejanj imajo pripono .sequ.

4. Kliknite Shrani.

Uvažanje dejanja



 

Na vrh

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Upravljanje dejanj.

2. V pogovornem oknu Upravljanje dejanj kliknite Uvozi.

Za začetek uvoza lahko tudi dvokliknete datoteko .sequ.

3. V pogovornem oknu Odpri navedite ime in mesto datoteke dejanja, ki jo želite uvoziti. Datoteke dejanj imajo pripono .sequ. Kliknite Odpri.

4. Če dejanje z enakim imenom že obstaja, se prikaže opozorilo. Če želite obstoječe dejanje prepisati, kliknite Zamenjaj.

Samodejno vnašanje gesel za dejanja
Pred zagonom dejanj za PDF-je, ki so šifrirani ali zaščiteni z geslom, lahko digitalni ID nastavite tako, da bo samodejno vnesel zahtevano geslo.
Opomba: Na plošči Čarovnik za dejanja v pogovornem oknu Nastavitve navedite varnostni način za te datoteke. Če izberete Ne vprašaj za geslo,
z geslom zaščitene datoteke PDF niso obdelane.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

2. Izberite Podpisi v možnosti Kategorije na desni.

3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

4. Na levi odprite možnost Digitalni ID-ji in izberite Datoteke digitalnih ID-jev.

5. Na seznamu na desni izberite ID in te ukaze v zgornji vrstici:

Prijava Izvede prijavo z izbranim digitalnimi ID-jem. Vnesite geslo in kliknite V redu.

Odjava Po končanem dejanju se odjavi z navedenim digitalnim ID-jem.
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Uporaba dejanj in skript v PDF-jih

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O dejanjih
Dodajanje dejanja zaznamkom, poljem obrazcev, gumbom ali posnetkom
Dodajanje dejanj sličicam strani
Vrste dejanj
Vrste sprožilcev
O JavaScriptu v Acrobatu

O dejanjih
Lahko določite, da se dejanje izvede s klikom na zaznamek ali povezavo ali pri ogledu strani. Povezave in zaznamke lahko na primer uporabite za
skok na različna mesta v dokumentu, izvajanje ukazov iz menija in izvajanje drugih dejanj. Dejanja so nastavljena v pogovornem oknu Lastnosti.

Za zaznamke ali povezave lahko določite dejanje, ki se izvede s klikom na zaznamek ali povezavo. Za druge elemente, kot so strani,
predstavnostni posnetki in polja obrazcev lahko določite sprožilec, ki povzroči, da se dejanje izvede, in nato določite še samo dejanje. Enemu
sprožilcu lahko dodate več dejanj.

Možnost Zaklenjeno preprečuje nenamerne spremembe videza in dejanj, sorodnih s predmetom.

Dodajanje dejanja zaznamkom, poljem obrazcev, gumbom ali posnetkom
1. Naredite nekaj od tega:

Uporabite ročno orodje in z desno miškino tipko kliknite zaznamek ter izberite Lastnosti.

Uporabite Orodje > Interaktivni predmeti > Orodje za izbiro predmeta in dvokliknite povezavo, predstavnostni posnetek ali polje obrazca
in izberite Lastnosti.

2. Kliknite zavihek Dejanja.
3. V meniju Izberi dejanje izberite vrsto dejanja in nato kliknite Dodaj. Lahko dodate več dejanj; dejanja se izvedejo v vrstnem redu, v katerem

so prikazana v polju s seznamom Dejanja.
4. (Izbirno) Izberite dejanje na zavihku Dejanja in za preureditev, urejanje ali brisanje dejanja uporabite gumbe.
5. Za sprejemanje dejanj zaprite okno.

Dodajanje dejanj sličicam strani
Za povečanje kakovosti vzajemnega delovanja dokumenta lahko določite dejanja, kot je spreminjanje vrednosti povečave, ki so bodo izvedla, ko
boste odprli ali zaprli stran.

1. Kliknite gumb Sličice strani na levi.

2. Izberite sličico strani, ki ustreza strani in v meniju z možnostmi  izberite Lastnosti strani.
3. Kliknite zavihek Dejanja.
4. V meniju Izberi sprožilec izberite Odpiranje strani, da nastavite dejanje, ki se izvede pri odpiranju strani, ali izberite Zapiranje strani, da

nastavite dejanje, ki se izvede pri zapiranju strani.
5. V meniju Izberi dejanje izberite dejanje in kliknite Dodaj.
6. Določite možnosti za dejanje in kliknite V redu. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od izbranega dejanja.
7. Za ustvarjanje niza dejanj v meniju izberite drugo dejanje in kliknite Ponovno dodaj. Za razporeditev dejanj v želenem vrstnem redu

uporabite gumba Navzgor in Navzdol.
Opomba: Če nastavite dejanje, ki pri odpiranju ali zapiranju strani izvede preklop na celozaslonski pogled, je celozaslonski pogled pri
naslednjem odpiranju ali zapiranju iste strani izklopljen.

Vrste dejanj
Povezavam, zaznamkom, stranem, predstavnostnim posnetkom in poljem obrazcev lahko dodelite naslednja dejanja:

Izvedi menijski element Izvede določen menijski ukaz kot dejanje.
Pojdi na 3D-/večpredstavnostni pogled Skoči na navedeni 3D pogled.



Na vrh

Na vrh

Pojdi na pogled strani Skoči na določen cilj v trenutnem dokumentu ali v drugem dokumentu.
Uvozi podatke obrazcev Uvozi podatke obrazcev iz druge datoteke in jih postavi v aktiven obrazec.
Večpredstavnostna operacija (Acrobat 9 in novejši) Izvede določeno dejanje za večpredstavnostni predmet v datoteki (na primer predvajanje
zvočne datoteke). Večpredstavnostni predmet mora biti dodan v datoteko, preden mu lahko določite dejanje.
Odpri datoteko Zažene in odpre datoteko. Če posredujete datoteko PDF s povezavo na drugo datoteko, potrebuje bralec izvirno aplikacijo
povezane datoteke, da jo lahko uspešno odpre. (Morda boste morali za ciljno datoteko dodati prednosti pri odpiranju.)
Odpri spletno povezavo Skoči na določen cilj v internetu. Za določanje povezave lahko uporabite protokole http, ftp, in mailto.
Predvajaj zvok Predvaja določeno zvočno datoteko. Zvok je vdelan v dokument PDF v obliki zapisa za različne platforme.
Predvajaj medij (združljiv z Acrobat 5) Predvaja določen film QuickTime ali AVI, ki je bil ustvarjen tako, da je združljiv s programom Acrobat 5.
Določeni film mora biti vdelan v dokument PDF.
Predvajaj medij (združljiv z Acrobat 6 in novejšim) Predvaja naveden film, ki je bil ustvarjen tako, da je združljiv s programom Acrobat 6.
Določeni film mora biti vdelan v dokument PDF.
Preberi članek Sledi niti članka v aktivnem dokumentu ali v drugem dokumentu PDF.
Ponastavi obrazec Počisti podatke, ki so bili vneseni v obrazec. Polja, ki so ponastavljena s pogovornim oknom Izberi polja, lahko nadzorujete.
Zaženi JavaScript Zažene določen JavaScript.
Nastavi vidljivost plasti Določi, katere nastavitve plasti so aktivne. Preden to dejanje dodate, določite ustrezne nastavitve plasti.
Pokaži/Skrij polje Preklaplja med prikazovanjem in skrivanjem polja v dokumentu PDF. Ta možnost je še posebej uporabna v poljih obrazcev. Če
na primer želite, da se predmet pojavi kadarkoli greste s kazalcem čez gumb, lahko nastavite dejanje, ki polje na sprožilcu Vnos z miško prikaže in
na Izhod z miško polje skrije.
Oddaj obrazec Pošlje podatke obrazca na določen URL.

Vrste sprožilcev
Sprožilci določajo, kako so dejanja v predstavnostnih posnetkih, straneh in poljih obrazcev aktivirana. Lahko na primer določite filmski ali zvočni
posnetek, ki se predvaja, ko odprete ali zaprete stran. Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od izbranega elementa strani.

Za predstavnostne posnetke in polja obrazcev (ne povezave ali zaznamke) lahko uporabite naslednje sprožilce:

Miška navzgor (Acrobat Pro) Ko po kliku spustite miškino tipko. To je najpogostejši sprožilec z gumbom, ker uporabniku omogoča zadnjo
možnost, da povleče kazalec z gumba in ne aktivira dejanja.
Vidna stran (samo predstavnostni posnetki) Ko je stran s predstavnostnim posnetkom vidna, ne glede na to, ali je to trenutna stran. Stran je
lahko vidna tudi, če ni trenutna stran, ko na primer neprekinjena postavitev strani prikaže strani eno ob drugi.
Nevidna stran (samo predstavnostni posnetki) Ko je stran s predstavnostnim posnetkom premaknjena iz pogleda.
Vstop na stran (samo predstavnostni posnetki) Ko stran s predstavnostnim posnetkom postane trenutna stran.
Izhod s strani (samo predstavnostni posnetki) Ko uporabnik zapusti stran, ki vsebuje predstavnostni posnetek.
Miška navzdol Pri kliku miškine tipke (brez spuščanja miškine tipke). V večini primerov je Miška navzgor želeni sprožilec.
Vnos z miško Ko kazalec vstopi v polje ali področje predvajanja.
Izhod z miško Ko kazalec izstopi iz polja ali področja predvajanja.
Pri fokusiranju (samo predstavnostni posnetki) Ko z dejanjem miške ali preklapljanjem fokusirate področje povezave.
Pri prenehanju fokusiranja (samo predstavnostni posnetki) Ko se fokus premakne v drugo področje povezave.

O JavaScriptu v Acrobatu
Jezik JavaScripta je kot orodje za enostavnejše ustvarjanje vzajemno-delujočih spletnih strani razvilo podjetje Netscape Communications. Adobe je
izboljšal JavaScript, tako da lahko to raven vzajemnega delovanja enostavno integrirate v dokumente PDF.

Kodo JavaScripta lahko pridobite z dejanji, ki so povezana z zaznamki, povezavami in stranmi. Ukaz Nastavi dejanja dokumenta vam omogoča
ustvarjanje dejanj JavaScripta na ravni dokumenta, ki so uporabljena za celoten dokument. Na primer, če izberete Dokument se je shranil, zažene
JavaScript po tem, ko je dokument shranjen.

Za uporabo JavaScripta z obrazci in čarovniki za dejanja je zahtevan Acrobat Pro.

V programu Acrobat Pro lahko uporabljate JavaScript tudi z obrazci PDF in čarovnikom za dejanja. Najpogostejše uporabe JavaScripta v obrazcih
so oblikovanje podatkov, izračunavanje podatkov, preverjanje podatkov in dodeljevanje dejanju. Skripti na ravni polja so povezani z določenim
poljem oz. polji obrazca, na primer gumbi. Ta vrsta skripta se izvede v primeru dogodka, kot je dejanje sprostitve miškine tipke.

Za več informacij o ustvarjanju JavaScriptov s spletnega mesta Adobe prenesite priročnike za JavaScripte. Developing Acrobat®Applications Using
JavaScript™ vsebuje informacije o ozadju in priročnike, JavaScript™ for Acrobat®API Reference pa ponuja referenčne informacije. Ti in drugi viri
za JavaScript so na spletnem mestu Adobe.
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Geoprostorski PDF-ji

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O geoprostorskih PDF-jih
Ustvarjanje geoprostorskega dokumenta PDF
Interakcija z geoprostorskimi dokumenti PDF
Spreminjanje nastavitev geoprostorskega merjenja
Izvoz lokacije in oznake meritve

O geoprostorskih PDF-jih
Geoprostorski dokument PDF vsebuje informacije, ki so potrebne za podatke o georeferenčni lokaciji. Pri uvozu geoprostorskih podatkov v
dokument PDF program Acrobat ohrani geoprostorske koordinate. S koordinatami si lahko ogledujete in upravljate dokument PDF za iskanje in
označevanje podatkov o lokaciji.

Geoprostorski podatki so lahko vektorski, rastrski ali kombinacija obojega. Ko geoprostorske podatke uvozite v program Acrobat, jih lahko
uporabljate na različne načine:

Iskanje in označevanje koordinat.

Merjenje razdalj, obsegov in površin.

Spreminjanje koordinatnih sistemov in merskih enot.

Kopiranje koordinat v odložišče in uporaba teh koordinat za prikaz lokacij v različnih spletnih storitvah za prikaz zemljevidov.

Ustvarjanje geoprostorskega dokumenta PDF
Geoprostorski dokument PDF lahko ustvarite na enega od naslednjih načinov:

Odpiranje geoprostorsko omogočene datoteke TIFF (GeoTIFF) ali datoteke JPEG 2000

Georegistriranje zemljevida PDF ali skeniranih geoprostorskih podatkov

Ko odprete uvoženo datoteko, so meritve, položaji točk in dolžine prikazane v geografskih koordinatah, ki jih lahko spreminjate, merite in
označujete. Zemljevid PDF lahko sestavite iz različnih virov.

Odpiranje datotek GeoTIFF in JPEG 2000
Datoteke GeoTIFF in JPEG 2000 so rastrske slike, ki jih lahko uvozite kot nove dokumente ali kot nove plasti v obstoječem dokumentu. Program
Acrobat ohrani geoprostorske koordinate in jih vdela v datoteko. Te datoteke po uvozu ohranijo geoprostorske podatke. Če te datoteke uvozite v
obstoječe dokumente, se njihov koordinatni sistem pretvori v koordinatni sistem dokumenta.

1. Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz datoteke.
2. Izberite geoprostorsko omogočeno datoteko za uvoz.
3. Izberite nastavitve in kliknite V redu.

Uvažanje datotek z oblikami
Datoteko z oblikami lahko uvozite kot novo plast v obstoječem dokumentu PDF. Datoteka z oblikami se mora prekrivati s trenutnim zemljevidom
PDF. V nasprotnem primeru datoteka ne bo uvožena. Če se prekriva samo delno, bo uvožen samo tisti del, ki se prekriva s trenutnim zemljevidom
PDF.

Datoteka z oblikami je sestavljena iz več datotek z različnimi končnicami datotek. Program Acrobat za uvoz potrebuje datoteko SHP in datoteko
DBF.

1. Odprite zemljevid PDF in izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.
2. V stranski vrstici Plast izberite Možnost in kliknite Uvozi kot plast.
3. Poiščite datoteko SHP in jo izberite.
4. Kliknite Nastavitve in spremenite lastnosti črte v neprekinjeno črto ter barvo črte nastavite na modro.

Interakcija z geoprostorskimi dokumenti PDF
Ko odprete geoprostorsko omogočene dokumente PDF, lahko najdete lokacije, merite razdalje in dodajate označbe lokacij. Lahko tudi kopirate



koordinate v odložišče in jih nato uporabite v spletni storitvi za prikaz zemljevidov.

Geoprostorska orodja za merjenje si ogledate tako, da izberete Orodja > Analiziraj.

Geoprostorska orodja na plošči Analiziraj.

Orodje za geoprostorske lokacije uporabite za naslednja opravila:

Ogled zemljepisne širine in dolžine, ko miškin kazalec zadržite nad področjem z geoprostorskimi informacijami.

Označevanje lokacije z geoprostorskimi pripombami.

Iskanje lokacije v dokumentu.

Iskanje mesta zemljevida
1. Odprite geoprostorsko datoteko PDF in izberite Orodja > Analiziraj > Orodje za geoprostorsko mesto .
2. Z desno miškino tipko kliknite znotraj zemljevida in nato kliknite Poišči lokacijo.
3. V dve besedilni polji vnesite vrednosti zemljepisne širine in dolžine (stopinje, minute, sekunde ali v decimalni obliki).

Če je na voljo vsaj ena lokacija, je označena z modrim kvadratom in središče strani je postavljeno na označeno lokacijo.

4. Če dokument PDF vsebuje več zemljevidov, kliknite gumb Naslednji ali Prejšnji, da prikažete dodatne rezultate. Več lokacij je lahko na voljo
v različnih primerih:

Kadar dokument vsebuje več zemljevidov (na primer, če dokument PDF vsebuje manjši zemljevid znotraj večjega, kot je zemljevid mesta
znotraj zemljevida države). Kadar iščete lokacijo znotraj mesta, jo bo program Acrobat našel na večjem zemljevidu in na zemljevidu
mesta.

Kadar dokument vsebuje zemljevid na več straneh (na primer, če je na eni strani zemljevid države in na drugi strani zemljevid mesta
znotraj države).

5. (Izbirno) Za dodajanje komentarja (kot je ime lokacije ali naslova), kliknite označbo lokacije in nato v polje komentarja dodajte informacije.
6. Za končanje iskanja z desno miškino tipko kliknite znotraj zemljevida. Nato izberite Skrij iskanje lokacij, da odstranite polja za iskanje.

Označevanje geoprostorskih lokacij
1. Odprite geoprostorsko datoteko PDF in izberite Orodja > Analiza > Orodje za geoprostorsko mesto .
2. Miškin kazalec premaknite na dokument, da se prikažejo vrednosti zemljepisnih širin in dolžin na področjih, ki vsebujejo geoprostorske

informacije. Z desno miškino tipko kliknite znotraj zemljevida in naredite nekaj od naslednjega:

Če želite poiskati lokacijo, kliknite Poišči lokacijo. Vnesite vrednosti zemljepisne širine in dolžine ter kliknite Najdi.

Če želite lokacijo označiti z geoprostorskimi informacijami, kliknite Označi lokacijo.

3. (Izbirno) Za dodajanje komentarja (kot je ime lokacije ali naslova), kliknite označbo lokacije in nato v polje komentarja dodajte informacije.

Merjenje razdalje, obsega in območja na zemljevidih
Ko odprete geoprostorski dokument PDF, orodja za merjenje programa Acrobat preberejo geoprostorske informacije in izmerijo razdalje ter
površino, namesto dimenzij strani ali predmetov. Orodja za meritve uporabite za izračunavanje razdalj, obsegov in površin v geoprostorsko
omogočenih dokumentih PDF. Ko miškin kazalec premikate po vsebini dokumenta, se prikažejo označbe, ki označujejo, da ste na poti ali na
končni točki poti. Kadar je miškin kazalec nad geoprostorsko vsebino, lahko vidite tudi zemljepisno širino in dolžino položaja kazalca.

1. Izberite Orodja > Analiziraj > Orodje za merjenje .

2. V prikazu merilnega orodja izberite vrsto meritve: Razdalja , Površina  ali Obseg .
3. Izberite možnost pripenjanja:

Pripni na poti 

Pripni na končne točke 

Pripni na vmesne točke 

Pripni na sečišča 

4. Naredite nekaj od tega:



Na vrh

Na vrh

Če uporabljate orodje za razdalje, kliknite mesto, kjer želite začeti meritev, in povlecite do končne točke, kjer kliknite še enkrat. Razdalja
je prikazana v spodnjem desnem kotu.

Če uporabljate orodje za obseg, kliknite zemljevid v enem vogalu obsega in nato povlecite do ostalih vogalov. Kliknite pri vsakem vogalu
in nato dvokliknite pri končni točki. Velikost obsega je prikazana v oknu z informacijami.

Če uporabljate orodje za površino, kliknite zemljevid v enem vogalu obsega in nato povlecite do drugega vogala. Pred zamenjavo smeri
morate klikniti. Na koncu dvokliknite, da se prikaže skupna površina.

5. Merjenje končate tako, da kliknete z desno miškino tipko in izberete Dokončaj meritev. Ali izberite Prekliči meritev.

Kopiranje koordinat lokacije v odložišče za uporabo s spletnimi storitvami za prikaz zemljevidov
Ko v geoprostorskem dokumentu PDF najdete lokacijo, lahko njene koordinate kopirate v odložišče. Iz odložišča lahko podatke prilepite v spletno
storitev za prikaz zemljevidov, ki sprejme koordinate zemljepisne širine in dolžine.

1. Izberite Orodja > Analiziraj > Orodje za geoprostorsko mesto , nato pa z desno miškino tipko kliknite mesto na zemljevidu in izberite
Označi lokacijo.

2. Odprite pripombo za mesto in kopirajte podatke o njem.

Program Acrobat kopira podatke v takšni obliki: zemljepisna širina, nato zemljepisna dolžina, ločeni sta s presledkom. Podatke prilepite v
naslovno vrstico spletne storitve za prikaz zemljevidov, ki lahko prepozna podatke o lokaciji.

Spreminjanje merskih enot v dokumentu
Vrsto merskih enot spremenite tako, da z merilnim orodjem z desno miškino tipko kliknete znotraj zemljevida in izberete Dolžinska enota ali
Površinska enota. Nato izberite vrsto meritve.

Spreminjanje nastavitev geoprostorskega merjenja
V pogovornem oknu Nastavitve lahko spremenite merske enote za vse geoprostorske dokumente PDF. V razdelku Kategorije kliknite Merjenje
(Geo).

Omogoči označevanje meritev Dodajanje oznake geoprostorski meritvi. Ko je izbrana možnost Omogoči označevanje meritev, izberite Uporabi
oznako in nato vnesite oznake meritev.
Nastavitve pripenjanja  Izberite dele poti, na katere naj se pripenjajo meritve.
Prikaži vrednost  Določi način izračunavanja vrednosti zemljepisne širine in dolžine. Izberite Decimalno, da bodo zemljepisne širine in dolžine
prikazane v decimalni obliki. Izberite Stopinje, minute, sekunde, da bodo stopinje zemljepisne dolžine razdeljene na 60 minut in minute razdeljene
na 60 sekund.
Prikaži smer Izberite med Predznačeno ali Poimenovano. Poimenovana smer je prikazana s črko S (sever) ali J (jug) ob zemljepisni širini in s
črko V (vzhod) ali Z (zahod) ob zemljepisni dolžini.
Geografsko širino in dolžino vedno prikaži kot WGS 1984 To možnost izberite, da bosta zemljepisna širina in dolžina uporabljali trenutni
standardni referenčni okvir za Zemljo (World Geodetic System 1984). Za starejše zemljevide, ki so bili izdelani z uporabo starejše mreže (na
primer NAD 1927), lahko to možnost počistite. Tako bodo prikazane izvirne vrednosti. Ko je starejši zemljevid registriran v izvirnih koordinatah, se
položaji koordinat lahko razlikujejo od trenutnih standardov, ki so v uporabi v napravah GPS in spletnih storitvah za prikaz zemljevidov.
Uporabi privzeto enoto razdalje Izberite želeno mersko enoto.
Uporabi privzeto enoto površine Površino lahko merite z drugačno enoto kot razdaljo.
Ne prikaži prosojne plasti na slikah GeoTIFF in JPEG 2000. Oblike zapisov rastrskih slik vključujejo prosojno plast, ki jo lahko tudi odstranite.

Izvoz lokacije in oznake meritve
Podatke o geoprostorskih lokacijah in meritvah lahko izvozite v datoteko FDF. Vsaka geoprostorska pripomba ima svoj vnos GPTS. Vnos ustreza
zemljepisni širini in dolžini posamezne točke pripombe. Izvozite lahko informacije naslednjih vrst:

Označene lokacije vnesene z uporabo orodja za geoprostorske lokacije

Meritve razdalje, obsega (sestavljena razdalja) in površine, ki so bile vnesene z uporabo merilnega orodja prek geoprostorske vsebine

Geoprostorske podatke lahko izvozite s ploščo Seznam komentarjev.

1. Če želite izvoziti vse komentarje, odprite ploščo Seznam komentarjev in izberite Možnosti > Izvozi vse v podatkovno datoteko.

2. Če želite izvoziti samo del komentarjev, izberite želene komentarje in nato izberite Možnosti > Izvozi izbrano v podatkovno datoteko. Vnesite
ime datoteke in kliknite Shrani. Datoteka FDF se shrani.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Optimizacija PDF-jev (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Shranjevanje z optimizatorjem PDF-jev (Acrobat Pro)
Nadzor izrabe prostora dokumenta PDF (Acrobat Pro)
Optimiranje datoteke PDF (Acrobat Pro)
Možnosti optimizatorja dokumentov PDF (Acrobat Pro)

Shranjevanje z optimizatorjem PDF-jev (Acrobat Pro)
Optimizator dokumentov PDF omogoča veliko nastavitev za zmanjšanje velikosti datotek PDF. Nekatere od nastavitev optimizatorja dokumentov
PDF so primerljive z nastavitvami, ki so na voljo, ko ustvarite datoteko PDF s programom Distiller. Ali uporabite vse od teh nastavitev ali samo
nekaj, je odvisno od načina uporabe teh datotek in od bistvenih lastnosti, ki jih mora datoteka imeti. V večini primerov so privzete nastavitve
primerne za maksimalno učinkovitost—shranjevanje prostora z odstranjevanjem vdelanih pisav, stiskanje slik in odstranjevanje nepotrebnih
elementov iz datoteke.

Preden optimirate datoteko, je pametno nadzorovati izrabo prostora datoteke. Rezultati nadzora prostora vam bodo morda pomagali določiti najbolj
primerno mesto za zmanjšanje velikosti datoteke. Velikost dokumenta PDF lahko zmanjšate tudi z ukazom Zmanjšaj velikost datoteke.

Pomembno: Nekatere metode stiskanja lahko v poteku dela tiskanja povzročijo neuporabne slike. Preden izvedete spremembe, ki jih ni mogoče
zavreči, preskusite različne nastavitve.

Odpiranje optimizatorja dokumenta PDF
 Za odpiranje pogovornega okna Optimizator dokumentov PDF naredite nekaj od naslednjega.

V enem PDF-ju izberite Datoteka > Shrani kot > Optimiran PDF.

Pri urejanju v čarovniku za dejanja kliknite možnosti Shrani v. Nato v pogovornem oknu Izhodne možnosti izberite Optimizator dokumentov
PDF in kliknite Nastavitve.

Opomba: Ko je v meniju Pogled izbrano Ponovna postavitev, Optimizator dokumentov PDF ni na voljo.

Nadzor izrabe prostora dokumenta PDF (Acrobat Pro)
Nadzor izrabe prostora omogoča poročilo s skupnim številom bajtov, uporabljenih za določene elemente dokumenta, vključno s pisavami,
zaznamki, obrazci, imenovanimi cilji in komentarji, kot tudi skupno velikost datoteke. Rezultati so sporočeni v bajtih in kot odstotek skupne velikosti
datoteke.

1. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > Optimiran PDF. Odpre se pogovorno okno Optimizator PDF-ja.
2. Na vrhu pogovornega okna kliknite gumb Nadzor izrabe prostora.

Izrabo prostora v dokumentu PDF lahko nadzirate tudi v podoknu Vsebina. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina. V
meniju z možnostmi v podoknu Vsebina  izberite Nadzor izrabe prostora.

Optimiranje datoteke PDF (Acrobat Pro)

Priporočila Adobe Imate vadnico, ki jo želite dati v skupno rabo?

Video vadnica: Kako optimizirati
dokument PDF
Annamarie Lukes
Za zmanjšanje velikosti datoteke PDF
uporabite optimizator.

1. Odprite pogovorno okno Optimizator PDF-ja (Datoteka > Shrani kot > Optimiran PDF).
2. Če želite uporabiti privzete nastavitve, v meniju Nastavitve izberite Standardno in nato preskočite na 6. korak. Če spremenite nastavitve v

pogovornem oknu Optimizatorja dokumentov PDF, se meni Nastavitve samodejno preklopi na Po meri.
3. V meniju Naredi združljivo z izberite možnost Obdrži obstoječe, da ohranite trenutno različico dokumenta PDF, ali pa izberite različico

programa Acrobat. (Možnosti, ki so na voljo v ploščah, se razlikujejo glede na to izbiro.)

http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
http://acrobatusers.com/tutorials/how-optimize-your-pdf-file
http://acrobatusers.com/tutorials/how-optimize-your-pdf-file


Na vrh

4. Izberite potrditveno polje zraven plošč (na primer Slike, Pisave, Prosojnost) in nato izberite možnosti v tej plošči. Da med optimiranjem
preprečite izvajanje vseh možnosti na plošči, prekličite izbor potrditvenega polja za to ploščo.

5. (Izbirno) Za shranjevanje nastavitev po meri kliknite gumb Shrani in poimenujte nastavitve. (Če želite izbrisati shranjeno nastavitev, jo
izberite v meniju Nastavitve in kliknite Izbriši.)

6. Ko končate z izbiranjem možnosti, kliknite V redu.
7. V pogovornem oknu Shrani optimizirano kot kliknite Shrani, da prepišete izvirni PDF z optimiziranim dokumentom PDF ali izberite novo ime

ali mesto.
Če želite hkrati optimirati več dokumentov, za ukaz Čarovnik za dejanja izberite Izhodne možnosti.

Možnosti optimizatorja dokumentov PDF (Acrobat Pro)
Če želite zmanjšati velikost dokumenta PDF, izberite možnosti na ploščah v pogovornem oknu Optimizator dokumentov PDF.

Plošča Slike
Plošča Slike optimizatorja dokumentov PDF omogoča nastaviti možnosti za stiskanje barvnih, sivinskih in enobarvnih slik ter zmanjšanje ločljivosti
slik.

Na plošči Slike pogovornega okna Optimizator dokumentov PDF spremenite združljivost dokumenta PDF v programu Acrobat Pro.

Po potrebi določite naslednje možnosti:

Zmanjšaj ločljivost Zmanjša velikost datoteke tako, da zmanjša ločljivost slik, kar vsebuje spajanje barv izvirnih slikovnih pik v večje slikovne
pike.
Opomba: Za maskirane slike in slike z velikostjo manj kot 16 x 16 slikovnih pik zmanjšanje ločljivosti ni izvedeno.
Stiskanje Zmanjša velikost datoteke tako, da odstrani nepotrebne podatke slikovnih pik. Na splošno stiskanji JPEG in JPEG2000 dajeta boljše
rezultate na slikah kot so fotografije s postopnim prehodom iz barve v barvo. ZIP je boljša izbira za ilustracije z velikimi enobarvnimi področji ali
vzorci. Za enobarvne slike je stiskanje JBIG2, ki je na voljo v optimizatorju dokumentov PDF, toda ne v Distillerju, nadrejeno CCITT.
Kakovost Na voljo samo za oblike zapisa JPEG in JPEG2000. Metode stiskanja JPEG in JPEG2000 so običajno z izgubo, postopek, ki trajno
odstrani nekaj podatkov slikovnih pik. Stiskanji z izgubo JPEG in JPEG2000 lahko uporabite za barvne slike na različnih ravneh (minimalna, nizka,
srednja, visoka, maksimalna). Za stiskanje JPEG2000 lahko določite tudi brez izgube, tako da podatki slikovnih pik niso odstranjeni. Stiskanje za
enobarvne slike je brez izgube, razen za stiskanje JBIG2, ki omogoča tako način stiskanja z izgubo in brez izgube.
Velikost ploščice Na voljo samo za obliko zapisa JPEG2000. Razdeli stisnjeno sliko na ploščice dane velikosti. (Če višina in širina slika nista
večkratnika dimenzij ploščice, se ob robovih uporabijo delne ploščice.) Slikovni podatki se stiskajo za vsako ploščico posebej in jih lahko tudi
raztegnete za vsako ploščico posebej. Priporočena je privzeta vrednost 256.
Optimiraj slike samo, če bo to pomenilo zmanjšanje velikosti Ko možnost izberete in če nastavitev slike povzroči povečanje velikosti datoteke,
je optimizacija slike preskočena.

Plošča Pisave
Da zagotovite natančno skladanje z izvirnim dokumentom, je priporočljivo, da vdelate vse pisave, uporabljene v dokumentu. Če natančno skladanje
ni potrebno in želite manjšo datoteko, vam pisav za romanska in vzhodnoazijska besedila (tradicionalna kitajščina, poenostavljena kitajščina,
korejščina in japonščina) ni potrebno vdelati. Ko si besedilo v teh jezikih ogledujete na sistemu, ki nima izvornih pisav, je zamenjano z nadomestno
pisavo. Plošča Pisave optimizatorja dokumentov PDF vsebuje dva seznama pisav: pisave, ki so na voljo za odstranitev, ter pisave, ki bodo
odstranjene. Določene pisave niso na voljo za odstranitev in niso prikazane na plošči Pisave. Za odstranitev pisave v dokumentu v seznamu
Vdelane pisave izberite eno ali več pisav in kliknite gumb Odstrani. Če ne želite vdelati podnabora vdelanih pisav, počistite izbor Vse vdelane
pisave dodaj v podnabor. Če želite za vse vdelane pisave preprečiti njihovo odstranjevanje, izberite Ne odstrani nobene vdelane pisave.



Plošča Prosojnost
Če PDF vključuje podobo, ki vsebuje prosojnost, lahko za izravnavo prosojnosti in zmanjšanje velikosti datoteke uporabite prednastavitve v plošči
Prosojnost optimizatorja dokumentov PDF. (Izravnava vključi prosojnost v ustrezno podobo tako, da jo razreže na vektorska in rastrska področja.)
Optimizator dokumentov PDF uporabi možnosti prosojnosti za vse strani v dokumentu preden uporabi druge možnosti optimizacije.

Če ste izbrali združljivost z Acrobatom 4.0 ali novejšim, je plošča Prosojnost omogočena in vsa prosojnost v datoteki se med optimizacijo izravna.
To omogoča združljivost s programom Acrobat 4.0 in starejšimi različicami, ki ne podpirajo prosojnosti.

Ko ustvarite prednastavitve izravnave, se te pojavijo s privzetimi prednastavitvami na plošči Prosojnost.

Opomba: Ko je datoteka shranjena, izravnave prosojnosti ni mogoče razveljaviti.

Plošča Zavrzi predmete
Plošča Zavrzi predmete omogoča določitev predmetov za odstranitev iz dokumenta PDF in optimiziranje krivulj v risbah CAD. Predmete,
ustvarjene v Acrobatu in drugih aplikacijah, lahko zavržete. Izbira predmeta odstrani vse primerke tega predmeta znotraj dokumenta PDF.

V področju Zavrzi predmete lahko izberete med temi in drugimi možnostmi:

Zavrzi vse oddaje obrazcev, uvoze in ponastavitvena dejanja Onemogoči vsa dejanja, povezana z oddajo ali uvozom podatkov v obrazcu, in
ponastavi polja obrazca. Ta možnost ohrani predmete obrazca, na katera so vezana dejanja.
Izravnaj polja obrazca Naredi polja obrazca neuporabna in pri tem ne spremeni njihovega videza. Podatki obrazca so spojeni s stranjo, da
postanejo vsebina strani.
Zavrzi vsa dejanja JavaScriptov Odstrani vsa dejanja v dokumentu PDF, ki uporabljajo JavaScript.
Zavrzi vse nadomestne slike Odstrani vse različice slike, razen tiste, ki je namenjena za ogled na zaslonu. Nekateri dokumenti PDF vključujejo
več različic iste slike za različne namene, kot je ogled na zaslonu z nizko ločljivostjo in tiskanje z visoko ločljivostjo.
Zavrzi vdelane sličice strani Odstrani vdelane sličice strani. To je uporabno v velikih dokumentih, kjer lahko risanje sličic strani po kliku na gumb
Sličice strani traja dlje časa.
Zavrzi oznake dokumentov Odstrani oznake iz dokumenta, kar prav tako odstrani zmožnosti dostopnosti in ponovne postavitve za besedilo.
Pretvori ravne črte v krivulje Zmanjša število nadzornih točk, ki so uporabljene za ustvarjanje krivulj v risbah CAD, kar povzroči manjše datoteke
PDF in hitrejše upodabljanje na zaslonu.
Zaznaj in spoji delce slike Poišče slike ali maske, sestavljene iz tankih rezin, in jih poskusi spojiti v eno sliko ali masko.
Zavrzi vdelane nastavitve tiskanja Iz dokumenta odstrani vdelane nastavitve tiskanja, kot so spreminjanje merila strani in dvostranski način.
Zavrzi vdelano kazalo iskanja Odstrani vdelana kazala iskanja in s tem zmanjša velikost datoteke.
Zavrzi zaznamke Odstrani vse zaznamke iz dokumenta.

Plošča Zavrzi uporabniške podatke
S ploščo Zavrzi uporabniške podatke odstranite vse osebne informacije, ki jih ne želite posredovati ali deliti z drugimi. Če osebnih informacij ne
najdete, so morda skrite. Z ukazom Preglej dokument lahko poiščete skrito besedilo in uporabniške informacije (Orodja > Zaščita > Odstrani skrite
podatke).
Zavrzi vse komentarje, obrazce in večpredstavnost Iz dokumenta PDF se odstranijo vsi komentarji, obrazci, polja obrazca in
večpredstavnosti.
Zavrzi informacije o dokumentu in metapodatke Odstrani informacije v slovarju informacij dokumenta in vse nize metapodatkov. (Za obnovitev
nizov metapodatkov v kopijo dokumenta PDF uporabite ukaz Shrani kot.)
Zavrzi podatke vseh predmetov Odstrani vse podatke iz dokumenta PDF.
Zavrzi datotečne priloge Odstrani vse datotečne priloge, vključno s prilogami, ki so dokumentu PDF dodane kot komentarji. (Optimizator
dokumentov PDF ne optimira priloženih datotek.)
Zavrzi zunanja navzkrižna sklicevanja Odstrani povezave na druge dokumente. Povezave, ki omogočajo skok na druga mesta znotraj
dokumenta PDF, niso odstranjene.
Zavrzi osebne podatke drugih programov Iz dokumenta PDF odvzame informacije, uporabne samo za aplikacijo, ki je ustvarila dokument. To
ne vpliva na delovanje dokumenta PDF, toda zmanjša velikost datoteke.
Zavrzi vsebino skritih plasti in poravnaj vidne plasti Zmanjša velikost datoteke. Optimizirani dokument je podoben izvornemu dokumentu PDF,
vendar ne vsebuje informacij o plasteh.

Plošča Čiščenje
Možnosti v plošči Čiščenje optimizatorja dokumentov PDF iz dokumenta odstranijo neuporabne elemente. Ti elementi vključujejo elemente, ki so
za namenjeno uporabo dokumenta zastareli ali nepotrebni. Odstranitev nekaterih elementov lahko resno vpliva na delovanje dokumenta PDF. Kot
privzeto so izbrani samo elementi, ki ne vplivajo na delovanje. Če niste prepričani o posledicah odstranjevanja drugih možnosti, izberite privzete
izbore.

Možnosti stiskanja predmetov Določajo, kako uporabiti stiskanje Flate v datoteki.
Uporabi Flate za kodiranje nekodiranih tokov Uporabi stiskanje Flate za vse tokove, ki niso kodirani.
V tokovih, ki uporabljajo kodiranje LZW, namesto tega uporabi Flate Uporabi stiskanje Flate za vse vsebinske tokove in slike, ki uporabljajo
kodiranje LZW.
Zavrzi neveljavne zaznamke Odstrani zaznamke, ki kažejo na izbrisane strani v dokumentu.
Zavrzi neveljavne povezave Odstrani povezave, ki skočijo na neveljavne cilje.
Zavrzi nesklicevane poimenovane cilje Odstrani poimenovane cilje, ki znotraj dokumenta PDF niso notranje sklicevani. Ker ta možnost ne



 

preveri za povezave z drugih datotek PDF ali spletnih mest, ne ustreza v nekatere poteke dela.
Optimiraj vsebino strani Vse znake na koncu vrstice pretvori v presledke, kar izboljša stiskanje Flate.
Optimiziraj PDF za hiter spletni pregled Prestrukturira dokument PDF za prenos istočasnega prenosa ene strani (prenos bajtov) iz spletnih
strežnikov.
Več tem pomoči
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Plasti dokumenta PDF
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O plasteh dokumenta PDF
Prikaz ali skrivanje plasti
Urejanje lastnosti plasti (Acrobat Pro)
Spreminjanje plasti
Brisanje prazne skupine plasti
Dodajanje krmarjenja plasti
Uvažanje plasti (Acrobat Pro)
Spajanje ali izravnava plasti (Acrobat Pro)
Urejanje vsebine v plasteh

O plasteh dokumenta PDF
V dokumentih PDF, ustvarjenih z aplikacijami, kot so InDesign, AutoCAD in Visio, si lahko ogledate, krmarite in tiskate vsebino v plasteh.

Prikaz plasti lahko upravljate s privzetimi nastavitvami in nastavitvami začetnega stanja. Plast, ki vsebuje obvestilo o avtorskih pravicah, lahko na
primer skrijete kadar koli je dokument prikazan na zaslonu in obenem zagotovite, da se plast vedno natisne.

V programu Acrobat Pro lahko plasti preimenujete, izravnate in spojite, spremenite njihove lastnosti in jim dodate dejanja. Plasti lahko tudi
preuredite, jih uvozite iz slikovnih datotek in drugih dokumentov PDF ter jih zaklenete in tako preprečite, da so skrite.

Acrobat Pro ne dovoli ustvariti plasti, ki spremenijo vidljivost glede na raven povečave. Lahko pa označite del pomembne plasti tako, da ustvarite
zaznamek, ki z dejanji strani poveča ali skrije plast. Lahko tudi dodate povezave, ki uporabnikom omogočajo klik na vidne ali nevidne povezave za
krmarjenje ali povečavo na plasti.

Če želite pri pretvorbi dokumentov InDesign CS v dokumente PDF v programu Acrobat Pro ohraniti plasti, zagotovite, da je združljivost nastavljena
na Acrobat 6.0 (PDF 1.5) ali novejšo različico. Poleg tega se prepričajte tudi, da je v pogovornem oknu Izvozi Adobe PDF izbrana možnost Ustvari
plasti Acrobat.

Prikaz ali skrivanje plasti
Informacije so lahko shranjene na različnih plasteh dokumenta PDF. Plasti v dokumentu PDF temeljijo na plasteh, ki so ustvarjene v izvirni
aplikaciji. Ploščo Plasti uporabite za pregled plasti ter za prikaz in skrivanje vsebine, povezane s posamezno plastjo. Elementov na zaklenjenih
plasteh ni mogoče skriti.

Nekatere plasti so organizirane v ugnezdene skupine z nadrejeno plastjo. Nekatere plasti so morda v skupinah brez nadrejene plasti.

Opomba: Ikona Zaklenjeno na plošči Plasti nakazuje, da je plast namenjena samo informacijam. Zaklenjene plasti so lahko ustvarjene iz datotek
AutoCAD in Visio. V programu Acrobat Standard ni mogoče spreminjati vidljivosti zaklenjene plasti. Za spreminjanje vidljivosti zaklenjene plasti v
programu Acrobat Pro uporabite pogovorno okno Lastnosti plasti.

Plošča Plasti
A. Ikona oko nakazuje prikazano plast B. Zaklenjena plast C. Skrita plast

1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.
2. Če želite plast skriti, kliknite ikono oko. Za prikaz skrite plasti kliknite prazno polje. (Plast je vidna, ko je ikona oko prisotna in skrita, ko je

ikona oko odsotna. Ta nastavitev začasno preglasi nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti plasti.)
Opomba: Če je v skupini ugnezdene plasti nadrejena plast skrita, se samodejno skrijejo tudi ugnezdene plasti. Če je nadrejena plast vidna,
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lahko ugnezdene plasti naredite vidne ali skrite.

3. V meniju z možnostmi  izberite nekaj od tega:
Seznam plasti za vse strani Pokaže vsako plast preko vsake strani dokumenta.

Seznam plasti za vidne strani Pokaže plasti samo na trenutno vidnih straneh.

Ponastavi na začetno vidljivost Ponastavi plasti na njihovo privzeto stanje.

Uporaba prepisovanja s tiskanjem Plasti prikaže glede na nastavitve tiskanja v pogovornem oknu Lastnosti plasti (Tiska, ko je vidno,
Nikoli ne natisne, Vedno natisne).

Uporabi preglasitve izvoza Plasti prikaže glede na nastavitve izvoza v pogovornem oknu Lastnosti plasti (Izvozi, ko je vidno, Nikoli ne
izvozi, Vedno izvozi).

Uporabi preglasitve plasti Prikaže vse plasti. Ta možnost vpliva na vso izbirno vsebino v dokumentu PDF, tudi na plasti, ki niso navedene
na plošči Plasti. Ne glede na nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti plasti so vidne vse plasti. Vidljivosti plasti ne morete spremeniti z ikono
očesa, dokler ne prekličete izbora tega ukaza. Ko v pogovornem oknu Lastnosti plasti urejate lastnosti plasti, spremembe niso uporabljene,
dokler v meniju možnosti ne izberete Ponastavi na začetno vidljivost. (Izjema so spremembe imena plasti; te so uporabljene takoj.)
Opomba: Pogleda dokumenta PDF s plastmi ne morete shraniti z ikono oko na plošči Plasti, s katero prikažete in skrijete plasti. Ko shranite
datoteko, se vidljivost plasti samodejno povrne v začetno stanje vidljivosti.

Za shranjevanje drugačnega pogleda dokumenta PDF v programu Acrobat Pro v plasteh morate v pogovornem oknu Lastnosti plasti
spremeniti privzeto stanje plasti.

Urejanje lastnosti plasti (Acrobat Pro)
Lahko združite nastavitev privzetega stanja, nastavitev vidljivosti in nastavitev tiskanja, da lahko nadzorujete, kdaj je plast vidna in kdaj natisnjena.
Če plast vsebuje vodni žig boste morda želeli, da se plast ne pokaže na zaslonu, a se vedno natisne in vedno izvozi v druge aplikacije. V tem
primeru lahko nastavite privzeto stanje na vklopljeno, začetno vidljivost na nikoli vidno (slika se ne prikaže na zaslonu) in stanji začetnega tiskanja
ter začetnega izvoza na vedno natisni in vedno izvozi. Plasti ni treba navesti na plošči Plasti, saj se vse spremembe stanj upravljajo samodejno.

Opomba: Nastavitve v pogovornem oknu Lastnosti plasti so uporabljene samo, če je v Nastavitvah dokumentov izbrano Dovoli nastavitev stanja
plasti z uporabniškimi informacijami. Če ni izbrano, so vse nastavitve pogovornega okna Lastnosti plasti, razen Ime plasti in Privzeto stanje,
prezrte.

1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Plasti.

2. Izberite plast in v meniju z možnostmi  izberite Lastnosti plasti.
3. V pogovornem oknu Lastnosti plasti uredite ime plasti ali katero od naslednjih lastnosti in nato kliknite V redu:

Namen Za omogočanje izklapljanja in vklapljanja plasti izberite Pogled ali za trajno ohranjanje vklopa plasti in omogočanje urejanja lastnosti
izberite Sklic. Ko je izbrana možnosti Namen sklica, je plast prikazana v ležeči pisavi.

Privzeto stanje Določa začetno stanje vidljivosti plasti, ko je dokument prvič odprt ali ko je začetna vidljivost ponastavljena. Ikone oči so za
plasti na začetku prikazane ali skrite glede na to vrednost. Če je vrednost nastavljena na izklopljeno, je ikona očesa skrita, ko je dokument
prvič odprt ali ko je v meniju možnosti izbrano Ponastavi na začetno vidljivost.

Vidljivost Določa vidljivost na zaslonu plasti dokumenta PDF. Ko je dokument odprt lahko plast prikažete ali skrijete ali pa pustite, da
privzeto stanje določi, ali bo plast prikazana ali skrita.

Natisni Določa, ali se bo stran natisnila.

Izvozi Določa, ali se plast prikaže v ustreznem dokumentu, ko je datoteka PDF izvožena v aplikacijo ali obliko datoteke, ki podpira plasti.

Vse dodatne lastnosti, ki jih avtor dokumenta PDF s plastmi poveže z določeno plastjo, so prikazane v polju na dnu pogovornega okna
Lastnosti plasti.

Spreminjanje plasti
Na plošči s plastmi lahko preuredite posamezne plasti. To dejanje je uporabno, če želite spremeniti vrstni red plasti na seznamu ali premakniti
plast iz ene skupine v drugo.
Opomba: Zaklenjenih plasti ne morete preurejati, prav tako ne morete preurejati plasti v gnezdenih skupinah plasti.

1. Na plošči za krmarjenje Plasti izberite plast.
2. Medtem ko držite pritisnjeno tipko Alt, povlecite plast na novo mesto.

Brisanje prazne skupine plasti
 Na plošči za krmarjenje Plasti izberite prazno plast in pritisnite tipko Delete.

Dodajanje krmarjenja plasti
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Plastem lahko dodate povezave in cilje in s tem dovolite spreminjanje pogleda dokumenta, ko uporabnik klikne zaznamek ali povezavo.

Opomba: Spremembe vidljivosti plasti, ki jih izvedete z ikono očesa na plošči Plasti, se ne zabeležijo v orodno vrstico Krmarjenje.

Povezava vidljivosti plasti z zaznamki
1. Nastavite zahtevane lastnosti plasti, vidljivost in raven povečave za ciljno plast PDF v podoknu dokumenta.

2. Kliknite gumb Zaznamki in v meniju z možnostmi  izberite Nov zaznamek.

3. Izberite nov zaznamek in v meniju z možnostmi  izberite Lastnosti.
4. V pogovornem oknu Lastnosti zaznamka kliknite zavihek Dejanja.
5. Pod naslovom Izberi dejanje izberite Nastavi vidljivost plasti, kliknite Dodaj in nato V redu.
6. Na plošči Zaznamki izberite oznako zaznamka in ga poimenujte.

Povezava vidljivosti plasti s ciljem povezave
1. Nastavite zahtevane lastnosti plasti za cilj v podoknu dokumenta.
2. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Cilji.

Podokno Cilji se prikaže na plavajoči plošči. Dodate jo lahko drugim ploščam, tako da jo povlečete v podokno za krmarjenje. Če je plošča
strnjena, jo razširite s klikom gumba Cilji.

3. V meniju z možnostmi izberite Nov cilj in ga poimenujte.

4. Izberite orodje povezave  in povlecite v podoknu dokumenta, da ustvarite povezavo. (Ker je vsebina dodana vsem plastem, ni pomembno,
da ustvarjate povezavo na ciljni plasti.) Povezava deluje s katerekoli plasti.

5. V pogovornem oknu Ustvari povezavo izberite Povezava po meri in kliknite Naprej.
6. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite zavihek Videz in nastavite videz povezave.
7. V pogovornem oknu Lastnosti povezave kliknite jeziček Dejanja, izberite Nastavi vidljivost plasti in kliknite Dodaj.
8. Zaprite pogovorna okna.

Povezavo lahko preskusite s spreminjanjem nastavitev plasti, izbiro ročnega orodja in klikom na povezavo.

Uvažanje plasti (Acrobat Pro)
Plasti lahko uvozite iz dokumenta PDF ali slikovne datoteke v ciljni PDF. Podprte oblike slikovnih datotek so BMP, GIF, JPEG, JPEG2000, PCX,
PNG in TIFF.

1. V podoknu za krmarjenje kliknite gumb Plasti.

2. V meniju z možnostmi  izberite Uvozi kot plast.
3. V pogovornem oknu Uvozi kot plast kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko, ki jo želite uvoziti. Če je izvirna datoteka večstranski dokument, v

Številka strani vnesite številko strani, ki jo želite uvoziti. Če je ciljna datoteka večstranski dokument, v odseku Predogled v pogovornem oknu
določite Številka ciljne strani.

4. Izberite eno od naslednjih možnosti uvoza:
Ustvari novo plast Ustvari se nova plast iz izvirnega dokumenta. Vnesite ime za novo plast.

Dodaj skupini Določi obstoječo skupino plasti, kamor dodate uvoženo stran. Ta možnost je na voljo samo, če ciljni dokument PDF vsebuje
eno ali več obstoječih skupin plasti in če je izbrana možnost Ustvari novo plast.

Dodaj na obstoječo plast Doda vsebino iz izvirnega dokumenta v obstoječo plast v ciljnem dokumentu. V ciljnem dokumentu izberite plast.
Uvožena vsebina ima enake lastnosti plasti kot obstoječa plast v ciljnem dokumentu. Ta možnost je na voljo samo, če ciljni dokument
vsebuje plasti.

Kopiraj plasti iz vira Uvozi plasti iz izvirnega dokumenta. Ta možnost je na voljo samo, če izvirni dokument vsebuje plasti.

5. Po potrebi prilagodite nastavitve Postavitev in videz in kliknite V redu.

Spajanje ali izravnava plasti (Acrobat Pro)
Spojene plasti zahtevajo lastnosti plasti, v katero so spojene (ciljna plast). Izravnava plasti PDF skrije vsebino, ki ni vidna, ko je izvedena operacija
izravnave, in strne vse plasti.

Pomembno: Operacije spajanja ali izravnave ne morete razveljaviti.

Spajanje plasti
1. Kliknite gumb Plasti in v meniju z možnostmi  izberite Spoji plasti.
2. V podoknu Plasti za spajanje izberite eno ali več plasti in kliknite Dodaj.
3. Če želite odstraniti plast iz središčne plošče, izberite eno ali več plasti in kliknite Odstrani.
4. V podoknu Plast, v katero bo izvedeno spajanje izberite plast, v katero boste spojili izbrane plasti.
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Izravnava plasti
 Kliknite gumb Plasti in v meniju z možnostmi  izberite Izravnaj plasti.

Urejanje vsebine v plasteh
Vsebino v dokumentu PDF s plastmi lahko izberete ali kopirate z orodjem za izbiro ali orodjem posnetka. (V programu Reader mora dokument PDF
vsebovati uporabniške pravice). V programu Acrobat, lahko vsebino urejate z orodjem za urejanje besedila in slik. Ti orodji prepoznata in izbereta
vidno vsebino ne glede na to, ali se vsebina nahaja na izbrani plasti.

Če je vsebina, ki jo urejate ali brišete, v programu Acrobat povezana z eno plastjo, vsebina plasti odraža spremembo. Če je vsebina, ki jo urejate
ali brišete, povezana z več kot eno plastjo, vsebina v vseh plasteh odraža spremembo. Če želite na primer spremeniti naslov in spremno vrstico, ki
sta prikazani v isti vrstici na prvi strani dokumenta, in sta naslov in spremna vrstica na dveh različnih vidnih plasteh, urejanje vsebine na eni plasti
spremeni vsebino na obeh plasteh.

Dokumentu s plastmi lahko dodate vsebino, kot so komentarji pregleda, žigi ali polja obrazca, ravno tako, kot bi jih dodali kateremukoli drugemu
dokumentu. Toda vsebina ni dodana določeni plasti, tudi če je ta raven izbrana, ko je vsebina dodana. Vsebina je dodana celotnemu dokumentu.

V programu Acrobat lahko uporabite ukaz Združi datoteke v eno datoteko PDF. Plasti za vsak dokument so združene pod ločenim naslovom na
plošči Plasti podokna za krmarjenje. Skupino razširite in strnete tako, da za skupino kliknete ikono v naslovni vrstici.

Več tem pomoči
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Ogled lastnosti dokumenta
Dodajanje opisa lastnostim dokumenta
Ustvarjanje lastnosti dokumenta
Urejanje metapodatkov dokumenta
Ogled podatkov in metapodatkov predmeta

Ogled lastnosti dokumenta
Pri ogledu dokumenta PDF lahko pridobite informacije, kot so naslov, uporabljene pisave in varnostne nastavitve. Nekatere od teh informacij je
nastavila oseba, ki je ustvarila dokument, nekatere pa so ustvarjene samodejno.

V programu Acrobat lahko spremenite vse informacije, ki jih lahko nastavi avtor dokumenta, razen če je bila datoteka shranjena z varnostnimi
nastavitvami, ki preprečujejo spremembe.

1. Izberite Datoteka > Lastnosti.
2. V pogovornem oknu Lastnosti dokumenta kliknite zavihek.

Lastnosti dokumenta
Opis Pokaže osnovne informacije o dokumentu. Naslov, avtor, predmet in ključne besede je morda nastavila oseba, ki je ustvarila dokument v
izvorni aplikaciji, kot je Word ali InDesign, ali oseba, ki je ustvarila PDF. Te elemente opisa lahko poiščete, če želite najdi posamezne dokumente.
Odsek Ključne besede je lahko še posebej uporaben za natančnejše iskanje.
Veliko iskalnih mehanizmov uporablja naslov za opis dokumenta v seznamu rezultatov iskanja. Če PDF nima naslova, je na seznamu najdenih
dokumentov prikazano ime datoteke. Naslov datoteke ni nujno enak imenu datoteke.

Področje Napredno prikazuje različico PDF, velikost strani, število strani, ali je dokument označen in ali je omogočen za hiter spletni pregled.
(Velikost prve strani je sporočena v dokumentih PDF ali portfeljih PDF, ki vsebujejo velikosti več strani.) Te informacije so samodejno ustvarjene in
jih ni mogoče spremeniti.

Varnost Opiše, katere spremembe in delovanja so dovoljena znotraj dokumenta PDF. Če je v dokumentu PDF uporabljeno geslo, certifikat ali
varnostni pravilnik, je metoda navedena tukaj.
Pisave Navede pisave in vrste pisav, uporabljene v izvirnem dokumentu, ter pisave, vrste pisav in šifriranje, uporabljene za prikaz izvirnih pisav.
Če so uporabljene nadomestne pisave in niste zadovoljni z njihovim videzom, boste morda želeli v sistem namestiti izvirne pisave ali prositi avtorja
dokumenta, da ponovno ustvari dokument z vdelanimi izvirnimi pisavami.

Začetni pogled (samo Acrobat) Opisuje pogled dokumenta PDF, ko ga odprete. To vključuje začetno velikost okna, številko in raven povečave
začetne strani ter ali so zaznamki, sličice, orodna vrstica in menijska vrstica prikazani. Za upravljanje videza dokumenta pri naslednjem odpiranju
lahko spremenite katerokoli od teh nastavitev. Ustvarite lahko tudi JavaScript, ki se zažene med ogledovanjem strani, pri odpiranju dokumenta in
ob drugih dejanjih.
Po meri (samo Acrobat) Omogoča, da dokumentu dodate lastnosti dokumenta.
Napredno Navede nastavitve PDF, prednastavitve pogovornega okna za tiskanje in možnosti branja za dokument.
V nastavitvah PDF za Acrobat lahko nastavite URL za spletne povezave v dokumentu. Določanje osnovnega naslova URL poenostavi upravljanje
spletnih povezav do drugih spletnih mest. Če se URL do drugega mesta spremeni, lahko enostavno uredite osnovni URL in vam ni potrebno
urejati vsake posamezne spletne povezave, ki se nanaša na to mesto. Osnoven URL ni uporabljen, če povezava vsebuje popoln naslov URL.

Prav tako lahko datoteko kazala kataloga (PDX) povežete z dokumentom PDF. Ko PDF iščete z oknom Iskanje dokumenta PDF, je iskanje
izvedeno za vse dokumente PDF, ki imajo ustvarjena kazala po določeni datoteki PDX.

V dokument lahko vključite prednastavitve tiskanja in informacije o pripravi za tisk, npr. prestrezanje. Določite lahko prednastavitve tiskanja
dokumenta, ki bodo nastavile vrednosti za dokument v pogovornem oknu Tiskanje. Prav tako lahko nastavite možnosti branja, ki določajo način
branja dokumenta PDF z bralnikom zaslona ali drugo pomožno napravo.

Dodajanje opisa lastnostim dokumenta
Lastnostim dokumenta PDF lahko dodate ključne besede, ki jih bodo drugi uporabili v pripomočku za iskanje dokumenta PDF.

1. Izberite Datoteka > Lastnosti.
2. Kliknite zavihek Opis in vnesite ime avtorja, zadevo in ključne besede.
3. (Izbirno) Za dodajanje drugih opisnih informacij, kot so informacije o avtorskih pravicah, kliknite Dodatni metapodatki.



Na vrh

Na vrh

Na vrh

Ustvarjanje lastnosti dokumenta
Dodate lahko lastnosti dokumenta po meri, ki v dokumentu PDF hranijo določene vrste metapodatkov, kot je številka različice ali ime podjetja.
Ustvarjene lastnosti so prikazane v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta. Ustvarjene lastnosti morajo imeti enolična imena, ki niso prikazana na
drugih karticah v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta.

1. Izberite Datoteka > Lastnosti in nato Po meri.
2. Za dodajanje lastnosti vnesite ime in vrednost in nato kliknite Dodaj.
3. Za spreminjanje lastnosti naredite nekaj od naslednjega in nato kliknite V redu:

Za urejanje lastnosti izberite lastnost, spremenite Vrednost in nato kliknite Spremeni.

Za brisanje lastnosti izberite lastnost in kliknite Izbriši.

Za spreminjanje imena lastnosti po meri izbrišite lastnost in ustvarite novo lastnost o meri z želenim imenom.

Urejanje metapodatkov dokumenta
Dokumenti PDF, ustvarjeni v programu Acrobat 5.0 ali novejšem, vsebujejo metapodatke dokumenta v obliki XML. Metapodatki vključujejo
informacije o dokumentu in njegovi vsebini, na primer ime avtorja, ključne besede in informacije o avtorskih pravicah, ki jih lahko uporabijo
pripomočki za iskanje. Metapodatki dokumenta vsebujejo (a niso omejeni na) informacije, ki so prav tako prikazane na kartici Opis pogovornega
okna Lastnosti dokumenta. Metapodatke dokumenta je mogoče razširiti in spremeniti z uporabo neodvisnih izdelkov.

XMP omogoča aplikacije Adobe s splošnim okvirom XML, ki standardizira ustvarjanje, obdelavo in izmenjavo podatkov dokumenta preko potekov
dela objavljanja. Izvorno kodo XML metapodatkov dokumenta lahko shranite in uvozite v obliki XML, s čimer omogočite enostavno skupno rabo
metapodatkov med različnimi dokumenti. Prav tako lahko shranite metapodatke dokumenta v predlogo metapodatkov, ki jo lahko ponovno
uporabite v Acrobatu.

Ogled metapodatkov dokumenta
1. Izberite Datoteka > Lastnosti in na zavihku Opis kliknite gumb Dodatni metapodatki.
2. Za prikaz vseh metapodatkov, ki so vdelani v dokument, kliknite Napredno. (Metapodatki so prikazani v shemah—vnaprej določenih

skupinah sorodnih informacij.) Z imenom sheme prikažete ali skrijete informacije v shemah. Če shema nima prepoznanega imena, je
navedena kot Neznano. Prostor imena XML se nahaja v oklepajih za imenom sheme.

Urejanje ali dodajanje metapodatkov dokumenta
1. Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite zavihek Opis in kliknite Dodatni metapodatki.
2. Na levem seznamu izberite Napredno.
3. Za spreminjanje metapodatkov naredite nekaj od naslednjega in nato kliknite V redu:

Za dodajanje prej shranjenih informacij kliknite Dodaj, izberite datoteko XMP ali FFO in kliknite Odpri.

Za dodajanje novih informacij in zamenjavo trenutnih metapodatkov z informacijami, ki so shranjene v datoteki XMP, kliknite Zamenjaj,
izberite shranjeno datoteko XMP ali FFO in kliknite Odpri. Nove informacije so dodane, obstoječe lastnosti, ki so prav tako določne v novi
datoteki, so zamenjane in obstoječe lastnosti, ki niso v datoteki, namenjeni za zamenjavo, ostanejo v metapodatkih.

Za brisanje sheme XML izberite shemo XML in kliknite Izbriši.

Za dodajanje trenutnih metapodatkov z metapodatki iz predloge držite pritisnjeno tipko Ctrl (Windows) ali Command (OS Mac) in v
meniju pogovornega okna v zgornjem desnem kotu izberite ime predloge.

Opomba: Preden lahko uvozite metapodatke iz predloge, morate shraniti predlogo metapodatkov.

Za zamenjavo trenutnih metapodatkov s predlogo metapodatkov iz menija pogovornega okna v zgornjem desnem kotu izberite datoteko
predloge (XMP).

Shranjevanje metapodatkov kot predlogo ali datoteko
1. Izberite Datoteka > Lastnosti, kliknite zavihek Opis in kliknite Dodatni metapodatki.
2. Na levem seznamu izberite Napredno.
3. Shranite metapodatke dokumenta in nato kliknite V redu:

Za shranjevanje metapodatkov v zunanjo datoteko kliknite Shrani in poimenujte datoteko. Metapodatki so shranjeni kot datoteka v obliki
XMP. (Za uporabo shranjenih metapodatkov v drugem dokumentu PDF odprite dokument in uporabite ta navodila, da zamenjate ali
dodate metapodatke v dokumentu.)

Za shranjevanje metapodatkov kot predloge v meniju pogovornega okna v zgornjem desnem kotu izberite Shrani predlogo metapodatkov
in poimenujte datoteko.



 

Ogled podatkov in metapodatkov predmeta
Lahko si ogledate informacije o metapodatkih določenih predmetov, oznak in slik znotraj dokumenta PDF. Metapodatke lahko urejate in izvozite
samo za predmete Visio.

Za ogled združevanja predmetov in podatkov predmeta uporabite orodje podatkov predmeta.

Ogled metapodatkov predmeta (Acrobat Pro)
1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Orodje Uredi besedilo in sliko.
2. Izberite predmet, z desno miškino tipko kliknite izbor in Pokaži metapodatke. (Če možnost Pokaži metapodatke ni na voljo, slika nima

metapodatkov, ki so z njo povezani.)

Ogled in urejanje metapodatkov predmeta Visio
1. Izberite Orodja > Analiziraj > Orodje podatkov predmeta.
2. Dvokliknite predmet na strani, da pokažete njegove metapodatke.

Drevo modela odpre in prikaže hierarhični seznam vseh strukturnih elementov. Metapodatki izbranega predmeta so prikazani kot lastnosti in
vrednosti na dnu drevesa modela, ki jih je mogoče urejati.

Izbran predmet je označen na strani. Za izbiro druge barve uporabite meni Barve za označevanje na vrhu drevesa modela.

3. Za urejanje metapodatkov vnesite besedilo v polja na dnu drevesa modela.
4. Za izvoz metapodatkov predmeta v meniju z možnostmi izberite Izvozi v XML > Celo drevo, da izvozite vse predmete v drevesu modela, ali

izberite Izvozi v XML > Trenutno vozlišče, da izvozite samo izbran predmet in njegove podrejene elemente. Poimenujte in shranite datoteko.

Izvoz metapodatkov predmeta Visio
1. Izberite Orodja > Analiziraj > Orodje podatkov predmeta.
2. Dvokliknite predmet na strani, da pokažete njegove metapodatke.

3. V meniju z možnostmi  izberite nekaj od tega:

Za izvoz vseh predmetov izberite Izvozi kot XML > Celo drevo.

Za izvoz samo izbranega predmeta in njegovih podrejenih elementov izberite Izvozi kot XML > Trenutno vozlišče.

4. Poimenujte in shranite datoteko.

Več tem pomoči
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PDF-ji, pretvorjeni v spletne strani
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Povezave in zaznamki v spletnih straneh
Pridobivanje informacij o pretvorjenih spletnih straneh
Primerjava pretvorjene strani s trenutnimi spletnimi stranmi

Povezave in zaznamki v spletnih straneh
Z dokumentom PDF, ki je ustvarjen iz spletnih strani, lahko delate na enak način kot delate z drugimi dokumenti PDF. Glede na konfiguracijo
Acrobata s klikom povezave na pretvorjeni spletni strani dodate stran za to povezavo na konec dokumenta PDF, če še ni vključena.

Opomba: Ne pozabite, da lahko ena spletna stran postane več strani PDF. Spletna stran je posamezna tema (ali URL) s spletnega mesta in je
pogosto ena neprekinjena stran HTML. Ko spletno stran pretvorite v PDF, je lahko razdeljena v več strani PDF standardne velikosti.
Ko prvič ustvarite PDF iz spletnih strani, so označeni zaznamki ustvarjeni, če je v pogovornem oknu Nastavitve pretvorbespletne strani izbrano
Ustvari zaznamke. Na vrhu kartice Zaznamki se pojavi standarden (neoznačen) zaznamek, ki predstavlja spletni strežnik. Pod tem zaznamkom je
za vsako preneseno spletno stran označen zaznamek; če ni drugega naslova, se ime zanj prenese iz naslova strani HTML ali naslova URL.
Označeni spletni zaznamki so na začetku vsi na isti ravni, toda lahko jih preuredite in ugnezdite v družinske skupine in tako sledite hierarhiji snovi
na spletnih straneh.

Če je izbrano Ustvari oznake PDF, ko ustvarite PDF iz spletnih strani, so strukturne informacije, ki ustrezajo strukturi HTML izvirnih strani,
shranjene v dokumentu PDF. Informacije lahko uporabite za dodajanje označenih zaznamkov datoteki za odstavke in druge elemente, ki imajo
elemente HTML.

Pridobivanje informacij o pretvorjenih spletnih straneh
Prikažete lahko pogovorno okno, ki vsebuje naslov URL, naslov strani, datum in čas prenosa ter druge informacije o trenutni strani.

 Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Spletni zajem > Podatki o strani.

Primerjava pretvorjene strani s trenutnimi spletnimi stranmi
 Za odpiranje strani ali spletne povezave naredite nekaj od naslednjega:

Za odpiranje trenutne strani v spletnem brskalniku izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Spletni zajem > Odpri stran v spletnem
brskalniku.

Če želite odpreti zaznamovano stran, z desno miškino tipko kliknite označeni zaznamek in izberite Odpri stran v spletnem brskalniku.

Če želite odpreti povezano stran, z desno miškino tipko kliknite povezavo v različici PDF spletne strani in izberite Odpri spletno povezavo v
brskalniku.

Brskalnik se za določeno stran odpre v novem oknu programa.

Več tem pomoči
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Obrazci
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Dodajanje polj obrazca
Ekipa Adobe Creative (14. oktober 2012)
vadnica
Naučite se dodajati polja obrazca v PDF.

Kam je izginilo orodje pisalnega stroja
Donna Baker za AcrobatUsers com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kam je izginilo orodje pisalnega stroja in kako ga lahko uporabljate.

Ustvarjanje obrazcev v namiznem programu FormsCentral
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako ustvarjate obrazce z novim namiznim programom FormsCentral.

Ustvarjanje obrazcev, ki zaznavajo EchoSign
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako ustvarjate obrazce PDF, ki jih lahko uporabljate s storitvijo Adobe EchoSign.

Objavljanje obrazcev v spletu s programom FormsCentral (Acrobat Pro)
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Premaknite obrazce v splet in zbirajte odzive v spletni storitvi FormsCentral.

Analiziranje podatkov v storitvi FormsCentral
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Naučite se razvrščati, združevati ali  izvažati podatke obrazcev, zbranih s storitvijo Adobe FormsCentral in jih predstavljati z grafikoni.

Razpošiljanje obstoječih obrazcev PDF
Donna Baker za AcrobatUsers com (14. oktober 2012)
videovadnica
Naučite se razpošiljati obrazce PDF s programom Adobe FormsCentral, po e-pošti ali  prek notranjega strežnika ali omrežnega pogona.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1952580
http://acrobatusers.com/tutorials/where-has-the-typewriter-tool-gone
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-create-forms-in-formscentral-desktop-app
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-create-echosign-aware-forms
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-distribute-pdf-and-web-forms
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-analyze-data-in-formscentral
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-distribute-existing-pdf-forms


Izpolnjevanje obrazcev PDF

Na vrh

Opomba:

Je ta obrazec možno izpolniti?
Samodokončanje obrazcev (le interaktivni obrazci)
Spreminjanje neinteraktivnih obrazcev v obrazce za izpolnjevanje (Acrobat Pro)
Shranjevanje obrazcev
Tiskanje obrazcev
Čiščenje obrazcev
Primeri obrazcev

Članek s povezavami do vseh tem o obrazcih
Osnove o obrazcih PDF

Je ta obrazec možno izpolniti?
Vseh obrazcev ni možno izpolniti. Včasih avtorji obrazca svojih datotek PDF ne spremenijo v interaktivne obrazce za izpolnjevanje. Včasih pa
namerno oblikujejo obrazec, ki ga lahko izpolnite le ročno ali z orodjem za dodajanje besedila. Ti obrazci se imenujejo neinteraktivni obrazci.

Izpolnjevanje interaktivnih obrazcev
Interaktiven obrazec vsebuje polja, ki jih lahko izberete ali izpolnite.

Interaktivni obrazec za izpolnjevanje 
A. Vijolična vrstica s sporočili označuje prisotnost polj za izpolnjevanje. B. Ko jo kliknete, prikaže, kje se nahajajo polja za izpolnjevanje. 

1. Če je potrebno, z desno tipko miške kliknite dokument in v pojavnem meniju izberite Ročno orodje ali Orodje za izbiro.

Ko kazalec premaknete čez polje, se spremeni v drugo ikono. Ročno orodje  se na primer spremeni v I-kazalko , ko lahko v polje obrazca
vnesete besedilo. Nekatera besedilna polja so dinamična, kar pomeni, da se njihova velikost samodejno prilagaja količini vnesenih podatkov,
raztezajo pa se lahko čez več strani.

2. (izbirno) Če želite, da bi bila polja obrazca bolj opazna, v vrstici s sporočili dokumenta kliknite gumb Označi polja . Ozadje polj obrazca se
obarva (privzeto s svetlo modro barvo), vsa obvezna polja obrazca pa se obrobijo z drugo barvo (privzeto z rdečo).

3. Kliknite, da izberete možnosti, kot so izbirni gumbi. Za vnos besedila kliknite v besedilno polje.
4. Da se pomaknete naprej pritisnite tabulator, za pomik nazaj pa Shift+Tabulator.
5. Ko končate, kliknite gumb za pošiljanje, da bodisi pošljete podatke v strežnik ali ustvarite e-pošto, s katero boste poslali podatke. Gumb za

pošiljanje se lahko pojavi v purpurni vrstici s sporočili na vrhu obrazca ali v vsebini obrazca.

Več namigov za odpravljanje napak, povezanih z izpolnjevanjem obrazcev, si lahko ogledate na naslovu Odpravljanje napak obrazcev.

Neinteraktivne obrazce izpolnite z orodjem za dodajanje besedila
Neinteraktiven obrazec ne vsebuje interaktivnih polj. Lahko pa podatke v prazna polja obrazca vnašate z orodjem za dodajanje besedila. V
brezplačnem programu Reader X ali starejšem lahko besedilo dodajate le, če je ustvarjalec obrazca omogočil orodje za dodajanje besedila (ali
pisalni stroj). Acrobat in Reader XI vključujeta orodje za dodajanje besedila.

Besedilo, ki ga dodate z orodjem za dodajanje besedila, je vrsta komentiranja in se prikaže na seznamu komentarjev (Komentar >
Seznam komentarjev).

1. Odvisno od tega, kako je obrazec prikazan v oknu, storite naslednje:

Kliknite gumb za dodajanje besedila v vijolični vrstici s sporočili ali v plavajoči orodni vrstici.

V programu Acrobat (ne v brskalniku) izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e1d.w.html
http://kb2.adobe.com/cps/531/cpsid_53173.html


Opomba:

Če se obrazec pojavi v oknu brskalnika, kazalec pomaknite proti dnu obrazca in kliknite ikono Shrani v polprosojni plavajoči orodni vrstici.
Obrazec PDF odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

Orodna vrstica za dodajanje besedila ni prikazana. Shranite obrazec, ga odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

2. Kliknite prazno polje obrazca in vnesite besedilo.

3. (Izbirno) Prilagodite možnosti v purpurni vrstici za obvestila ali plavajoči orodni vrstici, če želite spremeniti velikost besedila, položaj ali
pisavo. Za več informacij o orodju in orodni vrstici za dodajanje besedila si oglejte razdelek Dodajanje besedila z orodjem za dodajanje
besedila .

4. Ko zaključite, natisnite dokončan obrazec.

Obrazca, ki je bil izpolnjen z orodjem za dodajanje besedila, ni mogoče poslati elektronsko. Dokončan obrazec morate natisniti.
Prepričajte se, da ste izbrali Dokument in oznake v pogovornem oknu Natisni.

Neinteraktivne obrazce izpolnite v brskalniku
Običajen način za ogled obrazcev PDF je v brskalniku, na primer kadar kliknete povezavo na spletnem mestu. Če obrazec ne vsebuje interaktivnih
polj, lahko za izpolnjevanje obrazca uporabite orodje za dodajanje besedila. Nekateri obrazci se odprejo s prikazanim orodjem za dodajanje
besedila. Druge pa morate najprej shraniti in nato odpreti v Acrobatu. Reader XI vključuje orodje za dodajanje besedila. V prejšnjih različicah
Readerja je na voljo le, če ga je omogočil ustvarjalec obrazca.

Če je orodna vrstica za dodajanje besedila prikazana, kliknite Dodaj besedilo. Nato kliknite stran in začnite vnašati besedilo. Za več informacij si
oglejte Izpolnjevanje neinteraktivnih obrazcev z orodjem za dodajanje besedila.

Če orodne vrstice za dodajanje besedila ne vidite in ne morete izbrati polj ali vanje vnašati besedila, shranite datoteko PDF v računalnik.
(Pomaknite kazalec proti dnu obrazca in kliknite ikono Shrani  v polprosojni plavajoči orodni vrstici.) Obrazec PDF odprite v Acrobatu in izberite
Podpiši > Dodaj besedilo. Nato kliknite stran in začnite vnašati besedilo.

Orodna vrstica za dodajanje besedila ni prikazana. Shranite obrazec, ga odprite v Acrobatu in izberite Podpiši > Dodaj besedilo.

Če zaprete orodje za dodajanje besedila, pomaknite kazalec proti dnu obrazca in v polprosojni plavajoči orodni vrstici kliknite Acrobatovo ikono .
Orodje za dodajanje besedila se prikaže znova. Če znova zaprete orodno vrstico za dodajanje besedila, se pomaknite navzdol do plavajoče
orodne vrstice in kliknite gumb Način branja . Nato znova kliknite Acrobatovo ikono.

Možnosti za delo v obrazcih

Tipka Rezultat

Tabulator ali Shift+Tabulator Sprejme vneseno besedilo in se premakne v naslednje polje

Puščici gor/levo V skupini izbere prejšnji izbirni gumb

Puščici navzdol/desno Izbere naslednji izbirni gumb

Esc Zavrne in prekliče izbiro polja obrazca

Tipka Esc (pritisni dvakrat) Izhod iz celozaslonskega načina

Tipki Enter ali Return (enovrstično besedilno polje). Sprejme vnos besedila in prekliče izbiro polja

http://idiom-q-win-1/acrobat/using/edit-text-pdfs.html#add_text_to_flat_forms_or_when_signing_typewriter_tool
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/edit-text-pdfs.html#add_text_to_flat_forms_or_when_signing_typewriter_tool
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/edit-text-pdfs.html#add_text_to_flat_forms_or_when_signing_typewriter_tool
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/edit-text-pdfs.html#add_text_to_flat_forms_or_when_signing_typewriter_tool
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#main-pars_heading_2
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#main-pars_heading_2
http://idiom-q-win-1/acrobat/using/filling-pdf-forms.html#main-pars_heading_1
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Interaktivni obrazec.

Neinteraktiven obrazec

Na vrh

Samodokončanje obrazcev (le interaktivni obrazci)
Funkcija samodokončanja shrani vse vnose, ki jih vnesete v interaktivno polje obrazca. Samodokonča in nato predlaga ali samodejno vnese
odzive, ki ustrezajo vašim vnosom v drugih poljih obrazca. Predlogi se prikažejo v pojavnem meniju, iz katerega lahko izberete vnos, ki vam
ustreza. Funkcija samodokončanja je privzeto izklopljena, zato jo morate pred morebitno uporabo omogočiti v nastavitvah obrazcev.

Če želite iz pomnilnika funkcije samodokončanja odstraniti vnos, na primer pravopisno napačen vnos, ki ste ga našli in popravili naknadno, lahko
seznam uredite v nastavitvah.

Omogočanje možnosti samodokončanja

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).

2. Na levi izberite Obrazci.

3. V razdelku Samodokončaj izberite možnost Osnovno ali Napredno v meniju.

4. Če želite, da se v pomnilnik funkcije samodokončanja shranjujejo tudi številke, ki jih vnesete v obrazce, izberite Zapomni si številske
podatke.

Ko v meniju Samodokončaj izberete eno od možnosti, se v besedilnem polju pod njim pojavi opis vpliva izbrane možnosti na delovanje funkcije
samodokončanja.

Brisanje vnosa iz pomnilnika funkcije samodokončanja

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

2. Na levi izberite Obrazci.

3. Kliknite Uredi seznam vnosov.

4. V pogovornem oknu seznama vnosov za samodokončanje naredite nekaj od tega, nato pa v potrditvenem pogovornem oknu kliknite Da.

Če želite odstraniti vse vnose, kliknite Odstrani vse.
Če želite odstraniti posamezne vnose, jih izberite in kliknite Odstrani. (Če želite izbrati več sosednjih vnosov, jih kliknite in hkrati držite
tipko Shift; če želite izbrati več nesosednjih vnosov, jih kliknite in hkrati držite tipko Ctrl.)

Spreminjanje neinteraktivnih obrazcev v obrazce za izpolnjevanje (Acrobat Pro)
Neinteraktiven obrazec lahko spremenite v obrazec za izpolnjevanje tako, da uporabite čarovnika za obrazce ali pa preprosto omogočite orodje za
dodajanje besedila. Uporabniki programov Acrobat in Reader XI lahko neinteraktivne obrazce izpolnijo z orodjem za dodajanje besedila.  Vendar
pa starejše različice Readerja ne vključujejo orodja za dodajanje besedila (ali orodja pisalnega stroja), če ga ne omogočite izrecno v PDF-ju.

Če želite ustvariti interaktiven obrazec, uporabite čarovnika za obrazce. Oglejte si Ustvarjanje obrazcev z Acrobatom.

Če želite omogočiti orodje za dodajanje besedila, izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za
Reader > Omogoči dodajanje besedila v dokumente (ki niso obrazci za izpolnjevanje). Ta možnost prikaže orodno vrstico za dodajanje besedila v
vijolični vrstici za sporočila, ko je obrazec odprt v Acrobatu ali Readerju. Če je obrazec odprt v brskalniku, se namesto nje prikaže orodna vrstica za
dodajanje besedila.
Orodje za dodajanje besedila je omogočeno le za trenutni obrazec. Ko ustvarite drug obrazec, ponovite to opravilo, da omogočite Readerjevim
uporabnikom, da uporabijo orodje za dodajanje besedila.

Shranjevanje obrazcev

Tipki Enter ali Return (večvrstično besedilno polje). Ustvari odstavek v istem polju obrazca

Tipki Enter ali Return (potrditveno polje) Vklopi ali izklopi potrditveno polje

Tipka Enter (tipkovnica) Sprejme vnos besedila in prekliče izbiro trenutnega polja obrazca

(Windows) Ctrl+Tab Vstavi tabulator v besedilno polje

(Mac) Alt+Tab Vstavi tabulator v besedilno polje

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Če želite shraniti izpolnjen obrazec, izberite Datoteka > Shrani kot in preimenujte datoteko.

Da odstranite dodatne Readerjeve funkcije, izberite Datoteka > Shrani kopijo.

Če želite Readerjevim uporabnikom omogočiti shranjevanje vnesenih podatkov, izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi
funkcijami za Reader > Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev).

Tiskanje obrazcev

1. Kliknite gumb Natisni  ali izberite Datoteka > Natisni.

2. Izberite tiskalnik iz menija na vrhu pogovornega okna Natisni.

3. V meniju Komentarji in obrazci v zgornjem desnem območju pogovornega okna Natisni izberite nekaj od tega in nato kliknite V redu:

(interaktiven ali neinteraktiven obrazec) Če želite natisniti obrazec in vnose, izberite možnost Dokument. Ta možnost natisne besedilo, ki
ste ga vnesli z uporabo orodja za dodajanje besedila.

(interaktiven ali neinteraktiven obrazec) Če želite natisniti obrazec, vnose in komentarje v obrazcu, izberite Dokument in oznake. Ta
možnost natisne besedilo, ki ste ga vnesli z uporabo orodja za dodajanje besedila.

(samo interaktiven obrazec) Če želite natisniti le vnose brez samega obrazca, izberite Samo polja obrazcev.

Čiščenje obrazcev

Čiščenje vsebine obrazca v brskalniku
Naredite nekaj od naslednjega:

Kliknite gumb za ponastavitev obrazca, če ga ta vsebuje. Tega dejanja ne morete razveljaviti.
Zaprite brskalnik in ga znova zaženite.

Če v brskalniku kliknete gumb Ponovno naloži ali Osveži, gumb Nazaj ali Pojdi nazaj ali povezavo do druge strani, obrazca morda
ne boste popolnoma počistili.

Čiščenje neshranjenih vnosov v obrazcu

Izberite Orodja > Obrazci > Več možnosti obrazca > Počisti obrazec.

Primeri obrazcev
Patti Sokol iz svetovalne družbe Sokol Consulting je ustvarila dva vzorčna obrazca, s katerima je pokazala razliko med neinteraktivnim in
interaktivnim obrazcem. Kliknite tukaj in si oglejte preprost obrazec. V polja preprostega obrazca ne morete tipkati. Kliknite tukaj in si oglejte
interaktivni obrazec. Polja lahko označite in vanje tipkate.

V vsakem vzorčnem obrazcu morate prebrati informacije v zgornjem besedilnem polju. Nato se s kazalcem pomikajte po poljih in si oglejte, katera
dejanja imate na voljo. Obrazca si lahko tudi natisnete in shranite v računalnik.

Adobe priporoča tudi

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
http://www.sokolconsulting.com/
http://help.adobe.com/sl_SI/Acrobat/9.0/Samples/flatform.pdf
http://help.adobe.com/sl_SI/Acrobat/9.0/Samples/interactiveform_enabled.pdf
http://help.adobe.com/sl_SI/Acrobat/9.0/Samples/interactiveform_enabled.pdf


Ustvarjanje in razpošiljanje obrazcev PDF

Na vrh

Uporabi trenutni dokument

Izberite drugo datoteko

Skeniraj papirnati obrazec

Ustvarjanje obrazca iz obstoječega dokumenta
Ustvarjanje obrazcev od začetka ali iz predlog (Acrobat Pro)
Ustvarjanje obrazcev za EchoSign
Omogočanje shranjevanja podatkov obrazca uporabnikom programa Reader
Dodajanje javanskega skripta obrazcem
Razpošiljanje (pošiljanje) obrazcev prejemnikom

Članek s povezavami do vseh tem o obrazcih
Osnove o obrazcih PDF

Ustvarjanje obrazca iz obstoječega dokumenta
Obstoječ elektronski dokument (na primer Wordov ali Excelov dokument ali PDF) lahko pretvorite v obrazec PDF ali pa vanj skenirate papirnat
dokument. Acrobat obrazcu samodejno doda interaktivna polja obrazca. Obrazec lahko nato uredite, da mu dodate spustne sezname, polja s
seznami ali gumbe.

Vrste polj obrazca, ki jih lahko dodate v PDF 
A. Polje podpisa s potrdilom B. Polje s spustnim seznamom C. Polja z besedilom D. Vrstica za samodejna sporočila E. Potrditvena polja F. Izbirni
gumbi G. Polja s seznami H. Gumbi 

1. V meniju Ustvari  v orodni vrstici kliknite Ustvari obrazec.

2. Izberite Iz obstoječega dokumenta in kliknite Naprej.

3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Pretvori trenutno odprt PDF v interaktiven obrazec.

Pretvori obstoječ elektronski dokument (na primer Wordov, Excelov ali PDF) v interaktiven obrazec PDF. Če želite
poiskati datoteko, kliknite Prebrskaj.

Skenira papirnat obrazec in ga pretvori v interaktiven obrazec PDF.

http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e1d.w.html
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/


Črtne kode

Gumbe

Potrditvena polja

Polja z digitalnim podpisom

Spustne sezname

Polja s seznamom

Izbirne gumbe

Polja z besedilom

Na vrh

4. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom na zaslonu.

Acrobat ustvari obrazec in ga odpre v načinu za urejanje obrazcev. V podoknu opravil Obrazci so prikazane možnosti za urejanje obrazca. V
orodni vrstici so orodja za polja obrazca, s katerimi lahko dodajate polja.

5. Preglejte polja obrazca, ki jih je ustvaril program Acrobat. Dodajte polja z orodji v orodni vrstici. Izbrišite, spremenite velikost ali preuredite
polja kot želite. Dodate lahko te vrste polj obrazca:

Kodirajo vnose iz izbranih polj in jih prikažejo kot vizualni vzorec, ki ga je mogoče interpretirati s programsko ali strojno opremo
za dekodiranje (ni priložena).

Sprožijo spremembo v uporabnikovem računalniku, kot je odpiranje datoteke, predvajanje zvoka ali oddaja podatkov v spletni
strežnik. Te gumbe lahko dopolnite s slikami, besedilom in vizualnimi spremembami, ki jih sprožijo dejanja miške.

Predstavljajo izbiro med možnostma da ali ne, ki sta na voljo pri posameznih elementih. Če ima obrazec več potrditvenih
polj, lahko uporabnik po navadi izbere poljubno število teh polj.

Uporabniku omogoča, da dokument PDF elektronsko podpiše z digitalnim podpisom.

Uporabniku omogočajo, da element izbere iz pojavnega menija ali vnašanje vrednosti. Lastnost polja obrazca lahko
nastavite tako, da uporabniku omogočajo vnos poljubne vrednosti.

Prikazujejo seznam možnosti, ki jih uporabnik lahko izbere. Za polje obrazca lahko nastavite lastnost, ki uporabniku
omogoča izbiro več elementov na seznamu, če jih klikne in hkrati drži tipko Shift.

Predstavljajo skupino izbir, med katerimi lahko uporabnik izbere samo en element. Vsi izbirni gumbi z enakim imenom
delujejo kot skupina.

Uporabniku omogočajo vnašanje besedila, na primer imena, naslova ali telefonske številke.

Za več informacij si oglejte Osnove o poljih obrazcev.

6. Ko ste z obrazcem zadovoljni, kliknite Zapri urejanje obrazca.

Če si želite ogledate video vadnico o ustvarjanju obrazcev, si oglejte How to create PDF forms from existing documents (Ustvarjanje obrazcev iz
obstoječih dokumentov): http://tv.adobe.com/watch/acrobat-xi-tips-tricks/how-to-create-pdf-forms-from-existing-documents/

Ustvarjanje obrazcev od začetka ali iz predlog (Acrobat Pro)
Nove obrazce PDF lahko ustvarite z namiznim programom Adobe FormsCentral. Preprosto začnite od začetka z urejevalnikom obrazcev ali
prilagodite predlogo. Izbirate lahko med širokim naborom pripravljenih predlog obrazcev. Lahko pa obrazec premaknete v splet in s spletno
storitvijo FormsCentral distribuirate, zbirate in analizirate podatke. Distribuirate lahko obrazce PDF ali spletne obrazce. Za izpolnjevanje obrazcev
potrebujejo prejemniki le spletni brskalnik in katerokoli napravo z internetno povezavo, vključno s tabličnim računalnikom ali pametnim telefonom.

1. V meniju Ustvari  v orodni vrstici kliknite Ustvari obrazec.

2. Izberite Od začetka ali iz predloge in kliknite Zaženi.

Odpre se namizni program Adobe FormsCentral.

3. Kliknite zavihek Predloge.

4. Naredite nekaj od tega:

Če želite obrazec ustvariti od začetka, kliknite Nov obrazec ob praznem obrazcu. Ko se odpre prazen obrazec, kliknite ikono polja v
orodni vrstici, da dodate polje.
Če želite obrazec zasnovati na predlogi, kliknite gumb Nov obrazec ob predlogi, ki jo želite uporabiti. Ko se predloga odpre, uredite polja
in besedilo, kakor želite.

Za več informacij si oglejte razdelek Oblikovanje obrazcev v pomoči za Adobe FormsCentral.

Dodatni viri

Za videoposnetke o storitvi Adobe FormsCentral si oglejte te vire:

Ustvarjanje obrazca s storitvijo FormsCentral: www.adobe.com/go/learn_acr_formscentral_create_en

Razpošiljanje obrazca in upravljanje odzivov s storitvijo FormsCentral: www.adobe.com/go/learn_acr_formscentral_distribute_en
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Ustvarjanje obrazcev za EchoSign
Obstoječ obrazec lahko pretvorite v obrazec EchoSign ali polja EchoSign preprosto povlečete in spustite v PDF. Obrazec lahko v izpolnjevanje in
podpisovanje pošljete s storitvijo EchoSign. V polja EchoSign se ne pretvorijo vsa polja, na primer polje s seznamom, spustni seznam ali polja z
gumbi. Dodatna polja EchoSign lahko dodate z orodno vrstico.

1. Odprite PDF, ki ga želite pretvoriti v obrazec EchoSign.

2. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. 

3. Če ste vprašani, ali želite, da Acrobat namesto vas zazna polja obrazca, kliknite Da.

4. Ob opozorilu, da vstopate v način urejanja obrazca, kliknite V redu.

5. V podoknu Obrazci, ki se odpre, izberite Opravila > Pretvori v obrazec EchoSign.

6. Ob opozorilu, da bo Acrobat odstranil polja obrazca, ki jih EchoSign ne podpira, kliknite Naprej, nato pa v naslednjem opozorilu še V redu.

7. Če želite obrazcu dodati polje, izberite njegovo ikono v opravilni vrstici. Kazalec postavite na mesto, kamor želite postaviti polje, in kliknite,
da ga vstavite.

Ko ustvarjate ali urejate obrazce EchoSign, so v opravilni vrstici prikazana polja obrazca EchoSign.

8. Poimenujte polje in določite, kdo ga lahko izpolni ali podpiše. Če želite nastaviti lastnosti polja, na primer barvo obrobe, polnilo, pisavo in
velikost tipografije, ga dvokliknite.

Ko polje EchoSign postavite prvič, ga lahko poimenujete in navedete, kdo ga lahko podpiše ali izpolni.

9. Ko je obrazec končan, kliknite Zapri urejanje obrazca v opravilni vrstici.

10. Če želite obrazec prenesti v EchoSign, izberite Podpiši > Naj podpišejo drugi > Pošlji v podpis.

11. Ko se prikaže sporočilo "Dokument je bil prenesen v Adobe EchoSign", kliknite Naprej v Adobe EchoSign za nadaljevanje. Ko se odpre
spletno mesto EchoSign, sledite navodilom na zaslonu.

Dodajanje posebnih polj EchoSign
Ustvarite lahko posebna polja EchoSign, na primer spustne sezname ali polja, ki preverijo podatke ali jih omejijo na določene vrednosti. Polje
poimenujete s posebno besedilno oznako. Sintaksa oznake vključuje vse informacije, ki so potrebne za ustvarjanje polja. Funkcij polja v Acrobatu
ne vidite. EchoSign uporabi besedilno oznako, da ustvari polje, ko obrazec prenesete na spletno mesto EchoSign.

Besedilno oznako vnesete v polje Ime, ko prvič postavite polje. Njegovo ime lahko uredite tudi na zavihku Splošno pogovornega okna Lastnosti
(dvokliknite polje, da odprete njegove lastnosti). Seznam besedilnih oznak si lahko ogledate v razdelku Ustvarjanje obrazcev EchoSign z
besedilnimi oznakami. Če besedilno oznako vnašate v Acrobatu, izpustite zavite oklepaje, ki obkrožajo oznako: {{tag}}.

Omogočanje shranjevanja podatkov obrazca uporabnikom programa Reader

https://echosign.my.salesforce.com/sfc/p/300000006IaDLMemO9O2IaXea35FM3U8mfaXff8=
https://echosign.my.salesforce.com/sfc/p/300000006IaDLMemO9O2IaXea35FM3U8mfaXff8=
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Omogoči dodajanje besedila v PDF-je (ki niso obrazci PDF)

Komentiranje in merjenje

Omogoči več orodij (vključno z izpolnjevanjem in shranjevanjem obrazcev)

Število poslanih razširjenih dokumentov

Število prejemnikov razširjenega dokumenta
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Običajno uporabniki programa Reader X in starejših različic ne morejo shraniti kopij obrazcev, ki jih izpolnijo. Lahko pa razširite pravice PDF-ja in
tako tem uporabnikom omogočite, da shranijo podatke v obrazcu. Če imate Acrobat Pro, lahko vključite dodatne možnosti za uporabnike Readerja,
na primer dodajanje besedila v neinteraktivne obrazce.

Reader XI drugače kot prejšnje različice Readerja vključuje orodje za dodajanje besedila in možnost shranjevanja podatkov obrazca.
Uporabniki Acrobata lahko besedilo vnašajo tudi v obrazce, ki niso namenjeni izpolnjevanju, dodajajo komentarje in digitalno podpisujejo PDF-je,
ne da bi za to potrebovali posebne pravice.

1. Odprite dokument PDF ali si predoglejte komponento dokumenta PDF v portfelju PDF.

2. Če urejate obrazec, v podoknu opravila Obrazci kliknite Zapri urejanje obrazca.

3. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader in izberite eno od teh možnosti:

(Acrobat Pro) Uporabnikom omogoča, da dodajajo besedilo v PDF-je ali
statične obrazce, ki jih ni mogoče izpolnjevati (za starejše različice Readerja)

(Acrobat Pro) Omogoča uporabnikom, da dodajajo komentarje ali dostopajo do orodij za podatke predmeta,
merjenje in geoprostorske postopke.

Omogoča uporabnikom, da shranjujejo podatke, ki so jih
vnesli v interaktivne obrazce ali obrazce, ki jih je mogoče izpolnjevati.

Omejitve pri lokalnem shranjevanju izpolnjenih obrazcev
Acrobat Standard in Acrobat Pro omogočata uporabnikom programa Adobe Reader 8 ali novejšega, da obrazce PDF izpolnijo in shranijo lokalno.
Uporaba razširitev programa Reader za lokalno shranjevanje obrazcev PDF (ki se imenujejo razširjeni dokumenti) je omejena na dva načina:

Uporabnik programa Acrobat Standard ali Acrobat Pro lahko razširjen dokument v izpolnjevanje pošlje
neomejenemu številu prejemnikov. Uporabnik programa Acrobat lahko na primer na spletnem mestu objavi prazno predlogo obrazca, ki
uporabnikom omogoča, da obrazce PDF izpolnijo in shranijo lokalno. Dostop do predloge ima neomejeno število ljudi. Vendar pa lahko uporabnik
programa Acrobat iz izpolnjenega obrazca zbere le 500 odgovorov. Omejitev vključuje papirnato (oddaja obrazca v papirnati obliki) in elektronsko
različico izpolnjenega obrazca.

Uporabnik programa Acrobat Standard ali Acrobat Pro lahko razširjen dokument pošlje največ 500
različnim prejemnikom. Uporabnik programa Acrobat je na primer zaposlen v organizaciji z največ 500 zaposlenimi. Uporabnik programa lahko tem
500 prejemnikom pošlje neomejeno število kopij razširjenega dokumenta in iz izpolnjenih obrazcev zbere neomejeno število odgovorov.

Obe omejitvi veljata za pravno osebo ali podjetje, zato več uporabnikov v podjetju ne more zlorabiti te funkcije. Pridobitev dodatnih licenc za
uporabo Acrobata zgornjih omejitev ne poveča. Tako na primer pet uporabnikov programa Acrobat Standard 9 v podjetju ne more poslati istega
razširjenega dokumenta in nato podatke skupaj prejeti in zbrati več kot 500-krat.

Acrobat Standard in Acrobat Pro vključujeta tehnologijo, ki z elektronsko poverilnico omogoči uporabo nekaterih funkcij v dokumentih PDF. Ta
poverilnica je v programski opremi ("ključ"). Strinjate se, da ne boste izvršili ali poskušali izvršiti dostop do ključa, ga nadzorovali, onemogočili,
odstranili ali razposlali v kakršen koli namen.

Dodajanje JavaScripta obrazcem
Jezik JavaScript omogoča ustvarjanje interaktivnih spletnih strani. Družba Adobe je JavaScript izboljšala, tako da lahko interaktivnost preprosto
vključite v obrazce PDF. V obrazcih Acrobat se JavaScript najpogosteje uporablja za oblikovanje, izračunavanje in preverjanje podatkov ter za
dodeljevanje dejanj. V operacijskem sistemu Windows lahko obrazce Adobe PDF nastavite tudi tako, da se s povezavo ODBC (Open Database
Connection) neposredno povezujejo z zbirkami podatkov.

Pri ustvarjanju dinamičnih obrazcev upoštevajte, da program Reader ne podpira nekaterih javanskih skriptov, narejenih po meri. Zato
obrazec v programu Reader morda ne bo pravilno deloval, če ne boste za tak dokument PDF omogočili dodatnih pravic za uporabo.

Dodatni viri

Za več informacij o Acrobatovem javanskem skriptu si oglejte te vire:

JavaScript™ za Acrobat® – sklici API za dodajanje interaktivnosti v obrazce PDF: www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_en (PDF, samo v
angleščini)

Acrobatov komplet za razvoj programske opreme (SDK) za prilagajanje Acrobata: www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_en (English only)

Poti datotek v Acrobatovem javanskem skriptu: www.acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript

Razpošiljanje (pošiljanje) obrazcev prejemnikom

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_si
http://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_si
http://acrobatusers.com/tutorials/file-paths-acrobat-javascript
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Adobe FormsCentral

E-pošta

Notranji strežnik

Opomba:

Razpošiljanje obrazcev PDF ali spletnih obrazcev
Ko ustvarite obrazec, izberite način za pošiljanje prejemnikom.

1. Izberite Orodja > Obrazci > Porazdeli.

2. Pojavi se lahko vrsta sporočil, vendar je to odvisno od pogojev, ki jih program Acrobat zazna v obrazcu. Po potrebi se odzovite na navodila
na zaslonu in shranite obrazec.

3. Izberite način razpošiljanja in zbiranja:

S spletno distribucijsko storitvijo FormsCentral lahko samodejno distribuirate, zbirate in analizirate podatke.

Zbirajte odzive v e-poštnem nabiralniku.

Distribuirajte in zbirajte odzive v notranjem strežniku, kot je SharePoint, ali v omrežni mapi. Za več informacij si oglejte
razdelek Navajanje strežnika.

4. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom za razpošiljanje obrazca na zaslonu.

5. Če želite zbrati odzive v e-poštnem nabiralniku, naredite naslednje:

Če ne poznate e-poštnih naslovov prejemnikov, vnesite svoj e-poštni naslov. Sistem vam pošlje povezavo do obrazca, ki ga lahko, če
želite, pošljete po e-pošti prejemnikom.

Razpošiljanje obrazcev EchoSign
Ko ustvarite obrazec EchoSign, ga lahko s storitvijo EchoSign pošljete prejemnikom v izpolnjevanje in podpisovanje.

1. Če je obrazec v načinu urejanja obrazcev, kliknite Zapri urejanje obrazcev v opravilni vrstici.

2. Shranite obrazec, če ga še niste.

3. Če želite obrazec prenesti v EchoSign, izberite Podpiši> Naj podpišejo drugi > Pošlji v podpis.

4. Ko se prikaže sporočilo "Dokument je bil prenesen v Adobe EchoSign", kliknite Naprej v Adobe EchoSign za nadaljevanje.

5. Ko se odpre spletno mesto EchoSign, sledite navodilom na zaslonu.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS53DFBF0D-427E-46d1-829C-BBAED285F67D.w.html#WSFD26FA71-D0C3-4797-AB9A-5D3AD4358EC8.w


O sledilniku obrazcev

 

S sledilnikom obrazcev upravljate obrazce, ki ste jih razposlali ali prejeli. Sledilnik omogoča ogled in urejanje mest datoteke odzivov, sledenje
prejemnikom, ki so se odzvali, dodajanje več prejemnikov, pošiljanje e-pošte prejemnikom in ogled odzivov za obrazec.

Sledenje obrazcem

1. Izberite Orodja > Obrazci > Sledi.

2. Na levi strani plošče za krmarjenje razširite Obrazce.

3. Izberite obrazec in naredite nekaj od tega:

Za ogled vseh odzivov na obrazec kliknite Ogled odzivov.

Če želite spremeniti mesto datoteke odzivov, na mestu datoteke odzivov kliknite Uredi mesto datoteke.

Za ogled izvirnega obrazca kliknite Odpri izvirni obrazec.

Če želite obrazec poslati več prejemnikom, kliknite Dodaj prejemnike.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Polja obrazca PDFs črtno kodo

Na vrh

Na vrh

O črtnih kodah
Ustvarjanje, preizkušanje in urejanje polj s črtno kodo
Nastavljanje krmarjenja po poljih obrazca

O črtnih kodah
Polja s črtno kodo pretvorijo uporabnikove vnose v obrazec v vizualni vzorec, ki ga je mogoče skenirati, interpretirati in vključiti v zbirko podatkov.
Črtne kode so koristne, kadar uporabniki obrazce oddajajo na papirju ali po faksu.

Prednosti uporabe črtne kode so prihranek časa, odpravljanje potrebe po ročnem branju in zapisovanju odgovorov in morebitnih napak obhoda
vnosa podatkov.

Delo s črtnimi kodami navadno poteka po naslednjih fazah:

Avtor obrazca poskrbi, da je v nastavitvah obrazca izbrana možnost Samodejno izračunaj vrednosti polj, nato pa v programu Acrobat ustvari
obrazec, pri čemer vsa druga polja nastavi kot po navadi.

Avtor v obrazec doda polje s črtno kodo, ki jo nastavi tako, da zajema potrebne podatke.

Avtor omogoči, da lahko obrazec uporabljajo uporabniki programa Reader (če jim želi dovoliti, da shranijo izpolnjeno kopijo obrazca, ali če
ima obrazec določena polja s črtno kodo).

Avtor razpošlje obrazec drugim uporabnikom.

Uporabniki obrazec računalniško izpolnijo, ga elektronsko oddajo ali natisnejo kopijo in jo dostavijo razpošiljatelju obrazca.

Prejeti podatki črtne kode se interpretirajo na enega od spodaj navedenih načinov, prejemnik pa jih lahko nato pregleduje, razvršča in
uporablja.

Obrazci, poslani v faksni strežnik Prejemnik obrazca lahko s programom Adobe Acrobat Capture® zbere slike TIFF, ki so shranjene v
faksnem strežniku za fakse, in jih namesti v spremljano mapo programa Adobe LiveCycle Barcoded Forms Decoder, če ima omenjena
programa.

Obrazci, dostavljeni na papirju Prejemnik obrazca lahko skenira papirnate obrazce in nato s programom, kot je na primer LiveCycle
Barcoded Forms Decoder, dekodira črtne kode v teh obrazcih.
Opomba: Programa Acrobat Capture in LiveCycle Barcoded Forms Decoder sta samostojna izdelka, ki sta primerna za delo v podjetjih.
Naprodaj sta ločeno od programa Acrobat.

Nasveti za oblikovanje črtnih kod
Med dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in postavitev črtnih kod, spadata tudi uporabnost in prostor. Količina podatkov, ki jo je mogoče kodirati,
pa je lahko na primer odvisna od velikosti črtne kode. Najboljše rezultate boste dobili, če boste upoštevali naslednje smernice.

Črtno kodo postavite tako, da se med vstavljanjem v kuverto zelo verjetno ne bo preganila. Prav tako naj bo od robov strani toliko
odmaknjena, da bo med tiskanjem ali pošiljanjem po faksu ostala nedotaknjena.

Črtno kodo postavite tako, da jo bo mogoče preprosto videti in skenirati. Če bo za odčitavanje črtne kode uporabljen ročni čitalnik, se
izogibajte uporabi črtnih kod, ki so širše od 4 palcev (10,3 cm). Za take primere so navadno najprimernejše višje in ozke črtne kode. Če bo
uporabljen ročni čitalnik, se izogibajte tudi stiskanju vsebine črtne kode.

Poskrbite, da velikost črtne kode ustreza količini podatkov, ki jih želite kodirati. Če je območje črtne kode premajhno, se obarva sivo.
Dokončan obrazec pred razpošiljanjem preizkusite, da preverite, ali je območje črtne kode dovolj veliko.

Ustvarjanje, preizkušanje in urejanje polj s črtno kodo
Črtno kodo v obrazcu PDF lahko med drugim izboljšate s skripti po meri. Za pisanje takih skriptov morate obvladati osnove JavaScripta,
seznanjeni pa morate biti tudi s posebnostmi JavaScripta, ki veljajo za program Acrobat. Za več informacij glejte Razvijanje aplikacij programa
Acrobat® s pomočjo javanskega skripta JavaScript™ on www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_sl (PDF, samo angleščina). Več informacij o
osnovah javanskega skripta najdete v mnogih virih, ki so na voljo na to temo.

Če vstavite črtno kodo največje velikosti, lahko črtna koda pri spreminjanju velikosti celice ali stanja dekodiranja preseže robove strani. Temu
se izognete, če za črtno kodo izberete primerno velikost celice in stanje dekodiranja.

Adobe priporoča Imate vadnico, ki jo želite dati v skupno rabo?

http://www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_sl
http://www.adobe.com/community/publishing/download.html


Video vadnica: Ustvarjanje polja
s črtno kodo
Mike Hoffman
Ustvarite polja s črtno kodo, ki jih lahko
dodaste v PDF.

Dodajanje polja s črtno kodo
1. Odprite obrazec v programu Acrobat, nato pa odprite pogovorno okno Nastavitve in na levi izberite Obrazci. Potem izberite Samodejno

izračunaj vrednosti polj.
2. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
3. V vrstici za hiter dostop kliknite orodje za črtno kodo  ali pa izberite Obrazci > Opravila > Dodaj novo polje > Črtna koda.
4. Povlecite pravokotnik in določite območje črtne kode, nato dvokliknite polje črtne kode in odpre se pogovorno okno Lastnosti.
5. Na zavihku Vrednost naredite nekaj od tega:

Izberite Kodiranje z uporabo in nato izberite obliko (XML ali Ločeno s tabulatorji). Kliknite gumb Izberi in izberite polja, ki jih želite kodirati
v polju s črtno kodo. Če v podatke črtne kode ne želite vključiti imen polj, počistite možnost Vključi imena polj.

Izberite Skript za preračunavanje po meri, kliknite Uredi, nato pa v pogovornem oknu Urejevalnik javanskih skriptov vnesite svojo kodo
javanskega skripta po meri.

6. Na zavihku Možnosti naredite to:

Izberite možnost simbologije: PDF417, Koda QR ali Podatkovna matrika.

Izberite Pred kodiranjem v črtno kodo stisni podatke, če želite uporabiti to vrsto stiskanja. Če bo za zajemanje podatkov iz vrnjenih
obrazcev uporabljen ročni skener, ne izberite te možnosti.

V meniju Stanje dekodiranja izberite vrsto strojne opreme za obdelavo vrnjenih obrazcev: ročni skener črtnih kod, faksni strežnik, skener
dokumentov ali po meri.

Po potrebi kliknite Po meri in vnesite vrednosti za Dimenzijo X, Razmerje Y/X in Raven popravljanja napak.

7. Na zavihkih Splošno in Dejanja lahko naredite druge spremembe. Nato zaprite pogovorno okno Lastnosti polja s črtno kodo.

Samodejno se ustvari koda javanskega skripta za kodiranje izbranih polj v obliki XML ali tabulatorsko ločenih vrednostih; pogovorno okno
Lastnosti polja s črtno kodo se zapre, v obrazcu pa se pojavi črtna koda, za katero ste navedli vrednosti.

Opomba: Če v obrazec dodate novo polje, potem ko ustvarite črtno kodo, polje ni samodejno vključeno v podatke za obstoječe črtne kode.
Vendar lahko dodatna podatkovna polja ročno vključite v črtno kodo.

Preizkušanje polja s črtno kodo
1. Izberite Obrazci > Opravila > Zapri urejanje obrazca ali v orodni vrstici Obrazci kliknite gumb Predogled.
2. Izpolnite obrazec. Uporabite vzorčne podatke, ki predstavljajo največjo količino podatkov za posamezno polje ali ki naj bi jih vnesli

uporabniki.
3. Če je polje črtne kode zatemnjeno, uporabite postopek za spreminjanje velikosti polja ali za prilagajanje vsebine. (Oglejte si naslednja

opravila.)
4. Polje črtne kode naj bo dovolj veliko, da bo lahko sprejelo vnesene podatke. Če želite odstraniti vzorčne podatke, izberite Obrazci > Počisti

obrazec.
5. Izberite Datoteka > Shrani.

Polje obrazca s črtno kodo lahko zdaj začnete razpošiljati.

Vključevanje dodatnih podatkovnih polj v črtno kodo
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Dvokliknite polje črtne kode.
3. Na zavihku Vrednost naredite nekaj od tega:

Če je izbrana možnost Kodiranje z uporabo, kliknite Izberi in izberite dodatna polja obrazca, ki jih želite kodirati.

Če je izbrana možnost Skript za preračunavanje po meri, kliknite Uredi in vnesite dodaten javanski skript za vključitev novih polj.

Ko v črtno kodo vključite nova podatkovna polja, s preizkusnimi podatki zagotovite, da je območje črtne kode dovolj veliko. Če je območje črtne
kode zatemnjeno, prilagodite njeno velikost ali lastnosti besedilnega polja količini vsebine.

Prilagajanje podatkovne vsebine polju s črtno kodo
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.

http://infiniteskills.com/blog/2011/09/adobe-acrobat-x-tutorial-creating-a-barcode-field/
http://infiniteskills.com/blog/2011/09/adobe-acrobat-x-tutorial-creating-a-barcode-field/


Na vrh

2. Če želite urediti lastnosti črtne kode, da bo podpirala več podatkov, dvokliknite polje črtne kode in naredite nekaj od tega:

Na kartici Možnosti kliknite gumb Po meri ter za možnosti Raven popravljanja napak in Razmerje Y/X določite nižje vrednosti.

Na zavihku Možnosti izberite Pred kodiranjem v črtno kodo stisni podatke, vendar samo če boste uporabljali programski dekoder Adobe
(ni priložen).

Na zavihku Vrednost izberite kodiranje podatkov v obliki Ločeno s tabulatorji namesto XML. Pri obliki XML je za kodiranje podatkov
potrebno večje območje črtne kode kot pri obliki Ločeno s tabulatorji.

Na zavihku Možnosti izberite drugo možnost simbologije.

Na zavihku Vrednost kliknite gumb Izberi in prekličite izbor vseh polj, ki jih ni treba kodirati. Ni vam na primer treba vključiti polj z
odvečnimi informacijami.

V zavihek Vrednost vnesite skript po meri, s katerim besedilo, ki ga vnese uporabnik, med kodiranjem pretvorite v izključno male ali
velike črke.

Opomba: V skladu s smernicami združenja National Association of Computerized Tax Processors (NACTP), ki so jih izdale United
States Internal Revenue Service in državne davčne službe, je za podatke dvodimenzionalnih črtnih kod priporočljivo uporabljati izključno
velike črke.

3. Če želite minimizirati področje črtne kode za podatke, dvokliknite polje črtne kode in na zavihek Vrednost napišite lastni skript, ki podatke
omejuje na alfanumerične znake in samo na velike ali male črke. (Za besedilo, ki je v celoti vneseno bodisi z velikimi bodisi malimi črkami, je
potrebno manjše območje črtne kode kot za enako besedilo, ki je zapisano s kombinacijo velikih in malih črk).

Možno je tudi, da v obrazcu ustvarite dodatna polja s črtno kodo in z vsakim od njih povežete različne podatke.

Nastavljanje krmarjenja po poljih obrazca
Če v dokumentu PDF ni posebnega zaporedja premikanja, privzeto zaporedje temelji na zgradbi dokumenta, če uporabnik ni preklical možnosti
Zaporedje premikanja v nastavitvah Dostopnost.

Zaporedje premikanja lahko spremenite, potem ko ustvarite polja. Če ste v načinu urejanja obrazca, lahko določite zaporedje premikanja po
zgradbi dokumenta (privzeto), vrsticah ali stolpcih. Zaporedje lahko izberete tudi ročno, tako da na plošči Polja povlečete in spustite polja. Če niste
v načinu urejanja, lahko spremenite lastnosti strani za zaporedje premikanja po vrsticah ali stolpcih. Zaporedja ne morete določiti ročno.

Nastavljanje vrstnega reda preklapljanja v načinu urejanja
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. Odpre se podokno Obrazci.
2. Prepričajte se, da je na desni strani plošče Polja izbrano Razvrsti > Zaporedje premikanja.
3. (Izbirno) Za ogled zaporedja preklapljanja po poljih izberite Obrazci > Opravila > Uredi polja > Prikaži številke zavihkov.
4. Izberite možnost Zaporedje premikanja:

Premikanje po strukturi Premikanje glede na strukturo dokumenta in sledi zaporedju, ki je nastavljeno v označevanju.

Premikanje po vrsticah Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti desni in nato navzdol, vrstico po vrstico.

Premikanje po stolpcih Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti dnu in nato z leve proti desni, stolpec po stolpec.

Ročno zaporedje premikanja Polje lahko povlečete in spustite kjer koli na plošči Polja. Ne morete prestaviti polja na drugo stran, izbirnega
gumba v drugo skupino ali polja na izbirni gumb.

Nedoločeno premikanje Navaja, da vrstni red premikanja ni določen. Vrstni red premikanja določajo nastavitve v lastnostih strani.

Nastavljanje vrstnega reda preklapljanja v polju Lastnosti strani
1. Če ste v načinu urejanja obrazca, kliknite Zapri urejanje obrazca.

2. Če želite odpreti ploščo Sličice strani, kliknite gumb Sličice strani ali izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Sličice
strani.

3. Izberite eno ali več ikon strani, nato pa v meniju z možnostmi plošče Sličice strani izberite Lastnosti strani.
4. Izberite možnost Zaporedje premikanja:

Uporaba vrstičnega vrstnega reda Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti desni in nato navzdol, vrstico po vrstico.

Uporaba stolpčnega vrstnega reda Premikanje poteka od zgornjega levega polja proti dnu in nato z leve proti desni, stolpec po stolpec.

Uporaba strukture dokumenta V obrazcih, ki imajo polja z oznakami, preklapljanje poteka po vrstnem redu, določenem v oznakah.

Nedoločeno Preklapljanje poteka po obstoječem vrstnem redu.

Več tem pomoči

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Osnove polj obrazcev PDF

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Ustvarjanje polj obrazca
Postavljanje polj obrazca po mreži
Kopiranje polja obrazca
Izbiranje več polj obrazca
Spreminjanje velikosti in urejanje polj obrazca

Ustvarjanje polj obrazca
V programu Acrobat ustvarite polje obrazca z enim od naslednjih orodij za obrazce. V pogovornem oknu Lastnosti polja obrazca lahko za vsako
vrsto polja izberete številne možnosti.

Odpiranje načina za urejanje obrazcev
V načinu urejanja obrazcev je prikazano podokno opravil Obrazci. Z možnostmi v podoknu opravil Obrazci lahko dodajate nova polja, urejate
obstoječa in izvajate druga opravila, povezana z obrazci.

Če ste ustvarili nov obrazec, se privzeto odpre v načinu urejanja obrazcev.
Za obstoječe obrazce izberite Orodja > Obrazci > Urejanje

Obrazec se prikaže v načinu za urejanje obrazcev in odpre se podokno opravil Obrazci.

Ustvarjanje polja obrazca
1. Ko dokument pretvorite v obliko PDF, odprite podokno Obrazci, če še ni odprto).(Orodja > Obrazci > Urejanje).
2. Naredite nekaj od tega:

Kliknite Dodaj novo polje in izberite vrsto polja obrazca, ki ga želite dodati.

V orodni vrstici Hiter dostop izberite polje obrazca.

Z desno miškino tipko kliknite stran in izberite orodje.

Kazalec se spremeni v tarčo in prikaže predogled polja.

3. Kliknite mesto, kamor želite dodati polje in kjer želite ustvariti polje s privzeto velikostjo. Če želite ustvariti polje z velikostjo po meri, povlecite
pravokotnik do želene velikosti polja.

4. V polje Ime polja vnesite ime za polje in določite, ali naj bo zahtevano. Izberite ustrezno in opisno ime, ki olajša urejanje in zbiranje
podatkov.

5. Če želite prikazati pogovorno okno Lastnosti in spremeniti lastnosti polj, kliknite Vse lastnosti.
Opomba: Če ste v orodni vrstici za obrazce (vidna v načinu za urejanje obrazcev) izbrali možnost Orodje naj bo izbrano, se polje z imenom
polja ne bo pojavilo, ko boste dodali polje. Z vsakim klikom strani je obrazcu dodano novo polje. Če želite zapreti ta način, pritisnite tipko Esc
ali kliknite gumb Orodje za izbiro predmeta . Če želite spremeniti lastnosti polja, ga dvokliknite.

6. Če želite obrazec preizkusiti, kliknite gumb Predogled v orodni vrstici. Predogled obrazca omogoča ogled obrazca, kot je prikazan
prejemnikom, in njegovo preverjanje. Če si predogledujete obrazec, kliknite gumb Uredi in se vrnite v način urejanja.

7. Ko obrazec dokončate, kliknite Zapri urejanje obrazca.

Postavljanje polj obrazca po mreži
Mreže omogočajo natančnejše postavljanje polj obrazca na strani. Določite lahko gostoto, barvo in položaj mreže. Prav tako lahko izberete, ali naj
se robovi polja obrazca med urejanjem pripnejo na mrežne črte. Mrežne črte se ne natisnejo.

1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Mreža.
2. Če želite, da se polja obrazca med ustvarjanjem ali premikanjem pripnejo na najbližje mrežne črte, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in

mreže > Pripni na mrežo.

Kopiranje polja obrazca
Lahko ustvarite kopije polja obrazca na eni strani obrazca PDF. Lahko tudi kopirate polje in ga prilepite na druge strani. Ko ustvarite podvojena
polja, so dvojniki izvirnega polja dodani drugim stranem. Podvojena polja so vedno postavljena na enako mesto na strani kot v izvirniku. Položaj



Na vrh

kopij in dvojnikov na strani lahko z vlečenjem spremenite, vendar jih ne morete povleči z ene na drugo stran. Uporaba

Kopije in dvojniki so ustvarjeni z enakim osnovnim imenom, kot ga ima izvirno polje obrazca. Kopije in dvojniki, prilepljeni z ukazom podvoji po
straneh, imajo pripeto tudi številko. Vsa polja obrazca z enakim osnovnim imenom imajo tudi enake uporabniške podatke in lastnosti dejanj. Ko
uporabnik torej doda ali uredi odziv na kopijo ali podvojeno polje, se odziv pojavi v vseh poljih z enakim osnovnim imenom.

Če spremenite lastnosti katere koli različice polja z enakim osnovnim imenom, spremembe vplivajo samo na to kopijo polja. To izjemoma ne velja,
če spremenite seznam dejanj, ki niso povezana z miško.

Če želite preprečiti, da se podvojeno ali kopirano polje obrazca odzove enako kot izvirno polje, spremenite ime novega polja obrazca.

Ustvarjanje kopije polja obrazca
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Izberite polje obrazca in naredite nekaj od naslednjega:

Če želite polje obrazca kopirati v središče trenutnega pogleda, izberite Uredi > Kopiraj, nato pa še Uredi > Prilepi.

Če želite polje obrazca kopirati in premakniti na drugo stran, ga povlecite in hkrati držite tipko Ctrl.

Če želite med vlečenjem omejiti navpične ali prečne premike, pritisnite in držite tipko Shift.

3. Če želite, da se v polje samodejno vnesejo podatki, ki jih uporabnik vtipka v izvirno polje, pustite ime, kot je. Če je kopirano polje namenjeno
edinstvenim informacijam o uporabniku, ga preimenujte.

Ustvarjanje več kopij polja obrazca na strani
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Naredite nekaj od tega:

Z desno miškino tipko kliknite polje obrazca in izberite Ustvari več kopij.

Izberite polje obrazca in nato še Opravila> Urejanje polj > Ustvari več kopij.

3. V pogovornem oknu Ustvari več kopij polj izberite Predogled, pogovorno okno pa po potrebi premaknite, da lahko na strani obrazca vidite
izvirno polje in njegove kopije.

4. Opravite izbire, ki jih želite uporabiti:

Če želite spremeniti število ustvarjenih kopij, spremenite vrednosti v poljih Kopiraj izbrana polja navzdol in Kopiraj izbrana polja počez.

Če želite spremeniti mere izvirnega polja in vseh njegovih kopij, spremenite vrednosti v poljih Spremeni širino in Spremeni višino.

Če želite premakniti izvirno polje in vse njegove kopije, klikajte gumbe Gor, Dol, Levo in Desno.

5. Če želite, da se v polja samodejno vnesejo podatki, ki jih uporabnik vtipka v izvirno polje, pustite imena, kot so. Če so kopirana polja
namenjena edinstvenim informacijam o uporabniku, jih preimenujte.

Podvajanje polja obrazca po več straneh
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Naredite nekaj od tega:

Z desno miškino tipko kliknite polje obrazca in izberite Podvoji po straneh.

Označite polje obrazca in izberite Obrazci > Opravila > Uredi polja > Podvoji po straneh.

Opomba: Za enostranske obrazce ukaz Podvoji ni na voljo.

3. Naredite nekaj od tega:

Če želite polje obrazca podvojiti na vsaki strani obrazca, izberite Vse in nato kliknite V redu.

Če želite polje obrazca podvojiti le v omejenem obsegu strani, kliknite gumb Od ter vtipkajte prvo in zadnjo stran, med katerima bi radi
prikazati polje obrazca. Nato kliknite V redu.
Opomba: Za podvajanje ni pomembno, ali vključite stran z izvirnim poljem obrazca. Če boste to stran vključili, to ne pomeni, da boste
poleg izvirnika ustvarili še kopijo. Če strani ne boste vključili, pa s tem tudi ne boste odstranili izvirnega polja obrazca.

4. Če želite, da se v polja samodejno vnesejo podatki, ki jih uporabnik vtipka v izvirno polje, pustite imena, kot so. Če so kopirana polja
namenjena edinstvenim informacijam o uporabniku, jih preimenujte.

Izbiranje več polj obrazca
Izbiranje več polj obrazca je prvi korak za mnoga opravila, na primer za ustvarjanje kopij, poravnavanje polj in nastavljanje razmika med njimi.

1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Naredite nekaj od tega:

Če želite izbrati vsa polja obrazcev ne glede na vrsto, izberite Uredi > Izberi vse.



Na vrh

Če želite izbrati polja obrazca v določenem razponu, kliknite začetno polje razpona, nato pa ob pritisnjeni tipki Shift kliknite še končno
polje. Izbrana so vsa polja obrazca med začetnim in končnim poljem.

Če želite izbrati posamezna polja na različnih mestih strani PDF, kliknite polje in hkrati držite tipko Ctrl.

Če želite izbrati vsa polja obrazca na enem območju strani, z orodjem Izberi predmet  povlecite izbirni okvir okoli območja.

Če želite preklicati izbiro polja, ga kliknite in hkrati držite tipko Ctrl.

Temno modro polje, ki prikaže ročice obrobe, je sidro. Kadar s klikanjem izberete več polj obrazca, je sidro zadnje izbrano polje. Kadar
uporabite izbirni okvir, je sidro polje obrazca, ki je bilo ustvarjeno prvo. Če s klikom in hkratnim pritiskom tipke Ctrl prekličete izbiro sidra,
postane polje zgoraj levo v izboru novo sidrno polje obrazca.

Spreminjanje velikosti in urejanje polj obrazca
Po končanem ustvarjanju polj obrazca lahko polja prerazporedite, jim spremenite velikost ali jih premaknite, da bo stran preglednejša in bolj
dovršena.

Postavitev polj obrazca lahko prilagodite v načinu urejanja obrazca (izberite Orodja  > Obrazci > Urejanje).

Spreminjanje velikosti polja obrazca
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Izberite polje obrazca, ki mu želite spremeniti velikost.
3. Naredite nekaj od tega:

Če želite velikost polja spremeniti ročno, povlecite ročico obrobe. Držite tipko Shift in povlecite središčno ročico, da ohranite trenutno
razmerje višina/širina polja obrazca.

Če želite spremeniti velikost polja za eno slikovno piko, pritisnite Ctrl in puščično tipko, če pa želite spremeniti velikost za deset slikovnih
pik, pritisnite Ctrl, Shift in puščično tipko.

Že želite določiti drugačno velikost, z desno miškino tipko kliknite polje in izberite možnost Lastnosti. Nato kliknite zavihek Položaj in
prilagodite vrednosti Širina in Višina.

Spreminjanje velikosti več polj obrazca za uskladitev z izbranim poljem obrazca
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Izberite vsa polja obrazca, ki jim želite spremeniti velikost.
3. Z desno miškino tipko izberite polje, ki naj se ujema z drugimi izbranimi polji obrazca. Izberite Poenoti velikost polj in nato izberite nekaj od

tega:
Višina Spremeni višino polj, vendar ne vpliva na njihovo širino.

Širina Spremeni širino polj, vendar ne vpliva na njihovo višino.

Oboje Uskladi širino in višino vseh polj.

Premikanje posameznih polj obrazca
Polja obrazca lahko premaknete tako, da jih preprosto povlečete. Če želite to storiti natančneje in hitreje, lahko uporabite posebne funkcije, ki polja
med seboj poravnajo, prilagodijo razmik med njimi ali jih postavijo v središče strani.

1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Izberite eno ali več polj obrazca, ki jih želite premakniti.
3. Naredite nekaj od tega:

Če polja obrazca ne želite premakniti na točno določeno mesto, izbrana polja obrazca povlecite na drugo mesto.

Če želite premikanje omejiti na vzdolžno ali navpično smer, med vlečenjem izbora pritisnite tipko Shift.

Že želite določiti drugo mesto predmeta, z desno miškino tipko kliknite polje in izberite možnost Lastnosti Nato kliknite zavihek Položaj in
nastavite vrednosti za Položaj.

Če želite polje vzdolžno ali navpično premikati po majhnih korakih, pritiskajte puščične tipke, da izbrano polje obrazca postavite na pravo
mesto.

Če želite polje obrazca premakniti v strogo središče strani, izberite Uredi > Izreži, nato se pomaknite na želeno stran in pritisnite Uredi >
Prilepi.

Opomba: Polja se v središče strani postavijo le ob prvem lepljenju. Dodatna prilepljena polja so odmaknjena od predhodno prilepljenih.

Poravnavanje in postavljanje več polj obrazca v središče
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.



 

2. Izberite dve ali več polj obrazca, ki jih želite poravnati.
3. Z desno miškino tipko izberite polje, na katerega želite poravnati druga polja. Izberite Poravnaj, Porazdeli ali Usredini in nato ukaz, kot je

navedeno spodaj:

Če želite poravnati stolpec polj, izberite Poravnaj levo, Poravnaj desno ali Poravnaj navpično. Polja se poravnajo glede na levi ali desni
rob ali na navpično os (sredina) sidra obrazca polja.

Če želite poravnati vrstico polj, izberite Poravnaj zgoraj, Poravnaj spodaj ali Poravnaj vodoravno. Polja se poravnajo glede na zgornji ali
spodnji rob ali na vodoravno os (sredina) sidra polja obrazca.

Če želite polja usrediniti, izberite Usredini navpično, Usredini vodoravno ali Oboje.

Opomba: Ko z desno miškino tipko kliknete eno od izbranih polj, se prikažejo ročice obrobe, ki pomenijo jedrno polje obrazca. Ukazi
menija Poravnaj omogočajo, da se druga izbrana polja obrazca poravnajo z robovi sidrnega polja obrazca.

Spreminjanje razmika med polji obrazca
Pri postavljanju polj obrazca na strani izraz porazdeljevanje pomeni, da so polja obrazca v skupini med seboj enakomerno oddaljena, pri čemer se
upošteva razmik med središči sosednjih polj. Ukazi za porazdeljevanje imajo prednost pred ukazom Pripni na mrežo.

1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Izberite vsa polja obrazca, ki jih želite spremeniti.
3. Eno od izbranih polj obrazca kliknite z desno tipko miške, nato pa naredite nekaj od naslednjega:

Če želite polja enakomerno porazdeliti med skrajnimi zgornjimi in skrajnimi spodnjimi polji, izberite Poravnaj, Porazdeli ali Usredini >
Porazdeli navpično.

Če želite polja enakomerno porazdeliti med skrajnimi levimi in skrajnimi desnimi polji, izberite Poravnaj, Porazdeli ali Usredini > Porazdeli
vodoravno.
Opomba: Ukaz Porazdeli pod Orodja > Obrazci ima drugačno funkcijo. S tem ukazom obrazec pošljete drugim, ki ga izpolnijo in vam
podatke vrnejo.

Brisanje polja obrazca
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Na plošči Polja ali v pogledu strani izberite polja obrazca, ki jih želite izbrisati.
3. Pritisnite tipko Delete (Izbriši) ali izberite Uredi > Izbriši.
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Lastnosti polja obrazca PDF
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O lastnostih polja obrazca
Spreminjanje lastnosti polja obrazca
Zavihek Splošno v lastnostih polja obrazca
Zavihek Videz v lastnostih polja obrazca
Zavihek Položaj za lastnosti polja obrazca
Zavihek Možnosti v lastnostih polja obrazca
Zavihek Dejanja v lastnostih polja obrazca
Zavihek Izračunaj v lastnostih polja obrazca
Nastavljanje računskega vrstnega reda polj obrazca
Zavihek Podpisano v lastnostih polja obrazca
Zavihek Oblika v lastnostih polja obrazca
Zavihek Preverjanje v lastnostih polja obrazca
Zavihek Vrednosti v lastnostih polja obrazca
Upravljanje nastavitev črtne kode po meri
Spreminjanje privzetih lastnosti polja obrazca

O lastnostih polja obrazca
Obnašanje polja obrazca je odvisno od nastavitev posameznega polja v pogovornem oknu Lastnosti. Določite lahko lastnosti za uveljavljanje
oblikovanja, način povezovanja informacij v polju z drugimi polji obrazca in omejitve glede vrst vnosa v polje obrazca, lahko pa tudi zaženete
skripte po meri itd.

Za polje obrazca Acrobat lahko določite številne lastnosti, vendar je to odvisno od vrste polja. Lastnosti posameznih polj obrazca izberete z vrsto
zavihkov. Ko spremenite lastnost, se ta uporabi takoj, ko izberete drugo lastnost ali pritisnete Enter.

Vse vrste polj obrazca imajo zavihka Splošno in Dejanja. Drugi zavihki so na voljo le za posebne vrste polj obrazca. Zavihek Možnosti je na voljo
za večino vrst polj, vendar so razpoložljive možnosti za vsako vrsto različne.

Dva elementa sta na voljo v vsakem zavihku. Če en element izberete v katerem koli zavihku, se pojavi kljukica in ta možnost bo označena v vseh
zavihkih. To sta:
Zaklenjeno Kadar je izbrana ta možnost, ni mogoče naknadno spreminjati lastnosti polj obrazca.
Zapri Zapre pogovorno okno Lastnosti polja obrazca. Če spreminjate lastnosti več polj, lahko pustite pogovorno okno Lastnosti odprto. Kliknite
vsako polje, da spremenite njegove lastnosti.
Opomba: Če v katerem koli zavihku izberete možnost Zaklenjeno, se ne zaklenejo le možnosti v trenutnem zavihku, temveč vse možnosti za to
polje.

Spreminjanje lastnosti polja obrazca
Do lastnosti polj Acrobatovih obrazcev lahko dostopate le, ko ste v načinu urejanja. Hkrati lahko spremenite lastnosti več polj obrazca.

1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Odprite pogovorno okno Lastnosti na enega od naslednjih načinov:

Če želite urediti samo eno polje obrazca, polje dvokliknite ali ga kliknite z desno tipko miške, nato pa izberite Lastnosti.

Če želite urediti več polj obrazca, izberite želena polja, nato pa eno od izbranih polj kliknite z desno tipko miške in izberite Lastnosti.

3. Po potrebi spremenite lastnosti na vseh zavihkih, ki so na voljo.

Lastnost je spremenjena, ko izberete drugo lastnost ali pritisnite tipko Enter.

4. Če želite zapreti pogovorno okno Lastnosti, kliknite Zapri.

Če izberete polja z različnimi vrednostmi lastnosti, nekatere možnosti v pogovornem oknu Lastnosti ne bodo na voljo. Sicer se spremembe
razpoložljivih možnosti uveljavijo v vseh izbranih poljih obrazca.

Pred zapiranjem pogovornega okna Lastnosti v njegovem levem spodnjem kotu izberite možnost Zaklenjeno, da se izognete nenamernim
spremembam polja obrazca. Za odklep znova kliknite isto možnost.

Zavihek Splošno v lastnostih polja obrazca
Zavihek Splošno je prikazan pri vseh vrstah polj obrazca, v njem pa so na voljo naslednje možnosti:
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Ime Določa enolično ime izbranega polja obrazca.
Opis orodja Prikazuje besedilo, ki neodločnemu uporabniku lahko pomaga pri izpolnjevanju polja obrazca. Opisi orodja se pojavijo, ko s kazalcem
na kratko pokažete na polje obrazca.
Polje obrazca Določa, ali je polje obrazca mogoče videti bodisi na zaslonu ali v natisnjeni obliki. Na voljo so naslednje možnosti: Vidno, Skrito,
Vidno, vendar ni mogoče tiskati in Skrito, a natisljivo.
Usmerjenost Obrne polje obrazca za 0, 90, 180 ali 270 stopinj.
Samo za branje Uporabniku onemogoči spreminjanje vsebine polja obrazca.
Zahtevano Določa, da mora uporabnik izpolniti izbrano polje obrazca. Če uporabnik poskusi oddati obrazec z neizpolnjenim obveznim poljem, se
prikaže sporočilo o napaki, prazno obvezno polje obrazca pa se obarva.

Zavihek Videz v lastnostih polja obrazca
Lastnosti videza določajo, kako je polje obrazca videti na strani. Zavihek Videz je prikazan pri vseh vrstah polj obrazca (razen pri črtnih kodah), v
njem pa so na voljo naslednje možnosti:

Barva obrobe Odpre okno za izbiro barv, v katerem lahko izberete barvni vzorec za obrobo polja. Če polja ne želite obrobiti, izberite Brez barve.
Debelina črte Določa širino obrobe polja obrazca. Izberete lahko Tanko, Srednje ali Debelo.
Barva polnila Odpre okno za izbiro barv, v katerem lahko izberete barvni vzorec za ozadje polja. Če polja ne želite obarvati, izberite Brez barve.
Opomba: Če izberete katero koli drugo možnost barve polnila kot Brez polnila, bodo zastrte slike, ki so na strani dokumenta PDF za poljem
obrazca.
Slog črte Spremeni videz obrobe. Izberete lahko Polno, Črtkano, Poševno, Vstavek ali Podčrtano.
Velikost pisave Določa velikost besedila, ki ga vnese uporabnik, ali oznake izbire pri izbirnih gumbih in potrditvenih poljih. Izbirate lahko med
možnostjo Samodejno, različnimi prednastavljenimi vrednostmi in vnosom druge vrednosti. Če za besedilno polje izberete Samodejno, se velikost
pisave med uporabnikovim vnašanjem prilagodi besedilu v polju.
Barva besedila Odpre okno za izbiro barv, v katerem lahko izberete barvni vzorec za besedilo ali oznako izbire.
Pisava Navede pisave, ki so na voljo v računalniku. Ta možnost ni na voljo za polja obrazca, ki ne prikazujejo besedila.
Opomba: Vsebina zavihka Videz v pogovornem oknu Lastnosti je odvisna od tega, ali na plošči Jezik v pogovornem oknu Lastnosti izberete
možnost Omogoči možnosti jezika od desne proti levi. Če izberete to možnost, so na zavihku Videz na voljo tudi možnosti za spreminjanje sloga
zapisa številk in smeri besedila v poljih z besedilom, poljih s spustnim seznamom in poljih s seznamom.

Zavihek Položaj za lastnosti polja obrazca
Zavihek Položaj omogoča določitev položaja ali velikosti trenutno izbranih polj. Polja lahko premaknete na izbrano mesto na strani. Če želite
spremeniti samo velikost polj, uporabite možnosti Višina in Širina. Če želite premakniti polja, ne da bi spremenili njihovo velikost, izberite možnost
Ohrani višino in širino ob spremembi položaja.

Zavihek Možnosti v lastnostih polja obrazca
Možnosti, ki so na voljo na tem zavihku, so odvisne od vrste izbranega polja obrazca. Zavihek Možnosti je na voljo za vsa polja obrazca, razen za
tista z digitalnim podpisom.

Črtna koda
Zavihek Možnosti v lastnostih polja s črtno kodo vsebuje naslednje elemente:

Simbologija Na voljo so črtne kode vrste PDF417, Koda QR in Podatkovna matrika.
Opomba: Če v vaši organizaciji obrazce obdelujete na več načinov, izberite tistega, ki podpira podobe črtnih kod z najnižjo kakovostjo. Če bodo
na primer obrazci vrnjeni po faksu ali pošti, za stanje dekodiranja izberite Faksni strežnik, da bo berljivih čim več različnih obrazcev.
Pred kodiranjem v črtno kodo stisni podatke Določa, da bodo podatki pred kodiranjem stisnjeni. Podatki se stiskajo po metodi Flate. Stisnjeni
podatki po navadi porabijo manj prostora za shranjevanje v črtni kodi, zato lahko na ta način shranite več podatkov. Na splošno lahko to možnost
izberete, če boste za interpretiranje vrnjenih podatkov uporabili dekoder Acrobat za obrazce s črtno kodo. Če boste uporabili ročni čitalnik črtne
kode, te možnosti ne izberite, saj večina takih naprav ne more dekodirati stisnjenih podatkov.
Stanje dekodiranja Prednastavljeno stanje dekodiranja predstavlja priporočeno izhodišče, ki ga lahko prilagodite, če kliknete gumb Po meri.
Po meri Odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete parametre za obdelavo po meri, ki najbolje ustrezajo vaši strojni opremi za skeniranje in
pošiljanje faksov. (Možnosti so odvisne od vrste črtne kode.)

Dimenzija X  Širina celice v milih (1 mil = 0,001 palca ali 0,0254 mm).
Razmerje Y/X  Razmerje med višino in širino celice. Če želite, da je višina podatkovne celice dvakrat večja od njene širine, vnesite 2. (Na
voljo samo za črtne kode vrste PDF417.)
Opomba: Če nameravate črtno kodo dekodirati z ročnim laserskim čitalnikom, se izogibajte uporabi črtnih kod, ki so širše od 4 palcev
(10,2 cm). Za tako opremo so navadno primernejše višje in ožje črtne kode. Z merami črtne kode ne boste imeli težav, če uporabljate
Adobejev dekoder za črtne kode (ni priložen).
Raven popravljanja napak  Predstavlja raven preobilnosti podatkov, ki se v črtno kodo dodaja za potrebe popravljanja morebitnih napak
pri dekodiranju. Višja raven pomeni večjo preobilnosti in zanesljivejšo črtno kodo, kar tudi omogoča uspešnejše dekodiranje. Vendar to



hkrati pomeni, da bo črtna koda večja, vanjo pa bo mogoče shraniti manj uporabniških vnosov ali podatkov o strukturi obrazca. Z
zanesljivejšo črtno kodo lahko zmanjšate težave, ki nastanejo zaradi sledi pisal, slabe kakovosti tiska, poslabšanja kakovosti zaradi
prenosa po faksu ali pregibanja dokumenta. Ta možnost je na voljo za črtne kode vrste PDF417 in Kodo QR.

Upravljanje parametrov črtne kode Omogoča, da izbor črtnih kod po meri shranite v datoteko. Datoteko lahko nato izvozite in jo pošljete drugim
oblikovalcev obrazcev v vaši organizaciji.

Potrditvena polja
Slog potrditvenega polja Določa obliko oznake, ki se pojavi v izbranem potrditvenem polju: Kljukica (privzeto), Krožec, Križec, Romb, Kvadratek
ali Zvezdica. Ta lastnost ne vpliva na obliko samega potrditvenega polja.
Opomba: Velikost oznake v potrditvenem polju je odvisna od velikosti pisave, ki jo določite na zavihku Videz.
Izvozi vrednost Določa vrednost, ki predstavlja element ob izvozu podatkov. Če polje ni izpolnjeno, se za vrednost ob izvozu uporabi ime na
zavihku Splošno.
Potrditveno polje je privzeto preverjeno Potrditveno polje prikaže kot izbrano, razen če uporabnik prekliče izbiro.

Spustna polja in polja s seznamom
Na zavihku Možnosti lahko za spustna polja ali polja s seznamom ustvarite seznam elementov, med katerimi izbira uporabnik.

Čeprav je večina lastnosti v tem zavihku na voljo za obe vrsti omenjenih polj, jih je nekaj na voljo samo za eno od obeh vrst.

Element  Sprejme besedilo, ki ga vnesete za možnosti, za katere želite, da se pojavijo v meniju za polje.
Dodaj  Trenuten vnos v polju Element premakne na Seznam elementov.
Izvozi vrednost  Polje za vnos vrednosti, ki predstavlja element ob izvozu podatkov. Če polje ni izpolnjeno, se za vrednost ob izvozu uporabi ime
na zavihku Splošno.
Seznam elementov  Prikaže možnosti, ki bodo na voljo na seznamu.
Opomba: Element, ki je označen v polju Seznam elementov, se pojavi kot privzeti izbrani element v polju s spustnim seznamom ali polju s
seznamom. Če želite privzeti element zamenjati, na seznamu označite drug element.
Puščici navzgor in navzdol Spremenite vrstni red, po katerem so elementi navedeni na spustnem seznamu. Če je izbrana možnost Razvrsti
elemente, gumba nista na voljo.
Izbriši Odstrani izbrani element s seznama.
Razvrsti elemente  Elemente na seznamu uredi po številskem in abecednem vrstnem redu. Urejanje po številskem vrstnem redu (če je možno) se
izvede pred abecednim.
Uporabniku dovoli vnos besedila po meri  (Samo spustni seznami) Uporabniku omogoči vnos vrednosti, ki se razlikuje od vrednosti na
seznamu.
Preveri črkovanje  (Samo spustni seznami) Preveri črkovanje besedila, ki ga vnese uporabnik. Ta možnost je na voljo samo, če je izbrana
možnost Uporabniku dovoli vnos besedila po meri.
Večkratna izbira  (Samo polja s seznamom) Uporabniku omogoči, da s seznama izbere več elementov.
Takoj uveljavi izbrano vrednost Shrani vrednost, takoj ko jo uporabnik izbere. Če možnost ni izbrana, se vrednost shrani šele, ko se uporabnik s
tipko Tab pomakne iz trenutnega polja ali klikne drugo polje. Ta možnost ni na voljo za polja s seznamom, če je izbrana možnost Večkratna
izbira.

Izbirni gumbi
Če naj uporabnik izbere samo eno možnost med ponujenimi, ustvarite skupino izbirnih gumbov. Vsi izbirni gumbi v skupini imajo enako ime,
vendar ima vsak gumb drugačno Vrednost gumba.

Slog gumba Določa obliko oznake, ki se pojavi v izbranem gumbu: Kljukica, Krožec (privzeto), Križec, Romb, Kvadratek ali Zvezdica. Ta lastnost
ne vpliva na obliko samega izbirnega gumba.
Možnost Izbirni gumb Omogoči razpoznavanje izbirnega gumba in razlikovanje od drugih izbirnih gumbov z isto vrednostjo imena.
Gumb je privzeto označen Določa, kakšno je stanje izbire gumba, ko uporabnik prvič odpre obrazec.
Gumbi z istim imenom in vsebino so izbrani istočasno Omogoči, da z enim klikom izberete več povezanih izbirnih gumbov. Če uporabnik na
primer izbere gumb, ki ima isto ime polja in izbrano vsebino ob izvozu kot drug izbirni gumb, sta izbrana oba gumba.

Besedilna polja
Polje z besedilom uporabniku omogoča, da vnese črke, številke ali oboje.

Poravnava  Besedilo v polju poravna levo, desno ali po sredini.
Privzeta vrednost Določa besedilo, ki je prikazano, dokler ga uporabnik ne prepiše s svojim vnosom. Privzeto vrednost vnesete tako, da jo
vtipkate v to polje.
Več vrstic  Omogoči večvrstični vnos v polje obrazca.
Pomikaj po dolgem besedilu  Omogoči prikaz besedila, ki sega čez meje besedilnega polja.
Dovoli oblikovanje obogatenega besedila  Uporabnikom omogoči, da v besedilu uporabijo informacije o slogu, na primer krepko ali ležečo
pisavo. To je lahko koristno v nekaterih poljih z besedilom, kjer so take informacije pomembne za pomen besedila, na primer v eseju.
Omejitev znakov  Dovoljuje vnose do števila znakov, ki ga določite.
Opomba: Če vnesete privzeto vrednost, se ta zniža do te omejitve.
Geslo  Besedilo, ki ga vnese uporabnik, prikaže kot niz zvezdic (*). Ta možnost je na voljo samo, če možnost Preveri črkovanje ni izbrana.
Polje se uporablja za izbiro datoteke  Uporabniku omogoči, da kot vrednost polja vnese pot do datoteke, kadar datoteko pošilja skupaj z
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obrazcem. Ta možnost je na voljo samo, če je na zavihku Možnosti izbrano samo Pomikaj po dolgem besedilu.
Preveri črkovanje  Preveri črkovanje besedila, ki ga vnese uporabnik.
Glavnik znakov  Besedilo, ki ga vnese uporabnik, enakomerno razporedi po širini polja z besedilom. Če je na zavihku Videz določena barva
obrobe, so znaki, vneseni v polje, med seboj ločeni s črtami v tej barvi. Ta možnost je na voljo samo, ko ni potrjeno nobeno drugo potrditveno
polje.

Besedilna polja z lastnostjo Glavnik ali brez nje
A. Štiri besedilna polja z izbrano barvo obrobe in lastnostjo Glavnik B. Besedilno polje brez lastnosti Glavnik

Zavihek Dejanja v lastnostih polja obrazca
Lastnosti dejanj določajo kakršna koli dejanja, ki jih želite povezati s poljem obrazca, kot na primer skok na določeno stran ali predvajanje
predstavnostnega posnetka. Zavihek Dejanja je prikazan pri vseh vrstah polj obrazca, v njem pa so na voljo naslednje možnosti:

Izberi sprožilec Določa dejanje uporabnika, ki sproži neko drugo dejanje: Miška navzgor, Miška navzdol, Vnos z miško, Izhod z miško, Vklopi
fokus ali Vklopi zameglitev.
Izberi dejanje Določa dogodek, ko uporabnik sproži dejanje: Izvedi menijski element, Pojdi na 3D-/večpredstavnostni pogled, Pojdi napogled
strani, Uvozi podatke obrazcev, Večpredstavnostne operacije (Acrobat 9 in novejše različice), Odpri datoteko, Odpri spletno povezavo, Predvajaj
zvok, Predvajaj predstavnost (združljiv z Acrobat 5), Predvajaj medij (združljiv s programom Acrobat 6 in novejšimi različicami), Preberi članek,
Ponastavi obrazec, Zaženi JavaScript, Nastavi vidljivost plasti, Pokaži/Skrij polje in Oddaj obrazec.
Dodaj Odpre okno za izbrano dejanje.
Dejanja Prikaže seznam sprožilcev in dejanj, ki ste jih določili.
Puščici navzgor in navzdol Spremenita vrstni red, po katerem je izbrano dejanje prikazano pod sprožilcem. (Na voljo samo, če ste za isti
sprožilec določili več dejanj.)
Uredi Odpre pogovorno okno, v katerem so za izbrano dejanje na voljo posebne možnosti.
Izbriši Odstrani izbrano dejanje ali povezavo sprožilec-dejanje.

Zavihek Izračunaj v lastnostih polja obrazca
Zavihek Izračunaj se pojavi v pogovornih oknih Lastnosti samo za besedilna polja in polja s spustnim seznamom. Te možnosti uporabite za
izvajanje matematičnih operacij na obstoječih vnosih v poljih obrazca in za prikazovanje rezultatov.

Vrednost ni izračunana To izberite, če želite, da uporabnik besedilo vnese s tipkanjem.
Vrednost je To izberite, če želite omogočiti dodatne možnosti:

Pojavni meni  Navede matematične funkcije, ki jih je mogoče uporabiti v izbranih poljih. Izberite Vsota, če želite vrednosti v izbranih poljih
sešteti, Zmnožek, če jih želite zmnožiti, ali Povprečje, Minimum ali Maksimum.
Izberi  Odpre pogovorno okno s seznamom polj, ki so na voljo v obrazcu in jih nato lahko izberete, da jih dodate v izračun, ali prekličete
izbor, da jih iz izračuna odstranite.

Poenostavljeno zapisovanje polja Uporablja JavaScript z imeni polj in preprostimi aritmetičnimi znaki. Z gumbom Uredi odprete pogovorno okno,
v katerem lahko vnašate, urejate in dodajate skripte.
Opomba: Imena polj razlikujejo med velikimi in malimi črkami.
Skript za preračunavanje po meri Prikaže skripte po meri, ki ste jih dodali za potrebe izračunavanja. Z gumbom Uredi odprete pogovorno okno,
v katerem lahko vnašate in dodajate nove javanske skripte.

Nastavljanje računskega vrstnega reda polj obrazca
Kadar v obrazcu določite dva izračuna ali več, izračunavanje poteka po vrstnem redu, ki je enak tistemu ob določitvi izračunov. V nekaterih
primerih boste morda morali spremeniti vrstni izračunov, do boste dobili pravilne rezultate.

Če bi rezultat, ki ste ga dobili z računanjem vrednosti dveh polj, na primer želeli uporabiti za izračun vrednosti v tretjem polju obrazca, morate
najprej skupaj izračunati vrednosti v prvih dveh poljih, da dobite pravilen končni rezultat.

1. Izberite Obrazci > Opravila > Druga opravila  > Nastavi vrstni red preračunavanja polja.

V pogovornem oknu Izračunaj polja se prikažejo vsa polja obrazca, ki jih lahko uporabite v izračunih, in vrstni red izračunavanja.

2. Če želite spremeniti vrstni red izračunavanja, s seznama izberite polje in nato po potrebi klikajte gumb Navzgor ali Navzdol.

Ko ustvarjate in preizkušate polja obrazca, program Acrobat samodejno opravi izračune v vseh odrejenih poljih. Za lažje delo lahko v nastavitvah
obrazcev izklopite samodejno izračunavanje.
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Zavihek Podpisano v lastnostih polja obrazca
Zavihek Podpisano je na voljo samo v pogovornem oknu Lastnosti digitalnega podpisa. V njem lahko določite, kaj se zgodi ob uporabi digitalnega
podpisa v obrazcu.

Ob podpisu se nič ne zgodi To je privzeta nastavitev.
Označi samo za branje Onemogoči naknadno spreminjanje digitalno podpisanega obrazca, skladno z izbiro v pojavnem meniju:

Vsa polja  Onemogoči vsako spreminjanje vseh polj obrazca.
Vsa polja, razen teh  Omogoči spreminjanje le tistih polj obrazca, ki jih izberete s klikom gumba Izberi in označevanjem potrditvenih polj
za polja, ki jih lahko uporabnik ureja po podpisovanju.
Le ta polja  Spreminjanje onemogoči samo v izbranih poljih obrazca.

Skript se izvede, ko je polje podpisano Sproži JavaScript po meri, ko uporabnik digitalno podpiše obrazec. Z gumbom Uredi lahko dejanje
JavaScript spremenite ali ustvarite novega.

Zavihek Oblika v lastnostih polja obrazca
Zavihek Oblika je v pogovornem oknu Lastnosti na voljo samo za polja z besedilom in polja s spustnim seznamom. Možnosti, ki so na voljo, so
odvisne od izbire v pojavnem meniju Izberi kategorije oblik.

V polju Primer trenutne oblike je prikazan takojšnji predogled nastavitev.

Brez
Na voljo ni dodatnih možnosti. Vnosa v polje z besedilom ali polje s spustnim seznamom s to lastnostjo ni treba posebej oblikovati.

Število
Samodejno uveljavi izbrane možnosti oblikovanja za številske podatkovne vnose.

Decimalna mesta Nastavi število števk, prikazanih desno od decimalne vejice.
Slog ločila Nastavi postavitev vejic in pik.
Valutni simbol Nastavi vrsto valute, kot na primer EUR, USD ali JPY.
Mesto simbola Določa mesto valutnega simbola glede na številko. Polje je omogočeno, če je izbran valutni simbol.
Slog negativnega števila Nastavi prikaz negativnih številk. Izberete lahko Pokaži oklepaje, Uporabi rdeče besedilo, nič od tega ali oboje.

Odstotek
Samodejno uveljavi izbrane možnosti oblikovanja za številske podatke, izražene v odstotkih.

Decimalna mesta Nastavi število števk, ki so prikazane desno od decimalne vejice.
Slog ločila Nastavi postavitev vejic in pik.

Datum
Na seznamu so na voljo eno-, dvo- in štirimestne izpeljanke, pri čemer d pomeni dan, m mesec in l leto.

Čas
Na seznamu so na voljo izpeljanke prikaza, pri čemer u pomeni uro v 12-urnem prikazu, U pomeni uro v 24-urnem prikazu, MM pomeni minute, ss
sekunde, in tt dopoldan ali popoldan.

Posebno
Poštna številka Za petmestno poštno številko v ZDA.
Poštna številka + 4 Za devetmestno poštno številko v ZDA.
Telefonska številka Za desetmestno telefonsko številko.
Številka socialnega zavarovanja Za devetmestno številko socialnega zavarovanja v ZDA. Vezaji se vstavijo samodejno za tretjo in četrto
številko.
Poljubna maska Spremeni kategorijo oblike v Po meri in odpre novo besedilno polje, v katerega lahko vnesete obliko po meri. To možnost
uporabite, če želite določiti, katere vrste znakov lahko uporabnik vnese v določenem primeru in kako so podatkih prikazani v polju.

A  Sprejme samo črke (A–Z, a–z).
X  Sprejme presledke in večino natisljivih znakov, vključno z vsemi znaki na standardni tipkovnici ter znaki ANSI v obsegu 32–126 in 128–
255.
O  Črka "O" sprejme alfanumerične znake (A–Z, a–z in 0–9).
9  Sprejme samo številske znake (0–9).
Nastavitev maske AAA--p#999 na primer pomeni, da je mogoče vnesti niz BOE--p#767. Nastavitev maske OOOOO@XXX pomeni, da je
mogoče vnesti niz vad12@3Up.
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Primer vnosa poljubne maske

Po meri
Omogoča, da imajo oblikovalci obrazcev, ki želijo vnesti svoje javanske skripte za oblikovanje in tipkanje, na voljo dodatne možnosti. S skriptom po
meri bi lahko na primer določili novo obliko valute ali omejili vnos na določene znake, ki jih uporabniki vnesejo s tipkami.

Skripta formata po meri Prikaže skripte po meri, ki ste jih dodali za potrebe oblikovanja. Z gumbom Uredi odprete pogovorno okno, v katerem
lahko vnašate in dodajate nove skripte.
Skript z udarci na tipke po meri Prikaže skripte po meri, ki ste jih dodali za potrebe preverjanja kombinacije tipk. Z gumbom Uredi odprete
pogovorno okno, v katerem lahko vnašate in dodajate nove skripte.
Za pridobivanje javanskega skripta za sklic API programa Acrobat glejte Razvojni center programa Acrobat na naslovu
www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_sl (PDF, samo angleško).

Zavihek Preverjanje v lastnostih polja obrazca
Zavihek Preverjanje je na voljo samo v pogovornih oknih Lastnosti polja besedila in Lastnosti polja s spustnim seznamom. Z lastnostmi preverjanja
je vnose mogoče omejiti na določene obsege, vrednosti ali znake in tako zagotoviti, da uporabniki v določeno polje obrazca vnesejo ustrezne
podatke.

Vrednost polja ni preverjena Izklopi preverjanje.
Vrednost polja je v obsegu Določi številski obseg za polja obrazca na podlagi vrednosti, vnesenih bodisi kot številka bodisi kot odstotek.
Zaženi skript za preverjanje po meri Preveri z JavaScriptom, ki ga ustvarite ali vnesete.

Zavihek Vrednosti v lastnostih polja obrazca
Zavihek Vrednosti je na voljo samo za polja obrazca s črtno kodo.

Kodiranje z uporabo Omogoči naslednje možnosti:

XML  Podatke kodira v črtno kodo v standardni obliki XFDF. Javanski skript se ustvari samodejno.
Ločeno s tabulatorji  Polja kodira v črtno kodo v obliki tabulatorsko ločenih vrednosti. Javanski skript se ustvari samodejno. Če je obrazec
nastavljen tako, da podatke podaja v obliki posameznih datotek XFDF ali XDP, morajo biti podatki v obliki tabulatorsko ločenih vrednosti,
pri čemer so polja z imeni v prvi vrstici. Ta možnost je prav tako koristna, če želite v črtno kodo shraniti več podatkov ali če nameravate
podatke kopirati v zbirko podatkov ali preglednico.
Izberi  Odpre pogovorno okno, v katerem izberete podatkovna polja, ki bodo zakodirana v črtno kodo za poznejše branje.
Vključi imena polj  (Na voljo samo, če je izbrano kodiranje v obliki Ločeno s tabulatorji). Polja imena kodira kot prvo vrstico vsebine črtne
kode. Vrednosti so kodirane pod njimi.

Skript za preračunavanje po meri Prikaže privzet skript. Kliknite gumb Uredi, da odprete pogovorno okno Urejevalnik javanskih skriptov, v
katerem lahko napišete skripte za preračunavanje po meri za črtno kodo.
Sklic na objavljen obrazec Prikaže pot do obrazca PDF. Uredite jo lahko tako, da vtipkate URL do objavljenega obrazca. Pozneje lahko digitalno
različico izpolnjenega obrazca poustvarite, če predlogo obrazca združite s primerkom podatkov, ki jih navedejo uporabniki. Prav tako lahko
ohranite povezavo med določeno predlogo obrazca in ustreznimi podatkovnimi datotekami za črtno kodo. Ko črtno kodo kodirate z vrednostmi
XML, je sklic URL zakodiran v črtno kodo, v obrazcu pa je prikazan pod njo.

http://www.adobe.com/devnet/acrobat/javascript.html
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Vrsta črtne kode, pod katero je naveden sklic URL

Upravljanje nastavitev črtne kode po meri
Če želite nastavitve za parametre črtne kode uporabiti pri ustvarjanju novih polj s črtno kodo, lahko nabor nastavitev shranite, ponovno uporabite in
pošljete drugim osebam. Nabore parametrov po meri lahko spreminjate tudi potem, ko ste jih že določili.

Na začetku vseh postopkov se odpre pogovorno okno z lastnostmi polja s črtno kodo. Če želite odpreti pogovorno okno Lastnosti, dvokliknite polje
s črtno kodo.

Ustvarjanje novega nabora parametrov črtne kode
1. V pogovornem oknu Lastnosti polja s črtno kodo kliknite zavihek Možnosti in nato Upravljanje parametrov črtne kode.
2. Izberite nabor parametrov, na podlagi katerega želite ustvariti nov nabor, in kliknite Novo.
3. Ime vnesite v polje Ime, opis pa v polje Opis.
4. Izberite možnosti, ki so na voljo za Simbologijo, Dimenzijo X, Razmerje Y/X in Raven popravljanja napak ter kliknite V redu.

Novo določeni nabor parametrov se prikaže na seznamu v pogovornem oknu Upravljanje parametrov črtne kode, na voljo pa so tudi vsi gumbi na
desni strani pogovornega okna. Nova definicija se prikaže tudi v meniju Stanje dekodiranja, ki je na voljo na zavihku Možnosti v pogovornem oknu
Lastnosti polja s črtno kodo.

Urejanje ali brisanje nabora parametrov črtne kode po meri
1. V pogovornem oknu Lastnosti polja s črtno kodo kliknite zavihek Možnosti in nato Upravljanje parametrov črtne kode.
2. S seznama izberite nabor parametrov po meri.
3. Izberite ustrezno dejanje:

Kliknite Uredi in spremenite nastavitve, nato pa kliknite V redu.

Kliknite Izbriši. Izbris potrdite, tako da v prikazanem sporočilu kliknete V redu.

Izvažanje ali uvažanje nabora parametrov črtne kode po meri
1. V pogovornem oknu Lastnosti polja s črtno kodo kliknite zavihek Možnosti in nato Upravljanje parametrov črtne kode.
2. Izberite ustrezno dejanje:

S seznama izberite nabor parametrov črtne kode in kliknite Izvozi. Za datoteko s končnico .bps izberite mesto in ime.

Kliknite Uvozi in se pomaknite do datoteke BPS, ki jo želite uvoziti, ter jo izberite.

Spreminjanje privzetih lastnosti polja obrazca
Potem ko spremenite lastnosti določene vrste polja obrazca, lahko te lastnosti za to vrsto nastavite kot privzete. Ustvarite lahko na primer
potrditveno polje, spremenite njegove lastnosti, nato pa te lastnosti shranite kot privzete vrednosti.

1. Če je treba, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, da preklopite na način urejanja obrazca.
2. Polje obrazca, kateremu ste že spremenili lastnosti, kliknite z desno tipko miške ter izberite Uporabi trenutne lastnosti kot nove privzete

nastavitve.

Opomba: Če spremenite privzete lastnosti, to ne pomeni, da se spremenijo tudi nastavitve obstoječih polj obrazca te vrste. Nove privzete
nastavitve veljajo samo za novoustvarjena polja.
Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_si
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O obrazcih
LiveCycle Designer (samo za Windows)
Nastavitve obrazcev

Obrazce lahko izpolnite v programu Adobe® Acrobat® XI ali brezplačnem programu Adobe Reader®. Ustvarite lahko statične ali interaktivne
obrazce v Acrobatu ali namiznem programu FormsCentral (priloženem Acrobatu). Interaktivni obrazci izboljšajo izpolnjevanje in zbiranje podatkov.

O obrazcih
V programu Acrobat lahko obrazce ustvarite na te načine:

Pretvorite obstoječ elektronski dokument (na primer dokument Adobe PDF, dokument programov Microsoft Word ali Excel) v obrazec PDF.

Skenirajte papirnat obrazec in ga pretvorite v obrazec PDF.

Ko pretvorite obstoječ dokument v obrazec PDF, mu lahko dodate polja in ga pretvorite v interaktivnega.

Interaktiven obrazec je mogoče izpolniti v računalniku in poslati po internetu ali krajevnem omrežju.

Dodatni viri
Za več informacij o obrazcih si oglejte http://acrobatusers.com/.

LiveCycle Designer (samo za Windows)
Programa LiveCycle Designer ne dobite skupaj s programom Acrobat XI, ampak je na prodaj posebej. Uporabniki programa Acrobat XI Pro lahko
obrazce ustvarjajo z novim namiznim programom FormsCentral. Za več informacij o nadgradnji na LiveCycle ES3 si oglejte Nadgradnja na
LiveCycle Designer | Acrobat XI.

Nastavitve obrazcev
Z nastavitvami obrazcev lahko nadzirate različne vidike interakcije s polji obrazcev.

Na levi strani pogovornega okna Nastavitve izberite Obrazci. Nastavitve obrazcev so razdeljene na tri dele: Splošno, Barve za označevanje in
Samodokončaj.

Opomba: Z nastavitvami določite, kako naj program med vašim delom ravna z obrazci. Nastavitve se ne shranjujejo z obrazci PDF.

Splošno
Samodejno izračunaj vrednosti polj Ob vnosu samodejno izvede vse izračune v polju.
Opomba: Nastavitev možnosti velja samo za trenutno sejo.
Samodejno prilagodi zaporedje premikanja pri prilagajanju polj Ponastavi zaporedje premikanja, ko ustvarite, izbrišete ali premaknete polja
obrazca.
Pokaži pravokotnik ostrenja Pokaže, katero polje obrazca je trenutno dejavno.
Pokaži indikator preliva besedilnega polja V besedilnih poljih, ki presegajo omejitve, določene med ustvarjanjem polja, pokaže znak plus (+).
Vedno skrij vrstico s sporočili dokumenta z obrazci Privzeto skrije vrstico s sporočili dokumenta z obrazci, kadarkoli je v programu Adobe
Reader odprt obrazec PDF, razen če vrstica s sporočili dokumenta vsebuje gumb Pošlji obrazec. Če vrstica s sporočili vsebuje gumb Pošlji
obrazec, ne morete skriti vrstice.
Pokaži predogled polja pri izdelavi ali urejanju polj obrazcev Pokaže videz polja obrazca, ko ustvarjate ali urejate obrazce.
Upravljanje parametrov črtne kode Odpre pogovorno okno s seznamom elementov črtne kode (vključno z imenom niza parametrov, simbologijo
in stanjem vgradnje posameznega elementa). Vključuje gumbe Novo, Uredi, Briši, Uvozi in Izvozi, ki jih lahko uporabite za delo z novimi ali
izbranimi nizi parametrov.

Barva za označevanje
Pokaži barvo lebdenja obrobe za polja Pokaže črn rob okoli polja obrazca, ko nanj postavite kazalec.
Barve za označevanje polj Odpre okno za izbiro barv, v katerem izberete barvo označenih polj obrazca. Označena polja se pojavijo, če v vrstici s

sporočili dokumenta kliknete gumb Označi obstoječa polja.
Barve za označevanje zahtevanih polj Odpre okno za izbiro barv, v katerem izberete barvo obrobe polj obrazca, ki jih je treba obvezno izpolniti.
Obroba se pojavi za zahtevana polja obrazca, ko je izbran gumb Označi obstoječa polja ali ko poskušate oddati obrazec.

http://acrobatusers.com/forums/acrobat-discussions-topic/forms-acrobat/
http://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/upgrade-livecycle-designer-acrobat-xi.html
http://helpx.adobe.com/x-productkb/policy-pricing/upgrade-livecycle-designer-acrobat-xi.html


 

Samodokončaj
Meni Samodokončaj Prikaže tri možnosti samodokončanja: Izklopljeno, Osnovno ali Napredno.
Zapomni si številske podatke Predlaga prejšnje številske vnose, kadar v podobno polje vtipkate enak prvi znak. Če ta možnost ni označena,
funkcija samodokončanja predlaga samo besedilne vnose. (Na voljo samo, če izberete možnost Osnovno ali Napredno.)
Uredi seznam vnosov Prikaže vnose, ki so trenutno shranjeni v pomnilniku funkcije samodokončanja. Izberete ali izbrišete lahko vse vnose, ki jih
ne želite uporabiti pri izpolnjevanju novih obrazcev. (Ta možnost ni na voljo, če v pomnilniku ni vnosov.)
Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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O spletnih obrazcih
Dodajanje funkcionalnosti pošiljanja
Dodajanje gumba za ponastavitev obrazca
Dodajanje gumba za uvoz podatkov
Izvozne vrednosti CGI

O spletnih obrazcih
Obrazci PDF so lahko uporabni za pošiljanje in zbiranje informacij prek spleta. To lahko storite, če določite več dejanj gumbov, ki so po delovanju
podobni nekaterim skriptnim makrom HTML. Za zbiranje in preusmerjanje podatkov v zbirko podatkov mora biti v spletnem strežniku nameščen
program CGI (Common Gateway Interface). Uporabite lahko poljuben program CGI, ki zbira podatke iz obrazcev (v obliki HTML, FDF ali XML).

Preden obrazce pripravite za spletno rabo, poskrbite, da se imena polj vašega obrazca ujemajo s tistimi, ki so nastavljena v programu CGI.

Pomembno: Program Adobe Acrobat ne omogoča ustvarjanja skriptov CGI, zato jih morate pripraviti z drugim programom.

Dodajanje funkcionalnosti pošiljanja
Z dejanjem Oddaj obrazec lahko podatke iz obrazca pošljete na e-poštni naslov ali v spletni strežnik, če navedete URL. Z gumbom za pošiljanje
lahko druge datoteke tudi pošljete nazaj v strežnik ali zbirko podatkov. Tako lahko na primer obrazcu pripnete skenirane slike ali datoteke. Ko
kliknete gumb za pošiljanje, se datoteke pošljejo skupaj z drugimi podatki obrazca.

Če je v obrazcu PDF gumb za pošiljanje po e-pošti, lahko razpošiljanje obrazca poenostavite z ukazom Razpošlji.

1. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite Gumb in ustvarite gumb.
2. Dvokliknite gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
3. Kliknite zavihek Dejanja in v meniju Izberi sprožilec izberite Miška navzgor.
4. V meniju Izberi dejanje izberite Oddaj obrazec in kliknite Dodaj.
5. V polje Vnesite URL za to povezavo, ki ga najdete v pogovornem oknu Pošlji izbore obrazcev, vtipkajte vnos:

Če želite podatke obrazca poslati v spletni strežnik, vnesite ciljni URL.

Če želite podatke obrazca poslati na e-poštni naslov, vnesite mailto: in e-poštni naslov. Primer: vnesite mailto:nobody@adobe.com.

6. Razpoložljive možnosti dodatno spremenite, nato pa kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno.
7. Po potrebi spremenite nastavitve na drugih zavihkih pogovornega okna Lastnosti gumba in kliknite Zapri.

Možnosti pošiljanja izbora obrazcev
FDF Izvozi kot datoteko FDF. Izberete lahko eno ali več možnosti, ki so na voljo: podatki, ki jih vnese uporabnik, komentarji in postopne
spremembe dokumenta PDF. Možnost Postopne spremembe dokumenta PDF je uporabna za izvažanje digitalnih podpisov na način, ki ga strežnik
brez težav razume in rekonstruira.
Opomba: Če strežnik uporabniku vrne podatke v obliki zapisa FDF ali XFDF, se mora URL strežnika končati s pripono #FDF. Primer:
http://mojstreznik/cgi-bin/mojskript#FDF.
HTML Izvozi kot datoteko HTML.
XFDF Izvozi kot datoteko XML. Izberete lahko, da se izvozijo podatki polja obrazca, komentarji ali oboje.
Celoten dokument PDF Izvozi celotno datoteko obrazca PDF. Čeprav pri tem nastane večja datoteka kot pri možnosti FDF, je to lahko uporabno
za ohranjanje digitalnih podpisov.
Opomba: Če uporabniki obrazec PDF izpolnjujejo s programom Adobe Reader, morate kot obliko izvoza izbrati FDF ali XFDF.
Vsa polja Izvozi vsa polja obrazca, čeprav so prazna.
Samo ti Izvozi samo polja obrazca, ki jih izberete s klikom pogovornega okna Izberi polja, v katerem označite polja, ki jih želite vključiti, in
določite, ali želite vključiti tudi prazna polja.
Pretvori datum v standardno obliko Vse datume obrazca izvozi v enotni obliki, ne glede na to, kako so bili vneseni v obrazec.

Dodajanje gumba za ponastavitev obrazca
Z gumbom Ponastavitev obrazca počistite vse podatke, ki jih je uporabnik morda že vnesel v obrazec. To je podobno funkciji Orodja > Obrazci >
Druga opravila > Počisti obrazec, ki je na voljo med ustvarjanjem in urejanjem Acrobatovih obrazcev. Vseeno pa lahko vaš gumb za ponastavitev
nastavite tako, da počisti le določena polja.
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1. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite orodje gumba in ustvarite gumb.
2. Dvokliknite gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
3. Kliknite zavihek Dejanja in v meniju Izberi sprožilec izberite Miška navzgor.
4. V meniju Izberi dejanje izberite Ponastavi obrazec in kliknite Dodaj.
5. V pogovornem oknu Ponastavitev obrazca naredite nekaj od tega in kliknite V redu:

Kliknite posamezna potrditvena polja in potrdite ali počistite polja, ki jih želite ponastaviti z gumbom.

Izberite vse.

Na seznamu na zavihku Dejanja je sedaj možnost Ponastavi obrazec ugnezdena pod dejanjem Miška navzgor.

Po potrebi lahko odprete druge zavihke pogovornega okna Lastnosti gumba in za gumb nastavite druge vrste lastnosti.

Dodajanje gumba za uvoz podatkov
Z dejanjem Uvozi podatke obrazca uporabnikom omogočite izpolnjevanje skupnih polj obrazca, na primer ime in e-poštni naslov, s podatki, ki so
uvoženi iz drugega obrazca. Z gumbom Uvozi podatke lahko uporabniki skupna polja obrazca dopolnijo tudi z informacijami osebnega profila.
Posodobijo se samo ujemajoča se polja. Neujemajoča se polja niso upoštevana. Preden ustvarite dejanje Uvozi podatke obrazca, nastavite
obrazec s polji s skupnimi podatki, iz katerih želite izvoziti podatke.

Opomba: V operacijskem sistemu Windows dejanje Uvozi podatke obrazca išče podatkovno datoteko, iz katere želite uvoziti podatke, na drugem
mestu kot v operacijskem sistemu Mac. V operacijskem sistemu Windows dejanje Uvozi podatke obrazca išče po mapah Acrobat ali Acrobat
Reader, po trenutni mapi, sistemski mapi, mapi Windows, My Documents\Adobe\Acrobat in po mapah v stavku PATH. V operacijskem sistemu
Mac dejanje Uvozi podatke obrazca išče po mapi Acrobat ali Acrobat Reader in po mapi System Preferences.

1. Izberite Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite Gumb in ustvarite gumb.
2. Dvokliknite gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
3. Kliknite zavihek Dejanja in v meniju Izberi sprožilec izberite Miška navzgor.
4. V meniju Izberi dejanje izberite Uvozi podatke obrazca in kliknite Dodaj.
5. Poiščite in izberite datoteko FDF, nato pa kliknite Odpri.
6. Če želite določiti še druge lastnosti gumba, v pogovornem oknu Lastnosti gumba kliknite drug zavihek, sicer kliknite Zapri.

Izvozne vrednosti CGI
Izvozna vrednost je podatek, ki je programu CGI poslan zato, da opredeli polje obrazca, ki ga je izbral uporabnik. Izvozno vrednost je treba določiti
samo, če velja oboje od naslednjega:

Podatki se v zbirki podatkov zbirajo elektronsko, in sicer po intranetu podjetja ali po spletu.

Podatki niso enaki elementu, ki ga določa polje obrazca, ali pa je polje obrazca izbirni gumb.

Pri opredeljevanju izvoznih vrednosti upoštevajte naslednje smernice:

Za označevanje izbire potrditvenega polja ali izbirnega gumba uporabite privzeto izvozno vrednost (Da).

Izvozno vrednost za polja s spustnim seznamom ali polja s seznamom vnesite samo, če ne želite, da je vrednost enaka navedenemu
elementu. To na primer storite, če jo želite uskladiti z imenom polja obrazca v zbirki podatkov. Izbrani element v polju s spustnim seznamom
ali polju s seznamom se uporablja kot izvozna vrednost, razen če je v pogovornem oknu Lastnosti izrecno vnesena drugačna izvozna
vrednost.

Povezani izbirni gumbi morajo imeti popolnoma enaka imena polja obrazca, vendar različne izvozne vrednosti. S tem zagotovite, da se izbirni
gumbi med seboj preklapljajo in da bodo v zbirki podatkov zbrane pravilne vrednosti.

Več tem pomoči
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Nastavljanje gumbov za dejanja v obrazcih PDF

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O gumbih
Dodajanje gumba v obrazec Adobe PDF
Dodajanje gumba za pošiljanje
Spreminjanje videza gumbov
Urejanje gumba
Določanje lastnosti prikaza gumba Acrobat
Gumbi za velikost in položaj
Skrivanje gumba Acrobat, razen pri prehodu

O gumbih
Gumbi se najpogosteje povezujejo z obrazci, vendar jih lahko dodate v kateri koli dokument. Z gumbi lahko odpirate datoteke, predvajate zvočne
ali videoposnetke, pošiljate podatke v spletni strežnik in še marsikaj drugega. Ko se odločate, kako bi sprožili neko dejanje, upoštevajte, da
povezave in zaznamki ne ponujajo vseh možnosti, ki jih omogočajo gumbi. To so:

Z gumbom lahko sprožite eno dejanje ali niz dejanj.

Videz gumba se lahko prilagodi dejanju miške.

Gumb lahko preprosto kopirate na več strani.

Z dejanji miške lahko sprožite različna dejanja gumbov. Z dejanji, kot so Miška navzdol (klik), Miška navzgor (sprostitev tipke po kliku), Vnos
z miško (premik kazalca na gumb) in Izhod z miško (odmik kazalca od gumba), lahko na primer sprožite različna dejanja z istim gumbom.

Gumbi omogočajo, da uporabniki preprosto in po občutku sprožijo dejanje v dokumentih PDF. Imajo lahko kombinacijo oznak in ikon, ki se ob
premikih miške spreminjajo ter tako uporabnike usmerjajo skozi vrsto dejanj ali dogodkov. Ustvarite lahko na primer gumbe, ki imajo oznake
"Predvajaj", "Premor" in "Ustavi" ter ustrezne ikone. Nato lahko za te gumbe nastavite dejanja predvajanja, premora in ustavitve
videoposnetka. Za posamezen gumb lahko izberete poljubno kombinacijo vrst obnašanja miške in za obnašanje miške tudi določite poljubno
kombinacijo dejanj.

Dodajanje gumba v obrazec Adobe PDF
1. Preverite, da ste v načinu urejanja tako, da izberete Orodja > Obrazci > Urejanje, nato pa na seznamu Dodaj novo polje izberite Gumb.

Kazalec se spremeni v tarčo.
2. Kliknite mesto, kamor želite dodati polje in kjer želite ustvariti polje s privzeto velikostjo. Če želite imeti gumb s privzeto velikostjo, povlecite

pravokotnik do želene velikosti gumba.
3. Dvokliknite zavihek polja z gumbom ter navedite ime, besedilo za opis orodja in druge skupne lastnosti.
4. Kliknite zavihek Videz in navedite možnosti, s katerimi opredelite videz gumba na strani. Če izberete barvo ozadja, morebitne slike za

gumbom ne bodo vidne. Možnosti besedila vplivajo na oznako, ki jo določite v zavihku Možnosti, in ne na ime gumba, ki se določi v zavihku
Splošno.
Opomba: Če je na plošči Mednarodno v pogovornem oknu Lastnosti izbrana možnost Omogoči možnosti jezika od desne proti levi, so v
zavihku Videz na voljo tudi možnosti za spreminjanje zapisa številk in smeri besedila na gumbih.

5. Kliknite zavihek Možnosti in izberite možnosti za določanje videza oznak in ikon na gumbu.
6. Kliknite zavihek Dejanja in določite možnosti, s katerimi opredelite dejanja ob kliku gumba, na primer skok na drugo stran ali predvajanje

predstavnostnega posnetka.
7. Kliknite Zapri.

Ob ustvarjanju niza gumbov lahko pripnete predmet na mrežne črte ali vodila.

Dodajanje gumba za pošiljanje
Ob razpošiljanju obrazca ga Acrobat samodejno preveri. Če ne najde gumba za pošiljanje, v vrstico s sporočili dokumenta doda gumb Pošlji
obrazec. Uporabniki lahko kliknejo ta gumb in vam tako vrnejo izpolnjen obrazec. Če ne nameravate uporabiti gumba Pošlji obrazec, ki ga ustvari
Acrobat, lahko v obrazec dodate gumb za pošiljanje po meri.

1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. Odpre se podokno Obrazci.
2. Orodje gumba  povlecite čez območje, kjer naj se prikaže gumb. Dvokliknite gumb in na zavihkih Splošno in Možnosti nastavite možnosti.
3. Na zavihku Možnosti v meniju Postavitev izberite možnost za oznako gumba, sliko ikone ali oboje. Naredite nekaj ali vse od tega:



Na vrh
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V polje Oznaka vnesite besedilo, s katerim opredelite gumb za pošiljanje.

Kliknite Izberi ikono in bodisi vtipkajte pot do slikovne datoteke ali kliknite Prebrskaj, da poiščete slikovno datoteko, ki jo želite uporabiti.

4. Na zavihku Dejanja v meniju Izberi dejanje izberite Oddaj obrazec in kliknite Dodaj.
5. V pogovornem oknu Pošlji izbore obrazcev naredite nekaj od tega:

Če želite podatke obrazca zbrati v strežniku, vnesite lokacijo v polje Vnesite URL za to povezavo. Primer: http://www.[domena] / [mapa] /
[podmapa] / za internetni naslov ali \\ [strežnik] \ [mapa] \ [podmapa] \ za mesto v krajevnem omrežju.

Če želite podatke obrazca zbrati kot priponke k e-pošti, vtipkajte mailto: in e-poštni naslov. Primer: mailto:nobody@adobe.com.

6. Izberite možnosti za obliko izvoza, izbiro polja in možnosti datuma ter kliknite V redu.

Opomba: Če so vrnjeni podatki v obliki FDF ali XFDF, se mora URL strežnika končati s pripono #FDF, na primer http://mojstreznik/cgi-
bin/mojskript#FDF.

Možnosti pošiljanja izbora obrazcev
V pogovornem oknu Pošlji izbore obrazcev so na voljo naslednje možnosti:

Vnesite URL za to povezavo Določa URL za zbiranje podatkov obrazca
FDF Vnose uporabnika vrne brez temeljne datoteke PDF. Izberete lahko, da možnosti vključujejo podatke polja, komentarje in postopne
spremembe dokumenta PDF.
Opomba: Zadnja možnost je uporabna za sprejemanje digitalnih podpisov na način, ki ga strežnik brez težav razume in rekonstruira.
HTML Obrazec vrne v jeziku HTML (Hypertext Markup Language).
XFDF Vnose uporabnika vrne kot datoteko XML. Vključuje lahko komentarje s podatki polja ali samo podatke polja.
PDF Vrne celotno datoteko PDF skupaj z vnosi uporabnika.
Izbira polja Določa, katera polja se pošljejo nazaj. Če želite prejeti samo nekatere podatke izpolnjenih polj, izberite Samo ti, kliknite Izberi polja in
določite, katera polja želite dodati v pogovorno okno Izbira polja in katera želite iz njega odstraniti.
S to možnostjo bi na primer lahko prezrli nekatera izračunana ali podvojena polja, ki so v obrazcu prikazana v pomoč uporabniku, a ne dajejo
novih informacij.

Možnosti datuma Poenoti obliko datumov, ki jih vnese uporabnik.

Spreminjanje videza gumbov
Gumb ima lahko oznako, ikono ali oboje. Videz gumba za posamezno stanje miške (Navzgor, Navzdol in Prehod) lahko spremenite. Lahko na
primer ustvarite gumb z oznako "Domov". Ko kazalcem miške postavite na gumb, pa se ta spremeni v "Kliknite, če se želite vrniti na domačo
stran".

Postavitve gumbov
A. Samo oznaka B. Samo ikona C. Ikona zgoraj, oznaka spodaj D. Oznaka na vrhu, ikona spodaj E. Ikona levo, oznaka desno F. Oznaka
levo, ikona desno G. Oznaka nad ikono

Ikone gumbov lahko ustvarite iz katerega koli datotečnega zapisa, ki ga Acrobat lahko prikaže, vključno s PDF, JPEG, GIF in drugimi oblikami
zapisa slik. Pri tem se porabi celotna stran, ne glede na izbrano obliko zapisa. Če želite za ikono uporabiti le del strani, morate pred tem
postopkom sliko ali stran obrezati. Najmanjša dovoljena velikost strani PDF je 1 x 1 palec (2,54 x 2,54 cm). Če želite, da bi bila ikona videti manjša
od omenjene velikosti, jo prilagodite tako, da ustreza velikosti polja, ki ste ga narisali z orodjem gumba. Če na zavihku Možnosti v pogovornem
oknu Lastnosti gumba kliknete Napredno, lahko določite, kako se ikona prilagodi velikosti gumba.

Urejanje gumba
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. Odpre se podokno Obrazci.
2. Izberite polje z gumbom in naredite nekaj od tega:

Če želite urediti lastnosti polja z gumbom, dvokliknite gumb.

Če želite spremeniti videz gumbov, izberite možnosti Videz v pogovornem oknu Lastnosti gumba na zavihku Videz.

Če želite gumb poravnati, usrediniti ali ga porazdeliti po drugih poljih obrazca, mu spremeniti velikost ali ga podvojiti, ga kliknite z desno
tipko miške in v priročnem meniju izberite možnost.

Določanje lastnosti prikaza gumba Acrobat
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. Odpre se podokno Obrazci.
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2. Dvokliknite obstoječi gumb, nato v pogovornem oknu Lastnosti gumba kliknite zavihek Možnosti.
3. Za Postavitev izberite želeno vrsto prikaza oznake. (Informacije o prilagajanju ikon gumba najdete v naslednjem postopku.)
4. Za Obnašanje izberite prikaz gumba ob kliku.
5. Če želite določiti oznako ali ikono, prikazano na gumbu, naredite naslednje:

Če je v meniju Postavitev izbrana možnost oznake, vnesite besedilo v polje Oznaka.

Če je v meniju Postavitev izbrana možnost ikone, kliknite Izberi ikono, nato kliknite Prebrskaj in izberite datoteko. (Če želite odstraniti
izbrano ikono, kliknite Počisti.)

Možnosti obnašanja gumba
Brez Ohrani videz gumba nespremenjen.
Pritisni Določi videz za stanja miške Navzgor, Navzdol in Prehod. Izberite eno od možnosti v polju Stanje, nato pa določite možnost oznake ali
ikone:
Navzgor Določa videz gumba, kadar gumb miške ni pritisnjen.
Navzdol Določa videz gumba, kadar z miško kliknete gumb, vendar preden ga izpustite.
Prehod Določa videz gumba, kadar je kazalec miške nad gumbom.
Obris Označi rob gumba.
Preobrni Zamenja temne in svetle odtenke gumba.

Gumbi za velikost in položaj
1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje.
2. Dvokliknite obstoječi gumb, da odprete pogovorno okno Lastnosti gumba.
3. Kliknite zavihek Možnosti, v meniju Postavitev izberite eno od možnosti ikone, nato pa kliknite Napredno.

Opomba: Gumb Napredno ni na voljo, če v meniju Postavitev izberete Samo oznaka.
4. V meniju Začetek prilagoditve izberite eno od možnosti:

Vedno Ikono prilagodi skladno z nastavitvami, ne glede na njeno velikost v primerjavi z velikostjo gumba.

Nikoli Ohrani izvirno velikost ikone; če ikona presega velikost gumba, se obreže po robovih gumba. Če je izbrana možnost Nikoli, možnosti
prilagajanja niso na voljo.

Ikona je prevelika Ikono prilagodi skladno z nastavitvami, samo če je večja od gumba.

Ikona je premajhna Ikono prilagodi skladno z nastavitvami, samo če je manjša od gumba.

5. V meniju Merilo izberite, ali naj se ikona prilagodi sorazmerno. Če ikono prilagodite nesorazmerno, bo morda nagnjena.
6. Če želite, da se stranice ikone prilegajo robovom gumba, izberite Prilagodi po mejah.
7. Če želite določiti, kje naj bo ikona postavljena na gumbu, povlecite puščice drsnika. Postavitev ikone se določi glede na delež praznega

prostora med ikono in levim robom polja ter med ikono in spodnjim robom polja. Po privzeti nastavitvi (50, 50) se ikona postavi v sredino
polja. Če želite povrniti privzeto nastavljeno postavitev, lahko kadar koli kliknete Ponastavi.

8. Kliknite V redu, nato pa še Zapri.

Skrivanje gumba Acrobat, razen pri prehodu
V nekaterih primerih boste morda želeli, da območje gumba ne bi bilo vidno, dokler nanj ne postavite miške. Z izmeničnim prikazovanjem in
skrivanjem gumba lahko v dokumentu ustvarite zanimive vizualne učinke. Ko kazalec postavite na mesto na zemljevidu, se lahko na primer
prikaže podrobnejši zemljevid mesta, ki izgine, ko kazalec s tega mesta premaknete drugam.

Prikazovanje in skrivanje ikon
A. Kazalca ni nad območjem gumba B. Kazalec je postavljen v območje gumba C. Kazalec je umaknjen iz območja gumba

1. Če niste v načinu urejanja obrazcev, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje. Odpre se podokno Obrazci.
2. Orodje gumba  povlecite čez območje, kjer naj se prikaže pojavni gumb. Če dokument PDF vsebuje zemljevid Francije, povlecite čez

območje, kjer naj se prikaže podrobnejši zemljevid Pariza.
3. Dvokliknite gumb.
4. Kliknite zavihek Možnosti in v meniju Postavitev izberite Le ikona.
5. V meniju Obnašanje izberite Pritisni, nato pa s seznama Stanje izberite Prehod.
6. Kliknite Izberi ikono in nato Prebrskaj. V meniju Datoteka vrste izberite vrsto datoteke, pomaknite se do mesta s slikovno datoteko in jo



 

dvokliknite. V tem primeru bi izbrali zemljevid Pariza. Kliknite V redu, da prikazano sliko sprejmete kot gumb.
7. Kliknite zavihek Videz. Po potrebi prekličite izbiro Barva obrobe in Barva polnila ter kliknite Zapri.
8. Če ste v načinu urejanja, izberite Predogled. Slikovno polje, ki ste ga določili, se prikaže ob prehodu kazalca nad območjem gumba, izgine

pa, ko kazalec pomaknete iz območja.
Če želite, da je slika večja od območja prehoda ali da ne bi bila prikazana na mestu pojavnega slikovnega gumba, uporabite dejanje
Pokaži/Skrij polje. Najprej določite ikono gumba, ki se bo prikazoval in skrival. Nato ustvarite drugi gumb, ki ob prehodu miške deluje kot
občutljivo mesto. Temu gumbu ne določite ikone. Namesto tega v zavihku Dejanja določite, da se ob postavitvi kazalca na drugi gumb
prikaže prvi gumb in da se prvi gumb skrije, ko se kazalec odmakne.
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Združevanje datotek
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Združevanje datotek v en PDF
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Urejanje več dokumentov in strani pred združevanjem v en PDF.

Spreminjanje strani v Acrobatu
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako vstavljate, brišete in preurejate strani v programu Acrobat XI.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/combine-merge-pdf-files-in-pdf-portfolio/
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-manipulate-pages-in-acrobat


Dodajanje glave in noge v dokumente PDF
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Na vrh
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Na vrh

Glave in noge
Dodajanje glave in noge v odprtem dokumentu
Dodajanje glave in noge v zaprtem dokumentu (samo Windows)
Dodajanje glave in noge sestavnim datotekam PDF v portfelju PDF
Posodabljanje glave in noge
Dodajanje druge glave in noge
Zamenjava vseh glav in nog
Odstranjevanje vseh glav in nog
Dodajanje glave ali noge z enoličnim oštevilčevanjem (Acrobat Pro)

Glave in noge
Glava in noga predstavljata stalne informacije na robovih strani po vsej datoteki PDF. Te informacije so lahko na primer datum, samodejno
številčenje strani, naslov splošnega dokumenta ali ime avtorja. Enemu ali več dokumentom PDF lahko dodate glave in noge, vključno s sestavnimi
datotekami PDF v portfelju PDF.

Glave in noge v datoteki PDF lahko spreminjate. Tako lahko na primer dodate glavo, ki prikazuje številko strani na desni strani neparnih strani,
druga glava pa prikazuje številko strani na levi strani parnih strani.

Glave in noge lahko definirate in shranite, tako da jih lahko kasneje ponovno uporabite, ali pa preprosto uveljavite glavo in nogo in na to pozabite.
Kadar uveljavljate glavo in nogo, ju lahko urejate, zamenjate ali brišete v datoteki PDF. Lahko naredite tudi predogled glav in nog, preden jih
uveljavite, ter njihove robove prilagodite tako, da se ne prekrivajo z vsebino strani.

Dodajanje glave in noge v odprtem dokumentu

1. Izberite Orodja > Strani > Glava in noga > Dodajanje glave in noge.

2. Če je treba, določite vrednosti pisave in robov.

Lastnosti besedila veljajo za vse vnose glave in noge, ki so del te definicije nastavitve. V isti seji pogovornega okna Dodajanje glave in noge
ne morete uveljaviti različnih nastavitev za posamične besedilne okvirčke glave in noge.

Če želite preprečiti prekrivanje, kliknite gumb Možnosti videza in izberite Skrčite dokument, da se izognete prepisovanju besedila in
grafike dokumenta. Če želite preprečiti spreminjanje velikosti ali prestavljanje, kadar tiskate PDF v velikem formatu, izberite Ohrani
položaj in velikost besedila glave/noge pri tiskanju na različne velikosti strani.

3. Vnesite besedilo v katero koli polje z besedilom glave in noge. Če želite vstaviti številke strani ali trenutni datum, kliknite v polje in nato
kliknite ustrezne gumbe. Če želite izbrati oblikovanje za samodejne vnose, kliknite Številka strani in oblika datuma.

Z datumi in številkami strani lahko kombinirate besedilo. Prav tako lahko dodate več vrstic besedila za vnos.

4. Če želite določiti strani, na katerih naj se pojavi glava in noga, kliknite gumb Možnosti obsega strani. Nato določite obseg strani in, če je
treba, izberite možnost Podnabor.

5. Preglejte rezultate v območju Predogled z možnostjo Predogled strani, da vidite različne strani datoteke PDF.

6. (izbirno) Če želite shraniti te nastavitve glave in noge za nadaljnjo uporabo, na vrhu pogovornega okna kliknite Shrani nastavitve.

7. (izbirno) Če želite enake nastavitve uporabiti za dodatne dokumente PDF, kliknite Uporabi za več. Kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj
datoteke ali Dodaj odprte datoteke in nato izberite datoteke. Nato v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena
datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje glave in noge v zaprtem dokumentu (samo Windows)

1. Izberite Orodja > Strani > Glava in noga > Dodajanje glave in noge.

2. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke.
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Datoteke ali mape lahko dodate tudi tako, da jih povlečete v pogovorno okno.

3. Sledite korakom 2–6, če želite dodati glave in noge pri odprtem dokumentu. Ko končate z nastavljanjem glav in nog, kliknite V redu.

4. V pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje glave in noge sestavnim datotekam PDF v portfelju PDF
1. V portfelju PDF izberite eno ali več datotek PDF komponent.
2. Sledite korakom v postopku za dodajanje glav in nog pri odprtem dokumentu.

Posodabljanje glave in noge
Posodabljanje uveljavi najnovejši dodani nabor glave in noge.

1. Odprite datoteko PDF.

2. Izberite Orodja > Strani > Glava in noga > Posodobi.

3. Po potrebi spremenite nastavitve.

Dodajanje druge glave in noge
1. Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno sestavno datoteko PDF.

2. Izberite Orodja > Strani > Glava in noga > Dodajanje glave in noge in v prikazanem sporočilu kliknite Dodaj novo.

Predogled prikazuje vse obstoječe glave in noge.

3. Če želite dodati več glav in nog, vtipkajte besedilo v polja z besedilom glave in noge. Med vnašanjem predogled posodobi videz celotne
glave in noge na strani.

4. Izberite nove možnosti oblikovanja, kot želite, in ponovno opazujte posodabljanje v predogledu.

Zamenjava vseh glav in nog
1. Odprite datoteko PDF.

2. Izberite Orodja > Strani > Glava in noga > Dodajanje glave in noge in v prikazanem sporočilu kliknite Zamenjaj obstoječe.

3. Po potrebi določite nastavitve.

Ta postopek velja samo za glave in noge, dodane v programu Acrobat 7.0 ali novejši različici.

Odstranjevanje vseh glav in nog
Naredite nekaj od tega:

Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno sestavno datoteko PDF. Nato izberite Orodja > Strani > Glava in noga > Odstrani.
Če želite odstraniti glave in noge iz več dokumentov PDF, zaprite vse odprte dokumente in izberite Orodja > Strani > Glava in noga >
Odstrani. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke. Kliknite V redu, nato pa v
pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke.

Ta postopek velja samo za glave in noge, dodane v programu Acrobat 7.0 ali novejši različici.

Dodajanje glave ali noge z enoličnim oštevilčevanjem (Acrobat Pro)
Enolično oštevilčevanje je metoda za indeksiranje pravnih dokumentov za enostavno identifikacijo in priklic. Vsaka stran vsakega dokumenta ima
enolično številko, ki poleg tega označuje tudi njen odnos do drugih dokumentov, oštevilčenih po tej metodi. Enolične številke se pojavijo kot glave
ali noge na straneh vsake datoteke PDF v paketu.

Enolični identifikator se nanaša na številko, vendar lahko vključuje tudi alfanumerično predpono in pripono. Predpona in pripona omogočata lažje
prepoznavanje osrednje vsebine datotek.

Enolično oštevilčenje ni na voljo pri zaščitenih in šifriranih datotekah in nekaterih obrazcih.

Video o uporabi enoličnega oštevilčevanja v portfelju PDF si lahko ogledate na naslovu blogs.adobe.com/acrolaw.

http://blogs.adobe.com/acrolaw/
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Dodajanje enoličnega oštevilčevanja
Pri določanju dokumentov za enolično oštevilčenje lahko dodajate dokumente PDF, portfelje PDF in poljubne datoteke, ki niso PDF, vendar jih je v
to obliko mogoče pretvoriti. Postopek pretvori datoteko, ki ni PDF, v datoteko PDF in ji nato doda enolično oštevilčenje. Če enolične številke dodate
portfelju PDF, bodo datoteke v portfelju PDF, ki niso PDF, nadomeščene s pretvorjenimi in oštevilčenimi datotekami PDF.

1. Izberite Orodja > Strani > Enolično oštevilčevanje > Dodajanje enoličnega oštevilčevanja.

2. V pogovornem oknu Enolično oštevilčenje kliknite Dodaj Datoteke, izberite Dodaj datoteke, Dodaj mape ali Dodaj odprte datoteke. Nato
izberite datoteke ali mapo.

Če izberete mapo, ki vsebuje datoteke, ki jih program Acrobat ne podpira za pretvorbo dokumenta PDF, potem te datoteke niso
dodane.

Če so datoteke zaščitene z geslom, se pojavi eno ali več sporočil, v katera morate vnesti pravilno geslo.

3. Po potrebi na seznamu datotek naredite nekaj od tega:
Če želite spremeniti vrstni red enoličnih številk, izberite datoteko in jo povlecite ali pa kliknite Pomakni navzgor ali Pomakni navzdol.
Če želite razvrstiti seznam, kliknite ime stolpca. Kliknite ponovno, da razvrstite v obratnem vrstnem redu.

4. Če želite določiti ciljno mapo za izhodne datoteke in nastavitve imena datoteke, kliknite Izhodne možnosti. Po potrebi določite možnosti in
nato kliknite V redu.

5. Ko ste dodali in, če je treba, uredili datoteke, kliknite V redu. Nato kliknite v pogovornem oknu Dodaj glavo in nogo, da točko vstavljanja
postavite v ustrezno okno.

6. Kliknite Vstavi enolično številko. Nato vnesite naslednje:

V polje Število števk vnesite, koliko števk naj sestavlja enolično število, pri čemer so dovoljena števila od 6 do 15. Privzeto je število 6, ki
ustvarja enolična števila, kot so 000001, 000002 in tako dalje.
V polje Začetna številka vnesite številko, ki bo dodeljena prvi datoteki PDF na seznamu. Privzeta številka je 1.
V polje Predpona vnesite besedilo, ki naj se pojavi pred enolično številko.
V polje Pripona vnesite besedilo, ki naj se pojavi za enolično številko.

V primeru večjega števila strani vnesite višjo vrednost pod Število števk. V besedilu Predpona ali Pripona ne uporabljajte znaka
#.

7. Kliknite V redu in spremenite druge nastavitve, kot bi to naredili pri drugih glavah in nogah.

Dodajanje več dokumentov zaporedju enoličnega oštevilčevanja
Preden začnete, se prepričajte, ali veste zadnjo uveljavljeno enolično številko v nizu.

1. Sledite postopku, opisanem v prejšnji temi, da zaženete enolično oštevilčenje in izberete datoteke, ki jih želite dodati nizu.

2. Ko kliknete Vstavi enolično številko, v polje Začetna številka vnesite naslednjo številko v nizu. Vnesite pripono in predpono, ki se ujema z
nizom.

3. Dokončajte spreminjanje nastavitev in nato kliknite V redu.

Iskanje enolično oštevilčenih dokumentov PDF
1. Izberite Urejanje > Napredno iskanje.
2. Za iskano besedo ali frazo vnesite celotno ali del enolične številke.

Če želite na primer najti določen dokument in poznate njegovo enolično številko, vnesite celotno številko kot iskano besedilo. Če želite najti
dokumente v zaporedju enoličnih številk, vnesite razločevalni del enoličnega zaporedja, kot je predpona ali pripona.

3. Pod Kje želite iskati izberite možnost Vsi dokumenti PDF v.

4. Kliknite Prebrskaj za lokacijo in določite mesto.

5. Kliknite Išči.

Za iskanje enolično oštevilčenih dokumentov PDF v portfelju PDF odprite portfelj in v iskalno polje v orodni vrstici portfelja vnesite
celotno ali samo del enolične številke.

Odstrani enolično oštevilčenje

1. V Acrobatu kliknite Orodja > Strani > Enolično oštevilčevanje > Odstrani.
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2. V pogovornem oknu kliknite Dodaj Datoteke, izberite Dodaj datoteke ali Dodaj odprte datoteke. Nato izberite datoteke.

3. Kliknite V redu.

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


Spreminjanje, brisanje in ponovno oštevilčenje strani dokumenta PDF

Na vrh
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Na vrh

Število strani

Velikost datoteke

Sukanje strani
Ekstrahiranje strani iz dokumenta PDF
Razdeljevanje dokumentov PDF v več dokumentov
Premikanje ali kopiranje strani
Brisanje ali zamenjava strani
Vnovično oštevilčenje strani

Sukanje strani
Zasukate lahko vse strani ali izbrane strani v dokumentu. Sukanje se izvaja v korakih po 90°. Strani lahko sukate z orodji za sukanje v podoknu
Sličice strani ali z možnostjo Zasukaj (opisano spodaj).

1. Izberite Orodja > Strani > Zasukaj.

2. Za postavko Smer izberite kot in smer sukanja: V nasprotni smeri urinega kazalca za 90 stopinj, V smeri urinega kazalca za 90 stopinj ali
180 stopinj.

3. Za postavko Strani podajte, ali naj se zasukajo vse strani, izbor strani ali obseg strani.

4. V meniju Sukanje določite sode strani, lihe strani ali oboje in izberite usmerjenost strani za sukanje.

Za začasno spremembo vašega pogleda strani izberite Pogled > Zasukaj pogled > V smeri urnega kazalca ali V nasprotni smeri urnega
kazalca. Prvotna orientacija strani se povrne naslednjič, ko odprete PDF.

Ekstrahiranje strani iz dokumenta PDF
Ekstrahiranje je postopek za ponovno uporabo izbranih strani ene datoteke PDF v drugi datoteki PDF. Ekstrahirane strani ne vsebujejo samo
vsebine, temveč tudi vsa polja obrazcev, opomb in povezav, ki so povezana z vsebino izvirne strani.

Ekstrahirane strani lahko pustite v prvotnem dokumentu ali pa jih odstranite med ekstrahiranjem, kar je primerljivo z dobro poznanimi postopki
rezanja in lepljenja ali kopiranja in lepljenja, le da se dogaja na ravni strani.

Zaznamki ali niti člankov, povezane s stranjo, se ne ekstrahirajo.

1. PDF odprite v Acrobatu in izberite Orodja > Strani > Ekstrahiraj.
2. Podajte obseg strani, ki naj se ekstrahirajo.

3. V pogovornem oknu Izvleci strani izvedite eno ali več od naslednjih možnosti, preden kliknete V redu:

Če želite odstraniti ekstrahirane strani iz izvirnega dokumenta, izberite Izbriši strani po izvlečenju.
Če želite iz vsake ekstrahirane strani ustvariti enostranski PDF, izberite Izvleci strani kot ločene datoteke.
Če želite pustiti izvirne strani v dokumentu in ustvariti en PDF, ki vključuje vse ekstrahirane strani, pustite obe potrditveni polji prazni.

Ekstrahirane strani se postavijo v nov dokument.

Ustvarjalec dokumenta PDF lahko nastavi varnost tako, da prepreči ekstrahiranje strani. Če želite videti varnostne nastavitve za
dokument, izberite Datoteka > Lastnosti in izberite Varnost.

Razdeljevanje dokumentov PDF v več dokumentov
Enega ali več dokumentov lahko razdelite v več manjših dokumentov. Pri razdeljevanju dokumenta lahko določite razdelitev glede na največje
število strani, največjo velikost datoteke ali nadrejene zaznamke.

Razdelitev ene ali več datotek PDF, ko je odprt dokument
1. Odprite PDF in izberite Orodja > Strani > Razdelitev dokumenta.
2. V pogovornem oknu Razdeli dokument določite kriterije za razdelitev dokumenta:

Določite največje število strani za vsak dokument v razdelitvi.

Določite največjo velikost datoteke za vsak dokument v razdelitvi.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/


Nadrejeni zaznamki

Na vrh

Na vrh

Če dokument vključuje zaznamke, ustvarite en dokument za vsak nadrejeni zaznamek.

3. Če želite določiti ciljno mapo za razdeljene datoteke in nastavitve imena mape, kliknite Izhodne možnosti. Po potrebi določite možnosti in
nato kliknite V redu.

4. (izbirno) Če želite uporabiti enako razdelitev za več dokumentov, kliknite Uporabi za več. Kliknite Dodaj datoteke in izberite Dodaj datoteke,
Dodaj mape ali Dodaj odprte datoteke. Izberite datoteke ali mapo in kliknite V redu.

Razdelitev ene ali več datotek PDF, ko ni odprt noben dokument (samo Windows)

1. Izberite Orodja > Strani > Razdelitev dokumenta.

2. Kliknite Dodaj datoteke in izberite Dodaj datoteke, Dodaj mape. Izberite datoteke ali mapo in kliknite V redu.

3. Sledite 2. in 3. koraku v postopku za razdeljevanje dokumentov, ko je dokument odprt.

Premikanje ali kopiranje strani
Če želite premikati ali kopirati strani znotraj dokumenta in kopirati strani med dokumenti, lahko uporabite sličice strani v podoknu za krmarjenje.

Ko sličico strani povlečete na ploščo Sličice strani v podoknu za krmarjenje, se poleg drugih sličic pojavi črta, ki kaže položaj, na katerem se bo
pojavila v datoteki PDF. Ta črta se pojavi na vrhu ali na dnu, kadar so sličice v enem stolpcu, ali pa levo ali desno, če je prikazan več kot en
stolpec sličic.

Premikanje ali kopiranje strani znotraj datoteke PDF s sličicami strani

1. Kliknite gumb Sličice strani v podoknu za krmarjenje, da odprete ploščo Sličice strani, in izberite eno ali več sličic strani.

2. Naredite nekaj od tega:
Če želite premakniti stran, povlecite polje s številko strani na ustrezno sličico strani ali pa povlecite samo sličico strani na novo mesto.
Prikaže se črtica, ki prikazuje novi položaj sličice strani. Strani se ponovno oštevilčijo.
Če želite stran kopirati, držite tipko Ctrl in povlecite sličico strani na drugo mesto.

Kopiranje strani med dvema datotekama PDF s sličicami strani
1. Odprite obe datoteki PDF in ju prikažite drugo ob drugi.
2. Odprite ploščo Sličice strani za oba dokumenta PDF.
3. Sličico strani povlecite na ploščo Sličice strani ciljnega dokumenta PDF. Stran se kopira v ta dokument, strani pa se ponovno oštevilčijo.

Brisanje ali zamenjava strani
Celo stran datoteke PDF lahko zamenjate z drugo stranjo datoteke PDF. Zamenjano je samo besedilo in slike na izvirni strani. To ne vpliva na vse
interaktivne elemente, povezane s prvotno stranjo, na primer na povezave in zaznamki. Tudi zaznamki in povezave, ki so bili prej mogoče
povezani z nadomestno stranjo, se ne prenašajo. Opombe pa se prenašajo in se združujejo z obstoječimi opombami v dokumentu.

Ko strani izbrišete ali zamenjate, je pametno uporabiti ukaz Zmanjšaj velikost datoteke, da spremenite ime in shranite prestrukturirani dokument na
najmanjšo možno velikost datoteke.

Stran pred in po tem, ko je zamenjana. Zaznamki in povezave strani ostanejo na istih mestih.
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Brisanje strani z ukazom Izbriši
Ukaza Izbriši ne morete razveljaviti.

1. Izberite Orodja > Strani > Izbriši.

2. Vnesite obseg strani, ki naj se izbriše, in kliknite V redu.

Ne morete izbrisati vseh strani, v dokumentu mora ostati vsaj ena stran.

Če v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Prikaz strani izberete Uporabi logične številke strani, lahko vnesete številko strani v
oklepajih, da izbrišete logični ustreznik številke strani. Če je na primer prva stran v dokumentu oštevilčena z i, lahko v pogovorno okno
Izbriši strani vnesete (1), in stran bo izbrisana.

Brisanje strani s sličicami strani

1. Na plošči Sličice strani izberite stran ali skupino strani, ki jo želite izbrisati.

2. Kliknite orodje za brisanje na vrhu plošče Sličice strani.

Zamenjava vsebine strani
1. Odprite PDF, v katerem so strani, ki jih želite zamenjati.
2. Izberite Orodja > Strani > Zamenjaj.
3. Izberite dokument, ki vsebuje nadomestne strani, in kliknite Izberi.
4. Pod Izvirnik vnesite strani, ki naj se zamenjajo v izvirnem dokumentu.
5. Pod Zamenjava vnesite prvo stran obsega nadomestnih strani. Zadnja stran se izračuna na podlagi števila strani, ki naj se zamenjajo v

izvirnem dokumentu.

Zamenjava strani s sličicami strani
1. Odprite PDF, v katerem so strani, ki jih želite zamenjati, nato pa odprite PDF, ki vsebuje nadomestne strani.
2. Na plošči Sličice strani datoteke PDF, ki vsebuje nadomestne strani, izberite stran ali skupino strani:

Izberite polja številk strani tistih sličic strani, ki jih želite uporabiti kot nadomestne strani.
Držite tipko Shift in klikajte, če želite izbrati več sličic. Držite tipko Ctrl in kliknite, da jih dodate k izboru.
Povlecite pravokotnik okrog skupine sličic strani.

3. Držite tipki Ctrl in Alt ter povlecite izbrane sličice strani na ploščo Strani ciljnega dokumenta. Izpustite gumb miške, ko je kazalec neposredno
nad poljem številke strani sličice prve strani, ki jo želite zamenjati, tako da se strani označijo.

Strani, ki ste jih izbrali v prvem dokumentu, zamenjajo enako število strani v drugem dokumentu, začenši s številko strani, na katero ste
spustili nove strani.

Vnovično oštevilčenje strani
Številke strani na straneh dokumenta ne ustrezajo zmeraj številkam strani, ki se pojavijo pod sličicami strani in v orodni vrstici Krmarjenje po strani.
Strani so oštevilčene s celimi števili, ki se začnejo s stranjo 1 kot prvo stranjo dokumenta. Ker nekatere datoteke PDF lahko vsebujejo uvodne
strani, kakršni sta stran o avtorskih pravicah in kazalo, strani telesa mogoče ne bodo ustrezale številčenju, prikazanemu v orodni vrstici Krmarjenje
po strani.

Številčenje natisnjenih strani (zgoraj) v primerjavi z logičnim številčenjem strani (spodaj)

Strani v dokumentu lahko oštevilčite na več načinov. Lahko podate različne sloge številčenja za skupine strani, kot na primer 1, 2, 3 ali i, ii, iii ali a,
b, c. Prav tako lahko prilagodite sistem številčenja s tem, da dodate predpono. Tako je lahko številčenje za poglavje 1 na primer 1-1, 1-2, 1-3 itd,
za poglavje 2 je lahko 2-1, 2-2, 2-3 in tako dalje.

Ukaz Oštevilči strani vpliva samo na sličice strani na plošči Strani. Nove številke strani lahko v PDF fizično dodate s funkcijo glave in noge.
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Začni nov odsek

Številčenje, ki se uporablja v prejšnjem odseku, razširi na izbrane strani

1. Kliknite gumb Sličice strani, da odprete ploščo Sličice strani, in v meniju z možnostmi izberite Oštevilči strani.

2. Podajte obseg strani. (Izbrano se nanaša na strani, izbrane na plošči Sličice strani.)

3. Izberite eno od naslednjih možnosti in kliknite V redu.

Začne novo zaporedje številčenja Izberite slog iz pojavnega menija in vnesite številko začetne strani za odsek. Če želite,
podajte predpono.

Nadaljuje zaporedje oštevilčenja prejšnje strani brez
prekinitve.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Obrezovanje strani z orodjem Obrezovanje
Odstrani bele robove
Razveljavljanje obrezovanja

Vidno območje strani lahko prilagodite z orodjem za obrezovanje in pogovornim oknom Nastavi polja strani. Obrezovanje strani vam lahko pomaga
zagotoviti doslednost v datoteki PDF, ki je sestavljena iz strani različnih velikosti.

Obrezovanje ne zmanjša velikosti datoteke, ker so podatki samo skriti, niso pa zavrženi.

Obrezovanje strani z orodjem Obrezovanje
1. Izberite Orodja > Strani > Obreži.
2. Povlecite pravokotnik na strani, ki jo želite obrezati. Če je treba, vlecite ročke vogalov pravokotnika za obrezovanje, dokler stran nima mer, ki

jih želite.
3. Dvokliknite znotraj pravokotnika za obrezovanje.

Odpre se pogovorno okno Nastavi polja strani, ki kaže mere robov pravokotnika za obrezovanje in stran, ki bo obrezana. Navedeno območje
obrezovanje lahko preglasite tako, da v pogovornem oknu ustvarite nove izbire, preden kliknete V redu.

4. Te nastavitve na drugih straneh uporabite tako, da nastavite obseg ali kliknete Vse strani v obsegu.
5. Kliknite V redu, da obrežete stran ali strani.

Možnost Nastavitve robov v pogovornem oknu Nastavi polja strani
V pogovornem oknu Nastavi polja strani so možnosti za obrezovanje strani. Možnosti Nastavitve robov so:

Prikaži vsa polja (Acrobat Pro) Prikaže črne, rdeče, zelene in modre pravokotnike, ki v predogledu označujejo polje obrezovanja, polje slike,
polje prirezovanja in polje prelivanja. Kadar se prekrivata dva robova ali več, se prikaže samo obarvana črta.
Polje obrezovanja Definira mejo za vsebino strani, kadar je prikazana ali natisnjena.
Polje slike (Acrobat Pro) Definira smiselno vsebino strani, vključno z belim prostorom.
Polje prirezovanja (Acrobat Pro) Definira končne mere strani po prirezovanju.
Polje porezave (Acrobat Pro) Definira pot izrezovanja, kadar se stran natisne profesionalno, da se omogoča prirezovanje in zlaganje papirja.
Tiskarske oznake so lahko izven območja prelivanja.
Omejitev razmerij Zaklene razmerja obrezovanja, da vsi robovi ostanejo na istih razdaljah.
Odstrani bele robove Obreže stran na robove grafičnih elementov. Ta možnost je uporabna za prirezovanje robov na prosojnicah predstavitev, ki
so shranjene kot datoteke PDF.
Nastavi na nič Povrne meje obrezovanja na nič.
Vrnitev na izbo Povrne na meje obrezovanja, ki so bile izbrane z orodjem Obrezovanje.

Odstrani bele robove
1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Nastavi polja strani.
2. Pod možnostjo Nadzor robov izberite Odstrani bele robove.
3. Bele robove z drugih strani odstranite tako, da nastavite obseg ali kliknete Vse strani v obsegu.

Razveljavljanje obrezovanja
Obrezovanje datoteke PDF ne zmanjša velikosti datoteke, ker so podatki samo skriti, niso pa zavrženi. Če ponastavite velikost strani, lahko stran
in njeno vsebino obnovite na prvotno stanje.

1. Odprite pogovorno okno Nastavi polja strani tako, da v meniju z možnostmi  na plošči Sličice strani v podoknu za krmarjenje izberete
Obreži strani.

2. Če želite robove ponastaviti na izvirne dimenzije slike, kliknite gumb Nastavi na nič.
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Ustvarjanje in prilagajanje portfeljev PDF

Na vrh

Ustvarjanje portfeljev PDF (Acrobat Pro)
Prilagajanje portfelja PDF (Acrobat Pro)

Ustvarjanje portfeljev PDF (Acrobat Pro)
Ustvarjanje portfelja PDF je preprosto – izberite postavitev in dodajte datoteke. Znotraj portfelja PDF lahko ustvarite mape, izbrišete sestavne
datoteke in mape, urejate imena sestavnih datotek in dodajate ter urejate opise sestavnih datotek.

Dodatni viri
Za videoposnetke in tečaje o ustvarjanju portfeljev PDF si oglejte te vire:

Ustvarjanje portfelja PDF: www.adobe.com/go/learn_acr_portfolio_create_si

Portfelji PDF: www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1670578

Ustvarjanje portfelja PDF
Portfelj PDF lahko ustvarite v nekaj hitrih korakih.

1. Zaženite Acrobata in naredite nekaj od tega:

Na pozdravnem zaslonu kliknite Ustvarjanje portfelja PDF.

V zgornjem levem kotu orodne vrstice kliknite gumb Ustvari in v meniju izberite Portfelj PDF.

Izberite Datoteka > Ustvari > Portfelj PDF.

2. Postavitev izberite na levi strani čarovnika.

Na seznamu so prednastavljene postavitve, ki ste jih dobili skupaj z Acrobatom, in največ dve uvoženi postavitvi po meri. Če ste uvozili več
postavitev, sta prikazani samo tisti dve, ki sta bili uvoženi nazadnje.

Če želite dodati postavitev po meri, ki ste jo naložili v računalnik, kliknite Uvoz postavitve po meri in odprite datoteko. Postavitev imajo
pripono .nav.

3. Kliknite gumb Dodaj datoteke in izberite vsebino, ki jo želite dodati portfelju PDF. Izberete lahko eno ali več datotek.

4. Kliknite Končaj, da dodate datoteke in shranite portfelj PDF.

Opomba: V operacijskem sistemu Windows lahko program Acrobat PDFMaker v programu Outlook in Lotus Notes ustvari portfelje PDF pri
pretvarjanju e-poštnih sporočil.

Dodajanje datotek in map v portfelj PDF
Vsebino lahko dodate obstoječemu portfelju PDF.

 V odprtem portfelju PDF izberite način urejanje in naredite nekaj od tega:

Kliknite ploščo Dodaj vsebino, nato pa kliknite Dodaj datoteke ali Dodaj mapo za dodajanje posameznih datotek ali mape z datotekami.

Če želite ustvariti mapo, kliknite ploščo Dodaj vsebino, nato pa še Ustvari mapo.

Če želite dodati datoteke iz računalnika, datoteke ali mape povlecite v delovni prostor portfelja PDF ali v mapo.

Če želite datoteke premakniti v drugo mapo, jih povlecite.

Za najboljšo učinkovitost delovanja naj bo sestavnih datotek 15 ali manj, skupna velikost sestavnih datotek pa naj bo manjša od 50 MB.

Dodajanje spletne vsebine v portfelj PDF
Vstavite lahko povezave do spletnih mest ali vdelate oznake za video. Vstavljanje povezave do spletne vsebine je uporabno, ko želite zmanjšati
velikost datoteke portfelja PDF.

1. V podoknu Postavitev kliknite ploščo Dodaj vsebino in izberite možnost za dodajanje vsebine.

2. Izberite Dodaj spletno vsebino.

3. Vnesite ime datoteke in opis za spletno vsebino, ki se doda v portfelj PDF. V tej spletni datoteki je povezava do navedene spletne vsebine.

4. Naredite nekaj od tega:
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Na vrh

Če želite vstaviti povezavo do spletnega mesta, izberite Dodajanje spletne povezave in vnesite URL.

Če želite vdelati oznako za video, izberite Dodajanje oznake za vdelavo in prilepite kodo za vdelavo videa. Spletna mesta za izmenjavo
videoposnetkov običajno ponujajo način kopiranja kode za vdelavo videa. Tako je lahko na spletni strani polje Vdelaj, ki prikazuje kodo in
druge možnosti za vdelavo.

Pretvarjanje večpredstavnostnih datotek v portfelju PDF (Acrobat Pro)
V portfelju PDF lahko v obliko PDF pretvorite te sestavne večpredstavnostne datoteke: FLV, SWF, F4V in mp3. Poleg teh lahko v obliko PDF
pretvorite tudi te datoteke, če so kodirane v obliki H.264 (z zvokom AAC): MOV, M4V, MP4, 3GP in 3G2. (H.264 in AAC sta možnosti kodiranja in
stiskanja filmov.)

Opomba: Če želite datoteke AVI ali WMV pretvoriti v obliko PDF ali druge večpredstavnostne datoteke v obliko FLV, uporabite Adobe Media
Encoder. Ta program je na voljo v zbirki Acrobat X Suite ali Creative Suite.

1. V načinu urejanja z desno miškino tipko kliknite ali držite tipko Control in kliknite eno ali več večpredstavnostnih datotek v portfelju PDF in
izberite Pretvori v PDF.

2. Če se prikaže pogovorno okno, izberite želene možnosti in kliknite V redu.

Odstranjevanje datotek in map iz portfelja PDF
Če izbrišete mapo, se iz portfelja PDF izbrišejo vse datoteke iz te mape.

 V načinu urejanja izberite eno ali več datotek ali map v portfelju PDF in pritisnite tipko Delete. Ali pa na kartici kliknite ikono Izbriši datoteko, če
je na voljo.

Prilagajanje portfelja PDF (Acrobat Pro)
V načinu urejanja lahko prilagodite postavitev, temo in barvno shemo. Pogled podrobnosti lahko prilagodite s stolpci, ki jih izberete ali ustvarite
sami.

Spreminjanje postavitve portfelja PDF
Možnosti postavitve v portfelju PDF vam omogočajo predstavitev vsebine v postavitvi, ki vam najbolj ustreza. Postavitev Klikanje na primer
omogoča bralcem, da listajo po vsaki datoteki portfelja PDF posebej. V vseh postavitvah je vsaka datoteka prikazana na kartici s sliko (če je na
voljo) in informacijami o dokumentu, na primer z imenom datoteke.

Ustvarite lahko lastno postavitev, kar pa lahko zahteva nekaj razvijalske žilice.

 V načinu urejanja naredite nekaj od tega:

Postavitev izberete tako, da v podoknu Postavitev kliknete Postavitve portfeljev in izberete eno od postavitev na seznamu.

Če želite uporabiti postavitev po meri, kliknite Uvoz postavitve po meri. Postavitev po meri poiščite v računalniku in jo odprite. Datoteke
postavitev imajo pripono .nav. Postavitev se bo pojavila na seznamu Postavitve portfeljev, kjer jo lahko izberete. Uvožene postavitve se trajno
dodajo v razdelek Postavitve po meri na plošči Postavitve portfeljev.

Če želite izbrisati postavitev po meri, kliknite X ob imenu postavitve.

Spreminjanje videza
Teme, barve in slike ozadij povečujejo vidno privlačnost in doslednost portfelja PDF. Vizualne elemente lahko spremenite v načinu urejanja.

Če želite izbrati temo, kliknite Vizualne teme v podoknu Postavitev in izberite eno od tem na seznamu.

Če želite uporabiti temo po meri, kliknite Uvoz prilagojene teme. Temo po meri poiščite v računalniku in jo odprite. Tema se takoj uporabi v
portfelju PDF in je na seznamu Vizualne teme prikazana pod imenom "Po meri". Teme po meri se drugače od postavitev po meri uporabijo
samo za trenuten portfelj PDF in se na ploščo Vizualne teme ne dodajo trajno. Teme je mogoče ustvarjati v programu Adobe Flash
Professional ali Adobe Flash Builder in imajo pripono .swf.

Če želite spremeniti barve vizualne teme, kliknite Barvne palete v podoknu Postavitev in izberite drugo paleto.

Če želite ustvariti barvno paleto po meri, kliknite Ustvari iz obstoječe na plošči Barvne palete in navedite barve.

Če želite spremeniti lastnosti barve ozadja, izberite barvno paleto in kliknite Ozadje. Navedite želene lastnosti barve za ozadje.

Če želite za ozadje izbrati sliko, kliknite Ozadje v podoknu Postavitev. V območju Slika za ozadje izberite sliko na seznamu ali kliknite Izberi
novo, da dodate sliko iz računalnika. Navedite želene lastnosti slike.

Dodajanje glave
Glava je prikazana na vrhu postavitve in lahko vsebuje pomembne informacije, kot so logotip, ime podjetja in kontaktne informacije. V glavi so
lahko besedilo, slike ali oboje, lahko pa jo uredite na različne načine.

1. V načinu urejanja kliknite prazen pas na vrhu okna za urejanje. Plošča Lastnosti glave se pojavi na dnu podokna Postavitev.



 

Prazno območje glave v portfelju PDF

2. Izberite predlogo na seznamu na plošči Lastnosti glave.

3. Če želite dodati vsebino, kliknite polja v območju glave. Če želite dodati besedilo, dvokliknite za prikaz mesta vstavljanja.

4. Na ploščah Lastnosti besedila in Lastnosti slike navedite velikost, barvo ozadja, pisavo in druge lastnosti.

Dodatni viri
Videa o prilagajanju portfeljev PDF si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Prilagajanje portfelja PDF: www.adobe.com/go/lrvid_022_acrx_en.

Ustvarjanje portfelja PDF: www.adobe.com/go/learn_acr_portfolio_create_si.

Več tem pomoči
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Združevanje datotek v en PDF

Na vrh

Ustvarjanje spojenih dokumentov PDF
Vstavljanje ene datoteke PDF v drugo
Vstavljanje izbire odložišča v PDF (Windows)
Postavljanje datotek PDF kot povezanih datotek v drugih dokumentih

Ustvarjanje spojenih dokumentov PDF
Združite večino vrst datotek – tudi z bogato predstavnostjo – v en urejen PDF. Združite lahko Wordove, Excelove, PowerPointove, zvočne in video
datoteke ali spletne strani, pa tudi obstoječe PDF-je. Acrobat vam omogoča, da si pred ustvarjanjem datoteke ogledate in uredite dokumente ter
strani. Neželene strani lahko izbrišete, druge posamezne strani dokumenta pa lahko premaknete kamor koli med strani, ki jih združujete. Acrobat
strani različnih datotek pretvori v zaporedne strani enega PDF-ja.

1. Izberite Orodja > Strani > Združi datoteke v PDF.

V pogovornem oknu Združi datoteke lahko delate v dveh pogledih:

Pogled sličic  Prikaže predogled strani. Omogoča vam, da hitro preuredite dokumente in strani tako, da povlečete sličice.

Pogled seznama Prikaže informacije o vsaki datoteki. Omogoča vam, da datoteke razvrstite po katerem koli polju, na primer imenu,
velikosti ali datumu spreminjanja.

2. Datoteke ali e-poštna sporočila lahko povlečete neposredno v pogovorno okno Združi datoteke Lahko pa izberete možnost v meniju Dodaj
datoteke. Dodate lahko mapo z datotekami, spletno stran, katero koli trenutno odprto datoteko, elemente na odložišču, strani s skenerja ali
datoteko, ki ste jo združili prej (Ponovna uporaba datotek).

Pogled sličic v pogovornem oknu Združi datoteke vam omogoča, da povlečete in spustite dokumete ter preurejate strani.
A. Gumba za pogled sličic in seznama B. Drsnik za spreminjanje velikosti sličic C. Gumba Razveljavi in Uveljavi D. Gumb Odstrani
izbrane elemente E. Z znakom plus prikažete vse strani dokumenta

Opomba: Če za pretvorbo v PDF dodate mapo, ki vsebuje datoteke, ki jih program Acrobat ne podpira, se te datoteke ne dodajo.
3. Če je treba, naredite nekaj od tega:

Preuredite strani V pogledu sličic povlecite datoteko ali stran na pravilno mesto. Med vlečenjem se med stranmi ali dokumenti premika
modra črta, ki označuje trenutni položaj.

Oglejte si strani datoteke z več stranmi V pogledu sličic kliknite znak plus ob imenu datoteke. Ko so vidne, lahko posamezne strani prosto
premikate med drugimi stranmi in dokumenti. Dvokliknite stran, da zaprete datoteko z več stranmi.

Predogled strani V pogledu sličic se s kazalcem pomaknite nad stran in dvokliknite ikono Povečava.

Brisanje strani V pogledu sličic izberite stran ali strani, ki jih želite izbrisati, nato pa kliknite gumb Odstrani izbrane elemente .

Preuredite datoteke V pogledu seznama kliknite ime stolpca, po katerem želite razvrstiti elemente. Kliknite ponovno, da jih razvrstite v
obratnem vrstnem redu. Vrstni red datotek na seznamu odraža vrstni red datotek v združenem PDF-ju. Z razvrščanjem preuredite strani
združenega PDF-ja.



 

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Premaknite datoteke po seznamu navzgor ali navzdol V pogledu seznama izberite datoteko ali datoteke, ki jih želite premakniti. Nato

kliknite gumb Premakni navzgor  ali Premakni navzdol .

4. Kliknite Možnosti in izberite eno od možnosti za velikost pretvorjene datoteke:
Manjša velikost datoteke Zmanjša velike slike na zaslonsko ločljivost in jih stisne v zapis JPEG nizke kakovosti. Primerno za prikaz na
zaslonu, e-pošto in internet.
Opomba: Če so izvorne datoteke že v zapisu PDF, možnost Manjša velikost datoteke zanje uporabi funkcijo Zmanjšaj velikost datoteke.
Funkcija Zmanjšaj velikost datoteke ni uporabljena, če je izbrana možnost Privzeta velikost datoteke ali Večja velikost datoteke.

Privzeta velikost datoteke Ustvari datoteke PDF, ki so primerne za zanesljivo gledanje in tiskanje poslovnih dokumentov.

Večja velikost datoteke Uveljavi prednastavitev pretvorbe Tiskanje visoke kakovosti.

5. V pogovornem oknu Možnosti navedite potrebne nastavitve pretvorbe in kliknite V redu.
6. Ko končate s preurejanjem strani, kliknite Združi datoteke.

Statusno pogovorno okno prikazuje napredovanje pretvorbe datotek. Nekateri izvorni programi se samodejno odprejo in zaprejo.

Vstavljanje ene datoteke PDF v drugo
1. Odprite dokument PDF, ki služi kot osnova združene datoteke.
2. Izberite Orodja > Strani > Vstavi iz datoteke.
3. Izberite PDF.
4. V pogovornem oknu Vstavi strani določite, kam želite vstaviti dokument (pred ali za prvo stran ali določeno stran). Kliknite V redu.
5. Če želite pustiti izvirno datoteko PDF nedotaknjeno kot ločeno datoteko, izberite Shrani kot in vnesite novo ime za združeni PDF.

Obstoječo datoteko lahko dodate v odprt PDF. Ikono datoteke povlecite neposredno na ustrezno mesto na plošči Sličice strani v podoknu za
krmarjenje.

Vstavljanje izbire odložišča v PDF (Windows)
V obstoječi dokument PDF lahko vstavite eno ali več strani izbrane vsebine, ki je skopirana iz poljubnega programa.

1. Odprite dokument z vsebino, ki jo želite dodati. Izberite vsebino in kopirajte izbiro (v večini programov to naredite tako, da izberete Urejanje >
Kopiraj datoteko v odložišče).

2. Odprite dokument PDF, ki služi kot osnova združene datoteke.
3. Izberite Orodja > Strani > Več možnosti vstavljanja > Vstavi iz odložišča.
4. V pogovornem oknu Vstavi strani določite, kam želite vstaviti izbrano vsebino (pred ali za prvo stran ali določeno stran). Kliknite V redu.
5. Če želite pustiti izvirno datoteko PDF nedotaknjeno kot ločeno datoteko, izberite Shrani kot in vnesite novo ime za združeni PDF.

Postavljanje datotek PDF kot povezanih datotek v drugih dokumentih
Datoteke PDF lahko vključite v druge tipe datotek, ki podpirajo Object Linking and Embedding (OLE), kot so dokumenti programov InDesign® ali
Word. Te datoteke se imenujejo vsebniški dokumenti OLE. Če kasneje urejate izvirni dokument PDF, funkcije OLE v vsebniškem programu
posodobijo vdelano datoteko v vsebniškem dokumentu. Tako odražajo vaše spremembe.

 Naredite nekaj od tega:

Izberite ukaz Vstavi objekt ali Vstavi hiperpovezavo vsebniškega programa OLE.

(Windows) V Acrobatu izberite Urejanje > Kopiraj datoteko v odložišče, nato pa v vsebniškem programu izberite ukaz Posebno lepljenje.

Več tem pomoči
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Dodajanje ozadij v PDF-je

Na vrh

Dodajanje, zamenjava ali urejanje ozadja v odprtem dokumentu
Dodajanje, zamenjava ali urejanje ozadja v zaprtem dokumentu (samo Windows)
Dodajanje, zamenjava ali urejanje ozadja za sestavne datoteke PDF v portfelju PDF
Posodabljanje nedavno urejene slike ozadja
Odstranjevanje ozadja z izbranih strani
Odstranjevanje ozadja z vseh strani

Ozadje se pojavi za besedilom ali slikami na strani. Ozadje je lahko čisto preprosta barva ali pa slika. Ozadje lahko selektivno uveljavite samo za
določene strani ali obsege strani v enem ali več dokumentih PDF. PDF podpira samo eno ozadje na stran, vendar pa so lahko ozadja na različnih
straneh različna.

Pred dodajanjem in po dodajanju ozadja

Dodajanje, zamenjava ali urejanje ozadja v odprtem dokumentu
1. Izberite Orodja > Strani > Ozadje > Dodaj ozadje.

Opomba: Če se pojavi sporočilo, ki vas opozarja, da ima trenutni dokument že ozadje, kliknite Zamenjaj ozadje. Če novo ozadje uveljavite
za omejen obseg strani, staro ozadje ostane nespremenjeno na straneh zunaj tega obsega.

2. (Izbirno) Če želite selektivno uporabiti ozadje samo za določene strani, kliknite Možnosti obsega strani. Nato določite obseg strani in nato,
po potrebi, izberite možnost Podnabor.

3. Določite ozadje:

Če želite ponovno uporabiti ozadje in možnosti ozadja, ki ste ga shranili v prejšnji seji, ga izberite v meniju Shranjene nastavitve.

Če želite uveljaviti enobarvno ozadje, izberite Iz barve. Nato v oknu za izbiro barve  izberite barvni vzorec ali barvo po meri.

Če želite uporabiti sliko, izberite Datoteka in nato izberite slikovno datoteko. Če želite izbrati določeno sliko v večstranski datoteki, jo
vnesite v Številka strani.

Opomba: Kot ozadja se lahko uporabljajo samo datoteke PDF, JPEG in BMP.
4. Prilagodite videz in položaj ozadja po potrebi.
5. (Izbirno) Če želite uporabiti enako ozadje za dodatne dokumente PDF, kliknite Uporabi za več. Kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj

datoteke ali Dodaj odprte datoteke in nato izberite datoteke. Nato v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena
datoteke in kliknite V redu.
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Dodajanje, zamenjava ali urejanje ozadja v zaprtem dokumentu (samo Windows)
1. Izberite Orodja > Strani > Ozadje > Dodaj ozadje.
2. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke.

Datoteke ali mape lahko dodate tudi tako, da jih povlečete v pogovorno okno.

3. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Dodaj ozadje.
4. Sledite korakom 2–4 v postopku za dodajanje, zamenjavanje ali urejanje ozadja pri odprtem dokumentu. Ko ste končali z nastavljanjem

ozadja, kliknite V redu.
5. V pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke in kliknite V redu.

Dodajanje, zamenjava ali urejanje ozadja za sestavne datoteke PDF v portfelju PDF
1. V portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF.
2. Sledite korakom v postopku za dodajanje, zamenjavo ali urejanje ozadja z odprtim dokumentom.

Posodabljanje nedavno urejene slike ozadja
Če je bila izvirna datoteka, ki jo uporabljate za ozadje, spremenjena, lahko PDF posodobite tako, da prikažete novo različico slike, namesto da bi
odstranili staro različico in ponovno dodali novo.

1. Odprite en PDF.
2. Izberite Orodja > Strani > Ozadje > Posodobi.
3. Kliknite V redu ali izvedite še druge spremembe za možnosti ozadja, in nato kliknite V redu.

Opomba: Ta postopek velja samo za ozadja, dodana v programu Acrobat 7.0 ali novejši različici.

Odstranjevanje ozadja z izbranih strani
1. Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF.
2. Izberite Orodja > Strani > Ozadje > Dodaj ozadje/Zamenjaj.
3. Kliknite Možnosti obsega strani in določite obseg strani ter po potrebi izberite možnost Podnabor.

Odstranjevanje ozadja z vseh strani
 Naredite nekaj od tega:

Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF. Nato izberite Orodja > Strani > Ozadje > Odstrani.

Če želite ozadje odstraniti iz več dokumentov PDF, zaprite vse odprte dokumente PDF in izberite Orodja > Strani > Ozadje > Odstrani. V
pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke ali Dodaj odprte datoteke in nato izberite datoteke. Kliknite V redu in nato v
pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke.
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Dodajanje vodnih žigov v PDF-je

Na vrh

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v odprtem dokumentu
Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v zaprtem dokumentu (samo Windows)
Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v datotekah PDF v portfelju PDF
Posodabljanje vodnega žiga
Odstranjevanje vodnih žigov

Vodni žig je besedilo ali slika, ki se pojavi pred ali za obstoječo vsebino dokumenta, kot je žig. Na strani z občutljivimi informacijami lahko na
primer dodate vodni žig "Zaupno". V en ali več dokumentov PDF lahko dodate več vodnih žigov, vendar morate dodati vsak vodni žig posebej.
Lahko določite stran ali obseg strani, na katerih se pojavi vsak vodni žig.

Opomba: Za razliko od žiga je vodni žig integriran v strani datoteke PDF kot fiksen element. Žig je tip opombe v datoteki PDF, ki ga lahko drugi,
ki berejo PDF, odprejo in tako prikažejo besedilno opombo, ali pa ga premaknejo, spremenijo ali izbrišejo.

Pred dodajanjem in po dodajanju vodnega žiga

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v odprtem dokumentu
1. Izberite Orodja > Strani > Vodni žig > Dodajanje vodnega žiga.
2. (Izbirno) Če želite selektivno uporabiti vodni žig samo za določene strani, kliknite Možnosti obsega strani. Nato določite obseg strani in nato,

po potrebi, izberite možnost Podnabor.
3. Določite vodni žig:

Če želite ponovno uporabiti vodni žig in možnosti vodnega žiga, ki ste ga shranili v prejšnji seji, ga izberite v meniju Shranjene
nastavitve.

Če želite ustvariti besedilo za vodni žig, izberite Besedilo in v okno vnesite besedilo. Po potrebi prilagodite možnosti oblikovanja
besedila.

Če želite kot vodni žig uporabiti sliko, izberite Datoteka. Nato kliknite Prebrskaj in izberite slikovno datoteko. Če datoteka vsebuje več
strani s slikami, določite želeno številko strani.

Opomba: Kot vodni žigi se lahko uporabljajo samo datoteke PDF, JPEG in BMP.
4. Če želite spremeniti velikost slikovnega vodnega žiga, naredite nekaj od naslednjega:

Če želite spremeniti velikost vodnega žiga glede na velikost izvirne slikovne datoteke, vnesite odstotek v možnost Absolutno merilo (v
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območju Vir v pogovornem oknu).

Če želite spremeniti velikost vodnega žiga glede na mere strani PDF, vnesite odstotek v Merilo glede na ciljno stran (v območju Videz
pogovornega okna).

5. Po potrebi prilagodite videz in položaj vodnega žiga.
6. (Izbirno) Kliknite Možnosti videza in določite naslednje možnosti:

Če želite določiti, kdaj se pojavi vodni žig, izberite ali prekličite izbiro možnosti Prikaži pri tiskanju in Prikaži pri prikazu na zaslonu.

Če želite nadzorovati spremembe v datoteki PDF s stranmi različne velikosti, izberite ali prekličite izbiro možnosti Ohranite nespremenjen
položaj in velikost besedila vodnega žiga med tiskanjem različnih velikosti strani.

7. (Izbirno) Če želite uporabiti enake nastavitve za dodatne dokumente PDF, kliknite Uporabi za več. Kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj
datoteke ali Dodaj odprte datoteke in nato izberite datoteke. Nato v pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena
datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v zaprtem dokumentu (samo Windows)
1. Izberite Orodja > Strani > Vodni žig > Dodajanje vodnega žiga.
2. V pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke.

Datoteke ali mape lahko dodate tudi tako, da jih povlečete v pogovorno okno.

3. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Dodaj vodni žig.
4. Sledite korakom 2–6 v postopku za dodajanje ali zamenjavo vodnega žiga pri odprtem dokumentu. Ko končate z nastavljanjem vodnega

žiga, kliknite V redu.
5. V pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke, nato pa kliknite V redu.

Dodajanje ali zamenjava vodnega žiga v datotekah PDF v portfelju PDF
1. V portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF.
2. Sledite korakom v postopku za dodajanje ali zamenjavo vodnega žiga pri odprtem dokumentu.

Posodabljanje vodnega žiga
1. Odprite en PDF.
2. Izberite Orodja > Strani > Vodni žig > Posodobi.
3. Izvedite spremembe na vodnem žigu in kliknite V redu.

Pomembno: Če imate v datoteki PDF več vodnih žigov, bo ta postopek posodobil samo prvi vodni žig, ki ste ga dodali, in zavrgel vse druge
vodne žige. Če si premislite glede posodabljanja vodnih žigov, ko ste postopek že zaključili, takoj izberite Urejanje > Razveljavi vodni žig.

Odstranjevanje vodnih žigov
 Naredite nekaj od tega:

Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno ali več sestavnih datotek PDF. Nato izberite Orodja > Strani > Vodni žig > Odstrani.

Če želite odstraniti vodne žige iz več dokumentov PDF, zaprite vse odprte dokumente PDF in izberite Orodja > Strani > Vodni žig > Odstrani.
V prikazanem pogovornem oknu kliknite Dodaj datoteke, izberite Dodaj datoteke in nato izberite datoteke. Kliknite V redu, nato v pogovornem
oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke.
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Pregled portfeljev PDF

Na vrh

Na vrh

O portfeljih PDF
Pregled okna portfelja PDF
Portfelji PDF, ustvarjeni v programu Acrobat 9 (Acrobat Pro)
Ostale funkcije, omogočene v portfeljih PDF

O portfeljih PDF
Portfelj PDF vključuje več datotek, združenih v integrirano enoto PDF. V portfelje PDF lahko vključite širok nabor različnih vrst datotek, ki so bile
ustvarjene v različnih programih. Portfelj PDF lahko na primer vključuje besedilne dokumente, e-poštna sporočila, preglednice, risbe CAD in
PowerPointove predstavitve. Izvirne datoteke obdržijo svojo lastno identiteto, vendar so še vedno združene v eno datoteko portfelja PDF. Vse
sestavne datoteke lahko odpirate, berete, urejate in oblikujete neodvisno od drugih sestavnih datotek v portfelju PDF.

Opomba: Uporabniki programa Acrobat Standard in Adobe Reader® ne morejo ustvariti portfeljev PDF ali urejati postavitve, barv, glav in tako
dalje.
Odvisno od okoliščin lahko portfelji PDF nudijo več prednosti kot združevanje datotek v eno datoteko PDF:

Postavitve in teme (Acrobat Pro) Prilagodite portfelje PDF z edinstvenimi postavitvami in vizualnimi temami. Z barvnimi paletami in ozadji boste
naredili še boljši vtis.
Dodajanje in brisanje Datoteke lahko hitro dodajate ali odstranjujete, ne da bi morali najti in izbrati vse strani, ki so izvirale iz te datoteke.
Predogled Sestavne datoteke si lahko hitro ogledate, ne da bi jih morali odpirati v izvirnih programih.
Urejanje Spreminjanje posameznih datotek znotraj portfelja PDF brez vpliva na druge datoteke. Strani v enem dokumentu lahko na primer
ponovno oštevilčite brez ponovnega oštevilčenja ostalih dokumentov v portfelju PDF. Datoteke, ki niso PDF, lahko urejate v njihovih izvirnih
programih znotraj portfelja PDF. Vse spremembe se shranijo v datoteko znotraj portfelja PDF.
Distribucija Delite portfelj PDF z drugimi in bodite prepričani, da so dobili vse sestavne dele. Portfelj PDF lahko objavite na spletni strani, kjer si
ga lahko ogledajo drugi.
Razvrščanje Sestavne datoteke razvrščajte v kategorije, ki jih lahko dodate, izbrišete, skrijete in prilagodite. Za razvrščanje seznama enostavno
kliknite ime stolpca.
Ponovno razvrščanje Če želite spremeniti vrstni red datotek, jih povlecite. Novi vrstni red lahko določite kot začetnega – vrstni red, v katerem so
datoteke prikazane, ko nekdo odpre portfelj PDF.
Tiskanje Natisnite vse dokumente PDF v portfelju PDF ali samo izbrane komponente PDF.
Iskanje Poiščite eno ali več datotek v portfelju PDF. Iščete lahko tudi sestavne datoteke, ki niso PDF.
Vključevanje drugih zapisov Obstoječim portfeljem PDF lahko dodajate datoteke, ki niso PDF, ne da bi jih morali pretvarjati v ta zapis.
Neodvisnost od izvornih datotek Izvorne datoteke portfelja PDF – celo obstoječe datoteke PDF, ki jih želite dodati portfelju PDF – se ne
spremenijo, kadar ustvarite portfelj PDF. Spremembe, ki jih izvedete v sestavnih datotekah v portfelju PDF, ne spremenijo izvirnih datotek, iz
katerih ste ustvarili portfelj PDF. Portfelj PDF lahko premaknete kamor koli v računalniku ali omrežju, ne da bi tvegali, da se komponente izgubijo
ali izgubijo povezavo.
Ponovna uporaba Isto datoteko vključite v več portfeljev PDF.

Dodatni viri
Za videoposnetke o portfeljih PDF si oglejte te vire:

Kaj je portfelj PDF?: www.adobe.com/go/lrvid_021_acrx_en

Delo v portfeljih PDF: www.adobe.com/go/lrvid_023_acrx_en

Članki, vadnice in nasveti o portfeljih PDF: acrobatusers.com

Prilagajanje portfelja PDF: www.adobe.com/go/lrvid_022_acrx_en.

Galerija portfeljev PDF: www.acrobatusers.com/gallery/pdf_portfolio_gallery

Filtriranje datotek odzivov na obrazec: www.acrobatusers.com/tutorials/2008/06/a9video_understanding_form_tracker

Filtriranje Outlookovih sporočil: www.acrobatusers.com/tutorials/archiving-emails-pdf-microsoft-outlook

Pregled okna portfelja PDF

Okno Potrfelj PDF v programu Acrobat Pro
V programu Acrobat Proportfelje PDF ustvarjate in urejate z različnimi elementi, na primer podoknom, orodnimi vrsticami in okni, s katerimi delate

http://www.adobe.com/go/lrvid_021_acrx_en
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tudi z datotekami, ki so del portfeljev.

Portfelj PDF v postavitvi Klikanje v programu Acrobat Pro
A. Orodna vrstica portfelja PDF B. Kartica, ki predstavlja sestavno datoteko C. Sestavne datoteke in mape v mini krmarju D.  Podokno
postavitve za prilagajanje videza

Orodna vrstica Portfelji PDF je takoj pod menijem. Tukaj so vam na voljo možnosti za ogled portfeljev PDF, orodje za iskanje in gumbi za
običajna opravila, kot sta tiskanje in shranjevanje.

Kartice predstavljajo sestavne datoteke portfelja PDF. Če si želite ogledati informacije o datoteki na hrbtni strani kartice, kliknite ikono Pokaži

pogled z informacijami .

Mini krmar je vrstica kartica na dnu okna portfelja PDF v postavitvah Klikanje, Linearno in Val. Privzeto so kartice prikazane v abecednem
vrstnem redu.

V podoknih Postavitev in Podrobnosti so možnosti za prilagajanje portfelja PDF, hitri pregled podrobnosti datoteke in skupno rabo portfelja
PDF z drugimi. V pogledu Podrobnosti lahko tudi spremenite vrstni red razvrščanja in odprete datoteko v izvornem programu (če je nameščen
v računalniku).

Postavitev (način predogleda) prikazuje portfelj PDF v enem od več pogledov, odvisno od zasnove ali vrste datoteke ali postavitve, ki jo je
navedel avtor. Če je na desni odprto podokno Postavitev, kliknite gumb Predogled v orodni vrstici, če želite preklopiti med načinoma urejanja
in predogleda. Za več informacij o vrstah predogleda si oglejte Načini predogleda.

Možnost Način datotek prikazuje podrobnosti o datotekah na seznamu. Če želite stolpec razvrstiti po naraščajočem ali padajočem vrstnem
redu, kliknite njegovo ime. Za vrnitev v izvirni pogled kliknite gumb Postavitev.

Portfelj PDF je dostopen, ko se odpre v načinu datotek. Ta način zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi
motnjami, slepoto ali slabovidnostjo. Če želite vse portfelje PDF odpreti v načinu datotek, odprite pogovorno okno Nastavitve tako, da izberete
Urejanje > Nastavitve (Windows). V programu Acrobat Pro izberite Acrobat > Preferences (Nastavitve) (Mac OS). Pod Kategorije izberite
Dostopnost, nato pa še Pokaži portfelje v načinu datotek.

Način urejanja odpre podokno Postavitev, v katerem lahko prilagodite videz portfelja PDF in dodajate ali odstranjujete vsebino. Poleg tega
lahko spreminjate informacije o datoteki, spreminjate vrstni red datotek, pretvarjate datoteke v obliko PDF, zmanjšate velikost datotek ter
prikazujete, skrivate in razvrščate stolpce. Če podokno Postavitev ni vidno, kliknite gumb Urejanje, da iz načina predogleda preklopite v
pogled urejanja.

Okno Portfelj PDF v programu Acrobat Standard
V programu Acrobat Standard z različnimi elementi, na primer orodnimi vrsticami in okni, si lahko predogledate portfelje PDF in delate z njihovimi
sestavnimi datotekami.



Portfelj PDF v postavitvi Kliknite v programu Acrobat Standard
A. Orodna vrstica portfelja PDF B. Kartica, ki predstavlja sestavno datoteko C. Sestavne datoteke in mape v predogledu mini krmarja D. Na
orodni vrstici so vam na voljo gumbi za preklapljanje načinov

Orodna vrstica Portfelji PDF je takoj pod menijem. Tukaj so vam na voljo možnosti za ogled portfeljev PDF, orodje za iskanje in gumbi za
običajna opravila, kot sta tiskanje in shranjevanje.

Kartice predstavljajo sestavne datoteke portfelja PDF. Če si želite ogledati informacije o datoteki na hrbtni strani kartice, kliknite ikono Pokaži

pogled z informacijami .

Mini krmar je vrstica kartica na dnu okna portfelja PDF v postavitvah Klikanje, Linearno in Val. Privzeto so kartice prikazane v abecednem
vrstnem redu.

Postavitev (način predogleda) prikazuje portfelj PDF v enem od več pogledov, odvisno od zasnove ali vrste datoteke ali postavitve, ki jo je
navedel avtor. Za več informacij o vrstah predogleda, si oglejte Načini predogleda.

Možnost Način datotek prikazuje podrobnosti o datotekah na seznamu. Če želite stolpec razvrstiti po naraščajočem ali padajočem vrstnem
redu, kliknite njegovo ime. Za vrnitev v izvirni pogled kliknite gumb Postavitev.

Portfelj PDF je dostopen, ko se odpre v načinu datotek. Ta način zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi
motnjami, slepoto ali slabovidnostjo. Če želite vse portfelje PDF odpreti v načinu datotek, odprite pogovorno okno Nastavitve tako, da izberete
Urejanje > Nastavitve (Windows). V programu Acrobat Pro izberite Acrobat > Preferences (Nastavitve) (Mac OS). Pod Kategorije izberite
Dostopnost, nato pa še Pokaži portfelje v načinu datotek.

Način urejanja vam omogoča spreminjanje informacij o datoteki, spreminjanje vrstnega reda datotek, pretvarjanje datotek v obliko PDF,
zmanjševanje velikost datoteke ter prikazovanje, skrivanje in razvrščanje stolpcev. Če želite odpreti način za urejanje, kliknite gumb Uredi.

Premikanje po sestavnih datotekah
Odvisno od postavitve se lahko po sestavnih datotekah premikate na različne načine. V nekaterih postavitvah so na voljo mini krmar, drsnik ali

gumba Naslednja  in Prejšnja .

Načini predogleda
Sestavne datoteke si lahko ogledate na več načinov. V načinu predogleda si lahko predogledate slike in strani, predvajate video in datotete SWF
ter si ogledate informacije o datoteki. Datoteko lahko ekstrahirate (premaknete) v računalnik. Lahko pa jo odprete v izvornem programu (če je
nameščen v računalniku). Za vrnitev v izvirni pogled kliknite gumb Postavitev.



Ogled portfelja PDF v različnih načinih predogleda
A. Predogled v mini krmarju B. Predogled s karticami C. Celoten predogled D. Predogled na platformi

Predogled v mini krmarju Vrstica kartic na dnu okna portfelja PDF. Privzeto so kartice (sestavne datoteke) prikazane v abecednem vrstnem redu.
Če želite skriti  ali prikazati  mini krmarja, kliknite dvojno puščico pod kartico. V načinu predogleda se mini krmar prikaže samo v načinu
Klikanje. V načinu urejanje se mini krmar prikaže v postavitvah Val in Linearno.
Predogled s karticami Vizualna predstavitev sestavnih datotek (delov vsebine), ki so dodane v portfelj PDF. Kjer je to mogoče, je na kartici
prikazana sličica. Metapodatke ali podrobnosti o datoteki si lahko ogledate na zadnji strani sličice. Če si želite ogledati podrobnosti o datoteki,

kliknite ikono za informacije  na kartici. Za vrnitev na sličico kliknite gumb Zapri. Na karticah je prikazano tudi, ali je sestavna datoteka odprta v
drugem programu ali se ureja.
Celoten predogled Večja vizualna predstavitev datoteke, za katero je vidna tudi ostala vsebina. Če dvokliknete kartico, se v celotnem predogledu
odprejo te datoteke: PDF-ji brez dodane varnosti, Wordovi dokumenti in slike. Datoteke FLV se v celotnem predogledu odprejo, ko dvokliknete
kartico v mini krmarju. Če želite delati z datoteki, premaknite kazalec na dno datoteke v načinu celotnega predogleda, kjer se bo pojavila delno
prosojna plavajoča orodna vrstica z gumbi. Na izvirni pogled se vrnete tako, da kliknete gumb za izhod v zgornjem desnem kotu predogleda.
Predogled na platformi Predogled polne velikosti v oknu portfelja PDF. Pojavi se podokno za krmarjenje, iz katerega je mogoč dostop do sličic
strani, zaznamkov, podpisov in plasti. Če dvokliknete kartico, se v predogledu na platformi odprejo te datoteke: SWF in HTML. Če želite v
predogledu na platformi odpreti druge vrste datotek, na primer e-poštne portfelje, datoteke z odzivi v obrazcih in zaščitene PDF-je, izberite Pogled
> Portfelj > Predogled datoteke. Predogled na platformi zaprete tako, da kliknete gumb za izhod v zgornjem levem kotu ali pritisnete Esc.

Preklapljanje med načinom predogleda in urejanja
V programu Acrobat Pro je gumb za preklapljanje med načinoma predogleda in urejanje preklopni gumb v orodni vrstici Portfelj PDF.

V programu Acrobat Standard z desno miškino tipko kliknite okno portfelja PDF in izberite Predogled portfelja ali Uredi portfelj.

Postavitve (Acrobat Pro)
Postavitve omogočajo poenotenje širokega nabora vsebin v portfelju PDF. Pri ustvarjanju portfelja PDF lahko izbirate med različnimi postavitvami,
ki jih omogoča Acrobat. Če je na voljo, lahko uvozite in uporabite postavitev po meri, ki jo je ustvaril razvijalec ali oblikovalec.

Če imate več kot 15 sestavnih datotek, uporabite postavitev Klikanje ali Linearno, da zagotovitve najbolj učinkovito delovanje. Postavitve Mreža,
Prosto oblikovanje in Val se nalagajo dlje, ker se vse sličice naložijo pred prikazom prve kartice.

Acrobat vključuje te postavitve:

Klikanje Omogoča vam klikanje po nizu datotek. Datoteke lahko razvrstite znova, po njih krmarite linearno ali jih poiščete v mini krmarju na dnu
okna.
Prosto oblikovanje Datoteke razvrsti z razpršeno postavitvijo sličic. Vrstni red in konfiguracijo datotek lahko razvrstite znova.
Mreža Datoteke razvrsti v urejeno mrežo, katere velikost se lahko spremeni glede na število datotek.
Linearno Datoteke razvrsti v linearno pot, po kateri uporabnika vodi zaporedno. Opisno besedilo je prikazano na levi strani kartice.
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Val Datoteke razvrsti v krožno pot, ki vodi z zaslona.

Portfelji PDF, ustvarjeni v programu Acrobat 9 (Acrobat Pro)
Portfelje PDF, ki so bili ustvarjeni v programu Acrobat 9, je mogoče odpreti v programih Acrobat XI and Reader XI. Vendar pa se postavitve,
barvne sheme in drugi elementi portfelja PDF med programoma Acrobat 9 in Acrobat XI bistveno razlikujejo. Ko portfelj PDF, ustvarjen v programu
Acrobat 9, odprete v programu Acrobat XI, je videz iz programa Acrobat 9 tak, kot je pričakovano. Dovoljena so manjša urejanja, na primer
dodajanje ali brisanje datotek, in urejanja imen ali opisov datotek. Spremembe lahko shranite v obliki programa Acrobat 9. Pred obsežnimi urejanji
lahko portfelj PDF pretvorite v obliko Acrobat XI, če uporabljate Acrobat XI Pro. Postavitev in barve se pretvorijo v postavitev Klikanje in vizualno
temo Čisto. Odstranijo se pozdravne strani, glave in barvne palete. Glave lahko v programu Acrobat XI obnovite, pozdravne strani pa niso podprte.

1. Odprite portfelj PDF, ustvarjen v programu Acrobat 9.

Portfelj PDF se odpre v načinu predogleda.

2. Naredite nekaj od tega:

Če želite imena datotek urejati v pogledu postavitve, kliknite ime in vrsto datoteke. Opisov ni mogoče urejati.

Če želite datoteke dodajati, jih povlecite v pogledu postavitve.

Če želite datoteke brisati, jih izberite v pogledu postavitve in pritisnite tipko Delete.

Če želite spremembe shraniti v obliki programa Acrobat 9, izberite Datoteka >Shrani portfelj.

Ostale funkcije, omogočene v portfeljih PDF
Ti ukazi so na voljo za sestavne datoteke portfeljev PDF:

Skrči velikost datoteke Skrči velikost sestavnih datotek PDF. Za več informacij si oglejte Zmanjšanje velikosti datoteke s shranjevanjem.
Zaščiti portfelj z geslom Portfelju PDF ali sestavnim dokumentom PDF portfelja PDF doda varnost dokumentov. Če želite sestavne PDF-je
zavarovati, izberite Datoteka > Lastnosti portfelja in izberite zavihek Varnost. Za več informacij si oglejte Zaščitenje dokumentov z gesli. Če želite
zaščititi celoten portfelj PDF, uporabite naslovnico (Pogled > Portfelj > Naslovnica). Z naslovnico lahko na primer podpišete nadrejeno datoteko
portfelja PDF ali dodate geslo za odpiranje portfelja PDF. Funkcije, ki jih navedete na naslovnici, vplivajo na celotno zbirko sestavnih datotek
portfelja PDF.
Opomba: Za portfelje PDF in sestavne datoteke so na voljo tudi druge varnostne funkcije, na primer zaščita s certifikati. Za več podatkov si
oglejte poglavje Izbiranje varnostnega načina za PDF-je
Pretvarjanje v PDF (Acrobat Pro) Pretvarjanje večpredstavnostnih datotek v zapis PDF. Za več informacij si oglejte Pretvarjanje
večpredstavnostnih datotek v portfelju PDF (Acrobat Pro).
Natisni Tiskanje sestavnih dokumentov. Za več informacij si oglejte Tiskanje dokumentov PDF v portfelju PDF.
Več tem pomoči
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Objavljanje in skupna raba portfeljev PDF

Na vrh

Objavljanje portfeljev PDF na spletnih mestih (Acrobat Pro)
Skupna raba portfeljev PDF

Objavljanje portfeljev PDF na spletnih mestih (Acrobat Pro)
Acrobat lahko portfelj PDF pretvori v datoteko SWF, ki si jo lahko drugi ogledajo na spletnem mestu. Uporabnikom z dostopom do tega spletnega
mesta so na voljo vsi kontrolniki za krmarjenje po datoteki in predvajanje videa. Če si želite predogledati, kako bo portfelj PDF videti na spletnem
mestu, lahko vsebino objavite na njem. Videza si ne morete predogledati tako, da bi objavljen portfelj PDF odprli na lokalnem računalniku.

Opomba: Datoteke iz objavljenega portfelja PDF si lahko ogledate in jih ekstrahirate. Če želite portfelj PDF urediti, ga odprite v Acrobatu.

1. V odprtem portfelju PDF izberite Datoteka > Shrani portfelj PDF kot spletno mesto.

2. Izberite mapo za shranjene spletne datoteke ali ustvarite novo. Kliknite V redu.

Nova mapa olajša iskanje shranjenih datotek.

Podatkovna mapa vsebuje strukturo spletnega mesta in spletni predvajalnik.

3. (Izbirno) Uredite datoteko index.html. Tako lahko na primer videz portfelja PDF prilagodite videzu obstoječega spletnega mesta ali pa portfelj
vdelate v obstoječe spletno mesto.

4. V spletni strežnik kopirajte celotno mapo s podatki in datoteko index.html. Za prenos podatkov lahko uporabite FTP, vpnete strežnik kot
lokalni disk ali uporabite drug način.

5. Zabeležite si spletni naslov (URL) shranjene datoteke HTML.

6. V spletni brskalnik vnesite URL strani HTML, ki se začne z http:// ali https://.

Namigi za uspešno predvajanje

Namestite Flash Player 10.1 ali novejši. Starejše različice predvajalnika Flash Player ne morejo predvajati objavljenega portfelja PDF.

Uporabite portfelje PDF, ustvarjene v programu Acrobat XI. Portfeljev PDF, ustvarjenih v programu Acrobat 9, ne morete objaviti na spletnih
mestih.

V portfelju PDF uporabljajte samo sistemske pisave in ne stiliziranega besedila ali vdelanih ali drugih nameščenih pisav.

Datoteko index.html si oglejte iz spletnega strežnika (http:// ali https://) in ne iz lokalnega računalnika.

V portfelj PDF ne dodajajte datotek s pripono SWF ali videa. Predvajanje videa in datotek s pripono SWF v objavljenih portfeljih PDF ni



 

Na vrh

podprto.

Skupna raba portfeljev PDF
Postavite portfelj PDF v skupno rabo z drugimi tako, da datoteko pošljete po e-pošti ali jo prenesete na Acrobat.com, varno spletno storitev.
(Oglejte si Skupna raba PDF-jev.)

Več tem pomoči
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Delo s sestavnimi datotekami v portfelju PDF
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Ogled datotek na seznamu
Urejanje podrobnosti o datotekah na seznamu (Acrobat Pro)
Dodajanje datotek in map v portfelj PDF
Odstranjevanje datotek in map iz portfelja PDF (Acrobat Standard)
Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map (Acrobat Pro)
Odpiranje, urejanje in shranjevanje sestavnih datotek
Urejanje imen datotek komponent in opisov v portfelju PDF
Ekstrahiranje sestavnih datotek v portfelju PDF

Sestavne datoteke portfelja PDF lahko razvrščate in pregledujete. Lahko pa jih tudi odpirate, urejate in shranjujete v njihovih izvirnih programih.
Nekatere vrste datotek zahtevajo namestitev izvirnega programa v računalniku.

Ogled datotek na seznamu
V načinu predogleda kliknite gumb Datoteke v orodni vrstici portfelja PDF. Če želite podrobnosti o datotekah razvrstiti v naraščajočem ali
padajočem vrstnem redu, kliknite ime stolpca. Kliknite ga še enkrat, da obrnete vrstni red.

Urejanje podrobnosti o datotekah na seznamu (Acrobat Pro)
1. V načinu urejanja kliknite podokno Podrobnosti.
2. Pod Stolpci za prikaz naredite nekaj od tega:

Če želite stolpec na seznamu prikazati ali skriti, kliknite potrditvena polja.

Stolpec dodate tako, da v polje Dodaj stolpec vnesete ime, v meniju izberete vrsto podatkov in kliknete gumb Dodaj .

Izbirne stolpce izbrišete tako, da kazalec postavite nad ime stolpca, dokler se ne prikaže gumb Izbriši , nato pa ta gumb kliknite.
Zahtevanih stolpcev, na primer Ime, Opis in Velikost, ne morete izbrisati.

Če želite spremeniti vrstni red stolpcev, izberite stolpec in kliknite puščico navzgor ali navzdol. Povlečete lahko tudi stolpec na seznamu
datotek na levi.

Če želite spremeniti vrstni red datotek, si oglejte Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map (Acrobat Pro).

Če želite informacije v stolpcu spremeniti ali dodati nove, prikažite stolpec in vnesite informacije v pogled datotek na levi. Če želite na
primer dodati informacije z opisom datoteke, prikažite stolpec Opis in informacije vnesite v polje.

Če stolpec, ki ga želite urediti, ni viden na levi, spremenite njegov vrstni red. Izberite stolpec na desni in kliknite puščico navzgor.

Dodajanje datotek in map v portfelj PDF
Datoteke in mape lahko obstoječemu portfelju PDF dodajate v načinu postavitve (predogleda) ali datotek.

1. Z desno miškino tipko kliknite okno portfelja PDF in izberite Uredi portfelj.

2. Naredite nekaj od tega:

Če želite dodati mapo, kliknite z desno miškino tipko in izberite Ustvari mapo.

Če želite dodati datoteke iz računalnika, datoteke ali mape povlecite v delovni prostor portfelja PDF ali v mapo.

Če želite datoteke premakniti v drugo mapo, jih povlecite.

Za najboljšo učinkovitost delovanja naj bo sestavnih datotek 15 ali manj, skupna velikost sestavnih datotek pa naj bo manjša od 50 MB.

Odstranjevanje datotek in map iz portfelja PDF (Acrobat Standard)
Če izbrišete mapo, se iz portfelja PDF izbrišejo vse datoteke iz te mape.

 V načinu urejanja izberite eno ali več datotek ali map v portfelju PDF in pritisnite tipko Delete. Ali pa na kartici kliknite ikono Izbriši datoteko, če
je na voljo.
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Razvrščanje, filtriranje in spreminjanje vrstnega reda datotek ali map (Acrobat Pro)
Privzeto se sestavne datoteke uredijo in razvrstijo po abecednem vrstnem redu njihovih imen. Datoteke so prikazane in se natisnejo v tem vrstnem
redu.

Vrstni red prikaza datotek lahko spremenite ali prilagodite, vendar pa bodo vedno natisnjene v abecednem vrstnem redu.

Opomba: Razvrščanje v načinu predogleda spremeni samo vrstni red za trenutno sejo. Pri naslednjem odpiranju portfelja PDF bo spet prikazan v
določenem prvotnem vrstnem redu.

1. V načinu urejanja naredite nekaj od tega:

Če želite v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu razvrstiti zahtevane stolpce, kliknite naslov stolpca. Če želite v naraščajočem ali
padajočem vrstnem redu razvrstiti izbirne stolpce, kliknite zunaj polja z naslovom stolpca. Kliknite še enkrat, da obrnete vrstni red. (Za
več informacij o izbirnih stolpcih si oglejte razdelek Urejanje podrobnosti o datotekah na seznamu (Acrobat Pro).)

Če želite prikazati razvrstitev glede na vrednosti v določenem stolpcu, stolpec izberite v meniju Začetna razvrstitev v podoknu
Podrobnosti na desni.

Če želite vrstni red stolpcev spremeniti v seznamu na levi, povlecite ime stolpca na drugo mesto. Ime stolpca lahko povlečete na drugo
mesto tudi s kategorijo Stolpci za prikaz v podoknu Podrobnosti na desni. Ali pa uporabite puščično tipko za gor ali dol.

Za določanje vrstnega reda prikaza datotek ob odpiranju portfelja PDF v meniju Začetna razvrstitev izberite ime stolpca na desni. Če
želite datoteke na primer prikazati glede na datum spremembe, označite Spremenjeno pod možnostjo Stolpci za prikaz, nato pa v meniju
Začetna razvrstitev izberite Spremenjeno. Možnost Začetna razvrstitev vpliva na pogleda postavitve in podrobnosti.

Če želite datoteke ponovno razvrstiti na poljuben način, jih povlecite po seznamu na levi. Ponovno razvrščanje datotek ustvari stolpec
Vrstni red v meniju Začetna razvrstitev in ga samodejno izbere za začetni vrstni red.

V mini krmarju ali postavitvi mreže kliknite podokno Postavitev, nato pa želeni vrstni red ustvarite tako, da povlečete datoteke in
mape. Mini krmar je prikazan v postavitvah Klikanje, Linearno in Val.

2. Shranite portfelj PDF.

Če portfelj PDF vsebuje datoteke odzivov na obrazec ali Outlookova sporočila, lahko vsebino filtrirate glede na različne kriterije. Za več
informacij si oglejte ta videoposnetka:

www.acrobatusers.com/tutorials/2008/06/a9video_understanding_form_tracker

www.acrobatusers.com/tutorials/archiving-emails-pdf-microsoft-outlook

Odpiranje, urejanje in shranjevanje sestavnih datotek
Sestavno datoteko lahko odprete, urejate in shranite v izvirnem programu, če je le-ta nameščen v računalniku. Vse spremembe, ki jih izvedete v
sestavni datoteki, ne vplivajo na izvirne datoteke izven portfelja PDF.

1. Naredite nekaj od tega:

V načinu predogleda z desno miškino tipko kliknite ali držite Control in kliknite datoteko ter izberite Odpri datoteko v izvornem programu
(za datoteke, ki niso v obliki PDF) ali Odpri datoteko (za datoteke PDF).

V načinu urejanja dvokliknite datoteko.

Opomba: Datoteka komponente se odpre v ločenem oknu. Pri ogledu portfelja PDF v brskalniku se datoteka odpre izven brskalnika v
samostojnem izdelku Acrobat.

2. Če se prikaže potrditveno pogovorno okno, izberite Odpri to datoteko ali Vedno dovoli odpiranje datotek te vrste, če zaupate obliki, in kliknite
V redu.

3. Uredite in shranite datoteko.

Urejanje imen datotek komponent in opisov v portfelju PDF
 V načinu urejanja naredite nekaj od tega:

Če želite urediti prikazano ime sestavne datoteke, jo izberite, Nato pa kliknite besedilno polje Prikazano ime, da prikažete mesto vstavljanja.

Če želite prikazano ime urediti na hrbtni strani kartice, lahko kliknete tudi ikono Pokaži pogled z infomacijami . (V pogledu Podrobnosti je
Prikazano ime stolpec.)

Če želite urediti opis sestavne datoteke, kliknite ikono Pokaži pogled z informacijami. nato pa kliknite besedilno polje Opis, da prikažete
mesto vstavljanja. (V pogledu Podrobnosti je Opis stolpec.)

(Acrobat Pro) Če želite spremeniti ali vdelati drugo pisavo za besedilo, uporabite ploščo Lastnosti portfelja na dnu podokna postavitve.
Lastnosti pisave besedila se spremenijo po celotnem portfelju PDF.

http://www.acrobatusers.com/tutorials/2008/06/a9video_understanding_form_tracker
http://www.acrobatusers.com/tutorials/archiving-emails-pdf-microsoft-outlook


 

Ekstrahiranje sestavnih datotek v portfelju PDF
Datoteke lahko iz pogovornega okna portfelja PDF ekstrahirate ali povlečete v računalnik. Z ekstrahiranjem datoteke ne izbrišete iz portfelja PDF.

 Naredite nekaj od naslednjega:

V pogledu postavitve kliknite ikono Ekstrahiraj datoteko  v sestavni datoteki.

Izberite eno ali več datotek in jih povlecite v računalnik.

Več tem pomoči
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Pregledi in komentiranje
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Uporaba spletne pošte v Acrobatu
Lori Kassuba za AcrobatUsers com (14. oktober 2012)
videovadnica
Naučite se pošiljati PDF-je drugim iz Acrobata.

Delo z orodji za komentiranje
Donna Baker na AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Naučite se dodajati komentarje in označevati besedilo s popravki.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-use-webmail-in-acrobat
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-work-with-the-comment-tools


Označevanje besedila z znaki za urejanje
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Zamenjava besedila
Dodajanje opombe oznaki za urejanje besedila
Vstavljanje besedila
Brisanje besedila
Brisanje oznak besedila
Označevanje, prečrtavanje in podčrtavanje besedila

Opomba: V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti
PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
S komentarji za urejanje besedila v dokumentu PDF označite, kje v izvirni datoteki je treba urediti besedilo. Komentarji za urejanje besedila ne
spremenijo dejanskega besedila v dokumentu. Komentarji kažejo, kje je besedilo treba izbrisati, vstaviti ali zamenjati v izvirni datoteki, iz katere je
nastal dokument PDF.

Acrobat omogoča dva osnovna načina za dodajanje pripomb besedilu: pred izbiro in po izbiri.
Pred izbiro ali orodje Označevanje popravljanja besedila Uporabite orodje za izbiro  ali orodje za označevanje popravljanja besedila
<<ICON>>, nato pa odprite meni z možnostmi za urejanje besedila, tako da označeno besedilo kliknete z desno miškino tipko kliknite (Windows)
ali pritisnite tipko Control in kliknite (Mac OS). Ko označite besedilo, lahko kliknete tudi orodje za urejanje besedila.
Po izbiri Kliknite orodje za urejanje besedila in izberite besedilo.
V programu Acrobat za Windows lahko izvozite urejanja besedila neposredno v dokument Microsoft Word, na katerem temelji dokument PDF, in
tako pregledate izvirni dokument. Če želite uporabiti to funkcijo, morate v programu Word za ustvarjanje dokumenta PDF uporabiti PDFMaker.
Preden izvozite oznake za urejanje besedila, preverite, ali komentarji za vstavke vsebujejo natančno besedilo, kakršnega želite dodati, vključno s
presledki in prelomi odstavkov. Če komentarji vsebujejo dodatna navodila (npr. “Dodaj naslednje:”), boste te besede v dokumentu Word morali
izbrisati ročno.

V programu Acrobat Pro v operacijskem sistemu Windows lahko izvozite oznake za urejanje besedila neposredno v dokument Autodesk AutoCAD,
na katerem temelji dokument PDF, in tako vključite popravke. Če želite uporabiti to funkcijo, morate v programu AutoCAD za ustvarjanje
dokumenta PDF uporabiti PDFMaker.

Možnost Zamenjaj besedilo
A. Izbrano besedilo je prečrtano. B. Novo besedilo je dodano povezani pojavni opombi.

Zamenjava besedila

1. Na plošči Pripombe izberite Zamenjaj .
2. Izberite besedilo. Izbrano besedilo se prečrta in odpre se pojavna opomba.
3. Naredite nekaj od tega:

Vnesite besedilo, ki bo vstavljeno ali dodano. Prikaže se strešica za vstavljanje .

Če želite nakazati, da je treba dodati nov odstavek, pritisnite Enter in zaprite pojavno opombo, ne da bi dodali besedilo. Prikaže se

strešica za vstavljanje odstavka .  

Dodajanje opombe oznaki za urejanje besedila



 

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

1. Z orodjem za izbiro z desno miškino tipko kliknite urejeno besedilo.
2. V meniju izberite Odpri pojavno opombo.
3. V pojavno opombo vnesite opombo.

Vstavljanje besedila

1. Na plošči Pripombe izberite orodje za vstavljanje .
2. Kliknite med besedami ali znaki, kamor želite vnesti besedilo.
3. Naredite nekaj od tega:

Vnesite besedilo, ki ga želite vstaviti.

Če želite nakazati, da je treba dodati nov odstavek, pritisnite Enter in zaprite pojavno opombo, ne da bi dodali besedilo. Prikaže se

strešica za vstavljanje odstavka .  

Če želite nakazati, da je treba dodati presledek, pritisnite preslednico in zaprite pojavno opombo brez besedila. Prikaže se strešica za
vstavljanje presledka .  

Oznake za urejanje besedila lahko prikažete tudi tako, da besedilo izberete z orodjem za izbiro , nanj kliknete z desno miškino tipko in
izberete pripombo za urejeno besedilo.

Brisanje besedila
1. Na plošči Pripombe izberite orodje za prečrtanje .
2. Izberite besedilo, ki ga želite označiti za brisanje.

Brisanje oznak besedila
Če se komentarji oznake prekrivajo, izbrišite komentarje s seznama komentarjev: izberite Komentar > Seznam komentarjev, izberite komentar
in pritisnite Delete.

 Izberite oznako in pritisnite tipko Delete.

Označevanje, prečrtavanje in podčrtavanje besedila
Opomba: V programu Reader so na voljo le orodja za označevalne opombe in za označevanje. Druga orodja za komentiranje so na voljo le v
dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Z orodjem za označevanje, prečrtanje ali podčrtanje besedila lahko dodajate samo komentarje ali komentarje z opombami.

Oznako z opombo ali prečrtanim ali podčrtanim besedilom dodate tako, da besedilo izberete z orodjem za izbiro, ga kliknete z desno miškino tipko
in nato v meniju, ki se odpre, izberete ustrezno možnost. Če pa želite označiti veliko besedila, boste to hitreje in preprosteje storili s posebnimi
orodji.

1. Izberite Komentarji > Pripombe in izberite orodje za označevanje besedila , orodje za prečrtanje besedila  ali orodje za podčrtanje
besedila .
Opomba: Če želite z orodjem za prečrtanje ali podčrtanje ustvariti več komentarjev, izberite orodje in nato v meniju Možnosti izberite
Orodje naj bo izbrano. Orodje za označevanje ostane izbrano tudi potem, ko ustvarite prvi komentar.

2. Povlecite od začetka besedila, ki ga želite označiti. Pritisnite tipko Ctrl in povlecite, da označite pravokotno območje besedila. To je še
posebej uporabno pri označevanju besedila v stolpcu.

3. (Izbirno) Če želite dodati opombo, dvokliknite oznako in v pojavno okno dodajte besedilo.

Več tem pomoči
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Priprava na pregledovanje PDF-ja

Na vrh

O upravljanih pregledih PDF
Izbira možnosti razdeljevanja za preglede in obrazce
Omogočanje komentiranja za uporabnike programa Reader (Acrobat Pro)
Izbira e-poštnega programa za preglede
Določanje strežnika

O upravljanih pregledih PDF
V upravljanem pregledu s čarovnikom nastavite pregled, določite mesto dokumenta in povabite udeležence. Ni vam potrebno uvažati komentarjev,
omogočiti komentiranja za uporabnike programa Reader in ročno slediti odzivom pregledovalca.

Opomba: Če želite uporabnikom Readerja omogočiti komentiranje v upravljanih pregledih, morate imeti nameščen Acrobat Pro. S programom
Acrobat Standard uporabnikom Readerja ne morete omogočiti komentiranja.
Acrobat vključuje dve vrsti upravljanih pregledov: preglede v skupni rabi in preglede na osnovi e-pošte. Za vsako vrsto pregleda obstaja čarovnik,
ki pomaga razdeliti dokument PDF s posebnimi orodji in navodili pregledovalcem.

Sledilnik sledi vsem upravljanim pregledom.Sledilnik omogoča dostop do datoteke PDF in informacij o pregledu in njegovih udeležencih. Pobudniki
pregleda lahko spremenijo roke pregleda, dodajo pregledovalce in v sledilniku zaključijo preglede. Sledilnik udeležencem sporoča, kdaj so na voljo
novi komentarji, kdaj so spremenjeni roki in kdaj so dodani pregledovalci tudi, ko je program Acrobat zaprt. Sledilnik nudi tudi informacije o stanjih
napak strežnika.

Opomba: Upravljanih pregledov ni mogoče izvajati v portfelju PDF.

Pregledi v skupni rabi
Pregledi v skupni rabi so najboljša skupinska oblika pregleda, ker lahko udeleženci berejo in odgovarjajo na komentarje drugih udeležencev.
Komentarji udeležencev so shranjeni v skladišču na spletnem mestu Acrobat.com ali v notranjem strežniku. Acrobat redno sinhronizira komentarje,
da prenese vse najnovejše spremembe. Ko so novi komentarji dodani, so pregledovalci nanje opozorjeni, obenem pa lahko vidijo odgovore na
komentarje drugih pregledovalcev.

V pregledu v skupni rabi se lahko udeleženci preprosto pridružijo pregledu, dajo svoje komentarje v skupno rabo, sledijo svojim pregledom in
dobijo najnovejše posodobitve.

Opomba: Če želite začeti preglede v skupni rabi na spletnem mestu Acrobat.com, morate imeti nameščen Acrobat 9 ali novejšega. Udeleženci
pregledov v skupni rabi na spletnem mestu Acrobat.com morajo imeti Acrobat 9 ali Reader 9 ali novejšega. Za preglede v skupni rabi, ki se ne
izvajajo na spletnem mestu Acrobat.com, morajo imeti pregledovalci nameščen Acrobat 8 ali novejši ali Reader 8 ali novejši, da si lahko ogledajo
komentarje drugih pregledovalcev. Pregledovalci, ki uporabljajo starejše različice programa Acrobat, morajo svoje komentarje poslati po e-pošti.

Pregledi na osnovi e-pošte
Pregledi na osnovi e-pošte so idealni za pregledovalce, ki nimajo dostopa do skupnega strežnika oziroma pri pregledovanju dokumentov ne
potrebujejo skupinskega pristopa.



Na vrh

Na vrh

Pri pregledu na osnovi e-pošte pobudnik pošlje dokument PDF pregledovalcem kot e-poštno prilogo. Pregledovalci dodajo komentarje in vrnejo
dokument z gumbom Pošlji komentarje v sporočilni vrstici dokumenta. Ko pobudnik prejme komentarje, jih spoji v svojo kopijo dokumenta PDF.

Osnovna omejitev pregledov na osnovi e-pošte je ta, da udeleženci med pregledom ne morejo videti komentarjev drugih. Pobudniki lahko vidijo
komentarje šele potem, ko jih prejmejo.

Opomba: Udeleženci v e-poštnem pregledu morajo imeti nameščen Acrobat 6.0 ali novejši ali Reader 7.0 ali novejši.

Pri pregledu na osnovi e-pošte udeleženci pošljejo svoje komentarje pobudniku, ki jih spoji v glavno kopijo dokumenta PDF.

Izbira možnosti razdeljevanja za preglede in obrazce
Program Acrobat zagotavlja številne možnosti porazdelitve v čarovniku Pošlji za pregled v skupni rabi in Porazdeli obrazec. Pri izbiri možnosti
upoštevajte varnostne potrebe za razposlano datoteko, katere strežnike ali spletna mesta lahko prejemniki uporabijo za prenos datoteke ter kako
želite prejemati komentarje ali podatke obrazcev.

Spletno mesto Acrobat.com
Acrobat.com je brezplačna, zavarovana spletna storitev, ki deluje s programom Acrobat. Udeleženci lahko prenesejo datoteko s spletnega mesta
Acrobat.com in s programom Acrobat ali Adobe Reader dodajajo komentarje ali podatke obrazcev. Na koncu udeleženci objavijo komentarje ali
oddajo varne odzive na obrazec na spletno mesto Acrobat.com. Odzivi na obrazec se, ko se vrnejo, shranijo tudi na trdi disk.

Drugačen potek dela, kjer pobudniki naložijo dokumente na spletno mesto Acrobat.com, prejemniki pa uporabljajo priloge e-pošte, si oglejte v
članku avtorice Patti SokolAcrobat.com for comment/review and forms distribution (Acrobat.com za komentiranje/pregledovanje in razdeljevanje
obrazcev).

Notranji strežnik
Če vsi vaši prejemniki delujejo za požarnim zidom in imajo dostop do skupnega strežnika, lahko uporabite lastno mesto notranjega strežnika.
Strežnik je lahko omrežna mapa, delovni prostor Microsoft SharePoint (samo Windows) ali mapa spletnega strežnika. Razdeljenemu dokumentu
PDF lahko vključite povezavo ali ga pošljete kot prilogo v e-poštnem sporočilu. Pri pregledih prenese Acrobat objavljene komentarje v strežnik. Pri
obrazcih shrani Acrobat vrnjene odzive na trdi disk.
Opomba: Mape spletnega strežnika niso na voljo za porazdelitev obrazcev.
Ko določite lasten strežnik, vas čarovnik pozove, da shranite profil z mestom strežnika in izbranimi možnostmi porazdelitve. Pri naslednjem
razdeljevanju dokumenta PDF je shranjeni profil na voljo kot možnost v čarovniku.

E-pošta
Čarovnik za porazdelitev obrazcev vsebuje možnost pošiljanja obrazca kot e-poštne priloge. Obrazec lahko pošljete z lastnim e-poštnim
odjemalcem ali s spletno pošto. S čarovnikom lahko ustvarite tudi e-poštno sporočilo, ki mu je priložena datoteka z obrazcem. Ko prejemniki
izpolnijo in oddajo obrazec, se odzivi vrnejo v vaš nabiralnik. Vsak odziv se shrani v datoteko z odzivi za portfelj PDF, ki jo lahko urejate in izvozite
v preglednico.

Čarovnik za pošiljanje v pregled v skupni rabi vam omogoča, da po e-pošti pošljete povezavo do PDF-ja ali pa PDF priložite e-poštnemu sporočilu.

Omogočanje komentiranja za uporabnike programa Reader (Acrobat Pro)
Če v dokumentu PDF omogočite komentiranje, lahko pri pregledovanju tega dokumenta sodelujejo uporabniki programa Reader 8 ali novejše
različice. Ko se v programu Reader odpre dokument PDF, vključuje vrstico s sporočili dokumenta in orodja za komentiranje, ki sicer niso na voljo.

Ko začnete upravljani pregled, so pravice za komentiranje samodejno omogočene. Tudi, če ne uporabljate upravljanega pregleda (če PDF pošljete
na primer neposredno v e-poštnem sporočilu), lahko še vedno omogočite pravice za komentiranje. Odprite PDF in izberite Datoteka > Shrani kot >
PDF z razširjenimi funkcijami za Reader > Omogoči komentiranje v programu Adobe Reader.
Opomba: Če omogočite komentiranje v programu Reader v digitalno podpisanem dokumentu, je podpis razveljavljen.

http://www.sokolconsulting.com/blog/?p=29
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Izbira e-poštnega programa za preglede
Za preglede na osnovi e-pošte in pošiljanje komentarjev potrebujete e-poštni program in e-poštno povezavo s strežnikom ali pa spletni e-poštni
račun. Acrobat podpira večino e-poštnih programov. Če imate nameščenih več e-poštnih programov, lahko navedete, kateri naj se zažene, ko želi
Acrobat poslati PDF. Naredite nekaj od tega:

(Windows) Na nadzorni plošči dvokliknite Internetne možnosti. V pogovornem oknu Internetne lastnosti izberite jeziček Programi in izberite
želeni program za e-pošto. Ponovno zaženite Acrobata, da aktivirate spremembo.

(Windows) Spremenite nastavitve za MAPI v programu za e-pošto. Programa Acrobat in Reader uporabljata za komunikacijo z e-poštnim
programom MAPI (Messaging Application Program Interface). Večina e-poštnih programov ima MAPI nastavljen tako, da omogoča to
komunikacijo. Če želite več informacij o konfiguraciji e-poštnih programov, glejte Pomoč za svoj e-poštni program.

(Mac OS) V razdelku Pošta izberite Pošta > Nastavitve, nato Splošno ter izberite želeni e-poštni program v meniju Privzeti program za branje
e-pošte. Ponovno zaženite Acrobata, da aktivirate spremembo. Če vašega programa ni na seznamu, v meniju izberite Izberi in poiščite mesto
programa. Če izberete program, ki ga ni na Readerjevem meniju Privzeti program za branje e-pošte, ga Acrobat morda ne bo podpiral.

Določanje strežnika
Če dokument PDF porazdelite z lastnim mestom strežnika, lahko določite omrežno mapo, strežnik programa Windows, kjer se izvajajo storitve
Microsoft SharePoint ali mapo spletnega strežnika. Udeleženci morajo imeti v strežniku, ki ga določite, dovoljenje za branje in pisanje. Skrbnika
sistema prosite, naj zagotovi primeren strežnik za shranjevanje komentarjev. Za nastavitev strežnika ni potrebna dodatna programska oprema.
Opomba: Mape spletnega strežnika niso na voljo za porazdelitev obrazcev.
Če so vsi prejemniki v lokalnem omrežju, so omrežne mape in strežniki SharePoint najboljša izbira za strežnik za komentarje. Omrežne mape so
običajno cenovno najugodnejša in najzanesljivejša izbira. Če želite začeti pregledovanje v strežniku SharePoint, mora pobudnik uporabljati
program Windows, udeleženci pa lahko uporabljajo Windows ali Mac OS.

Strežniki WebDAV (spletni strežniki, ki uporabljajo protokol WebDAV) so najprimernejša izbira le, če so pregledovalci zunaj požarnega zidu ali
lokalnega omrežja.

Več tem pomoči
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Komentiranje v dokumentih PDF

Na vrh

Pregled orodij za pripombe in označevanje z risanjem
Nastavitve komentiranja
Spreminjanje videza komentarjev
Dodajanje označevalne opombe
Dodajanje besedilnih komentarjev
Dodajanje črte, puščice ali oblike
Združevanje in razdruževanje oznak
Dodajanje komentarjev v besedilno polje ali oblaček
Dodajanje zvočnega komentarja
Dodajanje komentarjev v datotečno prilogo
Lepljenje slik kot komentarjev

Pregled orodij za pripombe in označevanje z risanjem
Opomba: V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti
PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Z orodji za pripombe in označevanje z risanjem lahko dodajate komentarje. Komentarji so opombe in risbe, ki sporočajo zamisli ali dajejo povratne
informacije o dokumentih PDF. Besedilno sporočilo lahko vnesete z orodjem označevalne opombe. Lahko pa z orodjem za risanje narišete črto,
krog ali drugo obliko in sporočilo vnesete v povezano pojavno opombo. Z orodji za urejanje besedila lahko dodajate oznake za urejanje, s katerimi
označite predlagane spremembe v izvirnem dokumentu. Večina orodij za komentiranje in označevanje se v orodni vrstici pojavi šele, ko jih dodate.
Opomba: Če v brskalniku odprete datoteko PDF za končan pregled v skupni rabi, orodja za komentarje niso na voljo.
Večina komentarjev ima dva dela: ikono ali oznako, ki se prikaže na strani, in besedilno sporočilo, ki se prikaže v pojavni opombi, ko kliknete ali
dvokliknete ikono oziroma ko postavite kazalec na ikono.

Ko dodate komentar, ta ostane izbran, dokler ne kliknete drugam na strani. Acrobat izbran komentar označi z modrim sijem, da lahko oznako lažje
najdete v dokumentu. Na narisanih oznakah in žigih se pojavi žični model, s katerim lahko prilagajate velikost in obliko.

V programu Acrobat Pro lahko komentarjem dodate oznake, da jih bodo lahko s pomočjo podpornih tehnologij prebrali tudi bralci z okvaro giba ali
vida.

Plošča Pripombe
A. Dodajanje označevalne opombe B. Označevanje besedila C. Prilaganje datoteke D. Snemanje zvoka E. Orodje in meni Dodajte
žig F. Vstavljanje besedila pri kazalcu G. Zamenjava besedila H. Prečrtano I. Podčrtano J. Dodajanje opombe besedilu

Plošča Označevanje z risanjem
A. Dodajanje polja z besedilom B. Dodajanje oblačka z besedilom C. Risanje črte D. Risanje puščice E. Risanje ovala F. Risanje
pravokotnika G. Risanje oblačka H. Risanje mnogokotnika I. Risanje povezanih črt J. Risanje proste oblike K. Brisanje proste oblike



Na vrh

Vrste komentarjev v dokumentu PDF
A. Žig B. Urejanje besedila C. Obnova komentarja (opis orodja) D. Označevalna opomba

Dodatni viri
Za videoposnetke in tečaje o komentiranju si oglejte te vire:

Osnove komentiranja: www.adobe.com/go/lrvid_013_acrx_en

Postopek pregleda dokumenta: www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=1670579&seqNum=4

Prikazovanje orodij za pripombe in označevanje z risanjem
Orodja za pripombe in označevanje z risanjem niso prikazana privzeto, razen ko dokument PDF odprete v delovnem poteku upravljanega
pregleda.

 Kliknite gumb podokna Komentar, nato pa kliknite ploščo Pripombe ali Označevanje z risanjem.

Izbira orodja za pripombe ali označevanje z risanjem
Izberite Komentar > Pripombe > [orodje].
Izberite Komentar > Označevanje z risanjem > [orodje].

Opomba: Ko ustvarite prvi komentar, se orodje spremeni nazaj v orodje za izbiro, s katerim lahko premikate, spreminjate velikost ali urejate
komentar. (Izbrana ostaneta svinčnik in orodje za označevanje besedila.)

Orodje za pripombe naj bo izbrano
Dodate lahko tudi več komentarjev, ne da bi morali vsakič znova izbrati orodje.

1. Izberite orodje, ki ga želite uporabiti (vendar ga še ne uporabite).
2. Kliknite z desno miškino tipko (Windows) ali držite tipko Control in kliknite (Mac OS) ter izberite Orodje naj bo izbrano.

Nastavitve komentiranja
Nastavitve komentiranja vplivajo na videz in način prikazovanja pripomb in oznak v dokumentih PDF.
Opomba: Pregledovalec lahko komentarje postavi kamor koli v okvir dokumenta. Zaradi tega boste morali pogled morda premakniti ali
pomanjšati, da si boste lahko ogledali komentarje izven strani.
V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Komentiranje.
Pisava, velikost pisave V operacijskem sistemu Windows lahko določite pisavo in velikost besedila v pojavnih opombah. V operacijskem sistemu
Mac OS lahko izberete le nastavitve pisave Velika, Srednja ali Majhna. Ta nastavitev velja za vse nove in obstoječe komentarje.
Prosojnost pojavnega okna Določa prosojnost pojavnega okna s komentarjem z vrednostmi od 1 do 100. Ko je pojavna opomba odprta, ne pa
tudi izbrana, je pri vrednosti 100 neprosojna, nižje vrednosti pa jo naredijo bolj prosojno.
Omogoči besedilne indikatorje in opise orodij Pokaže opis orodja, ko kazalec postavite nad komentar s pojavno opombo. Opis vsebuje ime
avtorja, stanje komentarja in dve vrstici besedila. Možnost je izbrana privzeto.
Natisni opombe in pojavna okna Določa, da bodo pojavne opombe, povezane s komentarji, in ikone za opombe, zvočne datoteke ter priloge
datotek, natisnjene tako, kot so prikazane na strani.
Namesto te možnosti lahko tiskanje besedila komentarjev v različnih postavitvah izberete v meniju Datoteka > Tiskanje, kjer kliknete Povzemi
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komentarje.

Ob prehodu miške pokaži črte, ki povezujejo oznake komentarjev s pojavnimi okni Ko kazalec postavite nad oznako komentarja (na primer
oznako ali ikono opombe), se pojavi senčena povezovalna črta. Možnost je izbrana privzeto.
Pojavna okna naj bodo med pomikanjem po dokumentu vidna Ko se pomikate po dokumentu PDF, se pojavne opombe na strani premaknejo,
da ostanejo vidne v podoknu z dokumentom. Možnost je izbrana privzeto.
Samodejno odpri pojavna okna tistih komentarjev, ki niso opombe Ko ustvarite komentar z orodjem za risanje, orodjem žiga ali orodjem
svinčnika, se prikaže pojavna opomba.
Skrij pojavna okna komentarjev, ko je odprt seznam komentarjev Zmanjša zmedo na zaslonu, če stran vsebuje veliko komentarjev. Možnost
je izbrana privzeto.
Samodejno odpri pojavna okna ob prehodu miške Ko kazalec postavite na kateri koli komentar, tudi risano oznako in žig, se odpre pojavna
opomba.
Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime Določa, katero ime bo prikazano v ustvarjeni pojavni opombi. Če izberete to možnost, bo
uporabljeno prijavno ime, navedeno na plošči Identiteta v pogovornem oknu Nastavitve. Če ta možnost ni izbrana, bo uporabljeno privzeto ime, ki
ga vnesete v polje Avtor v pogovornem oknu z lastnostmi komentarja. Možnost je izbrana privzeto.
Ustvari nova pojavna okna, poravnana na rob dokumenta Poravna pojavne opombe na desno stran okna dokumenta ne glede na to, kam je
dodana oznaka komentarja (npr. ikona opombe ali komentar oznake). Če možnost ni izbrana, se pojavna opomba prikaže poleg oznake
komentarja. Možnost je izbrana privzeto.
Kopiranje obkroženega besedila v risanje pojavnih oken komentarjev Kopira besedilo, ki ga obkrožite z orodji za risanje, v pojavno opombo,
povezano z oznako za risanje.
Kopiraj izbrano besedilo v pojavna okna Označi, Prečrtaj in Podčrtaj komentar Kopira izbrano besedilo v pojavno opombo, povezano s
komentarji za urejanje besedila, na primer tistimi, ki jih ustvari orodje za označevanje besedila.

Spreminjanje videza komentarjev
Opomba: V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti
PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Barvo in videz komentarjev in oznak lahko spremenite pred njihovim ustvarjanjem ali po njem. Novi videz lahko določite kot privzeti videz za to
orodje.

Opomba: Če želite spremeniti videz vašega imena v komentarju, odprite pogovorno okno Nastavitve, izberite Komentiranje in nato prekličite izbor
Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime.

Lastnosti
A. Z izbrano ikono opombe B. Z izbranim pojavnim besedilom

Spreminjanje videza komentarja in nastavljanje za privzetega
1. Ko ste ustvarili komentar, v meniju Možnosti pojavne opombe izberite Nastavitve.
2. V pogovornem oknu Lastnosti naredite nekaj od tega in kliknite Zapri:

Kliknite zavihek Videz, če želite spremeniti možnosti, kot sta barva in vrsta uporabljene ikone. Izbrana vrsta komentarja določa, katere
možnosti bodo na voljo.

Kliknite zavihek Splošno, da spremenite ime avtorja in zadevo komentarja.

Kliknite zavihek Zgodovina pregleda, če želite videti zgodovino sprememb stanja komentarja, ki so bile narejene med pregledom.

Na dnu pogovornega okna Lastnosti izberite Zaklenjeno, če želite preprečiti urejanje ali brisanje komentarja.

Na dnu pogovornega okna Lastnosti izberite Nastavi trenutne lastnosti za privzete, če želite te lastnosti uporabiti za vse prihodnje
komentarje te vrste.



Na vrh

Na vrh

Nastavljanje privzetega videza za orodje
1. Na ploščah Pripombe in Označevanje z risanjem v podoknu Komentar z desno miškino tipko kliknite orodje, ki ga želite uporabljati, in izberite

Privzete lastnosti orodja.
2. Nastavite želene nastavitve in kliknite V redu.

Vsi komentarji, ustvarjeni s tem orodjem, bodo vsebovali nastavljene lastnosti. Nastavitev ne vpliva na obstoječe komentarje in na videz
besedila v pojavnih opombah.

Dodajanje označevalne opombe
Opomba: V programu Reader so vsa orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti
PDF v postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Najpogostejša vrsta komentarja je označevalna opomba. Označevalna opomba ima ikono, ki je prikazana na strani, in pojavno opombo z
besedilnim sporočilom. Označevalno opombo lahko dodate kamor koli na strani in v območju dokumenta.

Z orodjem označevalne opombe v pojavno okno dodate besedilno sporočilo.
A. Plošča Pripombe B. Orodje označevalne opombe C. Meni Možnosti D. Časovni žig E. Besedilno sporočilo

Dodajanje komentarja v obliki označevalne opombe
1. Na plošči Pripombe izberite orodje označevalne opombe  in kliknite na mesto, kamor želite postaviti opombo, ali povlecite, da ustvarite

opombo prilagojene velikosti.

2. V pojavno opombo vnesite besedilo. Uporabite lahko tudi orodje za izbiro , s katerim kopirate in prilepite besedilo iz dokumenta PDF v
opombo.
Opomba: Če pojavno opombo zaprete, se besedilo ohrani.

Urejanje komentarja v obliki označevalne opombe
1. Kliknite ali dvokliknite ikono opombe.
2. Po potrebi storite naslednje:

Če želite spremeniti velikost pojavne opombe, povlecite spodnji levi ali spodnji desni kot.

Če želite spremeniti oblikovanje besedila, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica lastnosti ter izberite besedilo
in nato lastnost, ki jo želite imeti v orodni vrstici.

S ploščo Komentiranje v pogovornem oknu Nastavitve spremenite velikost pisave, privzeto vedenje pojavnih oken in druge nastavitve
za ustvarjanje in prikaz komentarjev.

Ko končate, kliknite gumb za minimiranje v zgornjem desnem kotu pojavne opombe ali kliknite na mesto zunaj pojavne opombe.

Brisanje označevalne opombe
1. Izberite orodje označevalne opombe , ročno orodje  ali orodje za izbiro .
2. Izberite ikono opombe in pritisnite tipko Delete.

Ali pa dvokliknite ikono opombe in v meniju Možnosti pojavne opombe izberite Izbriši.

Dodajanje besedilnih komentarjev
Če želite kamorkoli na stran PDF vtipkati besedilo, uporabite orodje za dodajanje besedilnih komentarjev <<ICON>>. Orodje za dodajanje
besedilnih komentarjev je podobno kot orodje za dodajanje polja z besedilom.

1. Izberite Komentar > Opombe in nato izberite orodje za dodajanje besedilnih komentarjev.



Na vrh

Na vrh

Na vrh

2. Kliknite stran, da namestite kazalec
3. V orodjih za dodajanje besedilnih komentarjev izberite pisavo, velikost pisave in druge lastnosti besedila.

Dodajanje črte, puščice ali oblike
Opomba: V programu Reader so orodja za risanje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Pri izbiri orodja za risanje se odločite na podlagi želenega učinka.

1. Izberite Komentarji > Oznake za risanje in izberite orodje za risanje:

Z orodjem Pravokotnik , ovalnim orodjem , orodjem Puščica  in s črtnim orodjem  lahko ustvarjate preproste oblike.

Orodje Oblak  in orodje mnogokotnika  ustvarita zaprte večdelne oblike. Orodje črte mnogokotnika  ustvari odprte večdelne
oblike.

Orodje Svinčnik  ustvari prostoročne risbe, orodje Radirka pa odstrani poteze svinčnika. .

Če želite pred risanjem določiti širino črte, barvo in druge lastnosti, z desno miškino tipko kliknite orodje za risanje, izberite Lastnosti in v
pogovornem oknu nastavite želene možnosti.

2. Risanje v dokumentu PDF:

Če želite ustvariti obliko oblaka ali mnogokotnika, kliknite prvič, da ustvarite začetno točko, premaknite kazalec in kliknite, da ustvarite
posamezni segment oblike. Risanje oblike končate tako, da kliknete začetno točko ali pa kliknete z desno miškino tipko in v meniju
izberete Dokončaj. Dvokliknite, da končate črto mnogokotnika.

Če želite narisati črto, puščico ali pravokotnik, povlecite čez območje, na katerem se bo prikazala oznaka, ali dvakrat kliknite: prvič, da
ustvarite začetno točko, in drugič, da ustvarite končno točko.

Če želite narisati kvadrat ali krog ali črto, ki leži vodoravno, navpično ali pod kotom 45 stopinj, med risanjem držite tipko Shift.

Če želite narisati prostoročne črte z orodjem Svinčnik , povlecite tja, kjer želite začeti risanje. Potem lahko miškino tipko spustite,
premaknete kazalec na drugo mesto in risanje nadaljujete. Če želite izbrisati dele risbe, izberite orodje Radirka  in povlecite čez
področja risbe, ki jih želite odstraniti.

3. Če želite oznako urediti ali ji spremeniti velikost, jo izberite in povlecite eno od ročic, da jo prilagodite.
4. Če želite oznaki dodati pojavno opombo, izberite ročno orodje in oznako dvokliknite.
5. (Izbirno) Kliknite gumb za zapiranje v pojavni opombi. Na desni strani oznake se prikaže ikona opombe, ki kaže na prisotnost besedila v

pojavni opombi.
Opomba: Če želite izbrisati oznako risbe, jo izberite in pritisnite tipko Delete.

Združevanje in razdruževanje oznak
Dve ali več oznak lahko združite, da več komentarjev deluje kot eden. Namesto urejanja posameznih oznak lahko te začasno združite in jih na
primer premaknete na drugo mesto ali vsem hkrati spremenite lastnosti. Z združevanjem pri pregledu dokumenta lahko tudi jasneje ločite med
svojimi oznakami in oznakami drugih pregledovalcev.

Opomba: Oznak za urejanje besedila ni mogoče združiti.

Združevanje oznak
1. Z orodjem za izbiro ali ročnim orodjem izberite oznako.
2. Držite tipko Ctrl/Command in kliknite, da izberete oznake, ki bodo združene.
3. Z desno miškino tipko kliknite izbor in izberite Združi.

Razdruževanje oznak
 Z desno miškino tipko kliknite združen izbor in izberite Razdruži.

Dodajanje komentarjev v besedilno polje ali oblaček
Opomba: V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.

Orodje polja z besedilom  uporabite, če želite ustvariti okvir, ki vsebuje besedilo. Postavite ga lahko kamor koli na strani in mu določite poljubno
velikost. Polje z besedilom ostane vidno na strani dokumenta in se ne zapre kot pojavna opomba.

Drug način dodajanja polja z besedilom je ta, da kopirano besedilo preprosto prilepite v PDF. Pisava in velikost besedila sta odvisni od privzetih
nastavitev sistema.



Opomba: Z orodjem za polje z besedilom lahko dodajate komentarje japonskemu, kitajskemu in korejskemu besedilu, vendar morate imeti
nameščene izvorne datoteke za azijske jezike. Polja z besedilom omogočajo le vodoravno besedilo.

Z orodjem oblačka  ustvarite polje z besedilom v oblačku. Oblački so posebej uporabni, kadar želite izpostaviti, ne pa izbrisati, določen del
dokumenta. Oblački imajo tri dele: polje z besedilom, lomljeno črto in črto končne točke. Velikost posameznega dela spremenite tako, da povlečete
ročico. Velikost lomljene črte lahko spremenite le v eno smer, vodoravne črte lahko raztegnete le vodoravno, navpične pa le navpično. Polje z
besedilom se pri vnosu besedila širi navpično, zato vse besedilo ostane vidno.

Premaknete lahko samo polje z besedilom ali pa skupaj s črto končne točke. Polje z besedilom se pomika okoli nepremične točke sidranja –
puščice na koncu črte končne točke – ki se ustvari, ko prvič kliknete v PDF. Polju z besedilom lahko spreminjate barvo in videz ter črti končne
točke dodate puščice ali vodilne črte.

Dodajanje polja z besedilom
1. Izberite Komentarji > Oznake za risanje > Dodaj polje z besedilom .
2. Kliknite v dokument PDF.
3. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica Lastnosti in določite barvo, poravnavo in lastnosti pisave za besedilo.
4. Vnesite besedilo.

Besedilo se samodejno prelomi, ko doseže desni rob polja.

5. (Izbirno) Za dodatne spremembe polja z besedilom:

Z orodjem za izbiro ali orodjem polja z besedilom kliknite rob polja z besedilom, da ga izberete, ter povlecite rob, da mu spremenite
velikost. Z orodno vrstico Lastnosti spremenite obrobo in možnosti polnila.

Dvokliknite polje z besedilom, da uredite besedilo ali spremenite atribute besedila. Povlecite čez besedilo, da ga izberete, in v orodni
vrstici Lastnosti izberite možnosti.

6. Če želite izbrisati polje z besedilom, ga izberite in nato pritisnite Izbriši.
Del besedila lahko tudi prilepite, tako da ga v katerem koli programu izberete in kopirate, v Acrobatu pa izberete najprej ročno orodje in
nato Urejanje > Prilepi.

Dodajanje oblačka
1. Izberite Komentarji > Oznake za risanje > Orodje oblačka .
2. Enkrat kliknite, da določite mesto končne točke, in drugič, da določite mesto polja z besedilom.
3. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Elementi orodne vrstice > Vrstica Lastnosti in določite barvo, poravnavo in atribute pisave za besedilo.
4. Vnesite besedilo.

Besedilo se samodejno prelomi, ko doseže desni rob polja.

5. (Izbirno) Za dodatne spremembe polja z besedilom:

Če želite spremeniti velikost oblačka, ga izberite in povlecite katero od njegovih ročic, ki se prikažejo.

Če želite premakniti polje z besedilom, kliknite vanj in ga povlecite.



Na vrh

Na vrh

Na vrh

Če želite premakniti cel oblaček, kliknite na črto končne točke ali na rob polja z besedilom in povlecite.

Če želite spremeniti barvo, prosojnost ali značilnosti črte, z orodjem za izbiro z desno miškino tipko kliknite oblaček, izberite Lastnosti in
nastavite želene možnosti.

Dodajanje zvočnega komentarja
Opomba: V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Z orodjem za snemanje zvočnega komentarja dodate vnaprej posneto datoteko WAV ali AIFF kot komentar ali pa zvočni komentar posnamete in
vstavite v dokument. Zvočne priloge so prikazane na seznamu komentarjev in jih je mogoče predvajati v katerem koli operacijskem sistemu. Kljub
temu mora biti za predvajanje zvočnih datotek nameščena ustrezna strojna in programska oprema.

Dodajanje vnaprej posnetega zvočnega komentarja
1. Izberite Komentarji > Pripombe > Posnemi zvok  in kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti zvočni komentar.
2. Kliknite Prebrskaj (Windows) ali Izberi (Mac OS) in izberite zvočno datoteko, ki jo želite dodati.
3. (Izbirno) Če želite slišati zvočni komentar, kliknite gumb Predvajaj . Ko končate, kliknite Ustavi in nato V redu.
4. V pogovornem oknu Lastnosti določite možnosti in kliknite V redu.

Posnemi zvočni komentar
1. Izberite Komentarji > Pripombe > Posnemi zvok  in kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti zvočni komentar.
2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite gumb Posnemi  in povejte želeno v mikrofon. Ko končate snemanje, kliknite gumb Ustavi  in

nato V redu.
3. V pogovornem oknu Lastnosti določite možnosti in kliknite V redu.

Dodajanje komentarjev v datotečno prilogo
Opomba: V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Z orodjem Priloži datoteko lahko datoteko vdelate na želeno mesto v dokumentu PDF tako, da jo bralec lahko odpre. Z dodajanjem prilog kot
komentarjev lahko vstavite sklice na daljše dokumente, ki jih ni mogoče preprosto prilepiti v pojavno opombo ali v polje z besedilom. Če PDF
premaknete na novo mesto, se vdelane priloge premaknejo skupaj z njim. Če si želi bralec ogledati prilogo, mora imeti nameščen program, s
katerim jo lahko odpre.

Pomembno: Pri prilaganju datotek za pregled vedno uporabite orodje Priloži na plošči Pripombe. Datotečne priloge na ravni dokumenta, ki jih
priložite z ikono papirne sponke (orodje Priloži datoteko) na plošči Orodja > Vsebina, ne bodo uvrščene med druge komentarje v pregledu in lahko
povzročijo izgubo priloženih komentarjev.

1. Izberite Komentarji > Pripombe > Priloži datoteko .
2. Kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti prilogo.
3. Izberite datoteko, ki jo želite priložiti, in kliknite Izberi. Če je priloženi dokument v obliki PDF, lahko v njem s komentarji označite zanimiva

področja.
4. V pogovornem oknu Lastnosti datotečne priloge izberite nastavitve za ikono datoteke, ki bo prikazana v dokumentu PDF.

Priloga s komentarji je prikazana tudi na zavihku Priloge skupaj s številko strani, ki kaže na mesto priloge.

Opomba: Če želite priponko izbrisati, z desno miškino tipko kliknite ikono pripetega komentarja in izberite Izbriši.

Lepljenje slik kot komentarjev
Opomba: V programu Reader so orodja za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Z orodjem Prilepi sliko odložišča kot žig v dokument PDF dodajate slike. Kopirate lahko večino slikovnih oblik zapisa iz programov za risanje in
urejanje slik, npr. Adobe Photoshop in Adobe Illustrator. Če želite sliko dodati v več dokumentov PDF, ustvarite iz nje žig po meri.

Opomba: Orodje Prilepi sliko odložišča kot žig je na voljo le, ko kopirate sliko.
1. Sliko kopirate na katerega od teh načinov:

V Acrobat izberite Uredi > Ustvari posnetek  in v dokumentu PDF izberite sliko.

V drugem programu izberite sliko in izberite Urejanje > Kopiraj.

2. Odprite PDF.
3. Izberite Komentarji > Pripombe > Žigi > Prilepi sliko odložišča kot orodje žiga.



 

4. Kliknite v dokument PDF tja, kamor želite vstaviti sliko.
5. Naredite nekaj od tega:

Če želite sliko premakniti, jo povlecite.

Če želite sliki spremeniti velikost, jo izberite in povlecite katero od njenih ročic. Če želite obdržati izvirno razmerje, pri spreminjanju
velikosti pritisnite tipko Shift.

Če želite spremeniti lastnosti slike, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite Lastnosti.

Če želite sliko izbrisati, jo kliknite z desno miškino tipko in izberite Izbriši.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Začetek pregleda dokumenta PDF

Na vrh

Način dostave

Za, Kp

Zadeva, Sporočilo

Raven dostopa (samo Acrobat.com)

Rok pregleda

Opomba:

Na vrh

Začetek pregleda v skupni rabi
Začetek pregleda na osnovi e-pošte

Začetek pregleda v skupni rabi
Dokument PDF v skupni rabi, ki ga pošljete v pregled, vsebuje plošči Pripombe in Označevanje z risanjem ter navodila v sporočilni vrstici
dokumenta.

1. Izberite Komentar > Pregled > Pošlji v pregled v skupni rabi.

Pregled v skupni rabi lahko začnete tudi neposredno iz drugega programa, ki uporablja PDFMaker, npr. Microsoft Word. Izberite Adobe
PDF > Pretvori v Adobe PDF in pošlji za pregled. Za programe zbirke Office 2007/2010 izberite Acrobat > Ustvari in pošlji v pregled.

2. Če ste pozvani, navedite PDF.

3. Izberite način dostave in zbiranja. Uporabite lahko Adobejeve spletne storitve ali lasten notranji strežnik. Nato sledite navodilom na zaslonu.

4. Na e-poštnem zaslonu po potrebi določite te nastavitve:

Kliknite, da določite drug način dostave in zbiranja, kot je trenutno določen.

Vnesite e-poštne naslove vaših pregledovalcev. Za vsak naslov vnesite podpičje ali pritisnite tipko Enter. Če želite iz e-poštnega
imenika programa izbrati e-poštne naslove, kliknite gumb Za ali Kp.

Po potrebi si predoglejte in uredite zadevo e-pošte in e-poštno sporočilo. Acrobat shrani narejene spremembe in jih
prikaže, ko dokument naslednjič pošljete v pregled. Če želite uporabiti privzeto e-poštno sporočilo, kliknite Ponastavi privzeto sporočilo.

Določa, kdo lahko prenese datoteko s spletnega mesta Acrobat.com. Dostop lahko omejite samo na
prejemnike vašega e-poštnega sporočila ali pa dovolite neomejen dostop za vse, ki poznajo URL.

Kliknite, da določite drug datum ali ne postavite nobenega roka. Ko rok pregleda preteče, pregledovalci ne morejo objavljati
komentarjev.

Če rok pregleda poteče, medtem ko ima pregledovalec odprt dokument v programu Acrobat, lahko svoje komentarje objavi,
preden zapre dokument.

5. Kliknite Pošlji.

Acrobat ustvari kopijo datoteke za pregled v skupni rabi, imenovano [izvirno ime datoteke]_review.pdf v mapi, v kateri je izvirna datoteka, ki ste jo
izbrali za pregled.

Začetek pregleda na osnovi e-pošte
Pregled na osnovi e-poštnega sporočila začnete tako, da pošljete kopijo dokumenta PDF, ki ji boste sledili, kar omogoča preprosto spajanje
dokumentov, ki jih boste prejeli. (Polj obrazca v dokumentu PDF med pregledovanjem ni mogoče izpolnjevati.) Po inicializaciji pregleda v skupni
rabi lahko začnete tudi e-poštni pregled z isto datoteko PDF.

Začenjanje pregleda
Preden začnete pregled na osnovi e-pošte, preverite, ali je vaš program za e-pošto ali račun za spletno pošto konfiguriran za delo z Acrobatom.
(Oglejte si Izbira e-poštnega programa za preglede.)

1. Izberite Komentar > Pregled > Pošlji v pregled po e-pošti.

2. Če ste pozvani, vnesite informacije v pogovorno okno Nastavitev identitete.

3. Če dokument PDF še ni odprt, ga izberite in kliknite Naprej. Dokument, ki ga izberete, tako postane glavna datoteka. V to datoteko boste
spojili dokumente, ki jih boste prejeli od pregledovalcev.

4. Določite pregledovalce tako, da vnesete njihove e-poštne naslove. Med naslove vnesite podpičje ali pritisnite tipko Return. Kliknite Imenik,

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS53DFBF0D-427E-46d1-829C-BBAED285F67D.w.html#WS571A8F2F-B971-435c-9FD3-E6789CCAFFFC.w
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Opomba:

Da

Ne, odpri le to kopijo

Prekliči

da izberete e-poštne naslove iz imenika e-poštnega programa ali spletne pošte.

5. Po potrebi si predoglejte in uredite e-poštno povabilo, nato pa kliknite Pošlji povabilo.

Kopija dokumenta PDF se pregledovalcem pošlje kot priloga. Ko se ta priloga PDF odpre, se odprejo orodja za komentiranje in navodila.

Spajanje komentarjev
Ko prejmete komentarje pregledovalcev, jih lahko združite v glavni PDF.

1. Ko vam pregledovalec pošlje komentarje, odprite priloženo datoteko v programu za e-pošto. Če program za e-pošto ne najde izvirne
različice dokumenta PDF, jo morate poiskati.

Komentarje je mogoče posredovati pobudniku, če to niste vi. Komentarje najprej združite v vaši kopiji PDF-ja, nato pa jih pošljite
(oglejte si Pošiljanje komentarjev po e-pošti). Če ste komentarje že poslali, pobudnik prejme samo nove komentarje. Spojeni komentarji
obdržijo ime izvirnega avtorja.

2. Če ste pobudnik pregleda, se prikaže pogovorno okno Spoji komentarje. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Odpre glavno kopijo dokumenta PDF in vanjo spoji vse komentarje. Po spajanju komentarjev glavni PDF shranite.

Odpre pregledovalčevo kopijo dokumenta PDF s komentarji. Če izberete to možnost, lahko kljub temu spojite
dokumente, če izberete Komentarji > Spoji komentarje v glavni PDF.

Zapre pregledovalčev dokument PDF, ki vsebuje komentarje.

Komentarje, ki jih ne želite spojiti, lahko skrijete z menijem Prikaži na seznamu Komentarji. Shranite in znova odprite dokument PDF ter v
pogovornem oknu Spoji PDF izberite Da.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Skupna raba datotek s storitvijo Adobe SendNow
Skupna raba datotek po e-pošti
Nastavitve Adobejevih spletnih storitev
Nastavitve e-poštnega računa
Ustvarjanje Buzzwordovega dokumenta
Sodelovanje v srečanjih ConnectNow

Skupna raba datotek s storitvijo Adobe SendNow
Na spletno mesto Acrobat.com lahko naložite ali postavite v skupno rabo več vrst datotek, ne samo datoteke PDF.

1. Če želite odpreti podokno za skupno rabo, naredite nekaj od tega:

Izberite Datoteka > Pošlji datoteko.

Kliknite gumb E-pošta v orodni vrstici.

2. V pogovornem oknu za pošiljanje e-pošte kliknite Uporabi Adobe SendNow Online. Adobe SendNow se odpre v privzetem brskalniku.

Več informacij vam je na voljo v poglavju Uporaba programa Adobe SendNow.

Acrobat prenese datoteke v Adobejeve spletne storitve in prejemnikom pošlje e-poštno sporočilo s povezavo do datoteke v skupni rabi. Podobna
povezava se prikaže v potrditvenem e-poštnem sporočilu, ki ga prejmete.

Skupna raba datotek po e-pošti
V skupno rabo lahko postavite veliko vrst datotek, ne samo datoteke PDF.

1. Datoteko lahko po e-pošti pošljete na več načinov:

Izberite Datoteka > Pošlji datoteko.

Kliknite ikono E-pošta v orodni vrstici.

2. V pogovornem oknu Pošlji e-pošto izberite možnost in kliknite Nadaljuj.

Če želite uporabiti lastno programsko opremo za e-pošto, izberite možnost Uporabi privzeti program za e-pošto.

Če želite uporabiti sistem spletne pošte, na primer Gmail ali Yahoo, izberite možnost Uporabi spletno pošto.

Če se želite temu pogovornemu oknu v prihodnje izogniti, označite polje Zapomni si mojo izbiro.

3. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom na zaslonu.

Za dodajanje ali urejanje e-poštnih računov glejte Nastavitve e-poštnega računa.

Nastavitve Adobejevih spletnih storitev
Če želite spremeniti nastavitve računa Acrobat.com, odprite pogovorno okno Nastavitve in pod možnostjo Kategorije izberite Elektronske storitve.

E-poštni naslov (Adobe ID) Določa e-poštni naslov, ki je povezan z Adobejevim ID-jem.
Izpis Kliknite za izpis iz spletnega mesta Acrobat.com.
Upravljaj račun Kliknite, da si ogledate in upravljate nastavitve računa.
Spremeni geslo Kliknite, da počistite trenutno shranjeno geslo in določite novo.
Ko pošljem e-poštno povabilo iz Adobejevih spletnih storitev, mi pošlji kopijo sporočila Če je izbrana ta možnost, boste prejeli kopijo e-
poštnega povabila za preglede v skupni rabi in porazdelitev obrazcev.

Nastavitve e-poštnega računa
Če želite spremeniti ali dodati e-poštne račune, odprite pogovorno okno Nastavitve in v možnosti Kategorije izberite E-poštni računi. E-poštni
račun se uporablja v različnih potekih dela, kot je pošiljanje datoteke in pregled. Uporabljate lahko račun, nastavljen pri privzetem e-poštnem
odjemalcu, ali račune za spletno pošto, kot sta Gmail ali Yahoo! Mail.

Računi Seznam vseh e-poštnih računov.

http://helpx.adobe.com/acrobat-com/kb/using-sendnow.html
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Na vrh

Dodaj račun Izberite e-poštni račun, ki ga želite dodati. Za Gmail in Yahoo! vnesite svoj e-poštni naslov. Za druge račune morate vnesti dodatne
podrobnosti, na primer geslo in nastavitve za strežnik.
Uredi Uredi nastavitve za druge e-poštne račune.
Naredi za privzeto Kliknite, če želite uporabljati označeni račun kot privzeti.
Izbriši Kliknite, če želite izbrisati označeni račun.

Ustvarjanje Buzzwordovega dokumenta
Funkcija ustvarjanja Adobe Buzzwordovega dokumenta neposredno v Acrobatu v različicah Acrobat X in novejših ni na voljo. Če imate račun
Acrobat.com, lahko ustvarjate Buzzwordove dokumente in jih postavljate v skupno rabo. Za več informacij obiščite http://acrobat.com.

Sodelovanje v srečanjih ConnectNow
Funkcija prirejanja srečanja ConnectNow neposredno v Acrobatu v različicah Acrobat X in novejših ni na voljo. Če imate račun Acrobat.com, lahko
v skupno rabo postavite PDF-je in vaše namizje ter uporabljate druge funkcije sodelovanja v srečanjih ConnectNow. Za več informacij obiščite
http://acrobat.com.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Poišči nove komentarje

Pregled dokumenta PDF
Iskanje novih objavljenih komentarjev
Pošiljanje komentarjev po e-pošti
Objavljanje komentarjev drugih pregledovalcev
Ponovna pridružitev pregledu

Pregled dokumenta PDF
Ko prejmete e-poštno povabilo za pregled dokumenta PDF, to navadno vsebuje PDF kot prilogo ali naslov URL dokumenta. Nekatera povabila
lahko vsebujejo prilogo FDF (Forms Data Format). Ko jo odprete, datoteka FDF konfigurira vaše nastavitve pregleda in odpre dokument PDF v
programu Acrobat.

Dokumenti PDF v pregledu vsebujejo dodatne funkcije, kot so orodja za komentiranje in vrstica s sporočili dokumenta ter navodila. Z orodji za
komentiranje dodajte komentarje v PDF in jih pošljite. Komentarje lahko objavite v strežniku za komentarje, kjer si jih lahko ogledajo drugi, ali pa
jih kot e-poštno prilogo pošljete pobudniku pregleda.

Prejmete lahko PDF, ki ne vsebuje posebnih funkcij. V tem primeru lahko komentarje dodate z orodji na ploščah Pripombe in
Označevanje z risanjem v podoknu Komentar. Shranite PDF in ga pošljite nazaj. (Oglejte si pregled orodij Pripombe in Označevanje z risanjem.)

Če želite PDF pregledati pozneje, ga ponovno odprite v sledilniku. S tem zagotovite, da komentarje dodate sledeni kopiji PDF-ja in da jih pobudnik
prejme. Če komentarjev ne želite takoj poslati ali objaviti, dokument PDF shranite, preden ga zaprete, da ne bodo komentarji izgubljeni. Preden
pobudnik prejme vaše komentarje, bodo ti prikazani le v lokalni kopiji dokumenta PDF in drugim pregledovalcem ne bodo vidni. Video o osnovah
pregledovanja si lahko ogledate na naslovu www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_en

Če datoteko PDF pregledujete s programom Acrobat 9 ali starejšim oziroma programom Reader 9 ali starejšim, nekatere funkcije morda ne bodo
na voljo.

Pridružitev pregledu
1. V e-poštnem programu odprite dokument PDF tako, da kliknete naslov URL ali dvokliknete prilogo (PDF ali FDF).
2. Po potrebi storite nekaj od tega:

Prijavite se na spletno mesto Acrobat.com z Adobejevim ID-jem in geslom.
V pogovornem oknu Pregled v skupni rabi kliknite Vzpostavi povezavo.
V oknu Dobrodošli v pregledu v skupni rabi kliknite V redu. Okno prikazuje rok pregleda, udeležence, ali je kateri od pregledovalcev
ustvaril komentarje in mesto strežnika za komentarje.
Vnesite vaše ime, e-poštni naslov, ime podjetja in delovni naziv.

3. Datoteko shranite na mesto, ki ga hitro najdete, na primer na namizje.

4. Dokumentu PDF dodajajte komentarje z orodji iz podokna Komentiraj. Če želite izbrisati komentar, ga izberite in pritisnite tipko Delete.
(Brišete lahko le lastne komentarje.)

5. Po potrebi storite naslednje:
Če se prikaže obvestilo, da so na voljo novi komentarji drugih pregledovalcev, kliknite sporočilo. V dokumentu PDF bodo prikazani novi
komentarji.

Če želite ugotoviti, ali so na voljo novi komentarji drugih pregledovalcev, kliknite gumb Poišči nove komentarje .

6. Svoje komentarje oddate tako, da v vrstici s sporočili kliknite Objavi komentarje ali Pošlji komentarje začetniku pregleda.

Pri pošiljanju komentarjev bo dokument PDF, ki vsebuje vaše komentarje, poslan kot e-poštna priloga pobudniku pregleda. Če komentarje
objavite, se shranijo v strežnik za komentarje.

Možnosti v vrstici s sporočili dokumenta
Možnosti v vrstici s sporočili dokumenta so odvisne od tega, kako je pobudnik nastavil pregled in ali imate dostop do strežnika za komentarje.

Za informacije o različnih vrstah pregledov si oglejte Upravljani pregledi PDF-jev.

Acrobatu ukaže, naj sinhronizira komentarje v strežniku za komentarje in na lokalnem trdem disku. Če tega gumba ne
kliknete, Acrobat poišče nove komentarje vsakih 10 minut, če je dokument odprt, in vsako uro, če je dokument zaprt.

http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e80.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e7f.w
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e80.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e7f.w
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e80.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e7f.w
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e80.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7e7f.w
http://www.adobe.com/go/lrvid_014_acrx_si
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS53DFBF0D-427E-46d1-829C-BBAED285F67D.w.html
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Opomba:

Na vrh

Kopira komentarje iz odprtega dokumenta PDF v vašo kopijo. Ta možnost je na voljo le za dokumente PDF, ki jih prejmete od
pregledovalcev v pregledu na osnovi e-pošte.

Na voljo samo v pregledih, ki so v skupni rabi. Prenese nove komentarje v strežnik za komentarje. Ta gumb je onemogočen,
če je pregled končan.

Na voljo samo v pregledih, ki so v skupni rabi, ko je pregled končan. Shranite kopijo dokumenta s komentarji pregleda na
trdi disk.

Ustvari e-poštno sporočilo, naslovljeno na pobudnika pregleda, ki kot prilogo vsebuje dokument PDF s komentarji. Ta možnost
je vedno na voljo za pregledovalce v pregledih na osnovi e-pošte. Pojavi se v pregledih v skupni rabi, če se je pregledovalec odločil delati brez
povezave ali če je poskus povezave s strežnikom za komentarje spodletel.

Ikona, ki prikazuje stanje povezave strežnika za komentarje. Ikona se spremeni v ikono zadnjega uspelega poskusa , ikono zadnjega

neuspelega poskusa  ali ikono poskusa povezave . Če ikono kliknete, se pojavi meni z dodatnimi možnostmi: Sledenje pregledom odpre
sledilnik; Shrani kot arhivsko kopijo shrani kopijo PDF-ja, ki ni več povezana s pregledom; Delaj brez povezave vam omogoča delo v načinu brez
povezave, v katerem lahko dodajate komentarje, ne morete pa jih objaviti, dokler ne preklopite nazaj v način s povezavo. Če želite preiti v način
dela z vzpostavljeno povezavo, kliknite Znova vzpostavi povezavo s strežnikom.

Iskanje novih objavljenih komentarjev
Ko sodelujete pri pregledu v skupni rabi, Acrobat komentarje, objavljene na lokalnem trdem disku, sinhronizira s komentarji v strežniku. Acrobat
vas obvesti, ko so na voljo novi komentarji. Sinhronizacija se nadaljuje tudi potem, ko zaprete dokument, zato se bodo obvestila še prikazovala.

Sporočila na območju za obvestila vas obveščajo, da so se pregledu pridružili novi pregledovalci, da so na voljo posodobitve (več pregledov), da
so se spremenili roki in da poskus sinhronizacije ni uspel. Obvestijo vas tudi, ko se v sledilnik doda nova naročnina na objave. Spremenite lahko
pogostost pojavljanja sporočil in sinhronizacije komentarjev ter ročno sprožite postopek sinhroniziranja.

Če si želite ogledati nove komentarje v pregledu v skupni rabi, morate imeti dostop do mesta Acrobat.com ali morate vzpostaviti povezavo s
strežnikom, ko je najden strežnik komentarjev. Če te možnosti nimate, v sledilniku preverite stanje strežnika, da odkrijete vzrok težave.

Kliknite gumb Poišči nove komentarje v vrstici s sporočili dokumenta.

Pošiljanje komentarjev po e-pošti
Če dokument PDF pregledujete brez povezave ali zunaj požarnega zidu ali če se povezava s strežnikom za komentarje prekine, boste komentarje
morali poslati po e-pošti.

1. Izberite Datoteka > Pošlji datoteko.

2. V pogovornem oknu Pošlji e-pošto izberite Privzet e-poštni program ali Uporabi spletno pošto in v meniju Izberi izberite odjemalec spletne
pošte.

3. Kliknite Nadaljuj in sledite navodilom na zaslonu.

Če PDF presega omejitev velikosti 5 MB, vas Acrobat pozove, da komentarje pošljete v datoteki FDF (Forms Data Format).
Pobudnik lahko uvozi to manjšo datoteko. Če želite spremeniti omejitev, odprite pogovorno okno Nastavitve in izberite Pregledovanje.
Vnesite novo vrednost za možnost Pošlji komentarje kot FDF za datoteke, večje od [#] MB.

Objavljanje komentarjev drugih pregledovalcev
Ko sodelujete v pregledu, lahko prejemate komentarje drugih pregledovalcev. Če pregledovalec ne more dostopati do strežnika s komentarji, vam
lahko komentarje pošlje. Ali pa si predstavljajte, da ste za povratne informacije zaprosili osebe, ki najprej niso bile povabljene k pregledu. Ti
pregledovalci vam lahko vrnejo kopijo pregledanega PDF-ja z njihovimi komentarji. Ko postanete lastnik komentarjev, jih lahko delite z drugimi, ki
sodelujejo pri pregledu.

1. Odprite dokument PDF, ki vsebuje komentarje.

2. Naredite nekaj od tega:
Kliknite V redu, ko se pojavi vprašanje, ali želite objaviti komentarje tega pregledovalca. V dokumentu PDF bodo prikazani objavljeni
komentarji. V naslovni vrstici bo prikazano vaše ime, ime avtorja pa bo v komentarju prikazano za besedilom "V imenu".

Če želite skriti besedilo "V imenu", v pogovornem oknu Nastavitve pod Pregledovanje počistite možnost V komentarjih pokaži besedilo "V
imenu", ko uporabnik prevzame lastništvo komentarjev v pregledu v skupni rabi.

Kliknite Da, ko se pojavi vprašanje, ali želite spojiti komentarje, ali pa v sporočilni vrstici dokumenta kliknite Spoji komentarje in nato

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Na vrh

Pošlji komentarje. Če je treba, dodajte e-poštne naslove drugih pregledovalcev in kliknite Pošlji.
V programu Acrobat ali Reader odprite kopijo PDF-ja in izberite Komentar > Seznam komentarjev > Možnosti > Uvozi podatkovno
datoteko. Izberite datoteko s komentarji pregledovalcev. Če je treba, dodajte e-poštne naslove drugih pregledovalcev in kliknite Pošlji.

Objavljeni ali poslani bodo le novi ali urejeni komentarji.

Ponovna pridružitev pregledu
S sledilnikom znova odprite dokumente PDF v aktivnem pregledu. Sledilnik prikazuje samo PDF-je, ki ste jih shranili. Če PDF-ja niste shranili
prvič, ko ste ga odprli, ga ponovno odprite iz e-poštnega programa.

1. Naredite nekaj od tega:
V programu Acrobat izberite Komentiraj > Pregled > Sledenje pregledom.
V programu Reader izberite Pogled > Sledilnik.

2. V sledilniku dvokliknite dokument PDF.

3. Dodajanje novih komentarjev ali urejanje obstoječih. Če želite izbrisati komentar, ga izberite in pritisnite tipko Delete. (Brišete lahko le lastne
komentarje.)

Acrobat ob naslednji sinhronizaciji komentarjev odstrani izbrisane komentarje iz PDF-ja v spletu. Če izbrišete komentarje, ki ste jih prej
poslali v e-poštnem sporočilu, v dokumentu pobudnika ne bodo izbrisani.

4. Kliknite Objavi komentarje v vrstici s sporočili dokumenta.

Objavljeni ali poslani bodo le novi ali urejeni komentarji.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Dodajanje žiga v PDF

Na vrh

Žigosanje dokumenta
Ustvarjanje žiga po meri

Žigosanje dokumenta
Dokumentu PDF dodate žig podobno, kot žigosate papirni dokument. Izberete lahko katerega s seznama vnaprej določenih žigov ali ustvarite
lastnega. Dinamični žigi pridobijo informacije iz računalnika in iz plošče Identiteta v pogovornem oknu Nastavitve, zato lahko vsebujejo ime, datum
in uro.

Orodje žiga je na plošči Pripombe na voljo privzeto.

Kategorije orodja žiga
A. Dinamični žig B. Žig Podpišite tukaj C. Standardni poslovni žig D. Žig po meri

Za tečaje o ustvarjanju dinamičnih žigov si oglejte razdelek Skrivnosti dinamičnih žigov na
www.acrobatusers.com/tutorials/2007/02/dynamic_stamp_secrets.

Odpiranje palete žigov
 Izberite Komentarji > Pripombe > Žigi > Pokaži paleto žigov.

Uporaba žiga
1. Izberite žig tako, da storite nekaj od tega:

Kliknite orodje žigov. Izbran bo zadnji uporabljeni žig.

V meniju palete žigov izberite kategorijo in nato žig.

2. Kliknite stran dokumenta, na katero želite dati žig, ali povlecite pravokotnik, s katerim določite velikost in postavitev žiga.
3. Če v nastavitvah identitete še niste vnesli imena, se odpre pogovorno okno Nastavitev identitete.

Spreminjanje postavitve in videza žiga
 Z orodjem za izbiro ali ročnim orodjem naredite nekaj od tega:

Če želite žig premakniti, ga povlecite na drugo mesto.

Če želite spremeniti njegovo velikost, kliknite nanj in povlecite stransko ročico.

Če ga želite zasukati, kliknite nanj, postavite kazalec na ročico na vrhu žiga in jo povlecite, ko se prikaže ikona za sukanje žiga .

Če želite izbrisati žig, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Izbriši.

Če želite spremeniti prosojnost žiga ali barvo njegove pojavne opombe, ga kliknite z desno miškino in izberite Lastnosti. Na zavihku Videz
nastavite prosojnost ali barvo.

http://acrobatusers.com/tutorials/2007/02/dynamic_stamp_secrets


 

Na vrh

Premikanje žiga na seznam priljubljenih
1. Z orodjem za izbiro ali ročnim orodjem izberite oznako žiga na strani.
2. V oknu Pripombe kliknite orodje žiga in izberite Dodaj trenutni žig med priljubljene.

Ustvarjanje žiga po meri
Žige po meri lahko ustvarite v številnih oblikah datotek, na primer v datotekah PDF, JPEG, bitnih slikah, Adobe® Illustrator® (AI), Adobe®
Photoshop® (PSD) in datotekah programa Autodesk AutoCAD (DWT, DWG). V programu Reader ustvarjanje žiga po meri dovoli samo oblika
zapisa PDF.

Opomba: Če želite sliko dodati v PDF le enkrat, jo preprosto prilepite v dokument. Prilepljene slike imajo enake lastnosti kot drugi komentarji
žigov: vsaka vsebuje pojavno opombo in lastnosti, ki jih je mogoče urejati.

1. Izberite Komentarji > Pripombe > Žigi > Pokaži paleto žigov.
2. Kliknite Uvozi in izberite datoteko.
3. Če ima datoteka več strani, se pomaknite na želeno stran in kliknite V redu.
4. V meniju izberite kategorijo ali vnesite ime nove kategorije, poimenujte žig po meri in kliknite V redu.

Spreminjanje imena ali kategorije žiga po meri
1. Izberite Komentarji > Pripombe > Žigi > Pokaži paleto žigov.
2. Izberite kategorijo žigov, z desno miškino tipko kliknite žig in izberite Urejanje.
3. Uredite kategorijo ali ime žiga ali zamenjajte sliko in nato kliknite V redu.

Brisanje žiga po meri
Izbrišete lahko le žige po meri, ki ste jih ustvarili, vnaprej določenih žigov pa ne morete izbrisati. Ko žig izbrišete, je ta odstranjen iz menija orodja
žiga, datoteka z žigom pa ni izbrisana.

1. Izberite Komentarji > Pripombe > Žigi > Pokaži paleto žigov.
2. V meniju izberite kategorijo žigov, z desno miškino tipko kliknite žig po meri ter izberite Izbriši.

Brisanje kategorije žigov po meri
1. Izberite Komentiraj > Pripombe > Žigi > Žigi po meri > Upravljanje z žigi.
2. Izberite kategorijo, ki jo želite izbrisati, in kliknite Izbriši.

Opomba: Če izbrišete vse žige v kategoriji po meri, bo izbrisana tudi kategorija.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Poteki odobritve

Na vrh

Na vrh

O potekih odobritve
Udeležba v poteku odobritve

O potekih odobritve
Uporabniki programa Acrobat (samo tradicionalna kitajščina, poenostavljena kitajščina, japonščina in korejščina) lahko dokumente PDF pošiljajo kot
e-poštne priloge drugim v odobritev. Ko udeleženci odprejo zahtevo po odobritvi v Acrobat (vsi jeziki), lahko dokument PDF odobrijo tako, da mu
dodajo digitalni žig identitete. Nato lahko pošljejo dokumente PDF drugim odobriteljem ali jih vrnejo pobudniku in drugim ustreznim udeležencem.
Pobudnik lahko sledi napredku tako, da izbere obveščanje o odobrenih dokumentih PDF. Potek dela se konča, ko zadnji udeleženec doda končno
odobritev. Če dokument PDF ni odobren, je treba potek odobritve začeti znova.

Udeležba v poteku odobritve
Če ste prejeli povabilo k udeležbi pri poteku odobritve, e-poštno sporočilo vsebuje podrobna navodila za odobritev priloženega dokumenta PDF.
Ko dokument PDF odprete, se odpre okno Paleta žigov, na vrhu dokumenta PDF pa se prikaže vrstica s sporočili dokumenta. Če imate različico
programa Acrobat, starejšo od različice 7.0, se bo odprlo obvestilo, da prenesite najnovejšo različico programa Reader.

Za odobritev dokumenta lahko izberete kateri koli digitalni žig identitete v Paleti žigov. Digitalni žig identitete vsebuje informacije o identiteti, ki jih
navedete, kot so ime, naziv, organizacija in e-poštni naslov. Žig identitete lahko uporabite na mestu podpisa. Ko žig uporabite, postane del vsebine
strani dokumenta. V postopku odobritve lahko svoj žig izbrišete, po končanem postopku pa se žig zaklene. Žigov drugih udeležencev odobritve ne
morete premikati ali izbrisati.

Prav tako lahko zavrnete dokumente, ki ne ustrezajo vašim standardom.

Poleg dodajanja digitalnih žigov v dokumente PDF lahko dodajate tudi druge vrste komentarjev, npr. komentarje opomb, urejanje besedila, žige po
meri in datotečne priloge.

Odobritev dokumenta PDF
1. Odprite prilogo PDF v e-poštnem sporočilu s povabilom k odobritvi.

Opomba: Če žigu še niste dodali podatkov o identiteti, to storite sedaj v oknu, ki se odpre.
2. V Paleti žigov izberite žig. (Če želite videti vse žige, drsite po strani ali povlecite rob okna, da spremenite njegovo velikost.)
3. Kliknite v dokument, da uporabite svoj žig za odobritev.

Opomba: Če želite izbrisati digitalni žig identitete, ki ste ga uporabili, ga izberite in pritisnite Izbriši. Če v postopku odobritve izberete
Natisni, Shrani kopijo ali Pošlji po e-pošti, žiga ni mogoče izbrisati.

4. Naredite nekaj od tega:

Če želite dokument poslati naslednjemu odobritelju, kliknite gumb Odobri v vrstici s sporočili dokumenta. V pogovornem oknu Pošlji
naslednjemu odobritelju v polje prejemnika vnesite e-poštni naslov naslednjega odobritelja, po potrebi dodajte še naslove drugih
prejemnikov in kliknite Pošlji.

V vrstici s sporočili dokumenta kliknite gumb Končna odobritev, da zaključite postopek odobritve. V pogovornem oknu Dokončaj končno
odobritev v meniju Način končne odobritve določite, ali želite poslati obvestilo o odobritvi. Če obvestilo pošljete, morate v polje
prejemnika vnesti e-poštni naslov, po potrebi dodati še naslove drugih prejemnikov in klikniti Pošlji. Če ne želite poslati obvestila, kliknite
Dokončaj.

Če je izbrana možnost Obvesti pobudnika o stanju odobritve po e-pošti, se prikaže še drugo e-poštno obvestilo, naslovljeno na
pobudnika. Kliknite Pošlji, da obvestilo odpošljete.

5. Shranite datoteko PDF.
Pomembno: Če za pošiljanje dokumenta PDF uporabite gumb Pošlji po e-pošti  v orodni vrstici, dokument ni več v poteku dela, zato
prejemniku tega e-poštnega sporočila možnosti odobritve niso na voljo.

Zavrnitev dokumenta PDF
Če dokument PDF, ki ste ga prejeli v prošnji za odobritev, ne ustreza vašim zahtevam, uporabite možnosti v vrstici s sporočili dokumenta ter
dokument zavrnite in ga vrnite pobudniku. Če je dokument PDF zavrnjen, je treba potek odobritve začeti znova.

1. Odprite prilogo PDF v e-poštnem sporočilu s povabilom k odobritvi.
2. Kliknite gumb Zavrni v vrstici s sporočili dokumenta.
3. V pogovornem oknu Zavrni in pošlji obvestilo v polje prejemnika vnesite e-poštni naslov pobudnika. Če je izbrana možnost Obvesti



 

pobudnika o stanju odobritve, se pobudniku odobritve pošlje ločeno e-poštno sporočilo. Kliknite Pošlji.
4. V e-poštnem sporočilu, ki se prikaže, kliknite Pošlji.

Dodajanje ali spreminjanje podatkov o identiteti za digitalni žig
1. V meniju Žig na plošči Pripombe izberite Pokaži paleto žigov.
2. V paleti žigov izberite Žig digitalne identitete, z desno miškino tipko kliknite žig in izberite Urejanje identitete.
3. V pogovorno okno Nastavitev identitete vnesite ali uredite svoje ime, naziv, podjetje, oddelek in e-poštni naslov ter kliknite Dokončaj.

V pogovornem oknu Nastavitve pa lahko spremenite tudi informacije o identiteti. V razdelku Kategorije izberite Identiteta.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Uvoz in izvoz komentarjev

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Uvažanje komentarjev
Izvažanje komentarjev
Izvažanje komentarjev v Word (Windows)
Izvažanje komentarjev v AutoCAD (Acrobat Pro na sistemu Windows)

Uvažanje komentarjev
Opomba: V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Komentarje je mogoče uvoziti iz dokumenta PDF. Komentarje lahko uvažate tudi iz datoteke FDF (Forms Data Format) ali XFDF (datoteka FDF, ki
temelji na XML). Datotek FDF ali XFDF drugače ne morete odpreti.

1. V dokumentu, v katerega želite prejeti komentarje, v meniju Možnosti  na seznamu komentarjev izberite Uvozi podatkovno datoteko.
2. V meniju izberite Vse datoteke (*.*). Če poznate obliko zapisa komentarjev, ki jih želite uvoziti, jo izberite.
3. Dvokliknite ime dokumenta s komentarji.

Postavitev komentarjev bo enaka kot v dokumentu, iz katerega ste jih uvozili. Če komentarji niso postavljeni pravilno, se ta dokument PDF
razlikuje od izvirnega. Če na primer uvozite komentarje iz dokumenta, ki ima 10 strani, v dokument, ki ima dve strani, bodo prikazani le
komentarji s prvih dveh strani izvirnega dokumenta.

Izvažanje komentarjev
Opomba: V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Če dodajate komentarje v dokument PDF, ki ni del upravljanega pregleda, boste komentarje morali izvoziti in jih poslati drugemu oziroma boste
prejete komentarje morali uvoziti. (Dokumenti PDF v upravljanem pregledu vsebujejo posebne možnosti, ki omogočajo pošiljanje ali objavo
komentarjev, zato jih ni treba izvažati.)

Ko izvozite komentarje, ustvarite datoteko FDF (Forms Data Format), ki vsebuje samo komentarje. Zato so datoteke FDF navadno manjše od
datotek PDF. Komentarje lahko nato vi ali drugi pregledovalci uvozite iz datoteke FDF v izvirni dokument PDF.

Izvažanje komentarjev v podatkovno datoteko
1. V meniju z možnostmi  na seznamu komentarjev izberite Izvozi vse v podatkovno datoteko.
2. Poimenujte datoteko in v meniju izberite vrsto Datoteke FDF programa Acrobat (*.fdf) ali Datoteke XFDF programa Acrobat (*.xfdf).
3. Določite mesto shranjevanja datoteke in kliknite Shrani.

Izvažanje izbranih komentarjev
Opomba: Izvažanje izbranih komentarjev ni na voljo v programu Reader.

1. Na seznamu komentarjev izberite tiste, ki jih želite izvoziti.

2. V meniju z možnostmi  na seznamu komentarjev izberite Izvozi izbrano v podatkovno datoteko.
3. Poimenujte datoteko in v meniju izberite vrsto Datoteke FDF programa Acrobat (*.fdf) ali Datoteke XFDF programa Acrobat (*.xfdf).
4. Določite mesto shranjevanja datoteke in kliknite Shrani.

Izvažanje komentarjev v Word (Windows)
V nekaterih primerih pregledovalci dodajajo komentarje v dokument PDF, ki je nastal iz dokumenta programa Microsoft Word. Izvirni dokument
Word lahko pregledate tako, da te komentarje izvozite iz dokumenta PDF. Če je bilo v dokumentu PDF besedilo vstavljeno, prečrtano ali
zamenjano z orodji za urejanje besedila, lahko te popravke prenesete neposredno v izvirni dokument Word. Oblikovanje, dodano komentarjem
(npr. krepko besedilo), se v tem postopku izgubi in ga je v Wordov dokument treba dodati ročno.

Če želite pregledati Wordov dokument s komentarji, morate iz Wordovega dokumenta ustvariti označeni dokument PDF. Preden prenesete
urejanje besedila iz dokumenta PDF, odstranite odvečne besede ali informacije in jih nato spojite v en PDF (če imate komentarje več
pregledovalcev). Če nameravate komentarje uvoziti večkrat, pred uvozom naredite kopijo dokumenta Word, sicer komentarji morda ne bodo
pravilno uvoženi.



Na vrh

1. Naredite nekaj od tega:

V meniju z možnostmi  na seznamu komentarjev izberite Izvozi v Word.

V programu Word odprite izvirni dokument in izberite Komentarji Acrobat > Uvozi komentarje iz Acrobata. Za Word 2007 kliknite Acrobat
in nato izberite Acrobatovi komentarji > Uvozi komentarje iz Acrobata.

2. Preberite navodila in kliknite V redu.
3. V pogovornem oknu Uvozi komentarje iz Adobe Acrobata izberite datoteki PDF in Word, nato izberite med naslednjimi možnostmi in kliknite

Nadaljuj:
Vzemi komentarje iz te datoteke PDF Poiščite datoteko PDF s komentarji.

V to Wordovo datoteko postavi komentarje Poiščite Wordov dokument, v katerega želite uvoziti komentarje.

Vsi komentarji Uvozi vse komentarje.

Vsi komentarji s kljukicami Uvozi samo komentarje, označene s kljukicami.

Samo urejanje besedila: vstavki, izbrisi in zamenjave Uvozi samo tiste komentarje, ki ste jih dodali z ukazi za urejanje besedila na plošči
Pripombe.

V komentarjih uporabi filtre po meri Uvozi samo komentarje, ki jih izberete glede na avtorja, vrsto ali stanje.

Pred uvozom komentarjev vklopi sledenje spremembam Prikaže spremembe, narejene z uvoženimi komentarji v Wordu.

4. (Izbirno) Če ste uvozili urejanje besedila, kliknite Integriraj urejanja besedil v pogovornem oknu Uspešen uvoz, da boste lahko pregledali in
uporabili vsak popravek posebej. Za vsak popravek izberite nekaj od naslednjega:
Uporabi Uporabi spremembo v dokumentu in izbriše mehurček komentarja. Če je komentar na videz prazen, ga lahko integrirate, da vidite,
ali gre za presledek ali prelom odstavka.

Zavrzi Zavrne popravek in izbriše mehurček komentarja.

Naprej Preskoči na naslednji popravek besedila. Popravki besedila, ki jih preskočite oziroma ne integrirate, so v dokumentu Word prikazani
kot mehurčki.

Uporabi vse Preostanek Integrira vse preostale popravke besedila in izbriše mehurčke komentarjev.

Razveljavi zadnje Razveljavi zadnji popravek besedila in ročne spremembe.

5. Če želite izbrisati mehurčke komentarjev, ki so prikazani v dokumentu Word:

Z desno miškino tipko kliknite mehurček komentarja in izberite Izbriši komentar.

Izberite Komentarji Acrobat > Izbriši vse komentarje v dokumentu. Za Word 2007 in novejše različice je ta možnost na voljo na traku
Acrobat.

Izvažanje komentarjev v AutoCAD (Acrobat Pro na sistemu Windows)
Pregledovalci lahko dodajo komentarje dokumentu PDF, ki je bil ustvarjen iz risbe AutoCAD. Če dokument PDF ustvarite s programom AutoCAD
PDFMaker, lahko uvozite komentarje neposredno v risbo AutoCAD in si prihranite preklapljanje med programoma AutoCAD in Acrobat. Uvozite
lahko večino vrst komentarjev, vključno z oznakami za risanje, označevalnimi opombami, žigi in oznakami za urejanje besedila.

1. Shranite dokument PDF in tako zagotovite, da bodo zadnji dodani komentarji vključeni.
2. Naredite nekaj od tega:

V meniju z možnostmi  na seznamu komentarjev izberite Izvozi v AutoCAD, nato pa v pogovornem oknu Uvozi komentarje navedite
datoteki PDF in AutoCAD.

V programu AutoCAD izberite Oznake Acrobat > Uvozi komentarje iz Acrobata.

3. V pogovornem oknu Uvozi komentarje navedite dokument PDF, ki vsebuje komentarje, določite komentarje, ki bodo uvoženi, in kliknite
Nadaljuj. Če uvažate prilagojen nabor komentarjev, preverite, ali nabor vključuje le značilnosti, ki ste jih izbrali. V vsaki kategoriji morate
izbrati najmanj eno možnost.
Prikaži po pregledovalcu Uvozi komentarje posameznih pregledovalcev.

Prikaži po vrsti Uvozi komentarje glede na vrsto, na primer urejanje besedila ali komentarji opomb.

Prikaži po stanju Uvozi komentarje glede na stanje pregleda.

Prikaži po stanju kljukice Uvozi komentarje, potrjene s kljukico.

Vsi uvoženi komentarji so v plasti Oznake Adobe Acrobat prikazani kot prilagojeni predmeti, ki jih lahko uredite, filtrirate ali izbrišete.

4. Če želite spremeniti uvoženi komentar (spremeniti stanje, dodati kljukico ali spremeniti besedilo), z desno miškino tipko kliknite nanj, izberite
Komentarji Acrobat in nato izberite možnost.

Več tem pomoči
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Upravljanje komentarjev

Na vrh

Ogled komentarjev
Odgovarjanje na komentarje
Nastavitev stanja ali kljukice
Tiskanje povzetka komentarjev
Iskanje komentarja
Brisanje komentarjev
Preverjanje črkovanja vsega besedila v komentarjih

Ogled komentarjev
Seznam komentarjev prikazuje vse komentarje v dokumentu PDF in vsebuje orodno vrstico s pogostimi možnostmi, kot so razvrščanje, filtriranje in
druge možnosti za delo s komentarji.

Seznam komentarjev je v podoknu Komentar.

Odpiranje seznama komentarjev
1. Izberite Komentarji > Seznam komentarjev.

2. V meniju Možnosti  na vrhu seznama komentarjev naredite nekaj od tega:

Razširite ali strnite komentarje. V meniju z možnostmi Seznam komentarjev kliknite Razširi vse ali Strni vse. Če želite posamezne
komentarje razširiti ali strniti, kliknite znak plus ali minus ob komentarju.

Odsidrajte seznam komentarjev in ga prikažite v ločenem oknu.

Uvažanje in izvažanje komentarjev.

Ustvarite ali natisnite povzetek komentarjev.

Izvozite komentarje v Word ali AutoCAD.

Navedite nastavitve za komentiranje

Razvrščanje komentarjev
Komentarje na seznamu lahko razvrstite po avtorju, strani, vrsti, datumu, stanju kljukice ali stanju po osebi. V niti odgovorov bo razvrščen le prvi
komentar, odgovori pa bodo razvrščeni v kategorijo, kjer je prvo sporočilo v niti.

1. Izberite Komentarji > Seznam komentarjev.

2. Izberite možnost v meniju Razvrsti po  na seznamu komentarjev.
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Filtriranje komentarjev
Komentarje lahko skrijete ali prikažete po vrsti, pregledovalcu (avtorju), stanju ali stanju kljukice. Filtriranje vpliva na videz komentarjev v oknu
dokumenta in na seznamu komentarjev. Ko komentarje natisnete ali povzamete, lahko določite, ali bodo natisnjeni oziroma povzeti tudi skriti
komentarji. Ko skrijete komentar opombe, ki ima odgovore, bodo skriti tudi drugi odgovori v niti.

Opomba: Pri pregledu na osnovi e-pošte skriti komentarji ne bodo vključeni v komentarje, poslane pobudniku.

 V meniju Filtriraj komentarje  na seznamu komentarjev naredite nekaj od tega:

Če želite počistiti vse filtre, izberite Pokaži vse komentarje. Lahko pa uporabite Ctrl + 8 (Windows) ali Command + 8 (Mac OS).

Če želite skriti vse komentarje, izberite Skrij vse komentarje. Lahko pa uporabite Ctrl + Shift + 8 (Windows) ali Command + Shift + 8 (Mac
OS).

Če želite komentarje filtrirati, izberite kategorije, ki bodo prikazane. Če želite na primer prikazati samo komentarje označevalnih opomb, ki jih

niste potrdili za prikaz, izberite  > Vrsta > Označevalne opombe, da bodo prikazani samo komentarji opomb, in nato še > Obkljukano >
Neobkljukano, da bodo prikazani samo neobkljukani komentarji opomb.

Če želite odstraniti filter, izberite Vse za skrite kategorije. Če ste na primer filtrirali komentarje tako, da so prikazani samo komentarji

izbranega pregledovalca, izberite  > Pregledovalec > Vse.

Če želite odpreti vse pojavne opombe, z desno miškino tipko kliknite pripombo in izberite Odpri vsa pojavna okna. (na voljo samo, če je
seznam komentarjev zaprt)

Če želite zapreti vse pojavne opombe, z desno miškino tipko kliknite pripombo in izberite Minimiraj vsa pojavna okna. (na voljo samo, če je
seznam komentarjev zaprt)

Odgovarjanje na komentarje
Opomba: V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Odgovori na komentarje so še posebej koristni pri pregledovanjih v skupni rabi, kjer lahko udeleženci berejo komentarje drugih udeležencev.
Uporabijo jih lahko tudi pobudniki pregleda in z njimi pregledovalcem sporočajo, da so bili njihovi predlogi upoštevani. Ko eden ali več
pregledovalcev odgovori na komentar, se skupina odgovorov imenuje nit. Prva dva odgovora v niti se prikažeta v pojavni opombi. Na seznamu
komentarjev so prikazani vsi odgovori. Odgovori so zamaknjeni pod izvirnim komentarjem. Število odgovorov na komentar se prikaže, ko postavite
kazalec na komentar.

Odgovori so prikazani neposredno pod komentarjem, v pojavni opombi in na seznamu komentarjev.
A. Glava odgovora B. Meni Možnosti C. Možnost odgovarjanja na seznamu komentarjev

Odgovarjanje v pojavni opombi
1. Odprite pojavno opombo komentarja.
2. V meniju Možnosti izberite Odgovori.
3. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.

Odgovarjanje na seznamu komentarjev
1. Izberite komentar s seznama komentarjev.
2. V meniju Možnosti izberite Odgovori.
3. V polje, ki se prikaže, vnesite odgovor.

Brisanje odgovora
Če izbrišete komentar, ki vključuje odgovore, bo izbrisan le komentar. Vsi komentarji bodo ostali v PDF-ju, nit pa se bo ohranila. Prvi odgovor se
pretvori v komentar.
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 V pojavni opombi z desno miškino tipko kliknite odgovor in izberite Izbriši.

Nastavitev stanja ali kljukice
Opomba: V programu Reader so funkcije za komentiranje na voljo le v dokumentih PDF, v katerih je komentiranje omogočeno. Dokumenti PDF v
postopku pregleda navadno vključujejo pravice za komentiranje.
Stanja in kljukice so uporabni pri sledenju komentarjem, ki ste jih prebrali ali ki zahtevajo dodatno dejanje. V operacijskem sistemu Windows lahko
uporabite stanje ali kljukico za označevanje komentarjev, ki jih želite izvoziti v dokument Word. Z nastavitvijo stanja pregleda lahko pokažete ali
skrijete skupino komentarjev in obvestite udeležence pregleda, kako boste komentar uporabili. Ko nastavite stanje pregleda, prikaza ni mogoče
odstraniti s komentarja v seznamu komentarjev, tudi če spremenite stanje pregleda v Brez. Kljukice so namenjene osebni uporabi in niso
prikazane, ko dokument PDF odprejo drugi, razen če spremenite stanje komentarjev.

Nastavitev stanja
1. Na seznamu izberite komentar in ga kliknite z desno miškino tipko, da prikažete meni z možnostmi. Izberite možnost v meniju Nastavi stanje.

Stanje pregleda se prikaže v komentarju skupaj z imenom tistega, ki je to stanje nastavil. Če stanje pregleda nastavi še drugi pregledovalec,
sta na seznamu komentarjev prikazani imeni obeh pregledovalcev in stanj pregleda.

2. Če si želite ogledati zgodovino sprememb komentarja, z desno miškino tipko kliknite ikono opombe, oznako ali naslovno vrstico pojavne
opombe ter izberite Lastnosti. Kliknite jeziček Zgodovina pregleda.

Označevanje komentarjev s kljukico
 Na seznamu izberite komentar in kliknite potrditveno polje ob njem, da se prikaže ikona potrditvene oznake .

Tiskanje povzetka komentarjev
S povzemanjem komentarjev na priročen način dobite povzetek vseh komentarjev, povezanih z dokumentom PDF. Ko komentarje povzemate,
lahko ustvarite nov dokument PDF s komentarji in ga natisnete ali pa natisnete povzetek. Povzetek ni nikakor povezan z dokumentom PDF, iz
katerega izvirajo komentarji.

Možnosti postavitve strani povzetkov komentarjev
A. Dokument in komentarji s povezovalnimi črtami na eni strani B. Dokument in komentarji s povezovalnimi črtami na ločenih straneh C. Samo
komentarji D. Dokument in komentarji z zaporednimi številkami

Acrobat privzeto natisne dokumente PDF z vsemi vstavljenimi žigi. Za najboljši nadzor nad načinom tiskanja na seznamu komentarjev izberite 
 > Natisni s povzetkom komentarjev.

1. Filtrirajte komentarje, da bodo prikazani le tisti, ki jih želite imeti v povzetku. (Na seznamu komentarjev kliknite Filtriraj komentarje  in
izberite kategorije komentarjev, ki jih želite pokazati.)

2. Za najboljši nadzor nad tiskanjem komentarjev izberite  > Natisni s povzetkom komentarjev. Če želite ustvariti ločen PDF s komentarji,
izberite  > Ustvari povzetek komentarjev.

3. V pogovornem oknu Ustvari povzetek komentarjev naredite to:

Izberite postavitev dokumenta in komentarjev. Postavitev določa možnosti, ki bodo na voljo.

Izberite način razvrščanja komentarjev.

Določite obseg strani in izberite, ali želite vključiti tudi strani brez komentarjev.
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Izberite, ali naj povzetek vsebuje vse komentarje ali samo tiste, ki so trenutno prikazani.

4. Kliknite Ustvari povzetek komentarjev.

Iskanje komentarja
Komentar na seznamu komentarjev najdete po besedi ali besedni zvezi.

1. Če želite prikazati seznam komentarjev, izberite Komentar > Seznam komentarjev.
2. V polju Najdi navedite besedo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati.

Na seznamu komentarjev se prikažejo komentarji, ki izpolnjujejo pogoje iskanja; število komentarjev se prikaže v glavi plošče.

Brisanje komentarjev
V pregledu v skupni rabi ni mogoče izbrisati komentarjev drugih pregledovalcev ali zaklenjenih komentarjev.

Če želite izbrisati vse komentarje v PDF-ju, izberite Orodja > Zaščita > Odstrani skrite podatke, nato pa komentarje odstranite s pogovornim
oknom. Funkcija v Readerju ni na voljo.

Brisanje komentarja
 Naredite nekaj od tega:

Izberite komentar in pritisnite tipko Delete.

Na seznamu komentarjev izberite komentarje, ki jih želite izbrisati, in v meniju z možnostmi izberite Izbriši.

Opomba: Preden pritisnete tipko Delete, preverite, ali je komentar izbran.

Odklepanje komentarja
1. Z desno miškino tipko kliknite komentar in izberite Lastnosti.
2. Počistite izbor možnosti Zaklenjeno.

Preverjanje črkovanja vsega besedila v komentarjih
Črkovanje lahko preverite v besedilu, ki ste ga vnesli v komentarje opomb in v polja obrazca. Črkovanja v besedilu temeljnega dokumenta Adobe
PDF ne morete preveriti.

1. Izberite Urejanje > Preveri črkovanje > V komentarjih, poljih in besedilu, ki ga je mogoče urejati. Če je dokument PDF odprt v spletnem

brskalniku, poskrbite, da bo orodna vrstica Urejanje odprta, in kliknite gumb Preveri črkovanje .
2. Kliknite Začni.
3. Če želite spremeniti besedo, naredite nekaj od tega:

Uredite izbrano besedo. Če želite spremembo razveljaviti, kliknite Razveljavi urejanje. Če želite spremembo sprejeti, kliknite Spremeni.

Dvokliknite predlagani popravek.

Izberite predlagani popravek in kliknite Spremeni. Kliknite Spremeni vse, če želite zamenjati vse primere neprepoznane besede s
predlaganim popravkom.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Sledenje in upravljanje pregledov dokumenta PDF

Na vrh

Pregled sledilnika
Sledenje pregledanim dokumentom PDF
Shranjevanje dokumenta PDF s komentarji
Vabljenje dodatnih pregledovalcev
Dodajanje ali spreminjanje roka
Konec pregleda
Začetek pregleda v skupni rabi z istimi pregledovalci iz obstoječega pregleda
Pošiljanje sporočila
Posodobitev profila
Naročanje na spletne storitve novic
Nastavitve sledilnika pregleda

Pregled sledilnika
Sledilnik uporabite za upravljanje pregledov dokumentov in porazdeljenih obrazcev, ogledovanje stanje pregledov in strežnikov za obrazce in za
upravljanje naročnine za spletno oddajanje (znana kot viri RSS). Če želite sledilnik odpreti v programu Acrobat, izberite Komentar > Pregled >
Sledenje pregledom. Če želite sledilnik odpreti v programu Reader, izberite Pogled > Sledilnik. Video o sledenju pregledu v Acrobatu si lahko
ogledate na naslovu www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_en.

Sledilnik uporabite za upravljanje pregledov, obrazcev in naročnine za spletno oddajanje (viri RSS). Leva plošča vsebuje povezave do datotek za
pregled, sporočil stanja strežnika in virov RSS. Desna plošča prikazuje podrobnosti za elemente, izbrane na levi plošči.

Najnovejše posodobitve
Plošča Najnovejše posodobitve nudi povzetek najnovejših sprememb v pregledih v skupni rabi, datotekah obrazcev in strežnikih. Če nimate
aktivnih pregledov ali obrazcev, ta plošča nudi navodila in povezave za ustvarjanje upravljanjih pregledov ter za ustvarjanje in porazdelitev
obrazcev. V programi Acrobat lahko na plošči Najnovejše posodobitve tudi vklopite ali izklopite obvestila sledilnika, v programu Windows pa to
lahko naredite tudi v sistemski vrstici.

Pregledi
Sledilnik pokaže, kdo se je pridružil pregledu v skupni rabi in koliko komentarjev so objavili. V sledilniku se lahko ponovno pridružite pregledu in
udeležencem pošljete e-poštno sporočilo. Če ste pobudnik pregledov, lahko dodate ali spremenite roke, dodate pregledovalce, zaključite pregled in
začnete nov pregled z obstoječimi pregledovalci.

Leva stran sledilnika prikazuje vse dokumente PDF v upravljanih pregledih. Podokno z informacijami na desni strani navaja datum in čas, ko je bil
dokument PDF poslan, in seznam povabljenih pregledovalcev. Povezave do dokumentov PDF v skupni rabi vsebujejo dodatne informacije, kot sta
rok (če je nastavljen) in število komentarjev, ki jih je objavil posamezni pregledovalec. Če v sledilniku izbrišete povezavo, iz strežnika izbrišete
dokument PDF in vse komentarje ter trajno končate pregled.

Obrazci
S sledilnikom obrazcev upravljate obrazce, ki ste jih razposlali ali prejeli. Sledilnik omogoča ogled in urejanje mesta datoteke z odzivi in sledenje

http://www.adobe.com/go/lrvid_015_acrx_en
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uporabnikom, ki so se odzvali. Dodate lahko tudi več prejemnikov, vsem prejemnikom pošljete e-pošto in si ogledate odzive za obrazec. Za več
informacij si oglejte O sledilniku obrazcev.

Stanje strežnika
Stanje strežnika prikazuje stanje vseh strežnikov, ki se uporabljajo za preglede in porazdeljene obrazce. Ikona kljukice  ob imenu strežnika
pomeni, da je bil zadnji poskus sinhronizacije uspešen. Opozorilna ikona  pomeni, da je bil zadnji poskus sinhronizacije neuspešen. Opozorilna
ikona pomeni, da je povezava strežnika z omrežjem prekinjena, da ima strežnik težave pri zapisu podatkov na disk ali ima druge težave. Za
pomoč se obrnite na skrbnika omrežja.

RSS
Z uporabo sledilnika se lahko naročite na spletno vsebino, ki uporablja obliko zapisa RSS (Really Simple Syndication), kot so viri novic in glasbeni
kanali. Oblika RSS je združljiva z oblikama XML in RDF.

Opomba: Če se gumb RSS ne prikaže v sledilniku, v programu Acrobat odprite pogovorno okno Nastavitve izberite Sledilnik. V sledilniku izberite
Omogoči vire RSS in kliknite V redu. Nato sledilnik zaprite in ponovno odprite.

Sledenje pregledanim dokumentom PDF
1. V sledilniku razširite ustrezno mapo:

Pošlji Prikaže seznam dokumentov PDF v pregledih, ki ste jih začeli. (Ni na voljo v programu Reader.)

Pridruženi Vsebuje seznam dokumentov PDF v pregledih, ki ste jih prejeli. Dokumenti PDF bodo na tem seznamu prikazani šele, ko jih
odprete. Če odprete dokument PDF v e-poštni priponki in dokumenta ne shranite, je vnos izbrisan iz sledilnika, ko zaprete datoteko.

Opomba: Dokumenti PDF, ki so navedeni krepko, vsebujejo eno ali več od teh posodobitev: komentarje, ki jih še niste prebrali,
posodobitev roka pobudnika pregleda in pregledovalce, ki se še niso pridružili pregledu.

2. Izberite PDF.

Na desni se prikažejo podatki o pregledu izbranega dokumenta PDF. Pregledi v skupni rabi navedejo informacije o roku, pregledovalce, ki so
se pridružili pregledu in število komentarjev.

Shranjevanje dokumenta PDF s komentarji
Shranite lahko kopijo dokumenta PDF v pregledu z vsemi komentarji, ki so jih pregledovalci objavili ali ki ste jih uvozili (spojili).

Če je PDF v pregledu v skupni rabi, lahko shranite arhivsko kopijo. Kopija ne bo več povezana s pregledom v skupni rabi, zato lahko urejate
vsebino in komentarje v njej.

Če želite ustvariti kopijo dokumenta PDF v skupni rabi in jo razdeliti drugim, uporabite ukaz Shrani kot. V končni datoteki so vsi do tedaj
objavljeni komentarji. Lahko jo premikate, kopirate ali preimenujete, ne da bi vplivali na njeno povezavo s pregledom ali strežnikom s
komentarji.

 Če želite shraniti kopijo dokumenta PDF v pregledu z vsemi komentarji, ga odprite in storite nekaj od tega:

Za pregled v skupni rabi izberite Datoteka > Shrani kot arhivsko kopijo. Lahko pa kliknete gumb Stanje v sporočilni vrstici dokumenta in
izberete Shrani kot arhivsko kopijo.

Pri pregledu na osnovi e-pošte izberite Datoteka > Shrani kot, da shranite novo kopijo dokumenta. Zadnja shranjena različica je sedaj sledeni
dokument PDF. Starejša različica je arhivska kopija.

Vabljenje dodatnih pregledovalcev
Če ste pobudnik pregleda, lahko k pregledu povabite tudi druge. Če ste pregledovalec in želite k sodelovanju povabiti tudi druge ljudi, prosite
pobudnika pregleda, da jih povabi. Tako bo pobudnik pregleda obdržal pregled nad sodelujočimi in prejemal obvestila tudi o njihovih prejetih
komentarjih.

1. V sledilniku pod Poslano izberite dokument PDF in nato na desni kliknite Dodaj pregledovalce.
2. Navedite e-poštne naslove pregledovalcev, ki jih želite dodati. Če je treba, spremenite sporočilo, in ga pošljite.

Dodatni pregledovalci so prikazani z drugimi sodelujočimi v desnem podoknu sledilnika.

Dodajanje ali spreminjanje roka
Pobudnik pregleda lahko doda ali spremeni rok v obstoječem pregledu.

1. V sledilniku izberite dokumenti PDF in naredite nekaj od tega:

Če pregled nima roka, kliknite Dodaj rok.

Če pregled ima rok, kliknite Spremeni rok.
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2. Kliknite Rok pregleda, po potrebi spremenite rok in kliknite V redu.
3. Po potrebi spremenite e-poštne prejemnike, zadevo in sporočilo in kliknite Pošlji.

Konec pregleda
Pobudnik pregleda lahko konča obstoječi pregled. Ko je pregled končan, udeleženci ne morejo objavljati komentarjev v strežniku. Pozneje lahko
spremenite rok pregleda, če želite ponovno zagnati pregled.

 V sledilniku izberite dokument PDF in kliknite Končaj pregled.

Začetek pregleda v skupni rabi z istimi pregledovalci iz obstoječega pregleda
1. V sledilniku izberite dokument PDF in kliknite Začni nov pregled z istimi pregledovalci.
2. Sledite korakom za začetek pregleda v skupni rabi.

Pošiljanje sporočila
Med pregledom boste morda želeli stopiti v stik s pregledovalci ali jim poslati opomnik o bližajočem se roku.

1. V sledilniku izberite dokument PDF in kliknite Pošlji e-pošto vsem pregledovalcem.
2. Če je treba, v e-poštnem sporočilu spremenite polji Za in Zadeva, in kliknite Pošlji.

Posodobitev profila
V svojih komentarjih ste prikazani kot avtor z imenom, ki ste ga navedli, ko ste se pridružili pregledu, ali s sistemskim prijavnim imenom. Ime
avtorja in druge podatke v profilu lahko kadar koli spremenite. Posodobljeni profil bo prikazan le v novih komentarjih in ne bo vplival na obstoječe
komentarje.

Posodobitev profila pregleda
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Komentiranje.
2. Prekličite izbor Vedno uporabi prijavno ime za avtorjevo ime.
3. Na levem seznamu izberite Identiteta.
4. Uredite profil in zagotovite, da vsebuje e-poštni naslov, ki ga boste uporabljali za preglede. Kliknite V redu.

Posodobitev pregleda pri pregledu v skupni rabi
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Identiteta.
2. Uredite profil, preverite, ali vsebuje veljaven e-poštni naslov, in kliknite V redu.

Naročanje na spletne storitve novic
1. Kliknite gumb RSS na levi strani sledilnika.

Opomba: Če se gumb RSS ne prikaže v sledilniku, v programu Acrobat odprite pogovorno okno Nastavitve izberite Sledilnik. V sledilniku
izberite Omogoči vire RSS in kliknite V redu. Nato sledilnik zaprite in ponovno odprite.

2. Kliknite Naročnina na vir RSS in nato v polje za naslov URL vnesite spletni naslov.

Nastavitve sledilnika pregleda
Če želite določiti nastavitve za sledilnik, v pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Sledilnik.

Samodejno poišči nove komentarje in podatke obrazca Določa, kako pogosto se komentarji sinhronizirajo. Če želite onemogočiti samodejno
sinhronizacijo, drsnik pomaknite skrajno desno, dokler se ne prikaže vrednost Nikoli.
Prekini iskanje novih komentarjev in podatkov obrazca Določa, po kolikem času nedejavnosti pregleda ali obrazca se prekine iskanje novih
komentarjev ali podatkov obrazca.
Odstrani mesta strežnika po meri Če želite odstraniti profil strežnika, ga izberite na seznamu in kliknite Odstrani profil strežnika.
Obvestila Določa, kje se prikažejo obvestila sledilnika.
Omogoči vire RSS v sledilniku Ko je ta možnost izbrana, je na levi strani sledilnika prikazana kategorija RSS. Na vire RSS se lahko naročite iz
sledilnika.
Počisti vse shranjene poverilnice Kliknite, če želite odstraniti vse shranjene poverilnice, ki se uporabljajo za preglede v skupni rabi.
Več tem pomoči
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Shranjevanje in izvažanje dokumentov PDF
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Delo s storitvama SharePoint in Office 365
Ali Hanyaloglu in Donna Baker (14. oktober 2012)
videovadnica
Dostopajte do datotek v Microsoft SharePointu neposredno iz katerega koli pogovornega okna Odpri ali  Shrani v programu Acrobat XI.

Delo z datotekami v oblaku
Donna Baker za AcrobatUsers.com (14. oktober 2012)
videovadnica
Spoznajte, kako lahko PDF-je odprete ali shranite na Acrobat.com.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-work-with-sharepoint-and-office-365
http://acrobatusers.com/tutorials/how-to-work-with-files-in-the-cloud


Shranjevanje PDF-jev

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Shrani kot PDF
Obnavljanje zadnje shranjene različice
O funkciji samodejnega shranjevanja
Obnova izgubljenih sprememb
Zmanjšanje velikosti datoteke s shranjevanjem

Spremembe lahko shranite v dokument Adobe® PDF, v portfelj PDF v izvirnem dokumentu PDF ali v kopijo dokumenta PDF. Prav tako lahko
shranite posamezne dokumente PDF v druge oblike zapisa datoteke, vključno z besedilom, XML, HTML in Microsoft Word. Shranjevanje
dokumenta PDF v obliki besedila omogoča uporabo vsebine z bralnikom zaslona, lupo ali drugo pomožno tehnologijo.

Če nimate dostopa do izvornih datotek, s katerimi so bile ustvarjene datoteke Adobe PDF, lahko še vedno kopirate slike in besedilo iz dokumenta
PDF, da jih uporabite drugje. Dokument PDF lahko izvozite tudi v obliko zapisa, ki jo lahko znova uporabite, ali pa izvozite slike v PDF-ju v drugo
obliko zapisa.

Uporabniki programa Adobe Reader® lahko shranijo kopijo dokumenta PDF ali portfelj PDF, če je ustvarjalec dokumenta omogočil pravice za
uporabo. Če ima dokument določene dodatne ali omejene pravice za uporabo, so te opisane v vrstici s sporočili dokumenta pod področjem
orodnih vrstic.

Shrani kot PDF
S to metodo shranjujte dokumente PDF, vključno s portfelji PDF in PDF-ji, ki ste jim dodali komentarje, vnose v polja obrazcev in digitalne podpise.

Opomba: Shranjevanje elektronsko podpisane datoteke PDF razveljavi podpis.
 Naredite nekaj od tega:

Če želite shraniti spremembe v trenutnem dokumentu, izberite Datoteka > Shrani.

Če želite shraniti kopijo dokumenta PDF, izberite Datoteka > Shrani kot.

V programu Reader izberite Datoteka > Shrani kot > ali Datoteka > Shrani kot drugo > Besedilo.

Če želite shraniti kopijo portfelja PDF, izberite Datoteka > Shrani kot drugo > Portfelj PDF.

Če je dokument PDF odprt v spletnem brskalniku, meni Datoteka programa Adobe® Acrobat® XI ni na voljo. Dokument PDF shranite tako, da v
orodni vrstici programa Acrobat uporabite gumb Shrani kopijo.

Obnavljanje zadnje shranjene različice
 Izberite Datoteka > Povrni in kliknite Povrni.

O funkciji samodejnega shranjevanja
Funkcija samodejnega shranjevanja varuje pred izgubo dela v primeru izpada električnega toka s postopnim in rednim shranjevanjem sprememb
datoteke na določeno mesto. Izvirna datoteka se ne spreminja. Namesto tega Acrobat ustvari datoteko za samodejno shranjevanje sprememb, v
kateri so vse opravljene spremembe na odprti datoteki od zadnjega samodejnega shranjevanja. Količina novih informacij v datoteki za samodejno
shranjevanje je odvisna od tega, kako pogosto program Acrobat izvaja shranjevanje v datoteko za samodejno shranjevanje. Če interval
samodejnega shranjevanja nastavite na 15 minut, lahko v primeru težav izgubite zadnjih 14 minut dela. Pogosto samodejno shranjevanje ščiti
pred izgubo podatkov in je zlasti uporabno, če izvajate obsežne spremembe dokumenta, kot je dodajanje komentarjev.

Ko ponovno zaženete program Acrobat, lahko uporabite spremembe samodejnega shranjevanja na izvirnih datotekah. Ob zapiranju datoteko
shranite ročno ali se povrnite na nazadnje shranjeno različico datoteke, pri čemer se izbriše datoteka za samodejno shranjevanje.

Opomba: Če uporabljate pomožno tehnologijo, kot je bralnik zaslona, boste morda hoteli onemogočiti funkcijo samodejnega shranjevanja, ker bi
ob ponovnem nalaganju datoteke izgubili mesto, na katerem ste ostali pri branju.
Funkcija samodejnega shranjevanja ne deluje v naslednjih primerih:

Ko je spremenjena zaščita dokumenta. Dokument morate shraniti, če želite znova omogočiti samodejno shranjevanje sprememb.

Ko je dokument ustvarjen s funkcijo spletnega zajema ali je ekstrahiran iz večje datoteke PDF (Orodja > Strani > Ekstrahiraj). Dokument
morate shraniti, da omogočite samodejno shranjevanje sprememb.

Ko je dokument prikazan v spletnem brskalniku ali vključen v dokument, ki podpira OLE (povezavo in vdelavo predmetov). Dokument je
prikazan zunaj privzetega datotečnega sistema in ne more podpirati samodejnega shranjevanja.



 

Na vrh

Na vrh

Obnova izgubljenih sprememb
Za preprečevanje izgube sprememb po nepričakovani prekinitvi omogočite funkcijo samodejnega shranjevanja, kar je tudi privzeta nastavitev.

Nastavitev samodejnega shranjevanja
1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Dokumenti.
2. Izberite možnost Samodejno shrani spremembe dokumenta v začasno datoteko vsakih xx minut (1–99) in določite število minut.

Obnovite izgubljene spremembe po nepričakovani zaustavitvi
1. Zaženite Acrobat ali odprite datoteko, v kateri ste nazadnje delali.
2. Ob pozivu kliknite Da za odpiranje datoteke ali datotek za samodejno shranjevanje. Če je bilo odprtih več datotek, Acrobat odpre vse

datoteke.
3. Shranite datoteko ali datoteke z istimi imeni, kot jih imajo izvirne datoteke.

Zmanjšanje velikosti datoteke s shranjevanjem
Velikost datoteke PDF lahko včasih preprosto zmanjšate z ukazom Shrani kot drugo. Zmanjšanje velikosti datotek PDF izboljša učinkovitost – še
posebej pri spletnem odpiranju – brez spreminjanja videza.

Ukaz Zmanjšaj velikost datoteke ponovno vzorči in stisne slike, odstrani vdelane pisave, velikosti 14, in vdela podnabor pisav, ki so ostale vdelane.
Prav tako stisne strukturo dokumenta in počisti elemente, kot so neveljavni zaznamki. Če velikosti datoteke ni mogoče zmanjšati, ukaz nima
učinka.

Opomba: Zmanjševanje velikosti datoteke elektronsko podpisanega dokumenta odstrani podpis.
1. Odprite datoteko PDF ali v portfelju PDF izberite eno ali več datotek PDF.
2. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > PDF manjše velikosti.
3. Izberite združljivost različice, ki jo potrebujete.

Če ste prepričani, da vsi uporabniki uporabljajo program Acrobat XI ali Adobe Reader XI, lahko dodatno zmanjšate velikost datoteke tako, da
združljivost omejite na zadnjo različico.

Opomba: Če v programu Acrobat Pro izberete različico Acrobat 4.0 ali poznejšo in dokument vsebuje prosojnico, se le-ta izravna.
Opomba: Če v programu Acrobat Standard izberete različico Acrobat 4.0 ali poznejšo in dokument vsebuje prosojnico, pretvorba ne bo
uspešna.

4. (Izbirno) Če želite uporabiti enake nastavitve za več datotek, kliknite Uporabi za več in dodajte datoteke. Kliknite V redu in nato v
pogovornem oknu Izhodne možnosti določite mapo in nastavitve imena datoteke.
Opomba: Gumb Uporabi za več v portfeljih PDF ni na voljo.

Če želite v programu Acrobat Pro nadzorovati spremembe in kakovost izmenjave, uporabite optimizator dokumentov PDF, ki omogoča dodatne
možnosti.

Več tem pomoči
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Možnosti za obliko datoteke za izvoz datoteke PDF

Na vrh
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Možnosti za Adobe PDF (Acrobat Pro)
Nastavitve za pretvarjanje slik
Možnosti za Microsoft Word in RTF
Možnosti za HTML
Možnosti za preglednice
Možnosti PostScript ali Encapsulated PostScript (EPS)
Možnosti za besedilo in XML

Ko shranjujete dokument PDF v drugo obliko z ukazom Shrani kot, lahko za vsako obliko izberete različne pretvorbene nastavitve.

Če želite pri pretvorbi dokumentov PDF v dano obliko vsakič uporabiti iste nastavitve, jih izberite v pogovornem oknu Nastavitve. Na plošči
Pretvori iz PDF na seznamu izberite obliko zapisa datoteke in kliknite Uredi nastavitve. (Če želite uporabiti privzete možnosti, lahko kadar koli
kliknete gumb Privzeto.)

Možnosti za Adobe PDF (Acrobat Pro)
Dokumente PDF lahko znova shranite kot optimirane dokumente PDF, tako da uporabite nastavitve v pogovornem oknu Optimizator dokumentov
PDF. Optimizator dokumentov PDF omogoča spreminjanje različice združljivosti dokumenta PDF, tako da si ga je mogoče ogledati tudi s starejšimi
različicami programov Acrobat in Reader. Ko spremenite nastavitev združljivosti, novejše možnosti v dokumentu PDF ne bodo več na voljo. Če
želite razlago vseh nastavitev združljivosti, si oglejte Ravni združljivosti PDF-jev.

Nastavitve za pretvarjanje slik

Možnosti JPEG in JPEG2000
Če dokument PDF vsebuje zbirko slik, jih lahko posamezno izvozite kot datoteke JPEG, PNG ali TIFF tako, da izberete Orodja > Obdelava
dokumentov > Izvozi vse slike.

Ne pozabite, da je ta možnost na voljo glede na to, ali izvažate dokument v obliko JPEG ali JPEG2000.

Sivine/barva: Določa nastavitev stiskanja, ki uravnoteži velikost datoteke in kakovost slike. Manjša bo datoteka, slabša bo kakovost slike.
Velikost ploščice Razdeli stisnjeno sliko na ploščice dane velikosti. (Če višina in širina slika nista večkratnika dimenzij ploščice, se ob robovih
uporabijo delne ploščice.) Slikovni podatki se stiskajo za vsako ploščico posebej in jih lahko tudi raztegnete za vsako ploščico posebej.
Priporočena je privzeta vrednost 256. Ta možnost je na voljo le za obliko JPEG2000.
Oblika Določa, kako bo datoteka prikazana. Na voljo samo za obliko JPEG.

Osnovna črta (Standardna) Prikaže sliko, ko se v celoti prenese. Obliko JPEG prepozna večina spletnih brskalnikov.
Osnovna črta (Optimirana) Optimira kakovost slike in ustvari manjše datoteke, vendar ni na voljo v vseh spletnih brskalnikih.
Napredno (3-5 slik)  Najprej se prenese slika z nizko ločljivostjo, ki se med prenosom postopoma povečuje.

RGB/CMYK/Sivine Določa vrsto upravljanja barv, ki bo uporabljena za izhodno datoteko, in ali naj bo vdelan profil ICC.
Opomba: Če uporabljate ukaz Shrani kot ali Izvozi vse slike za dokument PDF, ki vsebuje slike oblike JPEG ali JPEG 2000, in vsebino izvozite v
obliko JPEG ali JPEG 2000, bo dobljena slika mogoče videti drugačna, ko jo odprete v programu Acrobat. To se lahko zgodi, če je barvni profil za
slike določen na nivoju strani in ni vdelan v podatke slike. V tem primeru Acrobat ne more prenesti profila z nivoja strani v nastalo shranjeno sliko.
Barvni prostor/ločljivost Določa barvni prostor in ločljivost izhodne datoteke. Določanje teh nastavitev lahko prepustite programu Acrobat. Če
želite barvno sliko shraniti v datoteko s sivinami, izberite Sivine.
Opomba: Višja ločljivost, na primer 2400 pik na palec (ppi), je primerna samo za majhne velikosti strani (do 6,826 palcev ali 173,380 milimetrov).

Možnosti PNG
Oblika PNG je uporabna za slike, ki jih želite objaviti na spletu.

Prepletanje Določa, ali je slika prepletena. Možnost Brez ustvari sliko, ki se v spletnem brskalniku prikaže šele potem, ko je v celoti prenesena.
Adam7 ustvari sliko, ki se v brskalniku najprej pokaže z nizko ločljivostjo, medtem ko brskalnik nalaga preostanek slike. Adam7 lahko na videz
skrajša čas prenosa in obiskovalcem spletne strani prej vrne odgovor, vendar je velikost datoteke zato večja.
Filtriranje Omogoča izbiranje algoritma filtriranja.

Brez Stisne slike brez filtriranja. Priporočeno za indeksirane barve in bitne slike.
Pod Optimira stiskanje slike z enakomernimi vodoravnimi vzorci oziroma prelivi.
Nad Optimira stiskanje slike z enakomernimi navpičnimi vzorci oziroma prelivi.
Povprečno Optimira stiskanje šibkega šuma tako, da izračuna povprečje vrednosti barv v sosednjih točkah.
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Paeth Optimira stiskanje šibkega šuma tako, da znova določi sosednje barvne vrednosti.
Prilagodljivo Uporabi algoritem za filtriranje – Pod, Nad, Povprečno ali Paeth – ki najbolje ustreza sliki. Izberite Prilagodljivo, če niste
prepričani, kateri filter potrebujete.

RGB/sivine Določa vrsto upravljanja barv, ki bo uporabljena za izhodno datoteko, in ali želite vdelati profil ICC.
Barvni prostor/ločljivost Določa barvni prostor in ločljivost izhodne datoteke. Določanje teh nastavitev lahko prepustite programu Acrobat. Če
želite barvno sliko shraniti v datoteko s sivinami, izberite Sivine.
Opomba: Višja ločljivost, na primer 2400 pik na palec, je primerna samo za majhne velikosti strani (do 6,826 palca ali 173,380 milimetra).

Možnosti TIFF
TIFF je prilagodljiva oblika zapisa bitne slike, ki jo podpirajo tako rekoč vsi programi za slikanje, urejanje slik in prelom strani. Ločljivost se določa
samodejno.

Enobarvno Določa obliko stisnjenih datotek. Privzeta oblika je CCITTG4, saj na splošno ustvari najmanjše datoteke. Tudi stiskanje ZIP ustvari
majhne datoteke.
Opomba: Nekateri programi ne morejo odpreti datotek TIFF, ki jih shranite s stiskanjem JPEG ali ZIP. V takih primerih priporočamo stiskanje
LZW.
RGB/CMYK/Sivine/Drugo Določa vrsto upravljanja barv za izhodno datoteko.
Barvni prostor/ločljivost Določa barvni prostor in ločljivost izhodne datoteke. Določanje teh nastavitev lahko prepustite programu Acrobat. Če
želite barvno sliko shraniti v datoteko s sivinami, izberite Sivine.
Opomba: Višja ločljivost, na primer 2400 pik na palec, je primerna samo za majhne velikosti strani (do 6,826 palca ali 173,380 milimetra).

Možnosti za Microsoft Word in RTF
PDF lahko izvozite v obliko programa Word (DOCX ali DOC) ali obliko obogatenega besedila (RTF). Na voljo so te možnosti.
Obdrži potek besedila Navaja, da mora biti potek besedila ohranjen.
Obdrži postavitev strani Navaja, da mora biti postavitev strani ohranjena.
Vključi komentarje V izhodno datoteko izvozi komentarje.
Vključi slike V izhodno datoteko izvozi slike.
Če je treba, zaženi optično prepoznavanje znakov Prepozna besedilo, če so v PDF-ju slike, ki vsebujejo besedilo.
Nastavi jezik Navaja nastavitev jezika za optično prepoznavanje znakov.

Možnosti za HTML
Ena stran HTML Določa, da se ob izvozu v obliko HTML ustvari ena stran HTML. Če želite dodati podokno za krmarjenje, omogočite naslednje:

Dodaj okvir za krmarjenje na osnovi naslovov

Dodaj okvir za krmarjenje na osnovi zaznamkov

Več strani HTML Določa, da se ob izvozu v obliko HTML ustvari več strani HTML Izberite enega od kriterijev za razdelitev dokumenta v več strani
HTML.

Razdeli po naslovih dokumenta

Razdeli po zaznamkih dokumenta

Vključi slike Navaja, ali naj se ob izvozu PDF-ja v HTML izvozijo tudi slike.
Zaznaj in odstrani glave ter noge Določa, ali je treba vsebino glave in noge v dokumentu PDF izbrisati in odstraniti iz datotek HTML.
Če je treba, zaženi optično prepoznavanje znakov Prepozna besedilo, če so v PDF-ju slike, ki vsebujejo besedilo.
Nastavi jezik Navaja nastavitev jezika za optično prepoznavanje znakov.

Možnosti za preglednice
Številske nastavitve Določa decimalne znake in ločila tisočic za številske podatke. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Zaznaj decimalne znake in ločila tisočic z nastavitvami območja

Obravnavaj naslednje kot decimalne znake in ločila tisočic. Vnesite ali izberite ločila v ustreznih poljih.

Če je treba, zaženi optično prepoznavanje znakov Prepozna besedilo, če so v PDF-ju slike, ki vsebujejo besedilo.
Nastavi jezik Navaja nastavitev jezika za optično prepoznavanje znakov.

Možnosti PostScript ali Encapsulated PostScript (EPS)
Dokument PDF lahko izvozite v PostScript® in ga uporabite v drugih programih za pripravo za tisk. Datoteke PostScript vključujejo vse komentarje
o strukturi dokumenta DSC (Document Structuring Conventions) in druge napredne informacije, ki jih ohrani Adobe Acrobat Distiller®. Iz
poljubnega dokumenta PDF lahko ustvarite tudi datoteko EPS, ki jo lahko postavite ali odprete v drugih programih. Te možnosti so na voljo glede



 

Na vrh

na to, ali pretvarjate dokument v obliko PostScript ali EPS.

Opomba: Če v programu Acrobat Pro ustvarjate datoteke EPS za ločevanje barv, morajo biti vse slike v barvnem prostoru CMYK.
Datoteka z opisom tiskalnika Datoteka z opisom tiskalnika PPD (PostScript Printer Description) vsebuje potrebne informacije za pravilen zapis
datotek PostScript za izbrano izhodno napravo. Možnost Od naprave neodvisno ustvari samo sestavljene datoteke PostScript ali EPS (brez
ločevanja barv). Možnost Acrobat se privzeto uporablja kot izhodišče in predloga za ustvarjanje vseh vrst datotek PostScript ter za izbrano
pretvorbo povrne privzete nastavitve. Adobe PDF 7.0 je združljiv z večino naprav. Ta možnost je na voljo samo za obliko zapisa PostScript (PS).
ASCII ali binarno Določanje oblike izhodnega zapisa slikovnih podatkov. Binarni zapis omogoča manjše datoteke, vendar ni uporaben za vse
namene.
PostScript Določanje stopnje združljivosti jezika PostScript. Če izhodna možnost podpira tretjo stopnjo jezika, jo izberite. Druga stopnja je
uporabna za datoteke EPS, ki jih želite postaviti na stran v kakem drugem programu in opraviti ločevanje barv v tem dokumentu. Drugo stopnjo
jezika uporabite za datoteke EPS, ki jih želite uvoziti v programe podjetja Microsoft.
Vstavitev pisav Navaja pisave, ki jih želite vključiti v PostScript. Vdelane pisave so vzete iz PDF-ja; sklicevane pisave so vzete iz računalnika, na
katerem se uporabljajo.
Vključi komentarje V končni datoteki PostScript ohrani videz komentarjev.
Pretvori TrueType v Type 1 V končni datoteki PostScript pretvori pisave TrueType v pisave Type 1.
Vključi predogled Navaja, ali se za končno datoteko EPS ustvari predogled TIFF. Ta možnost pri shranjevanju v obliko PostScript ni na voljo.
Obseg strani Določi strani, ki jih želite izvoziti. Ko dokument izvozite v obliko EPS, se vsaka stran obsega shrani v ločeno datoteko EPS.

Možnosti za besedilo in XML
Kodiranje Določanje binarnih vrednosti, ki temeljijo na mednarodnih standardih za predstavitev znakov besedila. UTF-8 je predstavitev znakov po
standardu Unicode, ki znake predstavlja z več 8-bitnimi bajti, UTF-16 pa znake predstavlja s 16-bitnimi bajti. ISO-Latin-1 je 8-bitna predstavitev
znakov, ki je nadmnožica ASCII. UCS-4 je kodiranje Universal Character Set v 4 oktetih. HTML/ASCII je 7-bitna predstavitev znakov, ki jo je
razvilo združenje ANSI.
Možnost Uporabi privzeto preslikovalno tabelo uporabi kodiranje znakov definirano za preslikovalne tabele, ki jih najdete v mapi Plug-
ins/SaveAsXML/MappingTables. Te tabele določajo mnoge lastnosti izpisa podatkov, vključno s privzetim kodiranjem znakov: UTF-8 (Shrani kot
XML ali HTML 4.0.1) in HTML/ASCII (Shrani kot HTML 3.2).

Generiraj zaznamke Generira povezave zaznamkov do vsebin dokumentov HTML ali XML. Postavi povezave na začetek izvoženih dokumentov
HTML oziroma XML.
Generiraj oznake za neoznačene datoteke Generira oznake za datoteke, ki še niso bile označene, kot so dokumenti PDF, ki jih je ustvaril
Acrobat 4.0 ali še starejša različica. Če te možnosti ne izberete, se neoznačene datoteke ne pretvorijo.
Opomba: Oznake se vstavijo samo kot del pretvorbe in se po pretvorbi zavržejo. To ni prava metoda za ustvarjanje označenih dokumentov PDF
iz starih datotek.
Generiraj slike Določa, kako se pretvorijo slike. Na pretvorjene slike se sklicujejo dokumenti HTML in XML.
Uporabi podmapo Določa, v katero mapo se shranijo generirane slike. Privzeta je mapa Images.
Uporabi predpono Določa predpono, ki se doda pred ime datoteke s sliko, če imate več različic iste slike. Imena datotek s slikami imajo obliko
imedatoteke_slika_#.
Oblika zapisa izhoda  Navaja končno obliko slik. Privzeta oblika je JPG.
Zmanjšaj ločljivost na Zmanjša slikovne datoteke na navedeno ločljivost. Če te možnosti ne izberete, se slikovne datoteke shranijo z isto
ločljivostjo kot izvorne datoteke. Ločljivost slikovnih datotek se nikdar ne poveča.
Več tem pomoči
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Izvoz dokumentov PDF v druge oblike datotek

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Izvoz dokumentov PDF
Pretvarjanje dokumentov PDF v Wordove dokumente, obogateno besedilo, dokumente PowerPoint ali druge oblike
Izvoz slik v drugačno obliko
Izvoz izbir v drugačno obliko

Izvoz dokumentov PDF
Dokumente PDF lahko izvozite ali pretvorite v različne oblike zapisa datotek in jih nato odprete ter uporabljate v drugih programih. Razpoložljive
oblike vključujejo besedilne in slikovne zapise. (Za celoten seznam možnosti pretvorb si oglejte poglavje Možnosti za obliko datoteke za izvoz
datoteke PDF). Če želite ustvariti dokument PDF, ki bo združljiv s starejšimi različicami programov Adobe Acrobat in Reader, lahko shranite
dokument v starejšo različico zapisa PDF. Oglejte si video Pretvarjanje skeniranih datotek PDF v druge oblike datotek.

Če shranite PDF v slikovni obliki, se vsaka stran shrani v ločeno datoteko.
Opomba: Portfeljev PDF ali dokumentov PDF znotraj njih ni mogoče izvažati v druge oblike zapisa datoteke.

Izvažanje enega dokumenta PDF
1. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > [Vrsta] > [različica] in izberite obliko zapisa datoteke.
2. Kliknite Nastavitve in nastavite možnosti za pretvorbo. (Če gumb Nastavitve ni na voljo, izbrana oblika zapisa nima možnosti.) Kliknite V

redu, da uveljavite nastavitve. Nastavitve pretvorb lahko uredite tudi v Nastavitvah možnosti Pretvori iz PDF.
Opomba: Te nastavitve za pretvorbe so shranjene ločeno od nastavitev, ki se uporabljajo pri ukazu Izvozi vse slike.

3. Kliknite Shrani, če želite izvoziti dokument PDF v izbrano obliko datoteke.

Privzeto se za izvorno ime datoteke uporabi z novo končnico, izvožena datoteka pa se shrani v isto mapo kot izvorna.

Pretvarjanje dokumentov PDF v Wordove dokumente, obogateno besedilo, dokumente
PowerPoint ali druge oblike
Z ukazom Shrani kot drugo pretvorite dokument PDF v obliko zapisa za program Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ali v datoteko obogatenega
besedila (RTF), standard za izmenjevanje vsebine med programi za urejanje besedila. Datoteka, ki jo dobite pri izvozu dokumenta PDF v Word,
PowerPoint ali RTF ni enaka izvorni datoteki, ki je nastala v avtorskem programu. Pri pretvorbi se nekateri podatki izgubijo.

Dokument PDF lahko izvozite v golo ali dostopno besedilo. Dostopno besedilo sledi nastavitvam branja, ki ste jih izbrali v nastavitvah plošče
Branje, ter v izpisu vključuje komentarje in polja obrazcev. Dostopno besedilo vključuje tudi nekatere elemente oblikovanja, kot so znaki za novo
vrstico. Namesto slik in risb se uporabi alternativno besedilo, definirano v oznakah dokumenta. Golo besedilo sledi strukturi besedila v dokumentu
in v pretvorbo ne vključi nobene slike, risbe ali drugih posebnih predmetov. Trdi vezaji se ohranijo, mehki vezaji pa se odstranijo.

PDF lahko izvozite tudi v Excelovo obliko preglednice.

1. Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > [Vrsta] > [različica] in izberite obliko zapisa datoteke.
2. Kliknite nastavitve, izberite želene možnosti, kliknite V redu in Shrani.

Dodatni viri
Za videoposnetke in tečaje o shranjevanju PDF-jev v druge oblike zapisa si oglejte te vire:

Izvoz PDF-jev v Excel: www.acrobatusers.com/tutorials/exporting-pdf-excel

Pretvarjanje datotek PDF v druge oblike zapisa datotek: www.adobe.com/go/lrvid_012_acrx_en

Pretvarjanje skeniranih datotek PDF v druge oblike zapisa datotek: www.adobe.com/go/lrvid_026_acrx_en

Shranjevanje PDF-jev s programomAcrobat JavaScript: www.acrobatusers.com/tutorials/how-save-pdf-acrobat-javascript

Možnosti pretvorbe
Možnosti pretvorbe lahko nastavite pred shranjevanjem datoteke. Privzeto se uporabijo možnosti pretvorbe, navedene pod možnostjo Nastavitve.

Izvoz slik v drugačno obliko
Poleg shranjevanja celih strani (vse besedilo, slike in vektorski predmeti na strani) v slikovno obliko z ukazom Datoteka > Shrani kot drugo lahko v

http://www.adobe.com/go/lrvid_012_acrx_en
http://acrobatusers.com/tutorials/exporting-pdf-excel
http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-x/converting-pdf-files-to-other-file-formats/
http://tv.adobe.com/watch/learn-acrobat-x/converting-scanned-pdf-files-to-other-file-formats/
http://acrobatusers.com/tutorials/how-save-pdf-acrobat-javascript


 

Na vrh

slikovno obliko izvozite tudi posamezne slike v dokumentu PDF.

Opomba: Izvažate lahko le bitne slike, ne pa tudi vektorskih predmetov.
1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Izvozi vse slike.
2. V pogovornem oknu Izvozi vse slike izberite obliko slikovnih datotek.

Privzeto se za ime izvožene slike uporabi ime izvorne datoteke.

3. Kliknite Nastavitve.
4. V pogovornem oknu Izvozi vse slike izberite nastavitve datotek, upravljanja barv in pretvorbe za to obliko datotek.
5. V polju Izključi slike, ki so manjše kot za izvoz izberite najmanjšo velikost slike. Izberite Brez omejitev, če želite izvoziti vse slike.
6. Kliknite V redu. V pogovornem oknu Izvozi vse slike kot kliknite Shrani ali V redu.

Izvoz izbir v drugačno obliko
Če želite v drugo obliko pretvoriti samo del datoteke PDF, vam ni treba pretvoriti celotne datoteke in nato ekstrahirati ustrezne vsebine. Izberete
lahko dele datoteke PDF in jih shranite v eni od podprtih oblik: DOCX, DOC, XSLX, RTF, XML, HTML ali CSV.

1. Z orodjem za izbiro označite vsebino, ki jo želite shraniti.
2. Z desno miškino tipko kliknite izbrano vsebino in izberite Izvozi izbiro kot.
3. Na seznamu Shrani kot vrsto izberite obliko in kliknite Shrani.

Več tem pomoči
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Ponovna uporaba vsebin PDF

Na vrh

Izbiranje in kopiranje besedila in slike
Pretvarjanje izbrane vsebine v druge oblike
Kopiranje slik
Izvoz predmetov v ločen PDF
Ustvarjanje posnetka strani

Izbiranje in kopiranje besedila in slike

Orodje za izbiro  vam omogoča izbiranje vodoravnega in navpičnega besedila ter stolpcev, slik, vektorskih predmetov in tabel v dokumentu PDF.
Orodje za izbiro  prepozna vrsto vsebine pod kazalcem in se samodejno prilagodi. Izbrano besedilo lahko v druge programe kopirate z ukazi
Kopiraj, Kopiraj z oblikovanjem, Izvozi izbiro kot in Prilepi. Ne pozabite:

Če besedila ne morete izbrati, je mogoče del slike. Če želite v programu Acrobatu besedilo v sliki izvoziti v besedilo, ki ga je mogoče izbrati,
kliknite Orodja > Prepoznaj besedilo > V tej datoteki.
Če za izbrano besedilo ukazi Izreži, Kopiraj, Kopiraj z oblikovanjem in Prilepi niso na voljo, je avtor dokumenta PDF morda nastavil omejitve
kopiranja besedila.
Če kopirano besedilo uporablja pisavo, ki ni nameščena v vašem sistemu, se bo pisava zamenjala s pisavo, ki bo čim bolj podobna
manjkajoči, oziroma s privzeto pisavo.

Besedilo označite tako, da miško povlečete od točke vstavljanja do končne točke (levo) ali pa povlečete diagonalno čez besedilo (desno).

Izbiranje besedila in slik
1. Kliknite orodje za izbiro  in se s kazalcem pomaknite nad prazen del strani.
2. Povlecite kazalec in narišite pravokotnik za izbiro dela strani.

Izbiranje stolpca besedila
1. Z orodjem za izbiranje  pomaknite kazalec proti stolpcu besedila. Ko se kazalec spremeni v navpično črto, prek katere je prikazan

pravokotnik, je orodje za izbiranje v načinu za izbiranje stolpcev.
Način za izbiranje stolpcev lahko uveljavite tako, da držite pritisnjeno tipko Alt, medtem ko povlečete pravokotnik čez stolpec besedila.

2. Povlecite po diagonali pravokotnika prek stolpca besedila. Če želite izbrati več kot en stolpec, povlecite od začetka besedila v prvem stolpcu
do konca besedila, ki ga želite izbrati.

Izbiranje vsega besedila na strani
1. Izberite Pogled > Prikaz strani > Pogled ene strani.
2. Naredite nekaj od tega:

Izberite Uredi > Izberi vse.

Štirikrat kliknite besedilo. Tako boste izbrali vse besedilo na strani ne glede na njeno postavitev.

Opomba: Če izberete drugačno postavitev strani, bo izbrano vse besedilo v dokumentu.

Kopiranje izbranega besedila
1. Z orodjem za izbiranje  izberite poljubno količino besedila na strani.
2. Kopiranje besedila:

Za kopiranje izbranega besedila v drug program izberite Uredi > Kopiraj.

Z desno miškino tipko kliknite izbrano besedilo in izberite Kopiraj.
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Z desno miškino tipko kliknite izbrano besedilo in nato izberite Kopiraj z oblikovanjem.

Kopirano besedilo lahko prilepite v komentarje in zaznamke ter tudi v dokumente, odprte v drugih programih.

Pretvarjanje izbrane vsebine v druge oblike
Izbrano vsebino lahko pretvorite v drugačne oblike, tako da jo izvozite. Tako lahko izberete vsebino in jo shranite kot Wordov dokument, Excelovo
preglednico ali datoteko vrednosti, ločenih z vejico.

1. Kliknite orodje za izbiro . Pritisnite tipko Ctrl (Windows) ali Command (Mac OS), da ustvarite pravokotno izbiro.
2. Pravokotnik povlecite čez vsebino, ki jo želite kopirati. Če izbirate besedilo v stolpcih, pritisnite tipko Alt.

Če želite izbrati tabele, ki so daljše od ene strani, pred izbiranjem tabele poskusite spremeniti prikaz v obliko Ena stran neprekinjeno.
(Pogled > Prikaz strani > Omogoči drsenje)

3. Z desno miškino tipko kliknite izbiro, izberite Izvozi izbiro kot in navedite ime datoteke.
4. Odvisno od vrste vsebine v polju Shrani kot vrsto izberite nekaj od tega:

Wordov dokument ali Word 97-2003 Vsebino shrani kot Wordovo datoteko.

Excelov delovni zvezek, preglednica XML ali CSV Vsebino shrani kot tabelo.

Obogateno besedilo ali HTML Vsebino shrani kot datoteko RTF ali HTML.
Če želite tabelo kopirati v datoteko RTF, povlecite izbrano tabelo v dokument, odprt v ciljnem programu.

PowerPoint Shrani vsebino v datoteko PowerPoint (.pptx).

Kopiranje slik
Uporabite orodje za izbiranje, če želite posamezne slike iz dokumenta PDF kopirati in prilepiti v odložišče, drug program ali datoteko.

Če zaradi prekrivanja besedila ne morete izbrati slike, odprite pogovorno okno Nastavitve in pod Kategorije izberite Splošno. Nato izberite Orodje
za izbiranje naj izbere slike pred besedilom.

1. Uporabite orodje za izbiranje  in naredite nekaj od tega:

Če želite izbrati celo sliko, kliknite sliko in okoli slike povlecite pravokotnik.

Če želite izbrati samo del slike, podržite kazalec nad sliko, da se pojavi križec  in pravokotnik povlecite okrog dela, ki ga želite izbrati.

Opomba: Če želite preklicati izbiro in začeti znova, kliknite zunaj slike.
2. Kopiranje slike:

Izberite Uredi > Kopiraj in nato Uredi > Prilepi, da sliko prilepite v dokument, odprt v drugem programu.

Z desno miškino tipko kliknite sliko in izberite, ali želite sliko kopirati v odložišče ali v novo datoteko.

Povlecite sliko v dokument, ki ga imate odprtega v drugem programu.

Izvoz predmetov v ločen PDF
Z orodjem za urejanje predmetov lahko predmete shranite v ločen PDF.

1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Uredi predmet.

2. Izberite predmet ali predmete.

3. Izbor kliknite z desno miškino tipko ter izberite Shrani izbiro kot.

4. V pogovornem oknu Shrani kot navedite mesto, kamor želite shraniti datoteko, vnesite ime zanjo in kliknite Shrani.

Ustvarjanje posnetka strani
Z orodjem za posnetke lahko kopirate vse izbrane vsebine (besedilo, sliko ali oboje) na odložišče oziroma v drug program. Besedilo in slike se
kopirajo v slikovni obliki.

Posnetek lahko ustvarite na dva načina: uporabite orodje za izbiro ali orodja za posnetke. Če uporabljate orodje za izbiro , narišite pravokotnik,
nato kliknite z desno miškino tipko in izberite možnost Naredi posnetek strani.

Če želite uporabiti orodje za posnetke zaslona, sledite naslednjim navodilom:

1. Izberite orodje posnetka  tako, da izberete Urejanje > Naredi posnetek.
2. Naredite nekaj od tega:

Kliknite na poljubno mesto na strani, da zajamete celotno vsebino, prikazano na zaslonu.



 

Povlecite pravokotnik okrog besedila ali slik oziroma kombinacije obojega.

Povlecite pravokotnik znotraj slike, če želite kopirati samo del slike.

Barve na izbranem področju se med izbiranjem za hip spremenijo. Ta izbira se samodejno kopira na odložišče, ko spustite miškino tipko.
Če imate dokument odprt v drugem programu, lahko izberete Uredi > Prilepi, če želite prilepiti kopirane vsebine neposredno v ta
dokument.

Če želite orodni vrstici Običajna orodja dodati orodje za posnetke, z desno miškino tipko kliknite orodno vrstico in izberite Uredi >
Naredi posnetek. Orodna vrstica Običajna orodja je levo od podoken Orodja, Komentar in Skupna raba. Glejte Orodne vrstice.

Vse slike iz dokumenta PDF lahko shranite. Glejte Izvoz slik v drugačno obliko. Ta funkcija ni na voljo v programu Reader.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Varnost
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Zaščita PDF-jev z gesli
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Zaščitite PDF-je z gesli in omejite tiskanje, urejanje ali kopiranje vsebine.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/protect-pdf-file-password-permissions/


Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih

 

Varnost delimo na dve področji: varnost programov (programske opreme) in varnost vsebine.

Varnost programov pomeni prilagajanje varnostnih funkcij za zaščito Acrobata in Readerja pred ranljivostmi, zlonamernimi napadi in drugimi
tveganje. Napredni uporabniki lahko program prilagodijo z uporabniškim vmesnikom. Skrbniki v podjetjih lahko tudi konfigurirajo register. Za več
podrobnosti si oglejte te članke.

Članki o varnosti programov
Zaščiten pogled za PDF-je (samo za Windows)

Varnost vsebine pomeni uporabo funkcij izdelka za zaščito celovitost vsebine PDF-jev. Te funkcije ščitijo PDF-je pred neželenim spreminjanje,
ohranjajo zaupnost občutljivih informacij, preprečujejo tiskanje PDF-jev in tako naprej. Za več podrobnosti si oglejte te članke.

Članki o varnosti vsebine
Povezana tema so digitalni podpisi, katerih namen je jamčiti za identiteto pošiljateljev in prejemnikov PDF-jev. Seznam tem, povezanih z digitalnimi
podpisi, si oglejte v razdelku Podpisi s potrdilom.
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Dodatne varnostne nastavitve za PDF-je

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Omogočanje izboljšane varnosti
Kako obiti omejitve izboljšane varnosti
Določanje prednostnih mest za zaupanja vredno vsebino
Meddomenski dostop

Dokumenti PDF so se iz statičnih strani razvili v kompleksne dokumente s funkcijami, kot so interaktivni obrazci, večpredstavnostna vsebina,
skriptno izvajanje in druge lastnosti. Zaradi teh funkcij so dokumenti PDF izpostavljeni zlonamernim skriptom ali dejanjem, ki lahko poškodujejo vaš
računalnik ali vam ukradejo podatke. Izboljšana zaščita vam pomaga zaščititi računalnik pred temi grožnjami z blokiranjem ali selektivnim
izbiranjem dejanj zaupanja vrednih mest in datotek.

Ko je izboljšana varnost omogočena in poskuša dokument PDF opraviti omejeno dejanje z nezaupanja vrednega mesta ali datoteke, prejmete
opozorilo. Vrsta opozorila je odvisna od dejanja in različice Acrobata ali Readerja. (Oglejte si razdelek Varnostna opozorila ob odpiranju PDF-jev.)

Tehnične podatke o izboljšani varnosti, ki so namenjeni predvsem skrbnikom, poiščite na naslovu www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.
Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.

Omogočanje izboljšane varnosti
Acrobat in Reader X, 9.3 in 8.2 imajo izboljšano varnost omogočeno privzeto. Adobe vam priporoča, da omogočite izboljšano varnost (če še ni
omogočena) in da obidete omejitve samo za vsebino, ki ji zaupate.

1. Izberite Nastavitve.
2. V območju Kategorije na levi izberite Varnost (izboljšana).
3. Izberite možnost Omogoči izboljšano varnost.
4. (Izbirno – samo za Windows) Če želite odpraviti težave v poteku dela, ki vključuje dostop iz različnih domen, ki ga ureja strežniška datoteka

s pravilnikom, izberite Dnevniška datoteka za več domen.

Kako obiti omejitve izboljšane varnosti
Ko je omogočena izboljšana varnost, so samo datoteke, mape in mesta, ki jim zaupate, izvzete iz omejitev izboljšane varnosti. Mesta in datoteke
lahko določite na različne načine, glede na dejanje, ki ga dokument PDF skuša opraviti.

Datoteke, mape in gostiteljske domene (korenski naslovi URL), ki jim zaupate, določite s funkcijo prednostnih mest v pogovornem oknu
Izboljšana varnost.

Konfigurirajte spletni dostop z upraviteljem zaupanja. (Oglejte si razdelek Dovoljevanje ali blokiranje internetnih povezav v PDF-jih.)

Pri potrjenih dokumentih PDF zaupajte certifikatu podpisnika za prednostne omrežne operacije, kot so omrežje, tiskanje, dostop do datotek.
(Glejte Nastavljanje stopnje zaupanja certifikata.)

Preverite meddomenski dostop s pomočjo pravilnika s strežnika. (Oglejte si dokument Meddomenska varnost na naslovu
www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.)

Določanje prednostnih mest za zaupanja vredno vsebino
Izboljšana varnost omogoča določanje mest za vsebino, ki ji zaupate. Ta prednostna mesta so lahko posamezne datoteke, mape ali gostiteljske
domene (korenski URL-ji). Vsebina, ki se nahaja na prednostnih mestih, je zaupanja vredna. Izboljšana varnost dokumentom PDF na primer
onemogoča nalaganje podatkov z neznanih spletnih strani. Če na seznam prednostnih mest dodate izvor podatkov (njihovo gostiteljsko domeno),
programa Acrobat in Reader dovolita nalaganje podatkov. Natančnejše podatke poiščite v dokumentu Izboljšana varnost na naslovu
www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.

1. Izberite Nastavitve > Varnost (izboljšana).
2. Izberite možnost Omogoči izboljšano varnost.
3. V razdelku Prednostna mesta navedite seznam mest in kliknite V redu.

Če želite zaupati mestom, ki so kot zaupanja vredna nastavljena že v Internet Explorerju, izberite Samodejno zaupaj mestom iz
varnostnih območij operacijskega sistema Windows.

Če želite dodati samo en ali dva PDF-ja iz določenega mesta, kliknite Dodaj datoteko.

Če želite ustvariti zaupanja vredno mapo za več PDF-jev, kliknite Dodaj pot mape ali Dodaj gostitelja.

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


 

Na vrh

Če želite dovoliti nalaganje podatkov s spletne strani, vnesite ime korenskega URL-ja. Vnesete lahko na primer www.adobe.com, ne pa
www.adobe.com/products. Če želite zaupati samo datotekam iz varnih povezav, izberite Samo varne povezave (https:).

Meddomenski dostop
Izboljšana varnost preprečuje dokumentu PDF iz ene gostiteljske domene, da bi komuniciral z drugo domeno. Tako se prepreči, da bi dokument
PDF prejel zlonamerne podatke z vira, ki mu ne zaupate. Ko dokument PDF skuša opraviti meddomenski dostop, programa Acrobat in Reader
samodejno poskusita naložiti datoteko pravilnika s te domene. Če se domena dokumenta, ki skuša dostopati do podatkov, nahaja v datoteki
pravilnika, je dostop do podatkov samodejno omogočen.

Za več podrobnosti si oglejte priročnik za varnost programov na www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.
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Zaščita PDF-jev z gesli

Na vrh

Opomba:

Geslo za odpiranje dokumenta

Geslo za dovoljenja

Opomba:

Na vrh

Opomba:

Zaščita z geslom ter omejevanje tiskanja, urejanja in kopiranja
Dodajanje gesla PDF-ju
Omejevanje urejanja PDF-ja
Omejevanje tiskanja, urejanja in kopiranja
Odstranjevanje zaščite z geslom

Zaščita z geslom ter omejevanje tiskanja, urejanja in kopiranja
Celoten seznam člankov o varnosti si lahko ogledate v razdelku Pregled varnosti v Acrobatu in vsebini PDF-jev.

Dostop do dokumenta PDF lahko omejite tako, da nastavite gesla in omejite določene funkcije, kot sta tiskanje in urejanje. Ne morete pa omejiti
shranjevanja kopij PDF-ja. Kopije imajo enake omejitve kot izvirni PDF. Na voljo sta dve vrsti gesel:

Geslo za odpiranje dokumenta (ki se imenuje tudi uporabniško geslo) zahteva, da uporabnik za odpiranje PDF-ja
vnese geslo.

Geslo za dovoljenja (ki se imenuje tudi glavno geslo) zahteva geslo za spreminjanje nastavitev dovoljenj. Z geslom za
dovoljenja lahko omejite tiskanje, urejanje in kopiranje vsebine v PDF-ju. Prejemniki ne potrebujejo gesla za odpiranje dokumenta v Readerju ali
Acrobatu. Potrebujejo pa geslo, če želijo spremeniti omejitve, ki ste jih nastavili.

Če je dokument PDF zavarovan z obema vrstama gesla, ga lahko odprete s katerim koli geslom. Vendar samo geslo za dovoljenja uporabnikom
omogoča spremembo omejenih funkcij. Zaradi povečane varnosti priporočamo nastavitev obeh vrst gesla.

Gesel ne morete dodajati podpisanemu ali potrjenemu dokumentu.

Dodajanje gesla PDF-ju
PDF-ju lahko dodate zaščito z geslom. Če želite uporabnik odpreti PDF, mora vnesti geslo.

1. Odprite PDF in izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Šifriraj z geslom. (Če plošča Zaščita ni prikazana, izberite Pogled > Orodja > Zaščita.)

Če želite zaščito uporabiti na portfelju PDF, ga najprej odprite, nato pa izberite Pogled > Portfelj > Naslovnica. Izberite Orodja > Zaščita >
Šifriraj > Šifriraj z geslom.

Če te možnosti niso na voljo, dokument ali portfelj PDF že ima varnostne nastavitve, je bil podpisan s potrdilom ali ustvarjen s
programom LiveCycle Designer ES.

2. Če prejmete poziv, kliknite Da za spremembo zaščite.

3. Izberite Zahtevaj geslo za odpiranje dokumenta, nato pa v ustrezno polje vnesite geslo. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla
oceni geslo in z barvnimi vzorci prikaže njegovo varnost.

Zaščita z geslom – nastavitve vam omogočajo, da nastavite geslo za odpiranje PDF-ja

4. V meniju Združljivost izberite različico Acrobata. Izberite različico Acrobata ali Readerja, ki je enaka ali starejša kot različica, ki jo ima
prejemnik. Izbrana možnost Združljivost določa vrsto uporabljanega šifriranja. Pomembno je, da izberete različico, ki je združljiva z različico
Acrobata ali Readerja, ki jo ima prejemnik. S programom Acrobat 7 na primer ni mogoče odpreti PDF-ja, ki je bil šifriran za Acrobat X in
novejšega.

http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WSbba457e6030d283f-5b649469138c0a5cc00-8000.html
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Šifriraj vso vsebino dokumenta

Šifriraj vso vsebino dokumenta, razen metapodatkov

Šifriraj le datotečne priloge

Na vrh

Opomba:

Na vrh

Možnosti nadzorujejo združljivost s prejšnjimi različicami in vrsto šifriranja

Možnost Acrobat 6.0 in novejši (PDF 1.5) šifrira dokument s 128-bitnim algoritmom RC4.
Možnost Acrobat 7.0 in novejši (PDF 1.6) šifrira dokument z algoritmom AES s 128-bitnim ključem.
Možnost Acrobat X in novejši (PDF 1.7) šifrira dokument s 256-bitnim algoritmom AES. Če želite na dokumentih, ustvarjenih v programih
Acrobat 8 in 9, uporabiti 256-bitno šifriranje AES, izberite možnost Acrobat X in novejši.

5. Izberite možnost šifriranja:

Šifrira dokument in njegove metapodatke. Če je ta možnost izbrana, iskalni mehanizmi ne morejo
dostopati do metapodatkov dokumenta.

Šifrira vsebino dokumenta, vendar še vedno dovoli, da iskalni mehanizmi dostopajo
do njegovih metapodatkov.

Zahteva geslo za odpiranje datotečnih prilog. Uporabniki lahko dokument odprejo brez gesla. To možnost
uporabite, če želite ustvariti varnostne ovojnice.

6. Kliknite V redu. Ob pozivu za potrditev gesla v polje ponovno vnesite ustrezno geslo in kliknite V redu.

Omejevanje urejanja PDF-ja
Uporabnikom lahko preprečite spreminjanje PDF-jev. Možnost Omeji urejanje uporabnikom preprečuje urejanje besedila, premikanje predmetov ali
dodajanje polj obrazca. Uporabniki lahko še vedno izpolnjujejo polja obrazca, podpisujejo dokument ali dodajajo komentarje.

1. Odprite PDF in izberite Orodja > Zaščita > Omeji urejanje. (Če plošča Zaščita ni prikazana, izberite Pogled > Orodja > Zaščita.)

Če želite omejiti urejanje portfelja PDF, najprej odprite njegovo naslovnico (Pogled > Portfelj > Naslovnica). Nato izberite Orodja > Zaščita >
Omeji urejanje.

Če te možnosti niso na voljo, dokument ali portfelj PDF že ima varnostne nastavitve, je bil podpisan s potrdilom ali ustvarjen s
programom LiveCycle Designer ES.

2. Vnesite geslo v ustrezno polje. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla oceni geslo in z barvnimi vzorci prikaže njegovo varnost.

Geslo za dovoljenja omeji urejanje

3. Kliknite V redu, nato pa shranite PDF, da uporabite omejitve.

Omejevanje tiskanja, urejanja in kopiranja
Uporabnikom lahko preprečite tiskanje, urejanje ali kopiranje vsebine v PDF-ju. Nastavite lahko omejitve, ki jih želite uporabiti v PDF-ju. Ta
dovoljenja lahko spremenite le, če poznate geslo za dovoljenja.

Illustrator, Photoshop in InDesign nimajo načinov samo pogleda. Če želi uporabnik PDF z omejitvami odpreti v teh programih, mora vnesti geslo za
dovoljenja.

1. Odprite PDF in izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Šifriraj z geslom. (Če plošča Zaščita ni prikazana, izberite Pogled > Orodja > Zaščita.)

Če želite omejitve dodati portfelju PDF, ga najprej odprite, nato pa izberite Pogled > Portfelj > Naslovnica. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj
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Opomba:

Brez

Nizka ločljivost (150 dpi)

Visoka ločljivost

Brez

Vstavljanje, brisanje in sukanje strani

Izpolnjevanje polj obrazca in podpisovanje obstoječih polj podpisa

Komentiranje, izpolnjevanje polj obrazca in podpisovanje obstoječih polj podpisa

Vse, razen ekstrahiranja strani

Omogoči kopiranje besedila, slik in druge vsebine

Omogoči dostop do besedila bralnikom zaslona za slabovidne

> Šifriraj z geslom.

Če te možnosti niso na voljo, dokument ali portfelj PDF že ima varnostne nastavitve, je bil podpisan s potrdilom ali ustvarjen s
programom LiveCycle Designer ES.

2. Če prejmete poziv, kliknite Da za spremembo zaščite.

3. Izberite Omeji urejanje in tiskanje dokumenta.

V vseh izdelkih Adobe veljajo omejitve, določene z geslom za dovoljenja. Ker nekateri izdelki drugih izdelovalcev morda ne podpirajo teh
nastavitev, se lahko prejemniki dokumenta izognejo nekaterim ali vsem nastavljenim omejitvam.

4. Vnesite geslo v ustrezno polje. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla oceni geslo in z barvnimi vzorci prikaže njegovo varnost.

Zaščita z geslom – nastavitve vam omogočajo, da omejite tiskanje, urejanje in kopiranje

5. V meniju Dovoljeno tiskanje lahko izberete, kaj lahko uporabnik natisne:

Preprečuje uporabnikom, da bi natisnili dokument.

Uporabnik lahko dokument natisne največ v ločljivosti 150 dpi. Tiskanje je lahko počasnejše, ker se vsaka stran
natisne kot bitna slika. Ta možnost je na voljo le, če je možnost Združljivost nastavljena na Acrobat 5 (PDF 1.4) ali novejše različice.

Uporabnikom dovoljuje tiskanje v kateri koli ločljivosti. Kakovostno vektorsko datoteko usmeri v PostScript in druge
tiskalnike, ki podpirajo napredne funkcije kakovostnega tiskanja.

6. V meniju Omogočene spremembe lahko izberete, kaj lahko uporabnik spremeni:

Preprečuje uporabnikom, da bi dokument spreminjali na načine, ki so navedeni v meniju Omogočene spremembe, na primer
izpolnjevanje polj obrazca in dodajanje komentarjev.

Uporabnikom omogoča, da vstavljajo, brišejo in sukajo strani ter ustvarjajo zaznamke in sličice. Ta
možnost je na voljo samo za visoko raven šifriranja (128-bitna RC4 ali AES).

Omogoča uporabnikom, da izpolnjujejo obrazce in dodajajo digitalne
podpise. Ta možnost jim ne omogoča, da dodajajo komentarje ali ustvarjajo polja obrazca. Ta možnost je na voljo samo za visoko raven
šifriranja (128-bitna RC4 ali AES).

Omogoča uporabnikom, da dodajajo komentarje in
digitalne podpise ter izpolnjujejo obrazce. Ta možnost jim ne omogoča, da premikajo predmete na strani ali ustvarjajo polja obrazca.

Omogoča uporabnikom, da urejajo dokument, ustvarjajo in izpolnjujejo polja obrazca ter dodajajo
komentarje in digitalne podpise.

7. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Omogoča uporabnikom, da izbirajo in kopirajo vsebino PDF-ja.

Omogoča slabovidnim uporabnikom, da berejo dokument z bralnikom
zaslona, ne omogoča pa jim kopiranja ali ekstrahiranja vsebine dokumenta. Ta možnost je na voljo samo za visoko raven šifriranja (128-
bitna RC4 ali AES).

8. V meniju Združljivost izberite različico Acrobata. Izberite različico Acrobata ali Readerja, ki je enaka ali starejša kot različica, ki jo ima
prejemnik. Izbrana možnost Združljivost določa vrsto uporabljanega šifriranja. Pomembno je, da izberete različico, ki je združljiva z različico
Acrobata ali Readerja, ki jo ima prejemnik. S programom Acrobat 7 na primer ni mogoče odpreti PDF-je, ki je bil šifriran za Acrobat X in
novejšega.
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Šifriraj vso vsebino dokumenta

Šifriraj vso vsebino dokumenta, razen metapodatkov

Šifriraj le datotečne priloge

Opomba:

Na vrh

Možnost Acrobat 6.0 in novejši (PDF 1.5) šifrira dokument s 128-bitnim algoritmom RC4.
Možnost Acrobat 7.0 in novejši (PDF 1.6) šifrira dokument z algoritmom AES s 128-bitnim ključem.
Možnost Acrobat X in novejši (PDF 1.7) šifrira dokument s 256-bitnim algoritmom AES. Če želite na dokumentih, ustvarjenih v programih
Acrobat 8 in 9, uporabiti 256-bitno šifriranje AES, izberite možnost Acrobat X in novejši.

9. Izberite, kaj želite šifrirati:

Šifrira dokument in njegove metapodatke. Če je ta možnost izbrana, iskalni mehanizmi ne morejo
dostopati do metapodatkov dokumenta.

Šifrira vsebino dokumenta, vendar še vedno dovoli, da iskalni mehanizmi dostopajo
do njegovih metapodatkov.

Zahteva geslo za odpiranje datotečnih prilog. Uporabniki lahko dokument odprejo brez gesla. To možnost
uporabite, če želite ustvariti varnostne ovojnice.

10. Kliknite V redu. Ob pozivu za potrditev gesla v polje ponovno vnesite ustrezno geslo in kliknite V redu.

Če pozabite geslo, ga ne morete pridobiti iz PDF-ja. Razmislite, ali želite shraniti varnostno kopijo dokumenta PDF, ki ni zaščitena z
geslom.

Odstranjevanje zaščite z geslom
Iz odprtega dokumenta PDF lahko odstranite varnost, če imate za to potrebna dovoljenja. Če je dokument PDF zavarovan z varnostnim pravilnikom
v strežniku, ga lahko spremenita samo avtor pravilnika ali skrbnik strežnika.

1. Odprite PDF, nato pa izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Odstrani zaščito.

2. Vaše možnosti se razlikujejo glede na vrsto varnosti gesla, pripetega dokumentu:
Če je imel dokument samo geslo za odpiranje dokumenta, kliknite V redu, da ga odstranite iz dokumenta.
Če je imel dokument geslo za dovoljenja, ga vnesite v polje Vnesi geslo in kliknite V redu. Za potrditev dejanja znova kliknite V redu.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
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http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/


Zaščiten pogled za PDF-je (samo za Windows)

Na vrh

Na vrh

Omogočanje ali onemogočanje zaščitenega načina
Obidi omejitve za zaščiten pogled

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Zaščiten pogled zagotavlja dodatno raven zaščite. Ko je omogočen zaščiten pogled, se PDF-ji prikažejo v omejenem okolju, ki se imenuje
peskovnik. Ta osamitev PDF-jev zmanjša tveganje kršitev varnosti v območjih izven peskovnika. Adobe toplo priporoča uporabo programa Acrobat
v zaščitenem pogledu, če vas skrbi varnost ali pogosto uporabljate dokumente PDF v internetu.

V Adobe Readerju se podobno omejeno okolje imenuje zaščiten način. Za informacije o Readerjevem zaščitenem načinu si oglejte pomoč za
Reader.

Ko je omogočen zaščiten pogled, je dovoljeno samo osnovno krmarjenje. Lahko na primer odprete PDF, se premikate po straneh in klikate
povezave. Zaščiten pogled lahko omogočite v PDF-ju, ki si ga ogledujete v samostojnem programu Acrobat ali spletnem brskalniku.

PDF v samostojnem programu Acrobat V zaščitenem načinu Acrobat za PDF-je, ki ne izhajajo iz zaupanje vrednega mesta, prikaže opozorilo.
Odločite se lahko, ali želite dokumentu zaupati.

Če zaupate dokumentu PDF in njegovemu viru, kliknite Omogoči vse funkcije. PDF se doda na seznam prednostnih mest in je od takrat naprej
zaupanja vreden.

Izveste lahko, ali je PDF v brskalniku odprt v zaščitenem pogledu. Z desno miškino tipko kliknite dokument v brskalniku in izberite možnost
Lastnosti dokumenta. Kliknite zavihek Napredno. Pri omogočenem zaščitenem pogledu velja stanje Zaščiten način: vklopljen.

Omogočanje ali onemogočanje zaščitenega načina
Za razliko od zaščitenega načina v programu Reader, je zaščiten pogled v programu Acrobat privzeto izklopljen.

1. Izberite Nastavitve.

2. V območju Kategorije na levi izberite Varnost (izboljšana).

3. Izberite možnost Omogoči izboljšano varnost.

4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Izklopljeno Onemogoči zaščiten pogled, če ste ga omogočili. Zaščiten pogled je privzeto izklopljen.

Datoteke iz potencialno nevarnih mest Omogoči zaščiten pogled in prikaže opozorilo za vse datoteke iz virov, ki niso zaupanja vredni.
Datoteke in mesta, ki ste jih dodali mestom s posebnimi pravicami v oknu Izboljšana varnost so izvzeta iz zaščitenega pogleda.

Vse datoteke Omogoči zaščiten pogled v vseh PDF-jih, ki ste jih odprli s samostojnem programu Acrobat ali brskalniku.

Obidi omejitve za zaščiten pogled
Izberite katerokoli od naslednjih možnosti:

Na plošči Izboljšana varnost v nastavitvah Varnost (izboljšana) izberite Izklopljeno.

Mestom s posebnimi pravicami v oknu Izboljšana varnost dodajte datoteke, mape in mesta. (Glejte Določanje prednostnih mest za zaupanja
vredno vsebino.)

Dodatni viri
Za več informacij o zaščitenem pogledu si oglejte naslednje vire:

Odpravljanje težav z zaščitenim pogledom: kb2.adob e.com/cps/901/cpsid_90161.html.

Priročnik za varnost programov: www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.

Več tem pomoči

http://kb2.adobe.com/cps/901/cpsid_90161.html
http://www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Varnostna opozorila ob odpiranju PDF-jev

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Kaj pomeni opozorilo?
Kaj je prava rešitev?
Ni gumba Možnosti, Dovoli ali Predvajaj?
Kdaj se prikažejo varnostna opozorila?

Včasih se ob odpiranju PDF-ja pojavi opozorilo. Ta so lahko različnih oblik (prikazane so spodaj).

Varnostna opozorila

Kaj pomeni opozorilo?
Opozorilo vas sprašuje, ali zaupate osebam, ki so vam poslale PDF, ali mestu, na katerem je PDF prikazan. Opozorilo se pojavi, ker lahko vsebina
PDF-ja škoduje računalniku. Opozorilo se na primer pojavi pri PDF-jih, ki lahko prenesejo ali zaženejo programe ali makre. To ne pomeni nujno,
da je dokument PDF škodljiv.

Kaj je prava rešitev?
Nekatere funkcije izdelkov zaupanje določijo na lastni plošči z nastavitvami. Upravitelj zaupanja na primer vsebuje možnosti za upravljanje
dostopov do URL-jev, zaupanje večpredstavnosti (podedovano) pa ima možnost za predvajanje vdelane večpredstavnosti. Funkcijam, na katere
vplivajo nastavitve povečane varnosti, lahko selektivno omogočite omejena dejanja in sicer na način, ki je opisan v poglavju Kako obiti omejitve
izboljšane varnosti.

Če želite odpreti nastavitve, izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).

Če poznate pošiljatelja in mu zaupate
Če zaupate PDF-ju ali podjetju ali posamezniku, ki ga je poslal, kliknite gumb Možnosti, Dovoli ali Predvajaj. (Gumbi so odvisni od opozorila.) Zdaj
si lahko ogledate PDF.

Če ne poznate pošiljatelja ali mu ne zaupate
Če ne zaupate PDF-ju ali ne veste, kdo ga je ustvaril ali od kje je prišel, ne kliknite gumba Možnosti, Dovoli ali Predvajaj. Acrobat in Adobe Reader
bosta še naprej blokirala sumljivo vsebino ali dejanja. Če želite skriti opozorilo, kliknite gumb Zapri ali Prekliči. Če kliknete blokirano vsebino, se
opozorilo pojavi znova.

Ni gumba Možnosti, Dovoli ali Predvajaj?
Če v opozorilu ni gumba Možnosti, Dovoli ali Predvajaj, je skrbnik to možnost onemogočil. Ne morete izbrati, ali želite vsebini zaupati ali dovoliti
njen prikaz. Če želite skriti opozorilo, kliknite gumb Zapri ali Prekliči. PDF si lahko ogledate, ne morete pa dostopati do blokirane vsebine. Za več
informacij se obrnite na skrbnika.

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.

Kdaj se prikažejo varnostna opozorila?
Varnostna opozorila se prikažejo v teh primerih:
Javanski skript na črnem seznamu Javanski skript je pogosto uporabljan računalniški jezik. Koda javanskega skripta je lahko ranljiva na napade,
z javanskim skriptom pa je mogoče odpirati spletna mesta. Adobe redno posodablja črn seznam z znanimi ranljivostmi javanskega skripta. Če



 

poskuša PDF dostopati do javanskega skripta na črnem seznamu, se na vrhu pojavi sporočilo v rumeni vrstici dokumenta.
Za skrbnike:

Če želite navodila za upravljanje izvajanja javanskega skripta, si oglejte članek Javanski skripti kot varnostna tveganja v PDF-jih

Za več informacij o sprožilcih opozoril JavaScript si oglejte tehnično opombo na naslovu go.adobe.com/kb/ts_cpsid_50432_en-us.

Za več informacij o JavaScriptih, ki so na črnem seznamu, si oglejte tehnično opombo na naslovu go.adobe.com/kb/ts_cpsid_50431_en-us.

Posodobitve varnostnih nastavitev Adobe zaradi varnosti redno distribuira certifikate. Ti prenosi pomagajo zagotavljati, da digitalno podpisani
dokumenti PDF iz zaupanja vrednih virov obdržijo zaupanja vreden status. Če ste prejeli posodobitev iz neznanega vira, pred nadaljevanjem
preverite, ali je bila poslana z znanega spletnega naslova. Posodobitve iz zaupanja nevrednih spletnih strani lahko ustvarijo ranljivosti v
računalniku.
Dostop do tokovnih predmetov (XObjects) Acrobat in Reader prikažeta opozorilo, ko poskusi datoteka PDF dostopati do zunanje vsebine, ki je
prepoznana kot tokovni predmet. URL lahko na primer kaže na zunanjo sliko. Tiho oddajanje podatkov lahko predstavlja varnostno tveganje, saj
Acrobat in Reader komunicirata z zunanjim virom.
Vstavljanje podatkov v dokumente PDF in obrazce Opozorilo se pojavi, ko poskuša vir, ki ni zaupanja vreden, dodati podatke v obrazec PDF.
Kljub temu, da takšne funkcije vstavljanja podatkov lahko poenostavijo poteke dela v vaši organizaciji, pa lahko v dokument PDF dodajo tudi
zlonamerne podatke.
Tiho tiskanje To je funkcija tiskanja v datoteko ali tiskalnik brez vašega potrdila. Takšno tiskanje lahko ogrozi varnost, saj lahko zlonamerna
datoteka prek tiskalnika tiho natisne več strani in po nepotrebnem potroši tiskalni material. Poleg tega lahko s tem, ko zasede tiskalnik, prepreči
tiskanje drugih dokumentov.
Za določitev dovoljenja za tiho tiskanje se obrnite na sistemskega skrbnika.

Spletne povezave Poleg vidnih spletnih povezav v dokumentu PDF lahko polja obrazca vsebujejo skrite javanske skripte, ki stran odprejo v
brskalniku ali pa tiho zahtevajo podatke iz interneta.
Pomembno: Acrobat in Reader X, 9.3 in 8.2 imajo izboljšano varnost omogočeno privzeto. Adobe vam priporoča, da omogočite izboljšano
varnost (če še ni omogočena) in da obidete omejitve samo za vsebino, ki ji zaupate.
Več tem pomoči
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Dovoljevanje ali blokiranje internetnih povezav v PDF-jih

 

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Klik na katero koli internetno povezavo predstavlja potencialno varnostno tveganje. Zlonamerna spletna mesta lahko prenesejo škodljivo vsebino
ali tiho zbirajo podatke. Če vas skrbijo taka tveganja, lahko Acrobat in Reader konfigurirate tako, da prikažeta opozorilo, ko se poskuša PDF
povezati z internetnim mestom.

Acrobatu in Readerju lahko dovolite, da vzpostavi stik z izbranimi spletnimi mesti tako, da njihove naslove (URL-je) dodate na seznam spletnih
mest v nastavitvah upravitelja zaupanja. Lahko pa dovolite vse naslove URL.

Opomba: Če so možnosti v pogovornem oknu Upravljanje internetnega dostopa zasenčene, izberite Nastavitev po meri. Če so možnosti še
vedno zasenčene, vaš program morda nadzira skrbnik, ki je nastavil takšne omejitve.

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).

2. V območju Kategorije na levi izberite Upravitelj zaupanja.

3. Če želite nastaviti privzeto vedenje ob dostopu do interneta iz PDF-jev, kliknite Spremeni nastavitve.

4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Če želite dovoliti dostop do vseh URL-jev, izberite Datotekam PDF dovoli dostop do vseh spletnih mest.

Če želite prepovedati dostop do vseh URL-jev, izberite Datotekam PDF blokiraj dostop do vseh spletnih mest.

Če želite dostop omejiti samo na navedene URL-je, izberite Nastavitev po meri.

Če želite dodati spletno mesto, vnesite njegov URL v polje z besedilom Ime gostitelja in kliknite Dovoli ali Blokiraj.

Če želite odstraniti URL, ki ga ne želite obiskovati več, izberite spletno mesto na seznamu in kliknite Izbriši.

Če želite navesti, kaj naj program naredi pri spletnih mestih, ki jih ni na vašem seznamu, izberite eno od teh možnosti: Vedno vprašaj,
Dovoli dostop ali Blokiraj dostop.

Za več podrobnosti si oglejte priročnik za varnost programov nawww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.

Opomba: Če odprete zaščiten PDF in prejmete poziv za omogočenje ali blokiranje naslova URL, izberite možnost Zapomni si moje dejanje za to
stran. Ta odgovor doda naslov URL na ta seznam.
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Removing sensitive content from PDFs

Note:
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Why remove sensitive content?
Find and remove hidden content
Redact (black out and remove) sensitive content (Acrobat Pro)
Search and remove text (Acrobat Pro)
Select a different language version for patterns (Acrobat Pro)
Change the look of redaction marks (Acrobat Pro)
Redaction codes (Acrobat Pro)

For a full list of articles about security, see Overview of security in Acrobat and PDF content.

Why remove sensitive content?
Before you distribute a PDF, you may want to examine the document for sensitive content or private information that can trace the document to
you. Such information can be hidden or not immediately apparent. For example, if you created the PDF, the document metadata normally lists your
name as the author. You may also want to remove content that can inadvertently change and modify the document’s appearance. JavaScript,
actions, and form fields are types of content that are subject to change.

Use the Remove Hidden Information feature to find and remove hidden content from a PDF. Use the Black Out & Remove Content tools to remove
sensitive images and text that are visible in a PDF.

Find and remove hidden content
Use the Remove Hidden Information feature to find and remove content from a document that you don’t want, such as hidden text, metadata,
comments, and attachments. When you remove items, additional items are automatically removed from the document. Items that are removed
include digital signatures, document information added by third-party plug-ins and applications, and special features that enable Adobe Reader
users to review, sign, and fill PDF documents.

To examine every PDF for hidden content before you close it or send it in email, specify that option in the Documents preferences using the
Preferences dialog box.

1. Choose Tools > Protection > Remove Hidden Information. (If you don’t see the Protection panel, choose View > Tools > Protection.)

If items are found, they are listed in the Remove Hidden Information panel with a selected check box beside each item.

2. Make sure that the check boxes are selected only for the items that you want to remove from the document. (See Remove Hidden
Information options.)

3. Click Remove to delete selected items from the file, and click OK.

4. Choose File > Save, and specify a filename and location. If you don’t want to overwrite the original file, save the file to a different name,
location, or both.

The selected content is permanently removed when you save the file. If you close the file without saving it, repeat this process, making sure to
save the file.

Remove Hidden Information options
Metadata

Metadata includes information about the document and its contents, such as the author’s name, keywords, and copyright information. To view
metadata, choose File > Properties.

File Attachments

Files of any format can be attached to the PDF as an attachment. To view attachments, choose View > Show/Hide > Navigation Panes >
Attachments.

Bookmarks

Bookmarks are links with representational text that open specific pages in the PDF. To view bookmarks, choose View > Show/Hide > Navigation
Panes > Bookmarks.

Comments And Markups

http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WSbba457e6030d283f-5b649469138c0a5cc00-8000.html
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This item includes all comments that were added to the PDF using the comment and markup tools, including files attached as comments. To view
comments, choose the Comments pane.

Form Fields

This item includes Form Fields (including Signature fields), and all Actions and calculations associated with form fields. If you remove this item, all
form fields are flattened and can no longer be filled out, edited, or signed.

Hidden Text

This item indicates text in the PDF that is either transparent, covered up by other content, or the same color as the background.

Hidden Layers

PDFs can contain multiple layers that can be shown or hidden. Removing hidden layers removes these layers from the PDF and flattens remaining
layers into a single layer. To view layers, choose View > Show/Hide > Navigation Panes > Layers.

Embedded Search Index

An embedded search index speeds up searches in the file. To determine if the PDF contains a search index, choose View > Tools > Document
Processing > Manage Embedded Index. Removing indexes decreases file size but increases search time for the PDF.

Deleted Or Cropped Content

PDFs sometimes retain content that has been removed and no longer visible, such as cropped or deleted pages, or deleted images.

Links, Actions And JavaScripts

This item includes web links, actions added by the Actions wizard, and JavaScripts throughout the document.

Overlapping Objects

This item includes objects that overlap one another. The objects can be images (composed of pixels), vector graphics (composed of paths),
gradients, or patterns.

Redact (black out and remove) sensitive content (Acrobat Pro)
Redaction is the process of permanently removing visible text and graphics from a document. You use the Black Out & Remove Content tools
(also called Redaction tools) to remove content. In place of the removed items, you can have redaction marks that appear as colored boxes, or
you can leave the area blank. You can specify custom text or redaction codes to appear over the redaction marks.

If you want to locate and remove specific words, characters, or phrases, use the Search & Remove Text tool  instead.

Text marked for redaction (left), and redacted (right)

1. Choose Tools > Protection > Mark for Redaction . (If you don’t see the Protection panel, choose View > Tools > Protection.)

2. (Optional) To set the appearance of redaction marks, click Redaction Properties. (See Change the look of redaction markers.)

3. Mark items you want to remove by doing any of the following:
Double-click to select a word or image.
Drag to select a line, block of text, object, or area.
Press Ctrl as you drag to select areas of a page in a scanned document.

To preview how your redaction marks appear, hold the pointer over the marked area.

4. To apply multiple code entries to a single redaction, right-click a redaction mark and select an option. For more information, see Apply code
entries to a redaction.

5. (Optional) To repeat a redaction mark, right-click it and choose Repeat Mark Across Pages. This feature is convenient if a particular header,
footer, or watermark appears in the same location on many pages.

6. When you have finished marking the items you want to redact, select Tools > Protection > Apply Redactions to remove the items, then click
OK.
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The items aren’t permanently removed from the document until you save it.

7. If you want to search for and remove hidden information in the document by using the Remove Hidden Information feature, click Yes in the
dialog box. Otherwise, click No.

8. Choose File > Save, and specify a filename and location. The suffix “_Redacted” is appended to the filename. If you don’t want to overwrite
the original file, save the file to a different name, location, or both.

Search and remove text (Acrobat Pro)
Use the Search & Remove Text tool to find and remove words or phrases in one or more PDFs that contain searchable text.

The Search & Remove Text tool doesn’t search secured (encrypted) PDFs.

1. Choose Tools > Protection, and select the Search & Remove Text tool . (If you don’t see the Protection panel, choose View > Tools >
Protection.)

2. Specify if you want to search the current PDF or all PDFs in another location.
3. Do one of the following:

To search for only one word or phrase, choose Single Word Or Phrase and type the word or phrase in the text field.
To search for multiple words, select Multiple Words Or Phrase, and then click Select Words. Type each word in the New Word Or
Phrase text field and click Add. You can also import a text file with the list of words or phrases to search for.
To search for a pattern (for example, phone numbers, credit card numbers, email addresses, social security numbers, or dates), click
Patterns. Choose one of the available patterns. You can change the language version of the patterns. (See Select a different language
version for patterns.)

4. Click Search & Remove Text.

5. In the search results, click the plus sign (+) next to the document name to see all occurrences of the word or phrase. Then, select the
occurrences you want to mark for redaction:

To select all occurrences in the list, click Check All.
To select individual occurrences, click the check box for each one you want to redact. Click the text next to a check box to view the
occurrence on the page.
To mark none of the occurrences, close the Search window or click New Search to start over.
To mark whole words or partial words (characters) for redaction, select the option under Redaction Mark Options. For partial words, click
Settings and specify the number and location of the characters for redaction. Character redaction is useful if you’re searching for a
pattern, like credit card numbers, and want to leave part of the number visible for identification purposes.

6. If you selected occurrences that you want to mark for redaction, click Mark Checked Results For Redaction.

The items you selected in the list are shown marked for redaction.

If you haven’t saved the file, you can select redaction marks in the document and press Delete to remove the redaction mark. The
redaction marks become permanent after you save the file.

7. To remove the marked items, click Tools > Protection > Apply Redactions, and then click OK.

The items aren’t permanently removed from the document until you save it.

8. If you want to search for and remove hidden information in the document by using the Remove Hidden Information feature, click Yes.
Otherwise, click No.

9. Choose File > Save, and specify a filename and location. If you don’t want to overwrite the original file, save the file to a different name,
location, or both.

Select a different language version for patterns (Acrobat Pro)
Localized patterns appear in the Search panel (Protection > Search & Remove Text).

1. Choose Edit > Preferences (Windows) or Acrobat > Preferences (Mac OS).

2. From the Categories on the left, select Documents.

3. In the Redaction area, choose a language from the Choose Localization For Search & Remove Text Patterns menu. Then click OK.
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Change the look of redaction marks (Acrobat Pro)
By default, thin red outlines appear around images and text you mark for redaction, and black boxes appear in place of redacted images and text.
You can set the default appearance of redaction marks before you mark items for redaction. You can also change the look of redaction marks
before you apply the redactions.

Set the default look of all marks

1. Click Tools > Protection > Redaction Properties. (If you don’t see the Protection panel, choose View > Tools > Protection.)

2. On the Appearance tab, select options you want to change, and then click OK:
Click the Redacted Area Fill Color icon and select a fill color from the color palette for the boxes that replace removed items. Choose No
Color to leave the redacted area blank.
Select Use Overlay Text if you want to select the custom text or redaction code options. Select the font, size, and text alignment.
Select Custom Text, and type the text you want to appear in the redacted area.
Select Redaction Code, and then either select a code within an existing set, or click Edit to define a new code set or a new code. (See
Create redaction codes and code sets.)
In the Redaction Mark Appearance area, click the Outline Color icon or Fill Color icon or both. Select a color from the color palette for
the images and text you mark for redaction. Move the slider to adjust the opacity of the color. Choose No Color to leave the selected
area blank.

Properties for redaction text (Acrobat Pro)
Displays text you type into the Custom Text option over the redaction mark.

Displays custom text in the selected font.

Displays custom text in the selected point size.

Resizes custom text to fit within the redacted area. When selected, this option overrides the Font Size
setting for the overlay text.

Displays custom text in the selected color, which you can change by clicking the color swatch.

Fills the redacted area with as many instances of the custom text as needed, without changing the font size. For example, if
you specify the letter x or a hyphen (-) as the custom text, these characters are repeated throughout the redacted area.

Aligns text to the left, right, or center.

Redaction codes (Acrobat Pro)
Acrobat uses overlay text to overprint areas selected for redaction. One example of overlay text is a redaction code, which consists of one or more
code entries from a code set. Acrobat includes the U.S. FOIA and U.S. Privacy Act code sets that you can use. You can use either codes or
custom text to create overlay text. The difference is that redaction codes are text entries that you can save, export, and import. One code set can
contain multiple codes.

Codes don’t save the current attributes for overlay text as part of the code definition, such as colors, font characteristics, and repetition or
size of text. Codes only make the overlay text itself reusable in future sessions and by other users with whom you share code sets. You set other
attributes for the code in the Redaction Tool Properties dialog box.

Create redaction codes and code sets

1. Click Tools > Protection > Redaction Properties . (If you don’t see the Protection panel, choose View > Tools > Protection.)

2. Select Use Overlay Text.
3. Select Redaction Code.

To add multiple code entries to a redaction code, select an entry from the Code Entries list and click Add Selected Entry. Repeat as
desired. Select Remove Selected Entry to delete a code entry.
Click Edit Codes to make additional changes.

4. In the Redaction Code Editor dialog box, click Add Set.

5. (Optional) Type a new name for the set in the text field below the list of code sets, and then click Rename Set.

6. Click Add Code, and type the text that you want to appear as overlay text in the text field below the list of code entries, and then click
Rename Code.

7. Repeat the previous step to add another code entry to that code set, or repeat the previous three steps to create additional code sets and

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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codes.

Edit redaction codes and code sets (Acrobat Pro)

1. Click Tools > Protection > Redaction Properties . (If you don’t see the Protection panel, choose View > Tools > Protection.)

2. Select Use Overlay Text, and then select Redaction Code.

3. Select a Code Set from the list on the left, and click Edit Codes.

4. In the Redaction Code Editor dialog box, do any of the following:

To remove a code set and all of the code entries within it, select the Code Set and click Remove Set.
To export a code set to a separate XML file that you can reuse in other PDFs or share with others, select the code set. Then click Export
Set, specify a filename and location, and click Save.
To import a previously saved code set, click Import Set, locate and select that file, and click Open.
To rename a Code Set, type a new name in the box below the list and click Rename Set.

5. With the Code Set selected, select the code entry that you want to edit, and do one of the following:

To remove a code entry, click Remove Code.
To rename a code entry, type a new name in the box below the list and click Rename Code.

Apply multiple code entries to a single redaction

1. Right-click the redaction marker. Choose a Code Set or code entry from the list at the bottom of the context menu.

2. Select a Code Set from the list at the bottom of the context menu, and then select a code entry from the drop-down menu. A check mark
appears next to the code entry when the code is applied.

3. Repeat the previous step to add another code entry to the redaction.

Hold your pointer over the redaction mark to see the code entries, each one separated by a comma.

To apply the same code to multiple redactions, set the Redaction Properties before you mark the content. In the Protection panel, click
Redaction Properties. Select Use Overlay Text, then select Redaction Code. Select a Code Set and a code entry, then click Add Selected
Entry.

Adobe also recommends
Searching PDFs
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Priloge kot varnostna tveganja v Readerju in Acrobatu

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Ročno dodajanje vrste datotek na črn ali bel seznam
Ponastavljanje (obnavljanje) dovoljenj za priloge
Dovoljevanje prilogam, da zaženejo programe

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Priloge predstavljajo potencialno varnostno tveganje, saj imajo lahko zlonamerno vsebino, odprejo druge nevarne datoteke ali zaženejo programe.
Acrobat in Reader vam vedno dovolita odpiranje in shranjevanje datotečnih prilog PDF in FDF. Acrobat in Reader prepoznate nekatere datoteke,
na primer tiste s priponami .bin, .exe in .bat, kot grožnje. Teh datotek ne morete priložiti. Acrobat vam dovoli prilaganje datotek, ki jih Acrobat ne
more shraniti ali odpreti, na primer datoteke ZIP. vendar pa to ni priporočeno.

Za Acrobat in Reader vzdržujemo bel seznam vrst datotek, ki jih je mogoče odpreti ali shraniti, in črn seznam vrst datotek, ki jih ni mogoče.
Priložite lahko vrste datotek, ki niso na nobenem od teh seznamov. Če boste odprli ali shranili datoteko "neprepoznane" vrste, se bo pojavilo
pogovorno okno z vprašanjem, ali zaupate tej vrsti datotek.

Za več podrobnosti si oglejte priročnik za varnost programov na www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.

Ročno dodajanje vrste datotek na črn ali bel seznam
Skrbniki lahko črn ali bel seznam spreminjajo v registru. Uporabniki lahko nove vrste datotek na črn ali bel seznam dodajo tako, da priložijo
datoteko in jo poskusijo odpreti.

1. Izberite Orodja > Urejanje vsebine > Prilaganje datoteke.

2. Dodajte vrsto datoteke, ki ni na črnem ali belem seznamu.

3. Z desno miškino tipko kliknite datoteko v podoknu Priloge in izberite Odpri prilogo.

4. V pogovornem oknu Zaženi prilogo izberite eno od teh možnosti in kliknite V redu:

Odpri to datoteko: Odpre datoteko brez spreminjanja seznama v registru.

Vedno dovoli odpiranje datotek te vrste: Datoteka se doda na beli seznam, opozorila pa se v prihodnje ne prikazujejo več.

Nikoli ne dovoli odpiranja datotek te vrste: Datoteka se doda na črni seznam in se ne odpre. Datoteko te vrste lahko priložite PDF-ju, ne
morete pa je odpreti.

Opomba: Če želite omejiti vrsto datotek, ki ste jo že dovolili, ponastavite (obnovite) dovoljenja za prilogo v nastavitvah upravitelja zaupanja.

Ponastavljanje (obnavljanje) dovoljenj za priloge
Seznama dovoljenih in nedovoljenih vrst datotečnih prilog sčasoma rasteta, zato jih lahko ponastavite v izvirno stanje. To stanje lahko v nekaterih
primerih pomeni najvišjo raven zaščite.

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).

2. V območju Kategorije na levi izberite Upravitelj zaupanja.

3. Na plošči Priloge PDF kliknite Obnovi. Gumb Obnovi je na voljo samo, če ste spremenili privzete nastavitve priloge.

Dovoljevanje prilogam, da zaženejo programe
Upravitelj zaupanja vam omogoča nadzor nad tem, ali lahko priloge, ki niso PDF-ji, zaženejo izvorne programe.

1. V pogovornem oknu Nastavitve v razdelku Kategorije na levi strani izberite možnost Upravitelj zaupanja.

2. Izberite možnost Omogoči odpiranje datotečnih prilog, ki niso PDF, z zunanjimi programi. Za odpiranje teh datotek morate imeti ustrezne
zunanje programe.
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Izbiranje varnostnega načina za PDF-je

Na vrh

Na vrh

Izbira vrste zaščite
Varnostni pravilniki
Izbira varnostne metode v načinu FIPS (Windows)

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Ko dokumente zavarujete, lahko omejite ogled, urejanje, tiskanje in druge možnosti, ki so tako na voljo samo določenim uporabnikom.

Izbira vrste zaščite
Varnostne funkcije segajo od relativno preprostih ukrepov do zapletenih sistemov, ki jih uporabljajo podjetja in agencije. Katere funkcije izberete je
odvisno od tega, kaj želite doseči. Tukaj je nekaj primerov:

Želite, da si vaš PDF ogledajo samo določene osebe. Najlažja rešitev je, da PDF-ju dodate geslo in ga pošljete želenim prejemnikom.
(Oglejte si Dodajanje zaščite z geslom.)

Ne želite, da kdor koli natisne ali ureja vaš PDF. Tiskanje in urejanje lahko blokirate v istem pogovornem oknu, v katerem ste dodali geslo.
(Oglejte si Dodajanje zaščite z geslom.)

Prejemnikom želite zagotoviti, da je PDF zares prišel od vas. Najboljši način je, da pri certifikatnem uradu kupite digitalni ID. Če
komunicirate s skupino, ki ji zaupate, pa lahko ustvarite samopodpisan digitalni ID. (Oglejte si razdelka O digitalnih ID-jih in Zaščita PDF-jev s
potrdili.)

Želite varnostno rešitev za PDF-je za celotno organizacijo. Zasnujete lahko rešitev posebej za podjetje, ki obdeluje občutljive podatke.
Nekatere organizacije pravilnike dokumentom dodeljujejo s programsko opremo Adobe LiveCycle Rights Management ES. Pravilnik vsebuje
seznam prejemnikov in njihov posamezen nabor dovoljenj. Posamezniki lahko s pravilnikom enake varnostne nastavitve uporabijo na več
dokumentih. Oglejte si razdelek Zaščita PDF-jev z upravljanjem pravic programa Adobe LiveCycle ES.)

Varnostni pravilniki
Varnostni pravilnik uveljavlja sistematične omejitve pretoka in izmenjave podatkov v organizaciji. Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES
lahko uporabite za uporabo pravilnika pri dokumentih, ne da bi za to potrebovali digitalne podpise ali certifikate. Če v dokumentih PDF pogosto
uporabljate iste varnostne nastavitve, lahko ustvarite varnostni pravilnik in tako poenostavite potek dela. Različni pravilniki so primerni za
izpolnjevanje različnih zahtev.

Pravilnik ovojnice Zavarujete lahko več dokumentov, tako da jih vdelate v ovojnico PDF. Ovojnice lahko šifrirate in tako nepooblaščenim
uporabnikom preprečite dostop do vsebine, s certifikatom pa potrdite njihov izvor. Pooblaščeni prejemniki lahko odprejo ovojnico ter ekstrahirajo
datoteke in si jih ogledajo.
Pravilnik upravljanja pravic programa LiveCycle ES Pravilniki programa za upravljanje pravic Adobe LiveCycle ES so shranjeni v strežniku. Če
jih uporabniki želijo uporabiti, morajo imeti dostop do njih. Za ustvarjanje pravilnikov na seznamu Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES
morate določiti prejemnike dokumenta.
Pravilniki za gesla in certifikate Shranite nastavitve za gesla in certifikate ter jih uporabite znova za šifriranje dokumentov PDF, ne da bi morali
za vsak primer nastaviti geslo ali certifikat.

Če varnostne nastavitve uporabite za portfelj PDF v programu Acrobat Pro, vključno s sestavnimi dokumenti, lahko postopek avtomatizirate s
čarovnikom za dejanja (izberite Datoteka > Čarovnik za dejanja).

Zahtevana zaščita: Dejanje:

Zahtevati geslo za odpiranje, kopiranje ali tiskanje vsebine
dokumenta PDF

Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Šifriraj z geslom. Za portfelj
PDF izberite Pogled > Portfelj > Naslovnica, nato pa izberite
Orodja > Zaščita > Šifriraj > Šifriraj z geslom. Če plošča Zaščita
ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila
za dodajanje plošč.

Če je vaše podjetje naročnik, lahko dokumente zaščitite tudi prek
upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES.

Ko za zaščito portfeljev PDF v programu Acrobat Pro uporabite
čarovnika za dejanja, so podrejeni dokumenti zaščiteni,
naslovnica pa ne.

Označite, da odobravate vsebino dokumenta PDF Podpišite in potrdite dokument PDF. Za dodajanje digitalnih



 

Na vrh

podpisov morate imeti digitalni ID. Kupite digitalni ID (na
Adobejevem spletnem mestu poiščite varnostne partnerje) ali
ustvarite samopodpisanega. Oglejte si razdelek Ustvarjanje
samopodpisanega digitalnega ID-ja.

Pri azijskih jezikih lahko dodate žig za odobritev.

Preprečiti spreminjanje obrazcev S programom LiveCycle Designer zaščitite obrazce in ustvarite
podpisna polja, ki se zaklenejo. Glejte pomoč za Adobe LiveCycle
Designer.

Po e-pošti poslati zaščitene priloge Uporabite varnostne ovojnice. (Orodja > Zaščita > Dodatna
zaščita > Ustvari varno ovojnico.

Samo določenim ljudem omogočiti ogledovanje dokumenta PDF Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Šifriraj s certifikatom ali pa
dokument zaščitite s programom Adobe LiveCycleRights
Management ES. Za uporabnike, ki si lahko ogledajo dokumente,
morate imeti certifikate. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v
razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

Dodatni viri
Za več informacij o uporabi varnostnih funkcij si oglejte te vire:

Pravni strokovnjaki: blogs.adobe.com/acrolaw/

Spletni dnevnik o varnostnih zadevah: blogs.adobe.com/security

Izbira varnostne metode v načinu FIPS (Windows)
Programa Acrobat in Reader ponujata način FIPS za omejevanje zaščite podatkov na standard FIPS (Federal Information Processing Standard).
Način FIPS uporablja odobrene algoritme FIPS 140-2, ki uporabljajo modul šifriranja RSA BSAFE Crypto-C Micro Edition (ME) 3.0.0.1.

V načinu FIPS te možnosti zaščite niso na voljo:

Uporaba varnostnih pravilnikov, ki temeljijo na geslih, v dokumentih. Za zaščito dokumenta lahko uporabite certifikate z javnim ključem ali
program Adobe LiveCycleRights Management ES. ne morete pa uporabiti šifriranja z geslom.

Ustvarjanje samopodpisanih certifikatov. Če želite ustvariti samopodpisani digitalni ID, mora biti ta shranjen v zbirki certifikatov programa
Windows. Ne morete ustvariti samopodpisanega digitalnega ID-ja, ki je shranjen v datoteki.

Šifriranje RC4. Datoteko PDF lahko z algoritmom za šifriranje AES šifrirate samo, ko je v načinu FIPS.

Način izvlečka MD5 ali RIPEMD160. V načinu FIPS sta pri ustvarjanju digitalnega podpisa lahko uporabljeni samo družini SHA-1 in SHA-2
izvlečnih algoritmov.

V načinu FIPS lahko odprete in si ogledate dokumente, ki so zaščiteni z algoritmi, ki niso združljivi s standardom FIPS. Vendar pa ne morete
shraniti sprememb v dokumentu z varnim geslom. Varnostne pravilnike v dokumentu uporabite tako, da uporabite certifikate z javnim ključem ali
programa za upravljanje pravicAdobe LiveCycle ES.

Način FIPS v registru programa Windows konfigurira sistemski skrbnik. Za več informacij si oglejte priročnik za varnost programov (PDF) na
www.adobe.com/go/learn_acr_security_si.

Več tem pomoči
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Digitalni ID-ji

Na vrh

O digitalnih ID-jih
Ustvarjanje samopodpisanega digitalnega ID-ja
Registracija digitalnega ID-ja
Določanje privzetega digitalnega ID-ja
Spreminjanje gesla in časovne omejitve za digitalni ID
Brisanje digitalnega ID-ja
Zaščita digitalnih ID-jev
Pametne kartice in žetoni strojne opreme

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.

O digitalnih ID-jih

Digitalni ID-ji vsebujejo zasebni ključ, ki ga morate varovati, in javni ključ (certifikat), ki ga delite z drugimi.

Kaj je digitalni ID?
Digitalni ID je podoben elektronskemu vozniškemu dovoljenju ali potnemu listu, ki dokazuje vašo identiteto. Digitalni ID običajno vsebuje vaše ime
in e-poštni naslov, ime podjetja, ki ga je izdalo, serijsko številko in datum poteka. Digitalni ID-ji se uporabljajo za zaščito certifikatov in digitalne
podpise.

Digitalni ID-ji vsebujejo dve vrsti ključev: javne ključe za zaklep ali šifriranje podatkov in zasebne ključe za odklepanje ali dešifriranje teh podatkov.
Ko podpisujete dokumente PDF, z zasebnim ključem vnesete svoj digitalni podpis. Javni ključ je certifikat, ki ga pošljete drugim. Certifikat lahko na
primer pošljete tistim, ki želijo preveriti vaš podpis ali identiteto. Digitalne ID-je shranite na varno mesto, ker vsebuje vaš zasebni ključ, s katerim
lahko drugi dešifrirajo vaše informacije.

Zakaj ga potrebujem?
Za večino dela v PDF-jih digitalnega ID-ja ne potrebujete. Tako ga na primer ne potrebujete za ustvarjanje PDF-jev ter vstavljanje in urejanje
komentarjev. Digitalni ID potrebujete za podpis dokumenta ali šifriranje PDF-jev s certifikatom.

Kako ga pridobim?
Dobite ga lahko od neodvisnega ponudnika ali ustvarite samopodpisani digitalni ID.
Samopodpisani digitalni ID-ji Samopodpisani digitalni ID-ji so dovolj za osebno uporabo ali za majhna ali srednje velika podjetja. Njihova
uporaba naj bo omejena na stranki, ki si medsebojno zaupata.
ID-ji, ki jih pridobite pri overovitelju certifikatov Večina poslovnih transakcij zahteva digitalni ID zaupanja vrednega neodvisnega ponudnika, ki
se imenuje overovitelj certifikatov. Ker je overitelj certifikatov odgovoren za to, da za druge preveri vašo identiteto, izberite enega od tistih, ki jim
zaupajo pomembnejša podjetja, ki poslujejo prek interneta. Na Adobejevem spletnem mestu lahko poiščete imena Adobejevih varnostnih
partnerjev, ki ponujajo digitalne ID-je in druge varnostne rešitve. Oglejte si skupnost Adobejevih varnostnih partnerjev na
www.adobe.com/security/partners/index.html.

http://www.adobe.com/security/partners/index.html
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Ustvarjanje samopodpisanega digitalnega ID-ja
Za občutljive transakcije med podjetji samopodpisan ID običajno ni dovolj, zato si ga morate priskrbeti pri overitelju certifikatov.

1. V razdelku Nastavitve izberite Podpisi.

2. Izberite Identitete in zaupanja vredna potrdila, nato pa kliknite Več.

3. Na levi izberite Digitalni ID-ji in kliknite gumb Dodaj ID .

4. Izberite možnost Nov digitalni ID, ki ga želim ustvariti zdaj, nato pa kliknite Naprej.

5. Določite mesto, kamor želite shraniti digitalni ID, in kliknite Naprej.

Nova datoteka z digitalnim ID-jem PKCS#12 Informacije o digitalnem ID-ju shrani v datoteko s pripono .pfx v operacijskem sistemu
Windows in .p12 v operacijskem sistemu Mac OS. Obe datoteki lahko uporabljate v obeh operacijskih sistemih. Če datoteko premaknete iz
enega operacijskega sistema v drugega, jo program Acrobat kljub temu prepozna.

Certifikatna shramba Windows (samo Windows) Digitalni ID shrani na običajno mesto, s katerega ga lahko pridobijo tudi drugi programi v
operacijskem sistemu Windows.

6. Vnesite ime, e-poštni naslov in druge osebne podatke za digitalni ID. Ko dokument potrdite ali podpišete, je ime prikazano na plošči Podpisi
in v podpisnem polju.

7. Izberite možnost v meniju Algoritem ključa. 2048-bitni RSA nudi več varnosti kot 1024-bitni, vendar je zadnjibolje združljiv.

8. V meniju Uporabi digitalni ID za izberite, ali ga želite uporabljati za podpise, šifriranje podatkov ali oboje.

9. Vnesite geslo za datoteko digitalnega ID-ja. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla oceni geslo in z barvnimi vzorci prikaže njegovo
varnost. Znova potrdite geslo.

Datoteko s certifikatom lahko izvozite in pošljete stikom, ki morajo vaš podpis potrditi.

Pomembno: Naredite varnostno kopijo svoje datoteke z digitalnim ID-jem. Če se datoteka z digitalnim ID-jem poškoduje ali izgubi ali če
pozabite geslo, tega profila ne morete uporabiti za dodajanje podpisov.

Registracija digitalnega ID-ja
Če želite uporabljati svoj digitalni ID, registrirajte svoj ID v programu Acrobat ali Reader.

1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
2. Na levi izberite Digitalni ID-ji.

3. Kliknite gumb Dodaj ID .
4. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Datoteka Izberite to možnost, če ste prejeli digitalni ID kot elektronsko datoteko. Sledite pozivom, da izberete datoteko z digitalnim ID-jem,
vtipkate geslo in dodate digitalni ID na seznam.

Gostujoči digitalni ID, shranjen v strežniku To možnost izberite, če želite uporabiti digitalni ID, shranjen v podpisnem strežniku. Ob pozivu
vnesite ime strežnika in naslov URL strežnika, v katerem je digitalni ID.

Naprava, povezana s tem računalnikom To možnost izberite, če ste z računalnikom povezali varnostni žeton ali žeton strojne opreme.

5. Kliknite Naprej in sledite navodilom na zaslonu za registracijo digitalnega ID-ja.

Določanje privzetega digitalnega ID-ja
Če se želite izogniti pozivu k izbiri digitalnega ID-ja vsakič, ko podpišete ali potrdite dokument PDF, lahko izberete privzeti digitalni ID.

1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
2. Na levi kliknite Digitalni ID-ji in izberite digitalni ID, ki naj se uporablja privzeto.

3. Kliknite gumb Možnosti uporabe in izberite opravilo, za katerega naj bo privzet izbrani digitalni ID. Če želite digitalni ID določiti za dve
opravili, znova kliknite gumb Možnosti uporabe in izberite še eno možnost.

Poleg izbranih možnosti se pojavi kljukica. Če izberete samo možnost podpisovanja, se poleg digitalnega ID-ja prikaže ikona Podpiši . Če
izberete samo možnost šifriranja, se prikaže ikona Zaklenjeno . Če izberete samo možnost potrjevanja ali možnosti podpisovanja in
potrjevanja, se prikaže ikona modrega traku .

Če želite počistiti privzeti digitalni ID, ponovite te korake in počistite izbrane možnosti uporabe.

Spreminjanje gesla in časovne omejitve za digitalni ID



Na vrh

Na vrh

Gesla in časovne omejitve lahko nastavite za ID-je PKCS #12. Če datoteka za ID PKCS #12 ID vsebuje številne ID-je, nastavite geslo in časovno
omejitev na ravni datoteke.

Opomba: Samopodpisani digitalni ID-ji potečejo po petih letih. Po datumu poteka lahko ID uporabite za odpiranje dokumenta, ne pa za njegovo
podpisovanje ali šifriranje.

1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
2. Razširite možnost Digitalni ID-ji na levi, izberite Datoteke z digitalnim ID-jem, nato pa na desni izberite digitalni ID.
3. Kliknite Spremeni geslo. Vnesite staro in novo geslo. Ob vsakem pritisku tipke merilnik varnosti gesla oceni geslo in z barvnimi vzorci

prikaže njegovo varnost. Potrdite novo geslo in kliknite V redu.
4. Ko je ID še vedno izbran, kliknite gumb Časovna omejitev gesla.
5. Določite, kako pogosto želite biti pozvani, da vnesete geslo:

Vedno Pozove vas ob vsaki uporabi digitalnega ID-ja.

Po Lahko določite interval.

Enkrat na sejo Vsakič, ko odprete program Acrobat, vas pozove enkrat.

Nikoli K vnosu gesla niste pozvani nikoli.

6. Vnesite geslo in kliknite V redu.

Ne pozabite narediti varnostne kopije vašega gesla na varnem mestu. Če izgubite geslo, ustvarite nov samopodpisani digitalni ID in izbrišite
starega ali pa ga kupite od drugega ponudnika.

Brisanje digitalnega ID-ja
Ko v programu Acrobat izbrišete digitalni ID, izbrišete dejansko datoteko PKCS #12, ki vsebuje zasebni ključ in certifikat. Preden izbrišete digitalni
ID, se prepričajte, da ga ne uporabljajo drugi programi in da ga za dešifriranje ne zahtevajo nobeni dokumenti.

Opomba: Brišete lahko samo samopodpisane digitalne ID-je, ki ste jih ustvarili v programu Acrobat. Digitalnega ID-ja, pridobljenega pri drugem
ponudniku, ni mogoče izbrisati.

1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
2. Na levi strani izberite digitalne ID-je, nato pa izberite digitalni ID, ki ga želite odstraniti.
3. Kliknite Odstrani ID, nato pa še V redu.

Zaščita digitalnih ID-jev
Če zaščitite svoje digitalne ID-je, lahko preprečite nepooblaščeno uporabo svojih zasebnih ključev za podpisovanje ali dešifriranje zaupnih
dokumentov. Poskrbite, da imate izdelan postopek, ki ga boste izvedli v primeru izgube ali kraje digitalnega ID-ja.

Več o zaščiti digitalnih ID-jev
Ko so zasebni ključi shranjeni na žetonih strojne opreme, pametnih karticah in drugi z geslom ali PIN-om zaščiteni strojni opremi, poskrbite za
uporabo učinkovitih gesel ali PIN-ov. Gesla nikoli ne razkrijte drugim. Če morate zapisati svoje geslo, ga shranite na varno mesto. Za napotke o
izbiri učinkovitega gesla se obrnite na sistemskega skrbnika. Zagotovite varno geslo z upoštevanjem teh pravil:

Uporabite osem ali več znakov.

Velikim in malim črkam dodajte številke in posebne znake.

Izberite geslo, ki ga je težko uganiti ali razkriti, vendar si ga zapomnete brez zapisovanja.

Ne uporabite pravilno črkovane besede nobenega izmed jezikov, saj je te mogoče že v nekaj minutah odkriti z "napadom slovarja".

Geslo redno spreminjajte.

Za napotke o izbiri učinkovitega gesla se obrnite na sistemskega skrbnika.

Za zaščito zasebnih ključev, shranjenih v datotekah P12/PFX, uporabite učinkovito geslo in ustrezno nastavite možnosti njegove časovne omejitve.
Če za shranjevanje zasebnih ključev za podpisovanje uporabljate datoteko P12, uporabite privzeto nastavitev za možnost časovne omejitve gesla.
V tem primeru bo geslo vedno zahtevano. Če za shranjevanje zasebnih ključev za šifriranje dokumentov uporabljate datoteko P12, naredite
varnostno kopijo zasebnega ključa ali datoteke P12. S to varnostno kopijo lahko odprete šifrirane dokumente, če izgubite ključe.

Mehanizmi za zaščito zasebnih ključev v certifikatni shrambi Windows so odvisni od podjetja, ki je zagotovilo hrambo. Za navodila o varnostnem
kopiranju in zaščiti teh ključev pred nepooblaščenim dostopom se obrnite na svojega ponudnika. Priporočamo, da uporabite najbolj učinkovit
mehanizem preverjanja, ki je na voljo, in če je le mogoče, ustvarite učinkovito geslo ali PIN.

Kaj storiti v primeru izgube ali kraje digitalnega ID-ja
Če je digitalni ID izdal overitelj, ga nemudoma obvestite in zahtevajte preklic certifikata. Poleg tega ne uporabljajte zasebnega ključa.

Če ste digitalni ID izdali sami, uničite zasebni ključ in obvestite vse osebe, ki ste jim poslali pripadajoči javni ključ (potrdilo).



 

Na vrhPametne kartice in žetoni strojne opreme
Pametna kartica je videti kot kreditna kartica in vaš digitalni ID hrani v vdelanem čipu z mikroprocesorjem. Digitalni ID na pametni kartici lahko
uporabljate za podpisovanje in dešifriranje dokumentov v računalnikih, ki jih je mogoče priklopiti na bralnik pametnih kartic. Nekateri bralniki
pametnih kartic imajo tipkovnico za vnos osebne številke za identifikacijo (PIN).

Podobno je varnostni žeton strojne opreme majhna naprava v velikosti obeska za ključe, v kateri lahko hranite digitalne ID-je in podatke za
preverjanje pristnosti. Do digitalnega ID-ja dostopate tako, da žeton povežete z vrati USB vašega računalnika ali prenosne naprave.

Če digitalni ID shranite na pametno kartico ali žeton, ga lahko priklopite na napravo in z njim podpisujete dokumente.

Več tem pomoči
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Javanski skripti kot varnostna tveganja v PDF-jih

 

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Acrobat in Reader omogočata, da vedenje programov prilagodite tako, da se JavaScript izvaja na želeni ravni varnosti. To pomaga programom
omejiti dostop do programskih vmesnikov JavaScript in osamiti poteke dela, ki ne zahtevajo programskih vmesnikov JavaScript.

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences (Mac OS).

2. V območju Kategorije na levi izberite Javanski skript.

3. Na plošči Varnost javanskih skriptov po želji nastavite možnosti upravljanja javanskih skriptov.

Omogoči Acrobatov javanski skript  Počistite potrditveno polje, če želite popolnoma onemogočiti javanski skript ali ga omejiti na
programske vmesnike.

Omogočanje privilegijev izvajanja javanskega skripta elementov menija Omogočite izvajanje javanskega skripta z izbiro elementov
menija. Ko je izvajanje izključeno, lahko privilegirane klice javanskih skriptov izvajate iz menija. Izvajanje neprivilegiranih klicev javanskih
skriptov z elementi menija ni blokirano, ne glede na izbiro tega polja.

Omogoči varnostni pravilnik globalnih predmetov Omogoči globalno izvajanje javanskih skriptov prek programskih vmesnikov ali zaupa
določenim dokumentov, ki vsebujejo javanske skripte.

Lahko pa nastavitve sistemskega registra nastavite tako, da upravljajo izvajanje javanskega skripta.

Za več podrobnosti si oglejte priročnik za varnost programov na www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_si.
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Odpiranje zaščitenih PDF-jev

 

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Acrobat in Reader vas vsakič, ko poskušate odpreti naslov URL (spletno povezavo) ali datotečno prilogo nedovoljene vrste, opozori. Naslovi URL
in nedovoljene vrste datotek so lahko nevarni, saj lahko prenesejo ali zaženejo programe, makre ali viruse, ki lahko poškodujejo računalnik. Med
nedovoljene vrste datotek spadajo datoteke .exe in .zip.

Dokumente lahko zavarujete na več načinov. Če si želite ogledati varnostne nastavitve dokumenta, v Acrobatu ali Readerju izberite Datoteka >
Nastavitve. V pogovornem oknu Lastnosti dokumenta kliknite zavihek Varnost. Če imate pri odpiranju datoteke PDF težave ali je uporaba
določenih funkcij omejena, se obrnite na avtorja datoteke PDF.

Zaščita z geslom Dokument PDF, zaščiten z geslom, zahteva geslo za odpiranje, spreminjanje ali odstranjevanje omejenih operacij. Če ima
dokument omejene funkcije, so vsa orodja in možnosti, povezane s temi funkcijami, zatemnjene.
Potrditev Potrjevanje dokumenta prejemniku zagotavlja, da je dokument pristen. Potrjevanje podpisov vključuje tudi informacije, ki omogočajo ali
onemogočajo posamezna dejanja, na primer izpolnjevanje obrazcev ali spreminjanje dokumenta. Ko oddate potrjen obrazec, ste lahko prepričani,
da bo ta vrnjen ustreznemu avtorju. Dokument z veljavnim certifikatom vsebuje ikono modrega traku . Portfelj PDF z veljavnim certifikatom
vsebuje značko s podpisom.
Konfiguracija z orodjem Adobe LiveCycle Rights Management ES Adobe LiveCycle Rights Management ES (ALCRMS) vam omogoča
upravljanje računov in konfiguracijo varnostnih pravilnikov organizacije. ALCRMS vam omogoča uporabo pravilnika na dokumentih brez potrebe po
digitalnih podpisih in certifikatih.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Zaščita PDF-jev z upravljanjem pravic programa Adobe LiveCycle ES

 

Na vrh
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Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES
Povežite se z upravljanjem pravic programa Adobe LiveCycle ES
Ogled pravilnikov upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.
Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES je na strežniku temelječ varnostni sistem, ki ponuja dinamičen nadzor nad dokumenti PDF.
Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES lahko konfigurirate za delovanje s sistemi LDAP, ADS in drugimi sistemi za podjetja. Pravilniki, ki
jih ponuja upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES, so shranjeni v strežniku in jih lahko iz njega tudi osvežite. Za delo s temi pravilniki se
uporabniki povežejo z upravljanjem pravic programa Adobe LiveCycle ES.

Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES
Varnostni pravilniki so shranjeni v strežniku, v okviru katerega deluje program Adobe LiveCycleES, dokumenti PDF pa ne. V nekaterih primerih se
morajo uporabniki povezati s strežnikom za odpiranje ali nadaljevanje uporabe dokumentov PDF, v katerih je uporabljen varnostni pravilnik. Za
informacije o konfiguraciji upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES kliknite Pomoč na spletni strani programa, ko se vpišete v svoj račun.

Povežite se z upravljanjem pravic programa Adobe LiveCycle ES
1. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Varnostne nastavitve. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila

oglejte navodila za dodajanje plošč.
2. Kliknite Strežniki Adobe LiveCycleRights Management v razdelku Varnostni način. Kliknite Da in izberite strežnik.

3. Kliknite gumb Novo .
4. Ime vnesite v polje Ime, URL pa v polje Ime strežnika. Dodajte številko vrat in kliknite Vzpostavi povezavo s tem strežnikom.
5. Vnesite uporabniško ime in geslo za svoj račun in kliknite V redu.

Ogled pravilnikov upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES
1. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Upravljanje pravic > Upravljanje računa. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku

Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

V spletnem strežniku se odpre stran za upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle.

2. Če ste k temu pozvani, vnesite uporabniško ime in geslo in kliknite Prijava.
3. Na strani kliknite povezavo do pravilnikov.

Če želite več informacij o uporabi upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle, kliknite povezavo Pomoč v zgornjem desnem kotu.
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Zaščita PDF-jev s potrdili
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Varnost certifikata
Šifriranje PDF-ja ali portfelja PDF s certifikatom
Spreminjanje nastavitev šifriranja
Odstranjevanje nastavitev šifriranja
Skupna raba certifikatov
Pridobivanje certifikatov drugih uporabnikov
Preverjanje informacij v certifikatu
Brisanje certifikatov zaupanja vrednih identitet

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.

Varnost certifikata

Adobe priporoča Ali imate vadnico, ki jo želite deliti?

Video vadnica: Uporaba certifikatov
za zaščito
Mike Hoffman
S certifikati lahko šifrirate dokumente in
preverjate digitalne podpise.

Certifikate uporabite za šifriranje dokumentov in potrjevanje digitalnega podpisa. Digitalni podpis prejemnikom zagotavlja, da ste dokument poslali
vi. Šifriranje zagotavlja, da si vsebino lahko ogledajo samo želeni prejemniki. V certifikatu je shranjena komponenta javnega ključa digitalnega ID-
ja. Za več informacij o digitalnih ID-jih si oglejte razdelek Digitalni ID-ji.

Ko dokument PDF zavarujete s certifikatom, določite prejemnike in raven dostopa do datoteke za vsakega prejemnika ali skupino. Eni skupini
lahko na primer omogočite podpisovanje in izpolnjevanje obrazcev, drugi pa urejanje besedila ali odstranjevanje strani. Certifikate lahko izberete s
seznama zaupanja vrednih identitet, iz datotek na disku, strežnika LDAP ali certifikatne shrambe programa Windows (samo Windows). Certifikat
vedno vključite na seznam prejemnikov, da lahko dokument pozneje odprete.

Opomba: Če je mogoče, dokumente šifrirajte s certifikati digitalnih ID-jev neodvisnega ponudnika. V primeru izgube ali kraje certifikata ga
overitelj, ki ga je izdal, lahko nadomesti. Če se izbriše samopodpisani digitalni ID, bodo dokumenti PDF, šifrirani s certifikatom tega digitalnega ID-
ja, za vedno nedostopni.

Šifriranje PDF-ja ali portfelja PDF s certifikatom
Če želite v programu Acrobat Pro šifrirati veliko število PDF-jev, uporabite čarovnika za dejanja (Datoteka > Čarovnik za dejanja) in izvedite
vnaprej definirano zaporedje. Lahko pa uredite zaporedje in dodajte želene varnostne funkcije. Nastavitve certifikata lahko tudi shranite kot
varnostni pravilnik in jih znova uporabite za šifriranje dokumentov PDF.

Opomba: Pri portfeljih PDFčarovnik za dejanja uporabi varnostne funkcije na sestavnih PDF-jih, ne pa na samem portfelju PDF. Če želite
zavarovati celoten portfelj PDF, varnostne funkcije uporabite na naslovnici portfelja.

1. Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF. Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled
> Portfelj > Naslovnica.

2. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Šifriraj s certifikatom. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila
za dodajanje plošč.

3. Ob pozivu kliknite Da.
4. V pogovornem oknu Nastavitve varnosti certifikata izberite komponente dokumenta, ki jih želite šifrirati.
5. V meniju Algoritem šifriranja izberite hitrost šifriranja, nato pa kliknite Naprej.

Algoritem šifriranja in velikost ključa sta odvisna od uporabljene različice. Za dešifriranje ali branje dokumenta morajo imeti prejemniki
nameščeno ustrezno različico (ali novejšo) programa Acrobat ali Reader.

Če izberete 128-bitno šifriranje AES, morajo imeti prejemniki za odpiranje dokumenta nameščen program Acrobat 7 ali njegovo novejšo
različico ali Reader 7 ali njegovo novejšo različico.

Če ste izbrali 256-bitni AES, boste za odpiranje dokumenta potrebovali program Adobe Acrobat 9 ali novejši oziroma Adobe Reader 9 ali

http://www.adobe.com/community/publishing/download.html
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novejši.

6. Ustvarite seznam prejemnikov za šifrirani dokument PDF. Certifikat vedno vključite na seznam prejemnikov, da lahko dokument pozneje
odprete.

Kliknite Išči za iskanje identitet v imeniškem strežniku ali na seznamu zaupanja vrednih identitet.

Kliknite Brskaj za iskanje datoteke, ki vsebuje certifikate zaupanja vrednih identitet.

Za nastavitev omejitev tiskanja in urejanja za dokument na seznamu izberite prejemnike, nato pa kliknite Dovoljenja.

7. Kliknite Naprej za ponoven ogled nastavitev, nato pa kliknite Dokončaj.

Ko prejemnik odpre PDF ali portfelj PDF, bodo uporabljene varnostne nastavitve, ki ste jih določili zanj.

Spreminjanje nastavitev šifriranja
1. Naredite nekaj od tega:

Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

2. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Varnostne nastavitve. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila
oglejte navodila za dodajanje plošč.

3. Kliknite Spremeni nastavitve.
4. Naredite nekaj od tega in kliknite Naprej:

Če želite šifrirati različne komponente dokumenta, izberite to možnost.

Če želite spremeniti šifrirni algoritem, ga izberite v meniju.

5. Naredite nekaj od tega:

Če želite preveriti zaupanja vredno identiteto, izberite prejemnika in kliknite Podrobnosti.

Če želite odstraniti prejemnike, izberite enega ali več prejemnikov in kliknite Odstrani. Svoj certifikat odstranite samo v primeru, ko ga ne
želite več uporabljati za dostop do datoteke.

Če želite spremeniti dovoljenja prejemnikov, izberite enega ali več prejemnikov, nato pa kliknite Dovoljenja.

6. Kliknite Naprej in nato Dokončaj. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno Lastnosti dokumenta, in shranite dokument, da uveljavite
spremembe.

Odstranjevanje nastavitev šifriranja
1. Naredite nekaj od tega:

Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

2. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Odstrani. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za
dodajanje plošč.

3. Če ste k temu pozvani, vnesite geslo za dovoljenja. Če gesla za dovoljenja ne poznate, se obrnite na avtorja dokumenta PDF.

Skupna raba certifikatov
Podjetja, ki za zaščitene poteke dela uporabljajo certifikate, ta pogosto hranijo v imeniškem strežniku, po katerem lahko sodelujoči iščejo in tako
širijo svoje sezname zaupanja vrednih identitet.

Ko od nekoga prejmete certifikat, ga lahko dodate na seznam zaupanja vrednih identitet. Nastavitve zaupanja lahko nastavite tako, da za zaupanja
vredne veljajo vsi digitalni podpisi in potrjeni dokumenti, ustvarjeni s posameznim certifikatom. Lahko tudi uvozite certifikate iz certifikatne shrambe,
kot je certifikatna shramba Windows. Shramba certifikatov lahko vsebuje mnogo certifikatov, ki so jih izdali različni overitelji.

Za izčrpne informacije o skupni rabi certifikatov si oglejte priročnik za digitalne podpise (PDF) na www.adobe.com/go/learn_acr_security_si.

Opomba: Drugi ponudniki varnosti običajno potrjujejo identitete z lastnimi metodami. Ali pa svoje metode potrjevanja uporabijo v povezavi z
Acrobat. Če uporabite drugega ponudnika varnosti, glejte dokumentacijo za drugega ponudnika.

Pridobivanje certifikatov drugih uporabnikov
Certifikati, ki jih prejmete od drugih, so shranjeni na seznamu zaupanja vrednih identitet. Ta seznam je podoben adresarju in omogoča potrjevanje
podpisov teh uporabnikov v katerem koli od dokumentov, ki jih prejmete od njih.

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


Dodajanje certifikata iz e-pošte
Ko vam stik pošlje potrdilo na e-poštni naslov, je to prikazano kot datotečna priloga z metodologijo za uvoz/izvoz.

1. Dvokliknite e-poštno prilogo, nato pa v pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite Nastavi zaupanje stika.
2. Izberite stik in kliknite Uvozi.
3. Vnesite zahtevano geslo in kliknite Naprej. Kliknite V redu za ogled podrobnosti uvoza, nato pa znova kliknite V redu.
4. Izberite mesto in kliknite Naprej, nato pa kliknite Dokončaj.
5. Še enkrat kliknite Nastavi zaupanje stika, da preverite, ali je bil stik dodan med potrdila. Če si želite ogledati razdelek z informacijami

Podrobnosti in zaupanje, izberite potrdilo.

Za Zaupanje izberite želene možnosti.

Izberite Uporabi ta certifikat kot zaupanja vreden izvorni certifikat samo, če je to zahtevano za potrditev digitalnega podpisa. Ko certifikat
nastavite za sidro zaupanja, lahko preprečite preklic preverjanja tega certifikata (ali katerega koli certifikata v verigi).

Če želite omogočiti dejanja, ki lahko ogrozijo varnost, kliknite Potrjeni dokumenti in izberite možnosti, ki jih želite omogočiti:

Dinamična vsebina Vključuje datoteke FLV in SWF ter zunanje povezave.

Vdelan javanski skript z visokimi pooblastili Zaupa vdelanim skriptom.

Prednostne sistemske operacije Vključuje omrežje, tiskanje in dostop do datotek.

Dodajte certifikat iz digitalnega podpisa v dokumentu PDF
Certifikat iz podpisanega dokumenta PDF lahko varno dodate med zaupanja vredne identitete, če pri izvirnem avtorju certifikata najprej preverite
prstni odtis.

1. Odprite podpisano datoteko PDF.
2. Odprite ploščo Podpisi in izberite podpis.
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3. V meniju Možnosti kliknite Prikaži lastnosti podpisa, nato pa kliknite Pokaži certifikat podpisnika.
4. Če je certifikat samopodpisan, se obrnite na avtorja certifikata in se tako prepričajte, ali so vrednosti prstnega odtisa na zavihku Podrobnosti

pravilne. Certifikatu zaupajte samo, če se vrednosti ujemajo z vrednostmi avtorja.
5. Kliknite zavihek Zaupanje, nato pa Dodaj k zaupanja vrednim ceritfikatom ter V redu.
6. V pogovornem oknu Uvozi nastavitve stika določite možnosti zaupanja, nato pa kliknite V redu.

Program Acrobat nastavite za iskanje po zbirki certifikatov Windows (samo Windows)
1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Preverjanje kliknite Več.
2. Izberite želene možnosti pod Integracija z operacijskim sistemom Windows in dvakrat kliknite V redu.

Priporočamo vam, da certifikatom iz shrambe certifikatov Windows ne zaupate.

Uvažanje certifikatov s čarovnikom za certifikate programa Windows (samo Windows)
Če certifikate organizirate s certifikatno shrambo Windows, jih lahko v raziskovalcu uvozite s čarovnikom. Če želite uvoziti certifikate, poiščite
datoteko, ki jih vsebuje, in določite njeno mesto.

1. V Raziskovalcu z desno miškino tipko kliknite datoteko s certifikatom in izberite možnost Namesti PFX.
2. Sledite navodilom na zaslonu, da certifikat dodate v certifikatno shrambo Windows.
3. Če ste pozvani, da morate certifikat pred namestitvijo preveriti, zabeležite vrednosti izvlečkov MD5 in SHA1 (prstni odtis). Preden začnete

certifikatu zaupati, se obrnite na avtorja certifikata in potrdite, da so vrednosti pravilne. Kliknite V redu.

Preverjanje informacij v certifikatu
V pogovornem oknu Pregledovalnik certifikata so atributi uporabnika in drugi podatki o certifikatu. Ko drugi uporabniki uvažajo vaš certifikat, vas
lahko prosijo, da podatke svojega prstnega odtisa primerjate s tistimi, ki so jih dobili v certifikatu. (Prstni odtis se nanaša na vrednosti izvlečkov
MD5 in SHA1.) Preverite lahko informacije lastnih datotek z digitalnimi ID-ji in tistih, ki jih uvažate.

Za več informacij o potrjevanju certifikatov si oglejte priročnik za digitalne podpise (PDF) na www.adobe.com/go/learn_acr_security_si.

Pogovorno okno Ogled certifikata ponuja naslednje podatke:

Obdobje veljavnosti certifikata

Nameravana uporaba certifikata

Podatki certifikata, kot je serijska številka in metoda javnega ključa

Preverite lahko tudi, ali je overitelj certifikat preklical. Certifikati so običajno preklicani, ko uslužbenec zapusti podjetje ali ko je kakor koli ogrožena
varnost.

Potrdite lasten certifikat
1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.

2. Izberite svoj digitalni ID in kliknite Podrobnosti certifikata .

Potrdite informacije na certifikatu stika
1. Kliknite podokno Podpisi in izberite. V meniju Možnosti izberite Pokaži lastnosti podpisa.
2. Če si želite ogledati podrobnosti certifikata, izberite Pokaži certifikat podpisnika.

Brisanje certifikatov zaupanja vrednih identitet
1. Izberite Nastavitve > Podpisi. Pod Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
2. Izberite certifikat in kliknite Odstrani ID.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_si
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_si


Nastavljanje varnostnih pravilnikov za PDF-je

Na vrh

Na vrh

Vrste varnostnih pravilnikov
Kako poteka preverjanje pristnosti organizacijskih pravilnikov
Ustvarjanje uporabniškega varnostnega pravilnika
Uporaba varnostnih pravilnikov v dokumentih PDF
Izvoz varnostnih nastavitev
Kopiranje, urejanje ali brisanje pravilnika
Preklic s pravilnikom zaščitenega dokumenta PDF

Opomba: Celoten seznam člankov o varnosti si oglejte v poglavju Pregled varnosti v Acrobatu in PDF-jih.

Vrste varnostnih pravilnikov
Če v več dokumentih PDF pogosto uporabljate iste varnostne nastavitve, jih lahko shranite kot pravilnik, ki ga lahko pozneje ponovno uporabite.
Varnostni pravilniki vam prihranijo čas in zagotavljajo bolj dosledno varen potek dela. Ustvarjanje pravilnikov za varnost gesel in certifikatov
omogoča uporabo istih varnostnih nastavitev za nešteto dokumentov PDF. Na voljo sta dve vrsti varnostnih pravilnikov:

Organizacijski pravilniki so zlasti uporabni, če želite, da imajo drugi omejen čas dostopa do dokumentov PDF. Pravilniki programa Adobe
LiveCycle Rights Management ES so shranjeni v strežniku. Če želijo uporabniki pravilnike uporabljati, morajo imeti dostop do strežnika. Za
ustvarjanje pravilnikov na seznamu Upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES morate določiti prejemnike dokumenta. Upravljanje
pravic programa Adobe LiveCycle ES nadzoruje dostop do dokumentov PDF in dogodke nadzora, kot je določeno v varnostnem pravilniku.
Upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES lahko uporabljate, če ima vaše podjetje licenco za programsko opremo in vam je omogočilo
njeno uporabo.

Uporabniške pravilnike ustvarjajo in uporabljajo posamezniki. Če iste varnostne nastavitve uporabljate pri številnih dokumentih, lahko
prihranite čas, tako da ustvarite uporabniški pravilnik. Nato ta uporabniški pravilnik uporabite v dokumentih. Uporabniški pravilniki za gesla in
certifikate javnega ključa so shranjeni v vašem računalniku. Z dostopom do programa Adobe LiveCycleRights Management ES lahko ustvarite
uporabniški pravilnik, ki je shranjen v programu Adobe LiveCycleRights Management ES. Ta pravilnik je na voljo samo vam.

Kako poteka preverjanje pristnosti organizacijskih pravilnikov
Poleg ponovne uporabe varnostnih nastavitev vam pravilniki, shranjeni v programu Adobe LiveCycleRights Management ES, omogočajo, da
zaključite veljavnost ali prekličete dokumente. Odgovornost vzdržujete tudi z nadziranjem uporabnikov, ki odprejo zaščitene dokumente.

Varnostni pravilniki
A. Pravilniki so shranjeni v strežniku. B. Pravilniki so uporabljeni v dokumentu PDF. C. Uporabniki lahko odprejo, uredijo ali natisnejo dokument
samo, če jim pravilnik to dovoljuje.

Nastavitev varnostih pravilnikov, ki temeljijo na strežnikih, vključuje štiri glavne korake:

Konfiguracija upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES Sistemski skrbnik podjetja ali skupine običajno konfigurira program Adobe
LiveCycleRights Management ES, upravlja račune in nastavi organizacijske pravilnike. Za več informacij o konfiguraciji upravljanja pravic programa
Adobe LiveCycleRights ManagementES glejte spletno stran Adobe.
Objava dokumenta z varnostnim pravilnikom Avtor ustvari dokument PDF in v njem uporabi pravilnik, shranjen v upravljanju pravic programa
Adobe LiveCycle. Strežnik ustvari licenco in enoličen šifrirni ključ za dokument PDF. Acrobat licenco vdela v dokument PDF in ga šifrira s šifrirnim
ključem. Avtor ali skrbnik lahko s to licenco dokumentu PDF sledi in ga nadzoruje.
Ogledovanje dokumenta, v katerem je uporabljen pravilnik Ko uporabniki poskušajo odpreti zaščiteni dokument PDF v programu Acrobat 9 (ali
Reader 9), morajo dokazati svojo identiteto. Če je uporabniku dovoljen dostop do dokumenta PDF, se ta dešifrira in odpre z dovoljenji, ki so



Na vrh

določena v pravilniku.
Skrbništvo nad dogodki in spreminjanje dostopa Z vpisom v račun upravljanja pravic programa Adobe LiveCycleRights ManagementES lahko
avtor ali skrbnik sledi dogodkom ali spremeni dostop do dokumentov PDF, zaščitenih s pravilniki. Skrbniki si lahko ogledajo vse dokumente PDF in
sistemske dogodke ter spremenijo nastavitve konfiguracije in dostop do dokumentov PDF, zaščitenih s pravilniki.

Ustvarjanje uporabniškega varnostnega pravilnika
Uporabniški pravilniki lahko za preverjanje pristnosti dokumentov uporabljajo gesla, certifikate ali program za upravljanje pravilnikovAdobe
LiveCycle ES.

Pravilniki za varnost gesel in certifikatov so lahko shranjeni v vašem računalniku. S programom Adobe LiveCycleRights Management ustvarjeni
pravilniki so shranjeni v strežniku. Dinamično lahko pregledujete dejanja in spreminjate varnostne nastavitve. Upravljanje pravic programa Adobe
LiveCycle ES lahko uporabljate, če ima vaše podjetje licenco za programsko opremo in vam je omogočilo njeno uporabo.

Ustvarjanje pravilnika gesla
1. V Acrobatu izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za

opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
2. Kliknite Novo.
3. Izberite Uporabi gesla in kliknite Naprej.
4. Vnesite ime in opis pravilnika, storite nekaj od spodaj naštetega in nato kliknite Naprej:

Za določitev gesel in omejitev, ko pravilnik uporabite v dokumentu, počistite možnost Shrani gesla s pravilnikom.

Če želite shraniti gesla in nastavitve omejitve s pravilnikom, izberite možnost Shrani gesla s pravilnikom.

5. Določite nastavitev združljivosti in možnosti gesla. Če ste izbrali Gesla shrani s pravilnikom, določite geslo in omejitve. Kliknite V redu.
6. Preglejte podrobnosti pravilnika, kliknite Dokončaj, nato pa kliknite Zapri.

Ustvarjanje pravilnika certifikata
1. V Acrobatu izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za

opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.
2. Kliknite Novo.
3. Izberite Uporabi certifikate javnih ključev in kliknite Naprej.
4. Vnesite ime in opis pravilnika in določite komponente dokumenta, ki naj bodo šifrirane.

Certifikati morajo biti posodobljeni in imeti uporabo ključa, ki omogoča šifriranje.

5. Določite način uporabe pravilnika:

Če želite ustvariti pravilnik, ki je povezan s posameznimi prejemniki, ne izberite možnosti Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega
pravilnika.

Če želite ustvariti pravilnik, povezan s posameznimi dokumenti, izberite možnost Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika.

6. V meniju, ki je združljiv z različico programa Acrobat prejemnikov izberite algoritem šifriranja, nato pa kliknite Naprej.
7. Naredite nekaj od tega:

Če ste izbrali Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika, preglejte nastavitve pravilnika, nato pa kliknite Dokončaj.

Če niste izbrali možnosti Vprašaj po prejemnikih pri uporabi tega pravilnika, določite prejemnike, tako da izberite digitalne ID-je (vključno
z vašim ID-jem). Nato kliknite Naprej.

8. Kliknite Dokončaj.

Ustvarjanje pravilnikov za varne datotečne priloge
Enega ali več dokumentov lahko zaščitite tako, da jih vdelate v varnostno ovojnico in pošljete kot e-poštno prilogo. Ta način je uporaben, če želite
poslati zaščitene datotečne priloge, ne da bi morali datoteke šifrirati. Dokumente lahko kot datotečne priloge vdelate v varnostno ovojnico, to pa
šifrirate in jo pošljete prejemnikom. Ko prejemniki odprejo ovojnico, lahko datotečne priloge ekstrahirajo in shranijo na disk. Shranjene datoteke so
identične prvotnim datotečnim prilogam in po shranitvi niso več šifrirane.

Na primer pri pošiljanju zaupnih dokumentov, vključno z datotekami, ki niso PDF, ko želite da je dokument viden samo prejemniku. Te dokumente
lahko vdelate kot priloge v varnostno ovojnico, varnostno ovojnico šifrirate in jo nato pošljete po e-pošti. Ovojnico lahko odpre kdor koli, si ogleda
njeno naslovnico ter seznam vsebine. Vendar pa si lahko vdelane priloge ogleda in za branje ekstrahira samo prejemnik.
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Datotečne priloge za varen prenos vdelajte v varnostne ovojnice.

1. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Ustvari varno ovojnico. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila
oglejte navodila za dodajanje plošč.

2. Kliknite Dodaj datoteko za pošiljanje, izberite dokumente, ki jih želite priložiti, in kliknite Odpri. Kliknite Naprej.
3. Izberite predlogo ovojnice in kliknite Naprej.
4. Izberite način dostave in kliknite Naprej.
5. Če ste ustvarili pravilnik za ovojnico, ga izberite, ali pa izberite možnost Nov pravilnik in sledite korakom za ustvarjanje pravilnika.
6. Preglejte podatke in kliknite Dokončaj.
7. Pri nekaterih pravilnikih morate vnesti podatke, za katere želite, da so prikazani na ovojnici. Vnesite dovolj podatkov, da lahko prejemniki

prepoznajo pošiljatelja ovojnice.
8. Dopolnite varnostne podatke (geslo, certifikat ali pravilnik).
9. Imena prejemnikov vnesite, ko je ovojnica prikazana, nato pa v orodni vrstici kliknite Shrani ali ikono za pošiljanje.

Če kliknete ikono za pošiljanje, se odpre privzeti program za e-pošto, ki vključuje varnostno ovojnico kot prilogo. Vnesite e-poštne naslove
prejemnikov in pošljite e-poštno sporočilo.

Ustvarjanje uporabniškega varnostnega pravilnika z upravljanjem pravic programa Adobe LiveCycle ES
Če imate dostop do upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle ES, lahko omejite dostop do dokumenta in pravice posameznikov, registriranih v
strežniku. Ko v programu Adobe LiveCycleRights ManagementES ustvarite uporabniški pravilnik, ste preusmerjeni na spletno stran tega programa.

1. Naredite nekaj od tega:

Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

2. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljanje. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za
dodajanje plošč.

3. Kliknite Novo.
4. Izberite Uporabi upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle in kliknite Naprej.
5. Na spletni strani upravljanja pravic programa Adobe LiveCycle kliknite Pravilniki, nato pa kliknite Nov.
6. Vnesite ime in opis ter nastavite obdobje veljavnosti in druge možnosti.
7. Izberite uporabnike ali skupine, nastavite dovoljenja zanje in kliknite V redu.
8. Določite komponente dokumenta, ki naj bodo šifrirane, in to, ali želite vodni žig.
9. Ko končate, na vrhu strani kliknite Shrani.

Uporaba varnostnih pravilnikov v dokumentih PDF
V dokumentu PDF lahko uporabite organizacijski ali uporabniški pravilnik. Če želite v dokumentu uporabiti strežniški pravilnik, ga povežite z
upravljanjem pravicAdobe LiveCycle ES. Varnostni pravilniki programa Adobe LiveCycle Rights Management morajo biti shranjeni v strežniku, kar
pa ni nujno za dokumente PDF, v katerih so ti pravilniki uporabljeni. Pravilnike lahko v dokumentih PDF uporabite s pomočjo Acrobata, paketnih
zaporedij na strani strežnika ali drugih programov, na primer Microsoft Outlooka.

Organizacijske pravilnike lahko ureja in odstranjuje samo skrbnik pravilnikov. Za podrobnosti o urejanju varnostnih pravilnikov izberite Orodja >
Zaščita > Dodatna zaščita > Upravljanje pravic > Upravljanje računa. Nato v zgornjem desnem kotu kliknite Pomoč.

Uporaba varnostnega pravilnika v dokumentu PDF
1. Naredite nekaj od tega:
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Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

2. Če uporabljate pravilnik v strežniku, izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Izberite pravilnik. Na seznamu
izberite pravilnik Adobe LiveCycleRights Management in kliknite Osveži.

Osveževanje varnostnih pravilnikov zagotavlja, da boste prejeli najnovejše strežniške pravilnike.

3. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne pravilnike. Izberite pravilnik in kliknite Uporabi v dokumentu. Če plošča Zaščita ni
prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

Uporaba pravilnika v prilogah v programu Outlook
V programu Microsoft Outlook lahko različne vrste datotek pošiljate kot varne priloge PDF. Ta možnost je na voljo samo, če je upravljanje
pravilnikov programa Adobe LiveCycle ES nameščeno in na voljo v programu Acrobat.

1. V Outlooku izberite Novo poštno sporočilo na traku Domov.

2. Kliknite gumb Priloži kot zaščiten Adobe PDF  na traku Adobe PDF.
3. Vnesite pot datoteke ali kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko, ki jo želite priložiti.
4. Določite, kako želite zaščititi dokument, in kliknite V redu.

Datoteka se bo pretvorila v obliko PDF in se šifrirala z izbranim varnostnim načinom.

5. Dopolnite e-poštno sporočilo in kliknite Pošlji.

Odstranjevanje varnostnega pravilnika iz dokumenta PDF
Iz dokumenta PDF lahko varnostni pravilnik odstranite, če imate za to ustrezna dovoljenja. Običajno lahko lastnik dokumenta odstrani varnostni
pravilnik iz dokumenta PDF.

1. Naredite nekaj od tega:

Za posamezen dokument ali komponento PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF.

Za portfelj PDF odprite portfelj PDF in izberite Ogled > Portfelj > Naslovnica.

2. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Odstrani zaščito. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za
dodajanje plošč.

Izvoz varnostnih nastavitev
1. Izberite Nastavitve > Varnost > Izvozi.
2. Izberite, katero skupino nastavitev želite dati v skupno rabo, in kliknite V redu.
3. Po potrebi preglejte in spremenite varnostne nastavitve, nato pa kliknite Izvozi.
4. Izberite način, ki ga želite uporabiti za šifriranje varnostnih nastavitev (če želite), nato pa kliknite V redu.
5. Izberite Prejemniki in dvakrat kliknite V redu.
6. Podpišite datoteko.

Kopiranje, urejanje ali brisanje pravilnika
1. Izberite Orodja > Zaščita > Šifriraj > Upravljaj varnostne nastavitve. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila

oglejte navodila za dodajanje plošč.
2. V meniju Pokaži izberite, ali želite prikazati vse pravilnike, do katerih imate dostop, le pravilnike, ki ste jih ustvarili sami, ali organizacijske

pravilnike.
3. Izberite pravilnik, nato pa uporabite želene možnosti:

Opomba: Možnosti urejanja in brisanja organizacijskih pravilnikov nista na voljo, če nimate skrbniških pravic za upravljanje pravic programa
Adobe LiveCycle ES. Te pravilnike je mogoče spreminjati samo v upravljanju pravic programa Adobe LiveCycle ES, ki se samodejno odpre,
ko izberete eno od možnosti.
Kopiraj Uporabite to možnost, če želite ustvariti pravilnik, ki temelji na nastavitvah obstoječega pravilnika.

Uredi Urejanje uporabniškega pravilnika, ki je shranjen v lokalnem računalniku vpliva samo na dokumente, v katerih je uporabljen ta
pravilnik, ko je pravilnik urejen. V pravilnikih, shranjenih v strežniku, lahko urejate nastavitve dovoljenj in druge možnosti. Ta možnost za
organizacijske pravilnike ni na voljo.

Izbriši Ta možnost za organizacijske pravilnike običajno ni na voljo.

Priljubljen Če je ta možnost izbrana, je ob pravilniku prikazana zvezdica. Če želite pravilnik odstraniti s seznama priljubljenih, ponovno
kliknite Priljubljen. Možnost Priljubljen lahko uporabite za več pravilnikov. Uporabite to možnost za lažje pridobivanje pravilnika.



 

Na vrhPreklic s pravilnikom zaščitenega dokumenta PDF
Če želite omejiti dostop do s pravilnikom zaščitenega dokumenta PDF, do katerega ste omogočili dostop skupini uporabnikov, lahko dokument
prekličete.

1. Naredite nekaj od tega:

Za posamezen dokument PDF ali komponento dokumenta PDF v portfelju PDF odprite dokument PDF in se vpišite v Upravljanje pravic
programa Adobe LiveCycle ES.

Za portfelj PDF odprite ta portfelj PDF, se vpišite v upravljanje pravic programa Adobe LiveCycle ES, nato pa izberite Pogled > Portfelj >
Naslovnica.

2. Izberite Orodja > Zaščita > Dodatna zaščita > Upravljanje pravic > Prekliči. Če plošča Zaščita ni prikazana, si v razdelku Podokna za
opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

3. V meniju na spletni strani izberite možnost z razlago, zakaj ste preklicali dokument, ali vnesite sporočilo. Če nameravate preklicani dokument
zamenjati, vnesite naslov URL novega dokumenta.

4. Kliknite V redu, da shranite spremembe.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Elektronski podpisi
 
Če želite več informacij, si oglejte te priporočene vire v spletu.

Elektronsko podpisovanje dokumentov
Adobe TV (14. oktober 2012)
videovadnica
Preprosto sami podpišite PDF ali ga pošljite v podpis drugim.

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.

http://tv.adobe.com/watch/i-didnt-know-acrobat-xi-could-do-that-tutorials/sign-pdf-files-electronically/


Preverjanje digitalnih podpisov

Na vrh

Pri preverjanju

Zahtevaj preverjanje preklica certifikata, kadar koli je mogoče ...

Preveri podpise z uporabo

Uporaba pretečenih časovnih žigov

Informacije o preverjanju

Nastavljanje preverjanja digitalnih podpisov
Plošča Podpisi za digitalne podpise
Preverjanje digitalnega podpisa
Ogled prejšnjih različic digitalno podpisanega dokumenta
Primerjava različic podpisanega dokumenta
Zaupanje potrdilu podpisnika
Portfelji PDF in digitalni podpisi
Podpisi s podatki XML
Dodelitev dolgoročnega preverjanja veljavnosti podpisa

Nastavitve preverjanja nastavite vnaprej. To vam pomaga zagotoviti, da so digitalni podpisi veljavni, ko dokument odprete in se skupaj s podpisom
pojavijo podrobnosti o preverjanju. Za več podrobnosti si oglejte Nastavljanje možnosti za preverjanje podpisov.

Ko so digitalni podpisi preverjeni, se v sporočilni vrstici dokumenta pojavi ikona, ki prikazuje stanje podpisa. Na plošči Podpisi in v pogovornem
oknu Lastnosti podpisa se pojavijo dodatne podrobnosti o stanju.

Nastavljanje preverjanja digitalnih podpisov
Ko prejmete podpisan dokument, boste morda želeli preveriti njegov podpis in se prepričati o pristnosti podpisnika in podpisane vsebine. Odvisno
od načina konfiguracije se lahko preverjanje izvede samodejno. Veljavnost podpisa se ugotovi s preverjanjem pristnosti stanja certifikata
digitalnega ID-ja podpisnika in celovitosti dokumenta:

S preverjanjem pristnosti potrdite, ali certifikat podpisnika ali nadrejeni certifikati obstajajo na potrjevalčevem seznamu zaupanja vrednih
identitet. Potrdite tudi, ali je podpisni certifikat veljaven glede na uporabnikovo konfiguracijo Acrobata ali Readerja.

S preverjanjem celovitosti dokumenta potrdite, ali je bila podpisana vsebina po podpisu spremenjena. V primeru spremembe vsebine s
preverjanjem celovitosti dokumenta potrdite, ali je bila vsebina spremenjena na način, na katerega to dovoljuje podpisnik.

Nastavljanje možnosti za preverjanje podpisov
1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.

3. Pod Preverjanje kliknite Več.

4. Če želite samodejno preveriti vse podpise v dokumentu PDF, ko ga odprete, izberite možnost Preveri podpise ob odpiranju dokumenta. Ta
možnost je privzeto izbrana.

5. Po potrebi določite možnosti preverjanja in kliknite V redu.

Vedenje preverjanja

Te možnosti določajo načine za določanje, s katerim vtičnikom se bo preveril podpis. Ustrezen vtičnik se pogosto
izbere samodejno. Glede zahtev po posebnih vtičnikih za preverjanje podpisov se obrnite na skrbnika sistema.

Med preverjanjem veljavnosti preverja certifikate s seznamom
izključenih certifikatov. Ta možnost je privzeto izbrana. Če prekličete izbiro te možnosti, se stanje preklica za odobritev podpisa ne
upošteva. Za potrditvene podpise se stanje preklica vedno preveri.

Čas preverjanja

Izberite želeno možnost, da določite način preverjanja veljavnosti digitalnega podpisa. Privzeto lahko
preverite čas glede na čas ustvarjanja podpisa. Lahko pa ga preverite glede na trenutni čas ali čas, ki ga je nastavil strežnik
časovnih žigov ob podpisu dokumenta.

Uporablja varni čas, ki ga zagotovi časovni žig ali je vdelan v podpis, čeprav je certifikat
podpisa pretekel. Ta možnost je privzeto izbrana. Če prekličete izbiro te možnosti, lahko pretečene časovne žige zavržete.

Navaja, ali naj se informacije o preverjanju dodajo v podpisan PDF. Privzeta nastavitev je, da je uporabnik
pozvan, ko so informacije o preverjanju prevelike.

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/


Integracija z operacijskim sistemom Windows

Opomba:

Uporabi ta certifikat kot zaupanja vreden korenski certifikat

Podpisani dokumenti ali podatki

Potrjeni dokumenti

Dinamična vsebina

Vdelan javanski skript z visokimi pooblastili

Prednostne sistemske operacije

Opomba:

Na vrh

navaja, ali želite med preverjanjem podpisov in potrjenih dokumentov zaupati korenskim
certifikatom možnosti certifikatov operacijskega sistema Windows. Izbira teh možnosti lahko ogrozi varnost.

Zaupanje vsem korenskim certifikatom v funkciji Windows Certificate ni priporočeno. Veliko certifikatov, ki so vključeni v program
Windows, je namenjenih za druge namene in ne za preverjanje zaupanja vrednih identitet.

Nastavljanje stopnje zaupanja certifikatu
V programu Acrobat ali Reader je podpis potrjenega ali podpisanega dokumenta veljaven, če je med vami in podpisnikom vzpostavljeno zaupanje.
Raven zaupanja certifikatu določa dejanja, za katera zaupate podpisniku.

Nastavitve zaupanja certifikatov lahko spremenite in tako omogočite posamezna dejanja. Nastavitve lahko spremenite in tako v potrjenem
dokumentu omogočite dinamično vsebino ter vdelan JavaScript.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
4. Izberite Zaupanja vredna potrdila na levi.
5. Izberite potrdilo na levi in kliknite Zaupanje za urejanje.

6. Na zavihku Zaupanje izberite katerega koli od naslednjih elementov, če želite zaupati potrdilu:

To je izvirni overitelj v verigi overiteljev, ki so izdali certifikat. Če zaupate
korenskemu certifikatu, zaupate vsem certifikatom, ki jih je izdal ta overitelj.

Potrdi identiteto podpisnika.

Zaupa dokumentom, ki jih je avtor potrdil s svojim podpisom. Podpisniku zaupate potrditev dokumentov ter sprejmete
dejanja v potrjenem dokumentu.

Ko izberete to možnost, so na voljo te možnosti:

Omogoča prevajanje filmov, zvoka in drugih dinamičnih elementov v potrjenem dokumentu.

Omogoča izvajanje prednostnega JavaScripta, vdelanega v datoteke PDF. Datoteke
JavaScript so lahko zlorabljene. Izbiro te možnosti vam priporočamo samo, ko je to potrebno in pri certifikatih, ki jim zaupate.

Dovoljuje internetne povezave, izvajanje skriptov med domenami, tiho tiskanje, sklicevanje na
zunanje predmete in postopke z datotekami za uvoz in izvoz na potrjenih dokumentih.

Za vire, ki jim zaupate in s katerimi pogosto sodelujete, dovolite samo možnosti Vdelani JavaScript z visoko ravnjo pravic in
Posebne sistemske operacije. Ti možnosti uporabite na primer za delodajalce ali ponudnika storitev.

7. Kliknite V redu, zaprite pogovorno okno Nastavitve digitalnih ID-jev in zaupanja vrednih potrdil, nato pa kliknite V redu v pogovornem oknu
Nastavitve.

Za več informacij si oglejte navodila za digitalne podpise na naslovu www.adobe.com/go/acrodigsig.

Plošča Podpisi za digitalne podpise
Na plošči Podpisi so prikazane informacije o vseh digitalnih podpisih v trenutnem dokumentu in zgodovina sprememb dokumenta od prvega
podpisa. Vsak digitalni podpis ima ikono, ki označuje njegovo stanje. Podrobnosti o preverjanju so navedene pod vsakim podpisom in si jih lahko
ogledate tako, da razširite podpis. Na plošči Podpisi so tudi informacije o času, ko je bil dokument podpisan ter zaupanje in podrobnosti o
podpisniku.

Preverjanje podpisov na plošči Varnost

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Na vrh

Datum/čas podpisa se nanašata na uro računalnika podpisovalca

Podpis vsebuje časovni žig

Podpis vsebuje časovni žig, vendar veljavnosti tega ni mogoče preveriti

Podpis ima časovni žig, vendar je ta potekel

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Podpisi ali pa kliknite gumb Plošča za podpise v sporočilni vrstici dokumenta.

Za večino na podpis vezanih opravil, vključno z dodajanjem, čiščenjem in preverjanjem podpisov, lahko na plošči Podpisi z desno miškino tipko
kliknete polje podpisa. V nekaterih primerih se lahko podpisno polje po podpisovanju zaklene.

Preverjanje digitalnega podpisa
Če stanje podpisa ni znano ali preverjeno, podpis preverite ročno, da ugotovite vzrok težave in možne rešitve. Če stanje podpisa ni veljavno, se za
odpravljanje težave obrnite na podpisovalca.

Za več informacij o opozorilih glede podpisov ter veljavnih in neveljavnih podpisih si oglejte navodila za digitalne podpise na naslovu
www.adobe.com/go/acrodigsig.

Veljavnost digitalnega podpisa in časovnega žiga lahko ocenite tako, da preverite lastnosti podpisa.

1. Nastavite možnosti za preverjanje podpisov. Za več informacij si oglejte Nastavljanje možnosti za preverjanje podpisov.

2. Odprite PDF s podpisi in kliknite podpis. Pogovorno okno Stanje preverjanja veljavnosti podpisa označuje veljavnost podpisa.

3. Za več informacij o podpisih in časovnih žigih kliknite Lastnosti podpisa.

4. Preglejte Povzetek veljavnosti v pogovornem oknu Lastnosti podpisa. Povzetek lahko vsebuje eno od naslednjih sporočil:

Čas je določen glede na lokalni čas računalnika podpisovalca.

Podpisovalec je uporabil strežnik časovnih žigov, iz vaših nastavitev pa je razvidno, da temu strežniku
zaupate.

Preverjanje časovnega žiga zahteva pridobitev certifikata
strežnika časovnih žigov na seznam zaupanja vrednih identitet. Posvetujte se s skrbnikom sistema.

Acrobat in Reader časovni žig preverita glede na trenutni čas. To sporočilo se prikaže, če je
certifikat podpisnika časovnega žiga potekel pred trenutnim časom. Če želite dovoliti, da Acrobat ali Reader sprejme pretečen časovni žig,
izberite Uporaba pretečenih časovnih žigov v pogovornem oknu Nastavitve obnašanja podpisov (Nastavitve > Podpisi > Preverjanje: Več).
Pri preverjanju podpisov s pretečenim časovnim žigom Acrobat in Reader prikažeta opozorilno sporočilo.

5. Za podrobnosti o potrdilu podpisnika, na primer nastavitvah zaupanja ali zakonskih omejitvah podpisa, kliknite Pokaži certifikat podpisnika v
pogovornem oknu Lastnosti podpisa.

Če je bil dokument spremenjen po tem, ko je bil podpisan, preverite podpisano različico dokumenta in jo primerjajte s trenutno.

Ogled prejšnjih različic digitalno podpisanega dokumenta
Ob vsakem podpisu dokumenta s potrdilom se ob času podpisa z dokumentom PDF shrani tudi podpisana različica dokumenta. Vse različice so
shranjene v načinu, ki omogoča samo dodajanje, tako da izvirnika ne morete spremeniti. S plošče Podpisi je mogoč dostop do vseh digitalnih
podpisov in njihovih pripadajočih različic.

1. Na plošči Podpisi izberite in razširite podpis, nato pa v meniju Možnosti  izberite Poglej podpisano različico.

Prejšnja različica se odpre kot nov dokument PDF, ki v naslovni vrstici vsebuje podatke o različici in ime podpisnika.

2. Če se želite vrniti na izvirni dokument, izberite ime dokumenta v meniju Okno.

Primerjava različic podpisanega dokumenta
Ko podpišete dokument, lahko prikažete seznam sprememb, ki so nastale od zadnje različice.

1. Na plošči Podpisi izberite podpis.

2. V meniju Možnosti  izberite Primerjaj podpisano različico s trenutno.

3. Ko končate, zaprite začasni dokument.

Zaupanje potrdilu podpisnika

http://www.adobe.com/go/acrodigsig_si
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/


Na vrh

Na vrh

Na vrh

Če želite zaupati certifikatu, ga morate dodati na uporabnikov seznam zaupanja vrednih identitet v upravitelju zaupanja vrednih identitet in ročno
nastaviti njegovo raven zaupanja. Pri uporabi s certifikati zagotovljene varnosti domači uporabniki pogosto izmenjujejo certifikate. Poleg tega
certifikate dodajajo neposredno iz podpisanih dokumentov in nato nastavijo njihove ravni zaupanja. Vendar pa podjetja od zaposlenih pogosto
zahtevajo, da podpise drugih preverijo brez izvajanja ročnih opravil. Acrobat zaupa vsem certifikatom za podpisovanje in potrjevanje, ki so v verigi,
ki vodi do sidra zaupanja. Zato naj skrbniki vnaprej konfigurirajo odjemalske namestitve ali končnim uporabnikom pomagajo dodati sidro ali sidra
zaupanja. Za več informacij o zaupanju potrdilom si oglejte Podpisi s potrdilom.

Portfelji PDF in digitalni podpisi
Podpišete lahko sestavne dele portfelja PDF ali pa portfelj kot celoto. Če podpišete sestavni PDF, ga zaklenete za urejanje in zaščitite njegovo
vsebino. Po podpisovanju vseh sestavnih PDF-jev lahko podpišete celoten portfelj PDF in ga tako zaključite. Lahko pa podpišete celoten portfelj
PDF in tako celotno vsebino podrejenih PDF-jev zaklenete hkrati.

Če želite podpisati PDF, ki je del portfelja, si oglejte Podpisovanje dokumentov PDF. Podpisani PDF se samodejno shrani v portfelj PDF.

Če želite portfelj PDF podpisati kot celoto, podpišite naslovnico (Pogled > Portfelj > Naslovnica). Ko podpišete celoten portfelj PDF,
sestavnim dokumentom ne morete več dodajati podpisov. Lahko pa podpise dodate naslovnici.

Digitalni podpisi prilog sestavnih PDF-jev
Pred podpisom naslovnice lahko podpise dodate prilogam. Če želite podpis dodati priloženemu PDF-ju, ga odprite v ločenem oknu. Prilogo kliknite
z desno miškino tipko in v kontekstnem meniju izberite Odpri datoteko. Če si želite ogledate podpise v portfelju PDF, pojdite na naslovnico in si
oglejte sporočilno vrstico ter ploščo s podpisi dokumenta.

Podpisani in potrjeni portfelji PDF
Pravilno podpisan ali potrjen portfelj PDF ima enega ali več podpisov, ki odobravajo ali potrjujejo portfelj PDF. Najpomembnejši podpis je v znački
podpisa v orodni vrstici. Podrobnosti vseh podpisov so prikazane na naslovnici.

Značka s podpisom zagotavlja hiter način za preverjanje odobritve ali potrditve portfelja PDF.

Če si želite ogledati ime organizacije ali osebe, ki je podpisala portfelj PDF, kazalec postavite nad značko s podpisom.

Če si želite ogledati podrobnosti podpisa v znački, kliknite značko s podpisom. Odpreta se naslovnica in podokno Podpisi (na levi) skupaj s
podrobnostmi.

Če odobritev ali potrditev portfelja PDF ni veljavna ali pride do težav, se v znački s podpisom pojavi ikona z opozorilom. Če si želite ogledati
obrazložitev težave, kazalec postavite nad značko s podpisom z ikono z opozorilom. Za različne težave se prikažejo različne ikone.

Seznam in razlago vseh opozoril si lahko ogledate v skrbniških navodilih za digitalne podpise na naslovu www.adobe.com/go/acrodigsig.

Podpisi s podatki XML
Acrobat in Reader podpirata podatkovne podpise XML, ki se uporabljajo za podpisovanje podatkov v obrazcih XFA (XML Forms Architectures).
Avtor obrazca zagotovi podpise XML, preverjanje ali navodila za čiščenje dogodkov obrazca, na primer klike gumbov, shranjevanja datotek ali
pošiljanje.

Podatkovni podpisi XML ustrezajo standardu W3C za podpise XML. Podobno kot digitalni podpisi PDF zagotavljajo digitalni podpisi XML celovitost,
pristnost in sprejetje dokumentov.

Podpisi PDF imajo več stanj preverjanja podatkov. Nekatera stanja se nastavijo, ko uporabnik spremeni vsebino s podpisom PDF. Nasprotno imajo
podpisi XML samo dve stanji preverjanja, veljavno in neveljavno. Neveljavno stanje se nastavi, ko uporabnik spremeni vsebino s podpisom XML.

Dodelitev dolgoročnega preverjanja veljavnosti podpisa
Dolgoročno preverjanje veljavnosti podpisa omogoča preverjanje veljavnosti podpisa še dolgo po podpisu dokumenta. Če želite doseči dolgoročno
preverjanje veljavnosti, morajo biti vsi zahtevani elementi preverjanja podpisa vdelani v podpisani dokument PDF. Vdelava teh elementov se lahko
izvede ob podpisu ali po podpisu dokumenta.

Če dokumentu PDF ne dodate določenih informacij, je podpis veljaven samo omejen čas. Ta omejitev je prisotna, ker certifikati, povezani s
podpisom, sčasoma potečejo ali so preklicani. Ko certifikat poteče, overitelj, ki ga je izdal, ni več odgovoren za zagotavljanje stanja preklica
certifikata. Brez potrditve stanja preklica podpis ne more biti preverjen.

Zahtevani elementi za zagotavljanje veljavnosti podpisa vključujejo podpisovanje verige certifikata, stanje preklica certifikata in, če je to mogoče,

http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html
http://www.adobe.com/go/acrodigsig_si
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časovni žig. Če so zahtevani elementi med podpisovanjem na voljo in vdelani, je mogoče podpis preveriti z zahtevanimi zunanjimi viri za
preverjanje. Acrobat in Reader lahko vdelata zahtevane elemente, če so ti na voljo. Ustvarjalec PDF-ja mora uporabnikom Readerja dodeliti
pravice za uporabo (Datoteka > Shrani kot drugo > PDF z razširjenimi funkcijami za Reader).

Vdelava informacij o časovnem žigu zahteva ustrezno konfiguriran strežnik časovnih žigov. Poleg tega mora biti čas preverjanja
veljavnosti podpisa nastavljen na Varni čas (Nastavitve > Varnost > Napredne nastavitve > zavihek Preverjanje). Certifikati CDS lahko v dokument
dodajo informacije za preverjanje, na primer preklic in časovni žig, ne da bi jih moral podpisnik konfigurirati. Vendar pa mora imeti podpisnik
vzpostavljeno povezavo, če želite pridobiti ustrezne informacije.

Preverjanje potrdila časovnih žigov

Konfiguracija strežnika časovnih žigov

Dodajanje informacij o preverjanju veljavnosti ob podpisu

1. Zagotovite, da lahko računalnik vzpostavi povezavo z ustreznimi omrežnimi viri.

2. Prepričajte se, da je nastavitev Vključi stanje za preklic podpisa še vedno izbrana (Nastavitve > Podpisi > Ustvarjanje in videz: Več). Ta
nastavitev je privzeto izbrana.

3. Podpišite dokument PDF.

Če so na voljo vsi elementi verige certifikata, so informacije samodejno dodane dokumentu PDF. Če je strežnik časovnih žigov konfiguriran, je
dodan tudi časovni žig.

Dodajanje informacij o preverjanju veljavnosti po podpisu
V nekaterih potekih dela so informacije o preverjanju veljavnosti podpisa na voljo ob podpisovanju, vendar jih je mogoče pridobiti kasneje. Uradnik
v podjetju na primer podpiše pogodbo na prenosnem računalniku, medtem ko potuje z letalom. Računalnik ne more vzpostaviti povezave z
internetom in tako pridobiti informacije o časovnih žigih in preklicu, ki bi jih dodal podpisu. Kasneje, ko je povezava z internetom na voljo, lahko
vsak, ki preverja veljavnost podpisa, dokumentu PDF doda te informacije. Vsa prihodnja preverjanja veljavnosti podpisa lahko prav tako
uporabljajo te informacije.

1. Zagotovite, da se lahko računalnik poveže z ustreznimi omrežnimi viri in nato v dokumentu PDF z desno miškino tipko kliknite podpis.

2. Izberite Dodaj informacije o preverjanju.

Informacije in metode, ki se uporabljajo za dodajanje teh informacij za dolgoročno preverjanje (LTV) v PDF-je, so skladni s 4. delom standarda
ETSI 102 778 PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures). Za več informacij si oglejte
blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html. Ukaz ni na voljo, če je podpis neveljaven ali je podpisan s
samopodpisanim certifikatom. Ukaz ni na voljo tudi, če je čas preverjanja enak trenutnemu času.

Adobe priporoča tudi
Podpisi s potrdilom

Digitalni ID-ji

Upravljanje zaupanja vrednih identitet

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
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Podpisovanje dokumenta PDF
Ustvarjanje podpisa za podpisovanje PDF-jev
Pošiljanje podpisanega PDF-ja po faksu ali e-pošti
Pošiljanje PDF-jev drugim v podpis s storitvijo EchoSign
Podpisovanje v načinu za predogled dokumentov
Potrjevanje dokumenta PDF
Dodajanje časovnega žiga dokumentu
Odstranjevanje digitalnega podpisa
Dodatni viri

Dokument lahko podpišete, da overite njegovo vsebino ali ga potrdite. Glede na namen lahko uporabite različne vrste podpisov.

Podpisovanje dokumenta PDF
Če želite podpisati PDF, lahko podpis natipkate, narišete, vstavite njegovo fotografijo ali pa uporabite digitalni podpis s potrdilom. Dodate lahko
tudi besedilo, na primer ime, podjetje, naziv ali datum. Ko dokument dokončate, postaneta podpis in besedilo del PDF-ja.

Za več informacij o nastavitvi digitalnega ID-ja za podpise s potrdilom si oglejte Podpisi s potrdilom.

Pred podpisovanjem dokončajte urejanje dokumenta. Spreminjanje dokumenta po podpisovanju lahko razveljavi podpis.

1. Odprite PDF, ki ga želite podpisati.
2. Izberite Podpiši > Moram podpisati.

3. Če želite dodati besedilo, na primer ime, podjetje ali naziv, kliknite Dodaj besedilo  na plošči Moram podpisati. Kliknite mesto dokumenta,
na katerega želite dodati besedilo, in začnite tipkati.

Z možnostjo Dodaj besedilo lahko v PDF dodate ime, podjetje ali datum.

4. Na plošči Moram podpisati kliknite Postavi podpis.

Ko se podpisujete prvič, možnost Postavi podpis odpre pogovorno okno, v katerem lahko ustvarite ali uvozite podpis.

5. (prvo podpisovanje) V pogovornem oknu Postavi podpis izberite vrsto podpisa, ki ga želite postaviti:

http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html


Podpis želim natipkati

Podpis želim narisati

Uporabiti želim sliko

Uporabiti želim potrdilo

Premakni

Spremeni velikost

Zasukaj

Na vrh
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Podpis lahko natipkate, narišete ali uvozite ali pa se podpišete s potrdilom. Acrobat uporablja ta podpis za podpisovanje prihodnjih PDF-jev.

V polje Vnesite ime natipkajte ime. Acrobat ustvari vaš podpis. Izbirate lahko med nekaj slogi podpisov. Če si želite
ogledati drug slog, kliknite Spreminjanje sloga podpisa. Ko ste s podpisom zadovoljni, kliknite Sprejmi.

V polje Narišite podpis narišite podpis. Ko ste s podpisom zadovoljni, kliknite Sprejmi.

Kliknite Prebrskaj in poiščite datoteko s podpisom. Ko se podpis prikaže v pogovornem oknu, kliknite Sprejmi. (Če
nimate slike podpisa, si oglejte Ustvarjanje podpisa za podpisovanje PDF-jevspodaj.)

Kliknite Naprej. Sledite navodilom na zaslonu in določite, kam želite postaviti podpis, nastavite videz in shranite
podpisan PDF. (6. in 7. korak spodaj ne veljata za podpise, ki uporabljajo potrdilo.)

6. Kliknite mesto v PDF-ju, kamor želite postaviti podpis.
7. Če želite podpis premakniti, mu spremeniti velikost ali ga zasukati, naredite nekaj od tega.

A. Kazalec za premikanje B. Kazalec za spreminjanje velikosti C. Kazalec za sukanje 

Kazalec postavite nad podpis in ga povlecite na želeno mesto.

Za spreminjanje velikosti povlecite ročico v kotu.

Kazalec postavite nad ročico za sukanje (zgornja srednja ročica). Ko se kazalec spremeni v krožno puščico, ga povlecite in
zasukajte podpis.

Ustvarjanje podpisa za podpisovanje PDF-jev

1. S črnim črnilom se podpišite na čist in prazen list papirja. Podpišite se na sredino lista, da ne fotografirate ali skenirate robov.

2. Fotografirajte ali skenirajte podpis. Če podpis fotografirate, naj bo stran dobro osvetljena, na podpis pa naj ne padajo sence.

3. Fotografijo prenesite ali skenirajte v računalnik. Acrobat sprejema datoteke JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF in PDF. Zapomnite si mesto
fotografije, da jo boste med podpisovanjem PDF-jev našli.

Slike vam ni treba obrezati. Če je fotografija ali skenirana slika vsaj približno jasna, Acrobat uvozi le podpis.

Pošiljanje podpisanega PDF-ja po faksu ali e-pošti
Podpisane dokumente lahko po faksu ali e-pošti pošljete s storitvijo EchoSign. EchoSign shrani kopijo v vaš spletni račun, da lahko do nje
preprosto dostopate pozneje. V storitev EchoSign se lahko prijavite z Adobejevim ID-jem ali ustvarite račun.

1. Ko je dokument dokončan, kliknite Pošlji podpisan dokument na plošči Moram podpisati.

2. Ko se pojavi poziv "Dokument ste spremenili. Ali želite spremembe narediti končne?", kliknite Potrdi in pošlji.

3. Navedite ime in mesto podpisane različice PDF-ja in kliknite Shrani.

4. Ko se pojavi poziv "Podpisan dokument bo prenesen v Adobe EchoSign …", kliknite Naloži.

5. Ko se spletno mesto EchoSign odpre v brskalniku, izpolnite zahtevana polja in kliknite Dostavi.

6. Sledite navodilom na zaslonu za registracijo in dokončanje pošiljanja dokumenta.
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Pošiljanje PDF-jev drugim v podpis s storitvijo EchoSign
S storitvijo EchoSign lahko dokumente pošljete v podpis drugim. EchoSign je spletna storitev, ki uporabnikom omogoča, da hitro podpisujejo
dokumente v spletnem brskalniku, ne da bi potrebovali digitalni ID. Storitev sledi celotnemu postopku.

Storitev EchoSign podpisnikom po e-pošti sporoči, da želite, da podpišejo dokument. Dokument si ogledajo in ga podpišejo na zaščiteni spletni
strani EchoSign. Podpisan PDF dobite po e-pošti vi in podpisniki. EchoSign shrani podpisan dokument v vaš račun za prihodnjo uporabo. Za več
informacij obiščite www.echosign.com.

1. Odprite PDF, ki ga želite poslati v podpis.

2. Odprite podokno Podpiši (kliknite Podpiši na desni strani orodne vrstice).

3. Kliknite Naj podpišejo drugi, da odprete ploščo.

4. Kliknite Pošlji v podpis.

5. Ko se prikaže sporočilo "Dokument je bil prenesen v Adobe EchoSign", za nadaljevanje kliknite Naprej v Adobe EchoSign.

6. Ko se v spletnem brskalniku odpre spletno mesto EchoSign, sledite navodilom na zaslonu, da pošljete PDF.

Podpisovanje v načinu za predogled dokumentov
Ko je za potek dela podpisovanja izjemno pomembna celovitost dokumenta, za podpisovanje uporabite funkcijo Predogled dokumenta. Ta funkcija
preveri vsebino dokument, ki bi lahko spremenila videz dokumenta. Nato pa onemogoči vsebino, da si lahko dokument ogledate in podpišete v
statičnem in varnem stanju.

S funkcijo Predogled dokumenta lahko ugotovite, ali dokument vsebuje dinamično vsebino ali zunanje odvisnosti. Lahko vam tudi pomaga
ugotoviti, ali dokument vsebuje konstrukte, kot so polja obrazca, večpredstavnost ali JavaScript, ki bi lahko vplivale na njegov videz. Po pregledu
poročila se lahko obrnete na avtorja dokumenta glede težav, ki so navedene v poročilu.

Uporabite lahko tudi način Predogled dokumenta zunaj podpisovanja, da preverite celovitost dokumenta.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. Za Ustvarjanje in videz kliknite Več.
4. Za možnost Pri podpisovanju izberite Ogled dokumentov v načinu predogleda in kliknite V redu.
5. V PDF-ju kliknite polje podpisa in izberite Podpiši dokument.

V sporočilni vrstici dokumenta se pojavi informacija o skladnosti in možnosti.

6. (izbirno) Kliknite Ogled poročila v sporočilni vrstici dokumenta (če je na voljo) in na seznamu izberite element, katerega podrobnosti bi radi
videli. Ko ste končali, zaprite pogovorno okno Poročilo o podpisu v dokumentu PDF.

7. Če ste zadovoljni s stanjem skladnosti dokumenta, kliknite Podpiši dokument v sporočilni vrstici dokumenta in dodajte svoj digitalni podpis.
8. Dokument PDF shranite pod drugim imenom in ga zaprite, ne da bi naredili še kako spremembo.

Potrjevanje dokumenta PDF
Ko potrdite dokument PDF, s tem odobrite njegovo vsebino. Navedete lahko tudi vrste dovoljenih sprememb, ki ne vplivajo na veljavnost potrditve.
Primer: recimo, da je vladni urad pripravil obrazec s podpisnimi polji. Ko je obrazec končan, ga urad potrdi in s tem uporabnikom dovoli le
izpolnjevanje polj obrazca in podpis dokumenta. Uporabniki lahko izpolnijo obrazec in podpišejo dokument. Če pa odstranijo strani ali dodajo
komentarje, dokument ni več potrjen.

Potrditveni podpis lahko dodate dokumentu PDF samo, če ne vsebuje drugih podpisov. Potrditveni podpisi so lahko vidni ali nevidni. Ikona z

modrim trakom  na plošči podpisa označuje veljaven potrditveni podpis. Za dodajanje potrditvenega digitalnega podpisa je potreben digitalni ID.

1. Odstranite vsebino, ki lahko ogrozi varnost dokumenta, na primer javanske skripte, dejanja ali vdelano predstavnost.
2. Izberite Podpiši > Delo s potrdili, da odprete ploščo.
3. Kliknite eno od teh možnosti:

 Postavi potrjen podpis v obstoječe polje elektronskega podpisa ali na mesto, ki ga določite.

 Potrdi dokument, podpis pa je prikazan le na plošči Podpisi.

4. Sledite navodilom na zaslonu, da postavite podpis (če je ustrezno), navedete digitalni ID in nastavite možnost za Dovoljena dejanja po
potrjevanju.

Če ste omogočili možnost Ob podpisovanju: ogled dokumentov v načinu za predogled v razdelku Nastavitve podpisa, kliknite

http://www.echosign.com/
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Podpiši dokument v sporočilni vrstici dokumenta.

5. Dokument PDF shranite pod drugim imenom in ga zaprite, ne da bi naredili še kako spremembo. Priporočljivo je, da ga shranite kot drugačno
datoteko, da obdržite izvirni nepodpisan dokument.

Dodajanje časovnega žiga dokumentu
Acrobat ponuja uporabnikom možnost, da dokumentu PDF dodajo časovni žig, ne da bi zahteval podpisa na osnovi identitete. Za dodajanje
časovnega žiga v PDF je zahtevan strežnik časovnih žigov. (Oglejte si razdelek Konfiguracija strežnika časovnih žigov.) Časovni žig zagotavlja
pristnost in obstoj dokumenta ob določenem času. Ti časovni žigi so skladni s funkcijami časovnih žigov in preklicev, ki so opisani v 4. delu
standarda PAdES (ETSI 102 778 PDF Advanced Electronic Signatures). Časovni žig lahko v dokument dodajo tudi uporabniki programa Reader X
(in novejšega), če so v dokumentu omogočene ustrezne funkcije za Reader.

Za več informacij o standardih PAdES si oglejte blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html

1. Odprite dokument, ki mu želite dodati časovni žig.
2. Izberite Podpiši > Delo s potrdili > Dokumentu dodaj časovni žig.
3. V pogovornem oknu Izbira privzetega strežnika za časovne žige izberite privzet strežnik za časovne žige s seznama ali pa dodajte nov

privzet strežnik za časovne žige.
4. Kliknite Naprej in dokument shranite s časovnim žigom.

Odstranjevanje digitalnega podpisa
Digitalnega podpisa ne morete odstraniti, če ga niste vstavili sami ali imate nameščen digitalni ID za podpisovanje.

Naredite nekaj od tega:
Digitalni podpis lahko odstranite tako, da z desno miškino tipko kliknete polje podpisa in izberete Počisti podpis.
Če želite iz dokumenta PDF odstraniti vse digitalne podpise, izberite Počisti vsa podpisna polja v meniju Možnosti na plošči Podpisi.
(Ploščo Podpisi odprete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Podpisi.)

Dodatni viri
Za več informacij o digitalnih podpisih:

Pobude družbe Adobe Systems za zagotavljanje varnosti informacij: blogs.adobe.com/security/2009/05/sign_here_getting_started_with.html

Skupnost Adobejevih varnostnih partnerjev: www.adobe.com/si/security/partners/index.html

Adobe priporoča tudi
Digitalni ID-ji

Nastavitev podpisov s potrdili

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com/sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d44.w
http://blogs.adobe.com/security/2009/09/eliminating_the_penone_step_at.html
http://blogs.adobe.com/security/2009/05/sign_here_getting_started_with.html
http://www.adobe.com/si/security/partners/index.html
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS11dd809af63f0e1e-43e0464b12b4384d3b6-8000.html
http://help.adobe.com/sl_SI/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7d4a.w.html#WS396794562021d52e4605066e12b3464c4db-8000
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Potrjevanje in podpisovanje dokumentov
Nastavitev podpisov s potrdili
Ustvarjanje podobe podpisa s potrdilom
Ustvarjanje računa ID-ja v strežniku
Moduli in žetoni PKCS#12
Shranjevanje certifikatov v imeniških strežnikih
Dodajanje časovnega žiga podpisom s potrdilom
Strežniki Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)

Digitalni podpis s potrdilom, podobno kot navadni ročni podpis, identificira osebo, ki je podpisala dokument. Za razliko od ročnih podpisov je
digitalne podpise s potrdilom težko ponarediti, saj vsebujejo šifrirane podatke, ki so edinstveni za podpisnika. Podpis je preprosto preveriti in
prejemniku sporoča, ali je bil dokument spremenjen po tem, ko je podpisnik podpisal dokument.

Če želite dokumentu dodati podpis s potrdilom, morate pridobiti digitalni ID ali ustvariti samopodpisan digitalni ID v programu Acrobat ali Adobe
Reader. Digitalni ID vsebuje zasebni ključ in certifikat z javnim ključem ter drugo vsebino. Zasebni ključ se uporablja za ustvarjanje digitalnega
podpisa s potrdilom. Certifikat je poverilnica, ki se samodejno doda podpisanemu dokumentu. Podpis se preveri, ko prejemniki odprejo dokument.

Ko uporabite digitalni podpis s potrdilom, uporabi Acrobat razpršilni algoritem za ustvarjanje izvlečka sporočila, ki ga nato šifrira z vašim zasebnim
ključem. Acrobat v PDF vdela šifriran izvleček dokumenta, podrobnosti o certifikatu, sliko podpisa in različico dokumenta, ko je bil ta podpisan.

Digitalni podpis s potrdilom v obrazcu PDF

Potrjevanje in podpisovanje dokumentov
Ukaz Podpiši > Delo s potrdili vam omogoča uporabo dveh vrst podpisov s potrdili. Dokument lahko potrdite, da jamčite za njegovo vsebino, ali pa
ga odobrite z možnostjo Podpiši s potrdilom.

Potrdi Možnosti potrjevanja zagotavljajo višjo raven nadzora nad dokumentom kot možnost Podpiši s potrdilom. Dokumente, ki zahtevajo
potrjevanje, morate potrditi, preden jih drugi podpišejo. Če je dokument že bil podpisan, sta možnosti Potrdi onemogočeni. Ko potrdite dokument,
lahko nadzorujete vrste sprememb, ki jih lahko naredijo drugi. Dokument lahko potrdite tako, da podpis prikažete ali ne.
Podpiši s potrdilom Ko dokumente podpišete s potrdilom, se podpis smatra za odobritveni podpis.
Podpisi, ustvarjeni z možnostmi Potrdi ali Podpiši s potrdilom, ustrezajo standardom za zaščito podatkov, ki jih je določil inštitu ETSI (European
Telecommunications Standards Institute). Poleg tega sta obe vrsti podpisov v skladu s standardi PAdES (PDF Advanced Electronic Signature).
Acrobat in Reader ponujata možnost spreminjanja privzete oblike podpisov v obliko CAdES. Možnost je v skladu s 3. delom standarda PAdES.
Možnost uporabe časovnih žigov in vdelana podpora za dolgoročno preverjanje podpisov (od programa Acrobat 9.1 naprej) je v skladu s 4. delom
standarda PAdES. Pravilno nastavljena oblika podpisov je v skladu z 2. delom standarda PAdES. Privzet način ali obliko podpisovanja lahko
spremenite na plošči Podpisi v pogovornem oknu Nastavitve. Pod Ustvarjanje in videz kliknite Več.

Nastavitev podpisov s potrdili
Postopek podpisovanja lahko pospešite in optimirate rezultat, če pred tem opravite te priprave.

Opomba: V nekaterih primerih morate uporabiti določen digitalni ID za podpisovanje. Na primer, podjetje ali vladna agencija lahko za
podpisovanje uradnih dokumentov od posameznikov zahtevata uporabo samo tistih digitalnih ID-jev, ki jih je izdala ta agencija. Pozanimajte se o
pravilnikih za digitalno podpisovanje v vaši organizaciji in tako ugotovite ustrezen vir za digitalni ID.

Digitalni ID pridobite pri svoji organizaciji, ga kupite (varnostne partnerje poiščite na Adobejevem spletnem mestu) ali pa ustvarite
samopodpisanega. Oglejte si razdelek Ustvarjanje samopodpisanega digitalnega ID-ja. Podpisa s potrdilom ne morete ustvariti brez
digitalnega ID-ja.
Opomba: V načinu FIPS ne morete ustvariti samopodpisanega digitalnega ID-ja.

Izberete privzeti način podpisovanja.

Ustvarite podobo svojega podpisa s potrdilom. (Oglejte si razdelek Ustvarjanje podobe podpisa s potrdilom.)
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V načinu za predogled dokumenta lahko izklopite prikaz dinamičnih vsebin, ki bi lahko spremenile videz dokumenta in vas zavedle v
podpisovanje nečesa, česar ne bi smeli podpisati. Za informacije o uporabi načina za predogled dokumenta si oglejte Podpisovanje v načinu
za predogled dokumenta.

Preglejte vse strani dokumenta, preden ga podpišete. Dokument lahko vsebuje podpisna polja na več straneh.

Konfigurirajte program za podpisovanje. Okolje programa morata konfigurirati avtor in podpisnik. (Oglejte si razdelek Določanje nastavitev
podpisovanja.)

Za več podrobnosti o celotnem naboru možnosti za konfiguracijo nastavitev za podjetja si oglejte priročnik za digitalne podpise (PDF) na
naslovu learn.adobe.com/wiki/display/security/Document+Library.

Izberite vrsto podpisa. Pridobite več informacij o odobritvenih in potrditvenih podpisih, da ugotovite, kakšno vrsto podpisa boste uporabili v
dokumentu. (Oglejte si razdelek Potrjevanje in podpisovanje dokumentov.)

Določanje nastavitev podpisovanja
Nastavitve poteka dela podpisovanja nadzorujejo, kaj lahko vidite in naredite, ko se pojavi pogovorno okno za podpisovanje. Dovolite lahko
določena dejanja, skrijete in prikažete podatkovna polja in spremenite, kako vsebina vpliva na postopek podpisovanja. Nastavitve podpisovanja
vplivajo na to, kaj lahko vidite ob podpisovanju. Za več informacij o razpoložljivih nastavitvah podpisovanja si oglejte "Nastavitve postopka
podpisovanja" v priročniku za digitalne podpise (PDF) na naslovu www.adobe.com/go/learn_acr_security_en.

Prilagajanje potekov dela podpisovanja z začetnimi vrednostmi
Začetne vrednosti avtorjem dokumentov omogočajo dodaten nadzor, ker omogočajo določanje izbir, ki jih uporabnik lahko opravi pri podpisovanju
dokumenta. Ko v nepodpisanih dokumentih PDF uporabite začetne vrednosti za polja podpisa, lahko avtorji prilagodijo možnosti in samodejna
opravila. Določijo lahko tudi zahteve podpisa za elemente, kot so potrdila in strežnike časovnih žigov. Za več informacij o prilagajanju podpisov z
uporabo izvornih vrednosti si oglejte priročnik za digitalne podpise (PDF) na www.adobe.com/go/learn_acr_security_en.

Ustvarjanje podobe podpisa s potrdilom
Podobo podpisa s potrdilom določite z izbiro možnosti na plošči Podpisi v pogovornem oknu Nastavitve. Lahko na primer vključite sliko svojega
ročnega podpisa, logotip podjetja ali fotografijo. Ustvarite lahko tudi različne podpise za različne namene. Za nekatere lahko določite več
podrobnosti.

Podpis lahko vključuje tudi informacije, ki drugim pomagajo pri potrjevanju podpisa, kot so na primer razlog podpisovanja, kontaktni podatki in
drugo.

Oblike podpisov
A. Besedilni podpis B. Slikovni podpis

1. (izbirno) Če želite v podpis s potrdilom vključiti sliko svojega ročnega podpisa, ga skenirajte in ga shranite kot slikovno datoteko. Sliko
postavite v prazen dokument in ga pretvorite v obliko PDF.

2. Z desno miškino tipko kliknite polje podpisa in izberite Podpiši dokument ali Potrdi z vidnim podpisom.
Podobo lahko ustvarite tudi z nastavitvami v razdelku Podpisi: Urejanje > Nastavitve > Podpisi (Windows) ali Acrobat > Preferences >
Signatures (Mac OS).

3. V meniju Podoba pogovornega okna Podpis izberite Ustvari novo podobo.
4. V pogovornem oknu Konfiguriraj videz podpisa vpišite naziv podpisa, ki ga ustvarjate. Pri podpisovanju izberite podpis s tem imenom. Zato

uporabljajte kratke in razumljive naslove.
5. V razdelku Konfiguriraj grafiko izberite eno od možnosti:

Brez Prikaže samo privzeto ikono podpisa in druge podatke, ki ste jih določili v razdelku Konfiguriraj besedilo.

Uvožena grafika Prikaže podpis s potrdilom skupaj s sliko. Izberite to možnost, če želite vključiti sliko svojega ročnega podpisa. Če želite
uvoziti slikovno datoteko, kliknite Datoteka in nato Prebrskaj ter jo izberite.

http://learn.adobe.com/wiki/display/security/Document+Library
http://www.adobe.com/devnet/acrobat/security.html
http://www.adobe.com/devnet/acrobat/security.html
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Ime Prikaže samo privzeto ikono podpisa in vaše ime, kot je prikazano v datoteki z digitalnim ID-jem.

6. V razdelku Konfiguriraj besedilo izberite možnosti, ki jih želite vključiti v podpis. Razločevalno ime prikaže podatke o uporabniku, ki so
določeni v vašem digitalnem ID, vključno z imenom, organizacijo in državo.

7. V Lastnostih besedila določite smer pisanja in vrsto zapisa številk ter kliknite V redu. Oglejte si tudi poglavje Omogočanje jezikov, zapisanih
od desne proti levi.

8. (Izbirno) Če pogovorno okno vključuje razdelek Dodatne informacije o podpisu določite razlog za podpis dokumenta, mesto in vaše
kontaktne podatke. Te možnosti so na voljo le, če ste jih določili kot nastavitve v pogovornem oknu Ustvarjanje in videz v razdelku Nastavitve
(Urejanje > Nastavitve > Podpisi > Ustvarjanje in videz > Več).

Ustvarjanje računa ID-ja v strežniku
Gostujoči ID je digitalni ID, ki je shranjen v strežniku in do katerega lahko dostopa naročnik. Za dostop do ID-ja v strežniku in računa organizacije,
ki nudi digitalne ID-je v strežniku, morate imeti internetno povezavo.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
4. Razširite možnost Digitalni ID-ji na levi, izberite Računi ID-jev v strežniku in kliknite Dodaj račun.
5. Vnesite ime in naslov URL strežnika ID-ja, nato pa kliknite Naprej.
6. Če želite ustvariti račun, vnesite uporabniško ime in geslo ali sledite navodilom. Kliknite Naprej in nato Dokončaj.

Ko dodate gostujoč ID, ga je mogoče uporabljati za podpisovanje ali šifriranje. Ko izvedete opravilo, ki uporablja ID v strežniku, se samodejno
prijavite v strežnik z ID-jem, če vaša izjava za preverjanje pristnosti še ni potekla.

Moduli in žetoni PKCS#12
Lahko imate več digitalnih ID-jev za različne namene, zlasti če dokumente podpisujete v različnih vlogah ali z različnimi načini potrjevanja. Digitalni
ID-ji so običajno zaščiteni z geslom. Lahko jih shranite v računalnik v obliki datotek PKCS #12. Digitalne ID-je lahko shranite tudi na pametne
kartice, žetone ali v shrambo certifikatov programa Windows. Gostujoče ID-je lahko shranite v strežnik. Acrobat vključuje privzet program za
obravnavanje podpisov, ki lahko dostopa do digitalnih ID-jev z različnih mest. Če želite, da je digitalni ID na voljo za uporabo, ga morate registrirati
v programu Acrobat.

Shranjevanje certifikatov v imeniških strežnikih
Imeniški strežniki se običajno uporabljajo kot centralizirana skladišča identitet v organizaciji. Strežnik je popolno mesto za shranjevanje
uporabniških certifikatov v podjetjih, ki uporabljajo šifriranje s certifikati. Imeniški strežniki omogočajo iskanje certifikatov v omrežnih strežnikih,
vključno s strežniki LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ko certifikat najdete, ga lahko dodate na seznam zaupanja vrednih identitet,
tako da vam ga ne bo treba ponovno iskati. Z razvojem področja za hrambo zaupanja vrednih certifikatov lahko vi ali kak član vaše delovne
skupine olajšate uporabo šifriranja v njej.

Za več informacij o imeniških strežnikih si oglejte priročnik za digitalne podpise (PDF) na www.adobe.com/go/learn_acr_security_si.

Uvoz nastavitev imeniškega strežnika (samo Windows)
Nastavitve imeniškega strežnika uvozite s postopkom uvoza in izvoza ali z datoteko, ki vsebuje varnostne nastavitve. Pred uvozom datoteke z
nastavitvami s postopkom uvoza in izvoza se prepričajte, da zaupate ponudniku datoteke, preden jo odprete.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. V razdelku Dodajanje časovnih žigov dokumentom kliknite Več.
4. Na levi izberite Imeniški strežniki in kliknite Uvozi.
5. Izberite datoteko za uvoz in izvoz ter kliknite Odpri.
6. Če je datoteka podpisana, kliknite gumb Lastnosti podpisa, da preverite trenutno stanje podpisa.
7. Kliknite Uvozi nastavitve iskalnega imenika.
8. Kliknite V redu, če ste pozvani k potrditvi izbire.

Imeniški strežnik bo prikazan v pogovornem oknu Varnostne nastavitve.

Izvoz nastavitev imeniškega strežnika (samo Windows)
Čeprav je datoteka za uvoz in izvor primernejša za izvoz varnostnih nastavitev, lahko v enaki obliki izvozite tudi imeniške nastavitve. Datoteko
lahko uporabite za konfiguracijo imeniškega strežnika v drugem računalniku.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.

http://www.adobe.com/go/learn_acr_security_si
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2. V razdelku Kategorije izberite Identiteta.
3. Vnesite ime, organizacijo in e-poštni naslov, da ustvarite profil.
4. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
5. V razdelku Dodajanje časovnih žigov dokumentom kliknite Več.
6. Izberite možnost Imeniški strežniki na levi, nato pa izberite enega ali več strežnikov na desni strani.
7. Kliknite Izvozi, izberite ciljno mesto, nato pa kliknite Naprej.
8. Če želite dokazati, da ste datoteko poslali vi, kliknite Podpiši, dodajte podpis, nato pa kliknite Naprej.
9. Naredite nekaj od tega:

Če želite datoteko shraniti, navedite njeno ime in mesto za shranjevanje ter kliknite Shrani.

Če želite datoteko poslati kot e-poštno prilogo, v polje Za vnesite e-poštni naslov, kliknite Naprej in nato Dokončaj.

Opomba: Oglejte si tudi poglavje Izvoz varnostnih nastavitev

Dodajanje časovnega žiga podpisom s potrdilom
Datum in čas podpisovanja dokumenta lahko vključite kot del podpisa s potrdilom. Časovne žige lahko lažje preverite, če so povezani z zaupanja
vrednim overiteljem časovnih žigov. Časovni žig pomaga ugotoviti, kdaj ste podpisali dokument, in zmanjša možnost neveljavnega podpisa.
Časovni žig lahko pridobite od neodvisnega overitelja časovnih žigov ali overitelja certifikatov, ki je izdal vaš digitalni ID.

Časovni žigi se pojavijo v polju podpisa in pogovornem oknu Lastnosti podpisa. Če ste nastavili strežnik časovnih žigov, se časovni žig pojavi na
zavihku Datum/ura pogovornega okna Lastnosti podpisa. Če strežnika časovnih žigov niste nastavili, se v polju podpisa prikaže krajevni čas
računalnika ob trenutku podpisovanja.

Opomba: Če časovnega žiga niste vdelali, ko ste podpisali dokument, ga lahko podpisu dodate kasneje. (Oglejte si Dodelitev dolgoročnega
preverjanja veljavnosti podpisa.) Časovni žig, ki ga dodelite po podpisu dokumenta, uporablja čas, ki ga določa strežnik časovnih žigov.

Konfiguracija strežnika časovnih žigov
Če želite konfigurirati strežnik časovnih žigov, potrebujete ime in URL strežnika, ki jih lahko pridobite od skrbnika ali v datoteki z varnostnimi
nastavitvami.

Če imate datoteko z varnostnimi nastavitvami, jo morate namestiti in vam ni treba uporabiti naslednjih navodil za konfiguracijo strežnika. Prepričajte
se, da ste datoteko z varnostnimi nastavitvami pridobili od zaupanja vrednega vira. Ne namestite je, ne da bi jo odobril skrbnik sistema ali oddelek
za IT.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. V razdelku Dodajanje časovnih žigov dokumentom kliknite Več.
4. Na levi izberite Strežniki časovnih žigov.
5. Naredite nekaj od tega:

Če imate datoteko za uvoz in izvoz z nastavitvami strežnika časovnih žigov, kliknite gumb Uvozi . Izberite datoteko in kliknite Odpri.

Če poznate naslov URL strežnika časovnih žigov, kliknite gumb Novo . Vnesite ime in naslov URL strežnika. Določite, ali za dostop
do strežnika potrebujete uporabniško ime in geslo ter kliknite V redu.

Določanje privzetega strežnika časovnih žigov
Če želite strežnik časovnih žigov uporabiti za dodajanje časovnih žigov v podpise, ga nastavite za privzeti strežnik.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. V razdelku Dodajanje časovnih žigov dokumentom kliknite Več.
4. Na levi izberite Strežniki časovnih žigov.

5. Izberite strežnik časovnih žigov in kliknite gumb Nastavi privzeto .
6. Izbiro potrdite s klikom na V redu.

Strežniki Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM)
Strežniki ALCRM (Adobe LiveCycleRights Management) vam omogočajo nastavitev centraliziranih pravilnikov za nadzor dostopa do dokumentov.
Pravilniki so shranjeni v strežniku ALCRM. Če jih želite uporabljati, potrebujete dostop do strežnika.

Strežniki ALCRM podatke o dostopu uporabnikov vdelajo v dokumente. Zato morate prejemnike dokumentov navesti v pravilnikih ALCRM. Lahko
pa strežniku ALCRM dovolite, da seznam prejemnikov pridobi iz imenikov LDAP.



 

S strežniki ALCRM lahko nastavite dovoljenja za posamezna opravila za dokumente, na primer odpiranje, urejanje in tiskanje. V strežnikih ALCRM
lahko določite tudi pravilnike za nadzor dokumentov.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Upravljanje zaupanja vrednih identitet

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Uvažanje in izvažanje certifikata
Nastavljanje zaupanja certifikatu
Seznam zaupanja, ki ga je odobril Adobe (AATL)

Digitalni ID vsebuje certifikat z javnim in zasebnim ključem. Udeleženci v poteku dela podpisovanja in zaščite s certifikati izmenjajo javni del
(certifikat) njihovega digitalnega ID-ja. Ko pridobite certifikat druge osebe in ga dodate na seznam zaupanja vrednih identitet, lahko za to osebo
šifrirate dokument. V nekaterih primerih certifikat morda ne bo v verigi, ki vodi do navedenega sidra zaupanja. V takih primerih lahko raven
zaupanja certifikata nastavite tako, da preverite podpis lastnika. Razumevanje pojmov zaupanja vredna identiteta in načinov nastavitev ravni
zaupanja vam lahko pomaga poenostaviti poteke dela in odpraviti težave. Zaupanja vredne identitete lahko na primer dodate vnaprej in nastavite
zaupanje za vsak certifikat posebej. Pri nastavitvah za podjetje bo seznam zaupanja vrednih identitet morda konfiguriran vnaprej. Morda boste
lahko tudi poiskali dodatne certifikate v imeniškem strežniku.

Uvažanje in izvažanje certifikata
Potrdilo in kontaktne podatke lahko izvozite za uporabo pri preverjanju podpisov in potrjevanju varnostnih potekov dela. Drugi uporabniki lahko te
podatke uvozijo na njihov seznam zaupanja vrednih identitet. Na ta način dodani kontaktni podatki pomagajo povečati število uporabnikov, ki lahko
sodelujejo v potekih dela z zaščitenimi dokumenti. Za več informacij o izvažanju certifikatov si oglejte priročnik za digitalne podpise (PDF) na
www.adobe.com/go/learn_acr_security_en.

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve.
2. V razdelku Kategorije izberite Podpisi.
3. V razdelku Identitete in zaupanja vredna potrdila kliknite Več.
4. Na levi izberite Digitalni ID-ji.
5. Naredite nekaj od tega:

Če želite uvoziti ID, kliknite gumb Dodaj ID  in sledite navodilom na zaslonu.

Če želite izvoziti potrdilo, kliknite gumb Izvozi  in sledite navodilom na zaslonu, da potrdilo pošljete po e-pošti ali shranite v datoteko.

Nastavljanje zaupanja certifikatu
Seznam zaupanja vrednih identitet ustvarite tako, da pridobite certifikate z digitalnimi ID-ja oseb, ki bodo sodelovale pri potekih dela podpisovanja
in zaščite s certifikati. Te podatke lahko pridobite iz strežnika, datoteke ali podpisanega dokumenta. Pri potekih dela podpisovanja lahko te podatke
pridobite med postopkom preverjanja podpisa. Pri potekih dela zaščite s certifikat, ki vključujejo šifriranje, te podatke zahtevajte vnaprej. To vam
omogoča, da dokument šifrirate z javnim ključem prejemnika dokumenta. Za več informacij o nastavljanju zaupanja certifikatom si oglejte priročnik
za digitalne podpise (PDF) na www.adobe.com/go/learn_acr_security_en.

Seznam zaupanja, ki ga je odobril Adobe (AATL)
Seznam zaupanja, ki ga je odobril Adobe (AATL) uporabnikom omogoča, da ustvarjajo podpise s potrdilom, ki so zaupanja vredni vedno, ko jih
odprete v programu Acrobat 9 ali Reader 9 in novejšem. Acrobat in Reader vsakih 30 dni dostopata do spletne strani, ki jo gosti Adobe, in
preneseta seznam zaupanja vrednih korenskih digitalnih certifikatov. Zaupanja vreden je vsak podpis s potrdilom, ki je ustvarjen s poverilnico, ki
lahko odnosu sledi nazaj do certifikata. Adobe in drugi overitelji so preverili, ali zaupanja vredni korenski digitalni certifikati izpolnjujejo določene
tehnične zahteve. Predstavljajo poverilnice za zagotavljanje pristnosti identitete in podpisa. Certifikati vključujejo poverilnice vladnih uradnikov in
državljanov s celega sveta. Poleg tega vključujejo poverilnice svetovnih komercialnih overiteljev in potrjenih ponudnikov storitev za certifikate (CSP-
jev) v Evropi.

Za več podrobnosti o tej funkciji in zakaj je pomembna za preverjanje podpisa, si oglejte spletno stran s seznamom zaupanja, ki ga je odobril
Adobe www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

AATL je privzeto omogočen. Seznam se prenese, ko prvič odprete ali ustvarite podpisan dokument ali odprete različna pogovorna okna z
varnostnimi nastavitvami. Lahko boste potrdili, ali se s samodejnim posodabljanjem seznama AATL strinjate. Če želite prejemati posodobitve,
kliknite Da.

Opomba: Pri skrbniku preverite, ali je vaša organizacija iz kakršnega koli razloga preprečila dostop do seznama AATL.
Ali je seznam AATL omogočen, preverite tako:

http://www.adobe.com/devnet/acrobat/security.html
http://www.adobe.com/devnet/acrobat/security.html
http://www.adobe.com/security/approved-trust-list.html


 

1. Izberite Urejanje > Nastavitve (Windows) ali Acrobat/Adobe Reader > Preferences.

2. V območju Kategorije na levi izberite Upravitelj zaupanja.

3. Izberite možnost Naloži zaupanja vredne korenske certifikate s strežnika Adobe.

Ta možnost Acrobatu ali Readerju omogoča samodejen prenos nastavitev zaupanja iz Adobejevega strežnika. Te nastavitve zaupanja
zagotavljajo, da uporabnik ali organizacija, povezana s certifikatom, ustreza ravni zagotovil seznama zaupanja, ki ga je odobril Adobe.

4. Naredite nekaj od tega:

Če želite prejeti poziv, ko bodo pri Adobeju na voljo novi korenski certifikati, izberite Vprašaj pred posodabljanjem.

Za prenos najnovejšega Adobejevega seznama zaupanja kliknite gumb Posodobi.

Več tem pomoči
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Tiskanje

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.



Osnovna tiskalna opravila datotek PDF

Na vrh

Na vrh

Manjka gumb za tiskanje?
Običajna opravila tiskanja
Možnosti pogovornega okna Natisni
Tiskanje plasti
Ustvarjanje prednastavitev tiskanja
Zakaj ne morem natisniti dokumenta?

Manjka gumb za tiskanje?
Če ne vidite gumbov Natisni in Prekliči, je monitor nastavljen na nizko ločljivost zaslona. Reader ni bil zasnovan za zaslone z nizko ločljivostjo
(najnižja priporočena ločljivost je 1024 x 576), vendar pa lahko to omejitev obidete. Če želite natisniti dokument, naredite nekaj od tega:

Pritisnite Enter ali Return.
Če se na desni strani pogovornega okna pojavi drsnik, ga za dostop do gumbov povlecite navzdol.

(Windows) Na nekaterih monitorjih opravilna vrstica prekriva gumb Natisni. Opravilno vrstico lahko skrijete tako, da se prikaže le, ko miško
premaknete čisto na dno zaslona. Z desno miškino tipko kliknite opravilno vrstico in izberite Lastnosti. V pogovornem oknu Lastnosti izberite
Samodejno skrij opravilno vrstico in kliknite V redu.

Nastavitev lastnosti opravilne vrstice, da se ta skrije in omogoči, da izberete gumb za tiskanje.

Običajna opravila tiskanja

Tiskanje na obe strani papirja.



Obojestransko lahko tiskate, če to podpira tiskalnik. Možnosti nadzoruje gonilnik tiskalnika, ne pa Adobe Acrobat ali Adobe Reader. Če želite
izvedeti, katere funkcije podpira tiskalnik, si oglejte dokumentacijo tiskalnika. (Obojestransko tiskanje se imenuje tudi dvostransko, tiskanje na obeh
straneh ali tiskanje spredaj in zadaj.)

V pogovornem oknu Natisni omogočite tiskanje na obe strani papirja in izberite rob za obračanje.

Črno-belo tiskanje

Barvni PDF lahko natisnete v odtenkih sive (ki se imenujejo tudi sivine ali kompozitne sive).

V pogovornem oknu Natisni omogočite Natisni v sivinah (črno-belo).

Tiskanje v drugačni velikosti



Velikost strani lahko prilagodite tako, da se med tiskanjem poveča ali zmanjša. Samodejno jo lahko prilagodite tako, da se prilega na papir, ali pa
jo prilagodite ročno z odstotki

V pogovornem oknu Natisni kliknite Velikost in navedite možnosti spreminjanja velikosti.

Prilagodi  Zmanjša ali poveča velikost strani, da ustreza natisljivemu področju trenutno izbrane velikosti papirja. Za tiskalnike PostScript® natisljivo
področje papirja določa datoteka PPD.

Dejanska velikost  Natisne strani brez spreminjanja velikosti. Strani ali izbrana območja, ki so prevelika za papir, se obrežejo. To možnost lahko
nastavite kot privzeto z uporabo prednastavitve tiskanja Brez. Oglejte si Ustvarjanje prednastavitev tiskanja.

Skrči prevelike strani Zmanjša večje strani, da ustrezajo trenutno izbrani velikosti papirja, brez povečevanja manjših strani. Če je izbrano
območje večje od natisljivega področja za trenutno izbrano velikost papirja, se raztegne na celotno natisljivo področje. Ta možnost je vedno na
voljo med tiskanjem N na stran. To možnost lahko nastavite kot privzeto z uporabo prednastavitve tiskanja Privzeto. Oglejte si Ustvarjanje
prednastavitev tiskanja.

Razmerje po meri  Spremeni velikost strani na odstotek, ki ga navedete.

Izberi vir papirja glede na velikost strani dokumenta PDF (Windows)  Za izbiro izhodnega pladnja uporabi velikost strani v dokumentu PDF
namesto nastavitev strani. Ta možnost je koristna za tiskanje dokumentov PDF, ki vsebujejo strani več različnih velikosti, na tiskalnikih z izhodnimi
pladnji različnih velikosti.

Tiskanje plakatov in trakov



Natisnete lahko dokument velikega formata, kot sta plakat ali trak tako, da razdelite stran na več listov papirja (to se imenuje "razpostavljanje").
Možnost Plakat izračuna, koliko strani je potrebnih. Velikost izvirnika lahko prilagodite, tako da bo kar najbolj ustrezal papirju, in določite, koliko se
"ploščice" prekrivajo. Nato lahko ploščice sestavite.

V pogovornem oknu Natisni kliknite Plakat in navedite možnosti razpostavljanja.

Merilo ploščic  Prilagodi strani na vrednost, ki jo navedete.

Prekrivanje Določa, za koliko vsaka ploščica prekriva sosednje.

Izreži oznake Na vsako stran doda vodila, ki vam pomagajo obrezati prekrivanje.

Oznake Na vsako "ploščico" doda ime datoteke in številko strani.

Razpostavi samo velike strani  Razpostavi strani, ki so pri izbranem merilu večje od trenutno izbrane velikosti papirja. Takšne strani se
razporedijo na več listov papirja.

Tiskanje več strani na list



Na en list papirja lahko natisnete več strani PDF-ja. Tiskanje več strani na list se imenuje tudi tiskanje n na list (na primer 2 na list ali 6 na list).
Navedete lahko vrstni red tiskanja strani – vodoravno po strani ali v navpičnih stolpcih.

Strani na list  Natisne izbrano število strani ali poljubno število (do 99), vodoravno in navpično. Če v meniju izberete vnaprej določeno število
strani, Acrobat samodejno izbere najboljšo usmerjenost papirja.

Vrstni red strani  Določa razvrstitev strani na listu. Vodoravno postavi strani od leve proti desni, od vrha proti dnu. Vodoravno obrnjeno postavi
strani od desne proti levi, od vrha proti dnu. Navpično postavi strani od vrha proti dnu, od leve proti desni. Navpično obrnjeno postavi strani od
vrha proti dnu, od desne proti levi. Obe obrnjeni možnosti sta primerni za dokumente v azijskih jezikih.

Natisni obrobo strani  Natisne polje obrezovanja (meje strani PDF).

Opomba: Tiskanje več strani na isti list v Acrobatu je neodvisno od podobne možnosti tiskalniških gonilnikov. Nastavitve za tiskanje v Acrobatu
niso preslikava možnosti za tiskanje N strani v gonilniku tiskalnika. Izberite možnost za tiskanje več strani v Acrobatu ali v gonilniku tiskalnika,
vendar ne obeh.

Tiskanje knjižic



Dokument z več stranmi lahko natisnete kot knjižico. Strani se natisnejo 2 na list. Ko zberete, prepognete in spnete dvostranske liste, dobite
knjižico s stranmi v pravilnem vrstnem redu.

V pogovornem oknu Natisni kliknite Knjižica in navedite možnosti za knjižico. 

Za več informacij si oglejte razdelek Tiskanje knjižic in portfeljev PDF.

Tiskanje komentarjev

http://helpx.stage.adobe.com/content/help/en/acrobat/using/ways-print-pdfs.html


Komentarje lahko natisnete na seznamu s povzetkom ali na mestu, na katerega so postavljeni (podobno kot označevalne opombe na strani).

Naredite nekaj od tega:

Povzetek – v območju Komentarji in obrazci kliknite Povzemi komentarje.

Označevanje z risanjem – v območju Komentarji in obrazci izberite Dokument in oznake.

Komentarji na strani – sledite tem korakom:

1. Odprite pogovorno okno Nastavitve, na levi kliknite kategorijo Komentiranje in izberite Natisni opombe in prikazna okna.
2. Prekličite izbiro možnosti Skrij pojavna okna komentarjev, ko je odprt seznam komentarjev.
3. Odprite pojavne komentarje, ki jih želite natisniti.
4. Prilagodite njihovo postavitev na strani tako, da se ne prekrivajo ali segajo izven strani.

5. Kliknite orodje tiskanja .
6. V območju Komentarji in obrazci izberite Dokument in oznake.

Tiskanje dela strani



Na vrh

Natisnete lahko del strani PDF-ja. Uporabite orodje posnetka (Urejanje > Naredi posnetek), da izberete le območje, ki ga želite natisniti. Na
območju je lahko besedilo, slika ali oboje. Izbrano območje lahko natisnete v polni velikosti ali pa mu spremenite velikost tako, da se prilega
papirju.

1. Izberite Urejanje > Naredi posnetek
2. Narišite pravokotnik, da izberete del strani
3. Izberite Datoteka > Natisni
4. V pogovornem oknu Natisni kliknite Izbrana grafika.

Tiskanje v datoteko
Ustvarite lahko datoteko PostScript dokumenta, ki je odvisna od naprave. Ustvarjena datoteka vsebuje kodo za omogočanje in nadzor specifičnih
možnosti izbrane ciljne naprave, zaradi česar je slabše združljiva z drugimi napravami. Za boljše rezultate pri ustvarjanje datotek PostScript
uporabite možnosti Shrani kot drugo > Več možnosti > PostScript.

Kliknite gumb Dodatno , izberite Natisni v datoteko in kliknite V redu.

Možnosti pogovornega okna Natisni
Večina možnosti v Acrobatovem pogovornem oknu Natisni je enakih kot v drugih programih. Nekatere možnosti pa se razlikujejo glede na tiskalnik
in vsebino, ki jo želite tiskati.



Dokument

Dokument in oznake

Dokument in žigi

Samo polja obrazcev

Povzemi komentarje

Trenutna stran

Strani

Več možnosti

Trenutni pogled/izbrana grafika

Lihe ali sode strani

Obratni vrstni red

Samodejno pokončno/ležeče

Na vrh

Opomba:

Komentarji in obrazci
Možnost Komentarji in obrazci upravlja, kateri del vidne vsebine se natisne.

Tiskanje vsebine dokumenta in polj obrazca.

Tiskanje vsebine dokumenta, polj obrazca in komentarjev.

Tiskanje dokumenta, polj obrazca in žigov brez vseh drugih oznak, kot so komentarji in črte s svinčnikom.

Tiskanje interaktivnih polj obrazcev brez vsebine dokumenta.

Ustvari ločen, za tiskanje pripravljen dokument PDF s komentarji. Ta možnost ni na voljo, če tiskate iz spletnega brskalnika
ali če tiskate več dokumentov iz portfeljev PDF.

Strani za tiskanje
Možnost Strani za tiskanje navaja strani ali obseg strani, ki naj se natisne.

Tiskanje strani, ki jo lahko vidite v trenutnem pogledu.

Navaja obseg strani, ki naj se natisne. Številke v obsegu ločite z vezajem. Posamezne strani ali obsege ločite z vejico (na primer 6, 10-
31, 42). Način navajanja številk je odvisen od nastavitve Prikaz strani. Če je izbrana možnost Uporabi logične številke strani, vnesite številke, ki
se ujemajo s tistimi na straneh. Primer: če ima prva stran oznako iii, vpišite iii, da natisnete to stran.

Če želite natisniti vse strani od dane strani do konca dokumenta, vpišite številko strani z vezajem. Primer: "11-" bo natisnili vse strani od strani
11 do konca dokumenta.

Prikaže dodatne možnosti za nadzor strani, ki se natisnejo.

(Kliknite Več možnosti v razdelku Strani za tiskanje.) Natisne trenutno vidno območje, izbrane strani ali
besedilo in slike, kopirane z orodjem za posnetek. Ime možnosti se spreminja glede na to, ali ste izbrali strani ali uporabili orodje posnetka.

Izberite, katere strani želite natisniti: Vse strani v obsegu, Samo lihe strani ali Samo sode strani. Če na primer
nastavite obseg 2, 7–10 in izberete Samo sode strani, se natisnejo samo strani 2, 8 in 10.

Tiskanje strani v obratnem vrstnem redu. Če vpišete obsege strani, se bodo strani natisnile v obratnem vrstnem redu
glede na vneseni vrstni red. Primer: če je v polju Strani vpisano 3-5, 7-10 in izberete Obratni vrstni red, se bodo natisnile strani 10-7 in
nato 5-3.

Usmerjenost
Samodejno izbere usmerjenost strani, ki najbolj ustreza vsebini in papirju. Preglednico lahko natisne na primer

ležeče, glasilo pa pokončno. Možnost Samodejno pokončno/ležeče preglasi usmerjenost, ki je izbrana v nastavitvah strani.

Dodatni viri

Za več informacij o tiskanju si oglejte forume o tiskanju in pripravi na tisk: acrobatusers.com/forum/printing-prepress

Tiskanje plasti
Običajno je pri tiskanju dokumenta PDF s plastmi natisnjena samo na zaslonu vidna vsebina. Vendar pa lahko ustvarjalec PDF-ja s plastmi določa,
kaj naj se natisne ne glede na to, kaj je vidno na zaslonu. Ustvarjalec PDF-ja lahko zahteva, da se natisnejo vodni žigi ali prepreči tiskanje zaupnih
podatkov. Če je dokument namenjen drugačnemu tiskanju od trenutne postavitve na zaslonu, se lahko v pogovornem oknu Natisni prikaže
sporočilo. Možnost Predogled slike v pogovornem oknu Natisni vedno prikazuje stran takšno, kot bo natisnjena.

Za delo s plastmi v Acrobatu pretvorite izvorni dokument v PDF s prednastavitvijo, ki ohrani plasti, kot je Acrobat 6 (PDF 1.5) ali

http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
http://acrobatusers.com/forum/printing-prepress


Opomba:

Vedno natisne

Nikoli ne natisne

Tiska, ko je vidno

Opomba:

Na vrh

Opomba:

Spreminjanje merila strani

Privzeto

Brez

Opomba:

Obojestranski način

Enostransko

Obojestransko zrcali prek dolgega roba

Obojestransko zrcali prek kratkega roba

Vir papirja glede na velikost strani

Natisni obseg strani

novejši.

Ogled načina tiskanja plasti

1. Na plošči za krmarjenje kliknite ikono Plasti . (Če ikona Plasti ni vidna, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.)

2. V meniju Možnosti izberite Uporaba prepisovanja s tiskanjem.

Glede na nastavitev vidljivosti, določene ob izdelavi dokumenta PDF, Uporaba prepisovanja s tiskanjem v meniju Možnosti morda
ne bo na voljo.

Spreminjanje nastavitev tiskanja za plast

1. Na plošči za krmarjenje kliknite ikono Plasti . (Če ikona Plasti ni vidna, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.)

2. Razširite razdelek s plastmi, izberite plast in nato Lastnosti plasti v meniju Možnosti .

3. V pogovornem oknu Lastnosti plasti v pojavnem meniju Natisni izberite nekaj od tega:

Vsili tiskanje plasti.

Plast se ne natisne.

Natis se ujema s prikazanim na zaslonu.

V Readerju lahko odprete pogovorno okno Lastnosti plasti, vendar ne morete spremeniti nastavitev.

Ustvarjanje prednastavitev tiskanja
Dokumenti PDF lahko vsebujejo prednastavitve za tiskanje, skupino vrednosti za dokument, ki se uporabijo za osnovne nastavitve tiskanja. Če za
dokument ustvarite prednastavitve tiskanja, se lahko izognete vsakokratnemu ročnemu nastavljanju določenih možnosti v pogovornem oknu
Natisni. Priporočamo, da nastavitve tiskanja za PDF določite, ko ga ustvarite. Vendar pa prednastavitve tiskanja omogočajo, da PDF-ju kadar koli
dodate osnovne nastavitve tiskanja.

1. Izberite Datoteka > Lastnosti in kliknite zavihek Dodatno.

2. Izberite možnosti v razdelku Prednastavitve pogovornega okna Natisni in kliknite V redu.

Ko naslednjič odprete pogovorno okno za tiskanje, bodo možnosti nastavljene na prednastavljene vrednosti. Te nastavitve se uporabljajo tudi za
tiskanje posameznih datotek PDF portfelja PDF.

Če želite obdržati prednastavitve za tiskanje, dokument PDF shranite po tem, ko ustvarite prednastavitve.

Prednastavitve pogovornega okna Natisni
Prednastavitev menija Spreminjanje merila strani v pogovornem oknu Natisni na izbrano možnost:

Uporabi privzeto nastavitev programa: Skrči na natisljivo področje.

Prepreči samodejno prilagajanje merila velikosti natisljivega področja. To nastavitev uporabite, če želite ohraniti merilo v inženirskih
dokumentih ali velikost točk iz zakonskih razlogov.

Meni Spreminjanje merila strani v pogovornem oknu Natisni prikaže dodatne možnosti, vendar pogovornega okna ni mogoče
prednastaviti z nobeno od teh možnosti. Za tiskanje izberite eno od možnosti.

Če izberete možnost za obojestransko tiskanje, boste najboljše rezultate dosegli na tiskalnikih, ki omogočajo obojestransko
tiskanje.

Tiskanje na eni strani lista papirja.

Tiska na obe strani lista, če papir obrnemo po dolgem robu.

Tiska na obe strani lista, če papir obrnemo po kratkem robu.

Izbere možnost z istim imenom v pogovornem oknu Natisni. Za izbiro izhodnega pladnja uporabi velikost
strani v dokumentu PDF namesto nastavitev strani. Ta možnost je koristna za tiskanje dokumentov PDF, ki vsebujejo strani več različnih velikosti,
na tiskalnikih z izhodnimi pladnji različnih velikosti.

Predizpolni polje Strani v razdelku Obseg tiskanja pogovornega okna Natisni s tukaj vpisanim obsegom strani. Ta nastavitev
je koristna, če dokument vsebuje tako strani z navodili, kot strani s pravnim besedilom. Primer: če so na 1. in 2. strani navodila za tiskanje obrazca,
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Število kopij

Na vrh

Opomba:

lahko opravilo tiskanja nastavite tako, da se natisne le obrazec.

Izpolni polje Kopije v pogovornem oknu Natisni. Izberite številko med 2 in 5 ali Privzeto, če želite izbrati privzeto nastavitev
programa: 1 kopija. Ta omejitev preprečuje tiskanje velikega števila neželenih kopij.

Zakaj ne morem natisniti dokumenta?
Začnite s temi nasveti za odpravljanje težav

Težave s tiskanjem imajo lahko različne vzroke. Če želite poiskati težavo, začnite s to koristno tehnično opombo: Odpravljanje težav s tiskanjem
PDF-jev | Acrobat, Reader

PDF je zaščiten z geslom in tiskanje ni dovoljeno

Če prejmete dokument PDF, ki je zaščiten z geslom, za njegovo tiskanje vnesite dodeljeno geslo. Nekateri zaščiteni dokumenti imajo omejitve, ki
vam preprečujejo tiskanje, urejanje ali kopiranje vsebine dokumenta. Če je tiskanje dokumenta omejeno, se obrnite na avtorja PDF-ja.

(samo za Windows) Tiskanje preprečuje zaščiten način

Privzet zaščiten način močno izboljša varnost Readerja. Če želite ugotoviti, ali tiskanje preprečuje zaščiten način, ga začasno onemogočite: z
desno miškino tipko kliknite dokument in izberite Nastavitve prikaza strani. Kliknite Splošno na levi strani in prekličite možnost Ob zagonu omogoči
zaščiten način. Zaprite Reader, ga zaženite znova in poskusite dokument natisniti znova.

Če želite zagotoviti najvišjo varnost, ob koncu tiskanja znova potrdite Ob zagonu omogoči zaščiten način.

Drugi članki o tiskanju dokumentov PDF
Napredne nastavitve tiskanja PDF-jev

Tiskanje barvnih PDF-jev (Acrobat Pro)
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Napredne nastavitve tiskanja PDF-jev

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O naprednih nastavitvah tiskanja
Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja (Acrobat Standard)
Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja (Acrobat Pro)
Možnosti za PostScript
Prenos azijskih pisav v tiskalnik
Izhodne možnosti (Acrobat Pro)
Določanje frekvence poltonskega zaslona (Acrobat Pro)
Določanje emulzije in osvetlitve slike (Acrobat Pro)
Vključevanje oznak in prelivanj (Acrobat Pro)
Možnosti Upravljanja barv (Acrobat Pro)

O naprednih nastavitvah tiskanja
Če z običajnimi nastavitvami tiskanja ne pridete do pričakovanih rezultatov, boste morali morda določiti nastavitve v pogovornem oknu Napredne
nastavitve tiskanja. Če se na primer izpis ne ujema s prikazom dokumenta na zaslonu, boste morali morda dokument natisniti kot sliko (samo
tiskalniki PostScript). Če pa PDF uporablja pisavo, ki ni vdelana, morate pred tiskanjem pisavo prenesti na tiskalnik.

Druge napredne možnosti tiskanja v programu Acrobat Pro omogočajo dodajanje tiskarskih oznak na natisnjeno stran in izbiro načina za obdelavo
barv.

Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja (Acrobat Standard)
Pogovorno okno Napredne nastavitve tiskanja je na voljo za tiskalnike PostScript in ostale.

1. V pogovornem oknu Tiskanje kliknite Napredno.
Za več informacij kliknite možnost. Na dnu pogovornega okna se prikaže opis.

2. Nastavite možnosti in kliknite V redu.
Opomba: Acrobat samodejno izbere stopnjo PostScript, ki ustreza izbranemu tiskalniku.

Nastavljanje naprednih možnosti tiskanja (Acrobat Pro)
Nastavitve tiskanja so ohranjene, dokler jih ne spremenite. Ko spremenite eno možnost, se vrednost nastavitev samodejno posodobi iz Acrobat
privzeto v Po meri in nove nastavitve se shranijo. Nastavitve po meri lahko shranite tudi z uporabo enoličnega imena.

1. V pogovornem oknu Tiskanje kliknite Napredno.
2. Če že imate datoteko z nastavitvami tiskanja po meri, jo lahko izberete v meniju Nastavitve. Sicer izberite Acrobat privzeto.

Za več informacij kliknite možnost. Na dnu pogovornega okna se prikaže opis.

3. Če običajno tiskanje ne da želenih rezultatov, izberite možnost Natisni kot sliko in na spustnem seznamu izberite ločljivost.
4. Izberite poljubno ploščo na levi strani pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja in izberite možnosti za sestavljeno tiskanje oziroma

tiskanje barvnih ločevanj.
Opomba: Nekatere možnosti v pogovornem oknu splošnega tiskanja vplivajo na nastavitve v pogovornem oknu Napredne nastavitve
tiskanja. Če na primer izberete možnost Natisni barve kot črno (Windows), to vpliva na nastavitve barv v oknu Napredne nastavitve tiskanja.

Izberite barvo in druge pogoje. Glejte Izhodne možnosti (Acrobat Pro).

Izberite možnosti za tiskarske oznake. Glejte Vključevanje oznak in prelivanj (Acrobat Pro).

Izberite možnosti za tiskalnike PostScript. Glejte Možnosti za PostScript.

Opomba: Acrobat samodejno izbere stopnjo PostScript, ki ustreza izbranemu tiskalniku.

Nastavite možnosti za upravljanje barv. Glejte Možnosti Upravljanja barv (Acrobat Pro).

5. Če želite shraniti nastavitve z uporabo enoličnega imena, kliknite Shrani kot, izberite ime datoteke in kliknite V redu.
6. Kliknite V redu, da potrdite nastavitve in se vrnete v pogovorno okno Tiskanje.

Možnosti za PostScript



Na vrh

Na vrh

Za nastavljanje možnosti določenega tiskalnika PostScript v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja uporabite podokno Možnosti
PostScript. Te možnosti vključujejo način obravnavanja zunanjih pisav za tiskalnik in izbiro prenosa azijskih pisav. Če dokument PDF vsebuje od
naprave odvisne nastavitve, kot so poltoni in funkcije prenosa, je mogoče te nastavitve poslati na izhod PostScript in preglasiti privzete nastavitve
tiskalnika. Za uporabo teh možnosti morate biti povezani s tiskalnikom PostScript ali namestiti gonilnik tiskalnika PostScript z izbrano datoteko
PPD.

Pravilnik pisave in vira Določa način pošiljanja pisav in virov dokumenta tiskalniku, ko te pisave in viri v njem niso prisotni.

Pošlji na začetku  Na začetku tiskalnega opravila prenese vse pisave in vire. Pisave in viri ostanejo v tiskalniku do dokončanja tiskanja.
Ta možnost je najhitrejša, vendar hkrati porabi največ pomnilnika tiskalnika.
Pošlji po obsegu  Prenese pisave in vire pred tiskanjem prve strani, ki jih uporablja, in jih zavrže, ko jih ne potrebuje več. Ta možnost
porabi manj pomnilnika tiskalnika. Če pa urejevalnik za PostScript preuredi strani pozneje med potekom dela, morda ne bo pravočasno
odredil prenosa pisave, ki bo nato v dokumentu manjkala. Ta možnost z nekaterimi tiskalniki ne deluje.
Pošlji za vsako stran  Pred tiskanjem prenese vse pisave in vire za dano stran in pisavo zavrže, ko je stran natisnjena. Ta možnost
porabi najmanj pomnilnika tiskalnika.

Metoda tiskanja (Acrobat Pro) Določa stopnjo PostScript za izdelavo strani. Izberite tiskalniku primerno stopnjo PostScript.
Jezik (Acrobat Pro) Določa stopnjo PostScript za izdelavo strani. Izberite tiskalniku primerno stopnjo PostScript.
Prenos azijskih pisav Natisne dokumente z azijskimi pisavami, ki niso nameščene v tiskalniku ali vdelane v dokument PDF. Azijske pisave
morajo biti prisotne v uporabljenem sistemu.
Oddaj odstranjevanje spodnje barve/ustvarjanja črnine (Acrobat Pro) Ustvarjanje črne izračuna uporabljeno količino črne barve pri
reprodukciji posamezne barve. Odstranjevanje spodnje barve (UCR) zmanjša vrednosti cijan, magenta in rumena, da jih uskladi z ustvarjanjem
črne. Ker način UCR porabi manj črnila, je primeren za tiskanje časopisov in za nepremazan papir.
Oddajanje poltonov (Acrobat Pro) Omogoča oddajanje vdelanih poltonov namesto uporabe poltonov v izhodni napravi. Informacije o poltonih
nadzirajo porabo črnila na določenih mestih na papirju. Različne velikosti pike in gostote ustvarijo navidezne variacije sivin ali neprekinjene barve.
Za sliko CMYK so uporabljeni štirje poltonski zasloni: po en za vsako črnilo, uporabljeno v postopku tiskanja.
Oddajanje funkcij prenosa (Acrobat Pro) Oddajanje vdelanih funkcij prenosa. Funkcije prenosa so običajno uporabljene za uravnoteženje
povečanja ali pomanjšanja pik, ki se lahko pojavi pri prenosu slike na film. Povečanje pik se pojavi, ko so pike črnila, ki sestavljajo natisnjeno sliko,
večje (na primer zaradi razširitve na papirju) kot na poltonskem zaslonu, pomanjšanje pik pa, ko so natisnjene pike manjše. Pri tej možnosti so
funkcije prenosa uporabljene pri izhodni datoteki.
Oddajanje ploskosti (Acrobat Pro) omogoča uporabo vrednosti ploskosti datoteke PDF, če ima ta že nastavljeno ploskost. Če datoteka PDF
nima nastavljene ploskosti, jo program Acrobat nadzira za tiskanje PostScript. Vrednost ploskosti določa mejo, ki pove, za koliko lahko program
Acrobat približa krivuljo.
Oddajanje oblikovnih predmetov PS (Acrobat Pro) Oddaja oblikovne predmete PostScript za oblikovne predmete XObjects v dokumentu PDF.
Izbira te možnosti zmanjša skupno velikost tiskalnega opravila, vendar lahko poveča uporabljeni pomnilnik tiskalnika. Oblikovni predmet XObject
vsebuje grafične predmete (vključno s predmeti za pot, besedilnimi predmeti in vzorčnimi slikami) v dokumentu PDF. Oblikovni predmeti XObjects
ustvarijo posamezen opis zapletenih predmetov, ki se lahko v posameznem dokumentu pojavijo večkrat, kot so slike ozadja ali logotipi podjetja.
Popravek spremenjene barve ozadja Prepreči tiskarske težave, kot so rdeča okenca prek grafike, in tiskanje zrcalnih ali obrnjenih strani. Te
težave se lahko pojavijo, ko Acrobat ali Reader pri nekaterih tiskalnikih PostScrip ne moreta uporabiti privzetih slovarjev za upodabljanje barv
(Color Rendering Dictionaries (CRD)).
Vedno uporabite gostiteljsko dodeljevanje (Acrobat Pro) Določa, ali želite, da program Acrobat vedno uporabi gostiteljsko dodeljevanje za
tiskanje brez preverjanja gonilnika tiskalnika. Program Acrobat privzeto uporabi dodeljevanje tiskalnika. Zbiranje natisnjenih strani pošlje opravilo
tiskanja v tiskalnik ločeno in tiskalniku omogoča ugotoviti, kako naj zbere natisnjene strani. Če na primer pošljete dve kopiji dvostranskega opravila,
tiskalnik prejme dve opravili s po dvema stranema. Gostiteljsko zbiranje ugotovi, kako zbrati strani v programu Acrobat in nato v tiskalnik pošlje to
opravilo. Če na primer pošljete dve kopiji dvostranskega opravila, tiskalnik prejme enojno preurejeno opravilo s štirimi stranmi.
Natisni kot sliko Natisne strani kot bitne slike. Izberite to možnost, če običajno tiskanje ne da pravih rezultatov, in določite ločljivost. Ta možnost
je na voljo samo za tiskalnike PostScript.

Prenos azijskih pisav v tiskalnik
Za tiskanje dokumenta PDF z azijskimi pisavami, ki niso nameščene v tiskalniku ali vdelane v dokument izberite možnost Prenos azijskih pisav v
tiskalnik v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja. Vdelane pisave se prenesejo ne glede na to, ali je ta možnost izbrana ali ne. To
možnost lahko uporabite s tiskalnikom PostScript Level 2 ali višjim. Da bi bile azijske pisave na voljo za prenos v tiskalnik, morate pisave med
namestitvijo Acrobata prenesti v računalnik z uporabo možnosti Namestitev po meri ali Popolna namestitev.

Če možnost Prenos azijskih pisav ni izbrana, se PDF natisne pravilno samo v primeru, če so pisave, na katere se sklicuje dokument, nameščene v
tiskalniku. Če je v tiskalniku podobna pisava, jo tiskalnik zamenja. Če v tiskalniku ni ustrezne pisave, se za besedilo uporabi pisava Courier.

Če možnost Prenos azijskih pisav ne da želenih rezultatov, natisnite PDF kot bitno sliko. Tiskanje dokumenta v obliki slike lahko traja dlje kot
uporaba nadomestne pisave tiskalnika.

Opomba: Nekaterih pisav ni mogoče prenesti v tiskalnik, ker je pisava v obliki bitne slike ali ker je vdelava pisave omejeno na tisti dokument. V
teh primerih se za tiskanje uporabi nadomestna pisava, zato se lahko natis razlikuje od prikaza na zaslonu.

Izhodne možnosti (Acrobat Pro)
Za nastavljanje izhodnih možnosti uporabite Izhodno ploščo pogovornega okna za Napredne nastavitve tiskanja.



Na vrh

Barva Tu so zbrane možnosti za sestavljanje in ločevanje barv. Druge možnosti Izhodne plošče se vključijo glede na izbiro v tem meniju. Za več
informacij o barvnih sestavinah in ločevanjih glejte Tiskanje barvnih PDF-jev (Acrobat Pro).
Zrcali Navaja usmerjenost strani na mediju. Uporabite vodoravno zrcaljenje za prezrcaljene dokumente in navpično za spreminjanje navpične
usmerjenosti. Možnost je omogočena za dokumente z ločenimi barvami in onemogočena za dokumente s kompozitnimi.
Negativ Izberite to možnost, če želite dokument natisniti obrnjen. V izhodnem dokumentu je črna na primer natisnjena kot bela. Možnost je
omogočena za dokumente z ločenimi barvami in onemogočena za dokumente s kompozitnimi.
Prevleka Navaja kombinacije vrstic na palec (lpi) in pik na palec (dpi).
Prestrezanje Navaja, ali je prestrezanje izklopljeno. Če želite spremeniti prednastavitve prestrezanja, kliknite Prednastavitve pasti.
Prednastavitev izravnavanja prosojnosti Zravna prosojne predmete v skladu z izbrano prednastavitvijo.
Simuliraj pretisk Simulira učinek pretiska z barvami točk v sestavljenem natisu in barve točk za tiskanje pretvori v postopkovne barve; dokument
ostane nespremenjen. Ta možnost je uporabna za tiskalniške naprave, ki ne omogočajo pretiska, in je na voljo samo, če izberete Sestavljeno v
meniju Barve. Če nameravate za RIP (procesor rastrske slike) ali za končni natis uporabiti datoteko, te možnosti ne izberite.
Pomembno: Med tiskanjem na tiskalnik, ki podpira pretisk, preverite, da ta možnost ni izbrana, tako da se uporabi tiskalnikova možnost pretiska.
Uporabi največjo razpoložljivo ločljivost slike JPEG2000 Določa, kako naj se morebitno prisotni podatki o stopnjevanju ločljivosti uporabijo za
ustvarjanje datoteke PostScript. Če izberete to možnost, se uporabijo podatki slike z največjo ločljivostjo. Če te možnosti ne izberete, bodo
uporabljeni podatki o ločljivosti, ki ustrezajo nastavitvi ločljivosti na plošči Izravnavanje prosojnosti.
Upravitelj črnila Spremeni način ravnanja s črnili, ko je odprt trenutni PDF. Glejte Pregled upravitelja črnil.

Določanje frekvence poltonskega zaslona (Acrobat Pro)
Pri tiskanju so neprekinjeni odtenki upodobljeni s pikami (ki se imenujejo poltonske pike), natisnjenimi v vrsticah (ki se imenujejo črte ali zasloni
črt). Črte so natisnjene pod različnimi koti, da vrstice niso tako očitne. Meni Zaslon v odseku Natis pogovornega okna Tiskanje prikaže priporočene
nabore zaslonov v črtah na palec (lpi) in ločljivost v pikah na palec (dpi), ki se nanašajo na trenutno izbran PPD. Ko izberete črnila s seznama
črnil, se vrednosti v poljih Frekvenca in Kot spremenijo ter prikazujejo frekvenco in kot poltonskega zaslona za izbrano črnilo.

Visok zaslon črt (na primer 150 lpi) postavi pike blizu skupaj in ustvari kakovostno upodobitev slike za tiskanje; nizek zaslon črt (60 lpi do 85 lpi)
postavi pike bolj narazen in ustvari bolj grobo sliko. Tudi velikost pik je določena z zaslonom črt. Visok zaslon črt uporablja majhne pike; nizek
zaslon črt uporablja velike pike. Najpomembnejši dejavnik pri izbiranju zaslona črt je vrsta tiskalnika, ki ga boste uporabili za opravilo. Povprašajte
pri ponudniku storitev, s kakšnim zaslonom črt je tiskalnik opremljen in ustrezno izberite.

Zasloni črt
A. 65 lpi: Grob zaslon za tiskanje glasil in kuponov B. 85 lpi: Povprečen zaslon za tiskanje časopisov C. 133 lpi: Visokokakovosten zaslon za
tiskanje štiribarvnih revij D. 177 lpi: Zaslon najvišje kakovosti za tiskanje letnih poročil in slik za grafične predstavitve

Datoteke PPD za črkostavne stroje visoke ločljivosti nudijo široko paleto možnih frekvenc in različnih ločljivosti. Datoteke PPD za tiskalnike nizke
ločljivosti vsebujejo samo nekaj izbir zaslonov črt, navadno bolj grobe zaslone med 53 lpi in 85 lpi. Vendar pa bolj grobi zasloni dajejo optimalne
rezultate pri tiskalnikih nizke ločljivosti. Uporaba bolj finega zaslona (na primer 100 lpi) pravzaprav poslabša kakovost slike, če tak zaslon uporabite
za izpis s tiskalnikom nizke ločljivosti.

Sledite tem korakom, če želite določiti frekvenco poltonskega zaslona:

 Na plošči Izhod v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja storite nekaj od naslednjega:

Če želite izbrati eno od prednastavljenih kombinacij frekvenc zaslona in ločljivosti tiskalnika, izberite možnost iz menija Zaslon.

Če želite določiti frekvenco poltonskega zaslona po meri, na seznamu črnila izberite ploščo, ki jo želite spremeniti ter v polje Frekvenca
vnesite vrednost LPI, v polje Kot pa vrednost kota zaslona.

Opomba: Preden ustvarite lastne poltonske zaslone, preverite želene frekvence in kote pri ponudniku storitev priprave za tisk. Nekatere
izhodne naprave preglasijo privzete frekvence in kote.
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Določanje emulzije in osvetlitve slike (Acrobat Pro)
Glede na vrsto uporabljenega tiskalnika in načina prenašanja informacij iz filma na tiskalne plošče boste morda morali svojemu ponudniku storitev
priskrbeti negative ali pozitive, kjer bo stran z emulzijo zgoraj ali spodaj. Emulzija se nanaša na plast za tiskanje, ki je lahko na kosu filma ali
papirja. Navadno ponudniki tiskalnih storitev v ZDA potrebujejo negativ, v Evropi in na Japonskem pa pozitiv. Povprašajte ponudnika storitev o
njegovih zahtevah glede smeri emulzije.

Stran z emulzije ali brez nje (imenovane tudi osnova) določite tako, da preverite film pod močno svetlobo. Ena stran je bolj svetleča od druge.
Matirana stran vsebuje emulzijo; svetleča je osnova.

Možnosti emulzije
A. Pozitiv B. Negativ C. Negativ z emulzijo na spodnji strani

Pomembno: Nastavitve emulzije in osvetlitve slike v pogovornem oknu Tiskanje preglasijo nasprotujoče si nastavitve v gonilniku tiskalnika.
Tiskalne nastavitve vedno določite v pogovornem oknu Tiskanje.
Sledite tem korakom, če želite določiti emulzijo in osvetlitev slike:

1. Izberite ploščo Izhod na levi strani pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja.
2. Za nastavitev Barva izberite Ločevanja.
3. Za nastavitev Zrcaljenje izberite nekaj od naslednjega:

Brez Ne spremeni postavitve vidnega področja. Tisk v sliki je berljiv (od leve proti desni), ko je plast za tiskanje obrnjena proti vam. To je
privzeta nastavitev.

Vodoravno Prezrcali vidno področje prek navpične osi za branje prezrcaljene slike od desne proti levi.

Navpično Prezrcali vidno področje prek vodoravne osi za postavitev od zgoraj navzdol.

Vodoravno in navpično Prezrcali vidno področje prek vodoravne in navpične osi za branje od desne proti levi. Tisk je berljiv, ko je na plast
za tiskanje obrnjena proti vam. Slike so na film pogosto natisnjene z nastavitvijo Vodoravno in navpično.

4. Za negativ izberite možnost Negativno; za pozitiv izbor te možnosti prekličite.
Opomba: Možnost Negativ je na voljo tudi, če iz menija Barva izberete Ločevanja In-RIP.

Vključevanje oznak in prelivanj (Acrobat Pro)
Na stran lahko postavite oznake tiskalnika, s katerimi označite meje polj v dokumentih, ki jih Adobe PDF podpira, kot so polja prirezovanja in
prelivanja. Te oznake v dokument PDF niso zares dodane, so pa vključene v izhod PostScript.

Možnosti na plošči Oznake in prelivanja niso na voljo pod naslednjimi pogoji:

PDF vključuje oznake tiskalnika, dodane z uporabo druge Acrobatove funkcije – orodja Dodaj oznake tiskalnika.

Polja obrezovanja, prelivanja in prirezovanja so enake velikosti. Polje obrezovanja je določeno v pogovornem oknu Polje obrezovanja
(izberite Orodja > Izdelava natisa > Nastavi polja strani). Če grafični element vsebuje prelivanje, mora biti polje obrezovanja dovolj veliko za
polje prelivanja in ostale oznake tiskalnika.



Na vrh

Oznake tiskalnika
A. Oznake prirezovanja B. Oznake registracije C. Podatki o strani D. Barvne vrstice E. Oznake prelivanja

1. Izberite ploščo Oznake in prelivanja na levi strani pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja.
2. Izberite želene oznake tiskalnika. Oznake se prikažejo v predogledu na levi strani pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja.

Možnosti Oznake in prelivanja
Vse oznake Ustvari vse oznake tiskalnika hkrati.
Slog Določi videz oznak. Izberete lahko privzete oznake InDesign CS ali oznake iz ostalih naštetih programov.
Širina črte Določi širino črt za oznake prirezovanja, prelivanja in registracije.
Oznake prirezovanja Na vsakega izmed kotov področja prirezovanja postavi oznako, ki nakazujejo meje polja prirezovanja v dokumentu PDF.
Oznake prelivanja Na vsakega izmed kotov področja prelivanja postavi oznako, ki nakazujejo meje polja prelivanja v dokumentu PDF. Polje
prelivanja določa velikost dodatnega področja sliki izven določene velikosti strani.
Registracijske oznake Postavi oznake izven področja obrezovanja za poravnavo različnih ločevanj v barvnem dokumentu.
Barvne vrstice Doda kvadratek barve za vsako sivino ali barvo postopka. Barve točk, pretvorjene v barve postopka, so predstavljene z uporabo
barv postopka. Vaš ponudnik storitev te oznake uporabi za prilagajanje gostote črnila na tiskarskem stroju.
Podatki o strani Postavi informacije o strani izven območja obrezovanja strani. Informacije o strani vključujejo ime datoteke, številko strani,
trenutna datum in čas ter ime barve.

Možnosti Upravljanja barv (Acrobat Pro)
Uporabite ploščo Upravljanje barv v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja za nastavitev možnosti za tiskanje barv. Za več informacij o
tiskanju barv si oglejte Tiskanje barvnih PDF-jev (Acrobat Pro).

Upravljanje barv Določa, ali bo uporabljeno upravljanje barv in ali se bo to zgodilo v programu ali na tiskalni napravi.

Upravljanje barv Acrobat  Omogoča izbiro profila ICC, ki opisuje ciljno izhodno napravo.
Upravljanje barv tiskalnika  Pošlje podatke o barvi skupaj s profilom dokumenta neposredno v tiskalnik in pretvarjanje dokumenta v
barvni prostor tiskalnika prepusti tiskalniku. Natančen rezultat pretvorbe barv je lahko od tiskalnika do tiskalnika različen.
Enako kot vir (brez upravljanja barv)  Zavrže vse informacije o upravljanju barv in tiskalniku pošlje barve naprave.

Barvni profil Določanje profila, ki se uporablja za obdelavo barv med tiskanjem.
Izhodna barva Prikazuje izhodno barvo na podlagi nastavitev na izhodni plošči v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja.
Obravnavaj sivine kot sivine samo s črno Izberite to možnost, če želite zagotoviti, da se vsi sivinski in RGB grafični predmeti, pri katerih imajo
rdeča, zelena in modra enako vrednost, natisnejo samo s črno barvo (K), ko omogočite upravljanje barv in navedete profil CMYK za tiskanje s
tiskalnikom PostScript.
Ohrani črno Navaja, da se pri pretvorbah CMYK v CMYK, do katerih lahko pride, ko omogočite upravljanje barv in navedete profil CMYK za
tiskanje s tiskalnikom PostScript, barve CMYK, ki temeljijo na čisti črni ohranijo kot zasnovane na črni.
Ohrani osnove CMYK Navaja, da se čiste, na primarnih barvah zasnovane (samo C, samo M, samo Y ali samo K) barve CMYK ohranijo pri
pretvorbah CMYK v CMYK, do katerih lahko pride, ko omogočite upravljanje barv in navedete profil CMYK za tiskanje s tiskalnikom PostScript.
Uveljavi nastavitve Predogled natisa Simulira barvni prostor, ki ga določa naprava, izbrana v meniju Profil simulacije pogovornega okna
Predogled natisa. (Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled natisa. Ta možnost omogoča simulacijo videza natisa ene naprave na drugi.
Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Tiskanje knjižic in portfeljev PDF
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Podnabor knjižice

Samodejno sukanje strani na vsakem listu

Listi od

Knjižice
Tiskanje knjižice
Tiskanje dokumentov PDF v portfelju PDF
Tiskanje z zavihka Zaznamki

Članek s povezavo do vseh tem o tiskanju

Knjižice
Knjižice so dokumenti, kjer je na isti list papirja razporejenih več strani tako, da so v pravilnem vrstnem redu, ko liste zložite. Knjižico lahko
ustvarite iz listov, na katerih sta na vsaki strani natisnjeni dve strani, tako da jih enkrat prepognete in pričvrstite po pregibu. Prva stran se natisne
na isti list kot zadnja. Druga stran se natisne na isti list kot predzadnja in tako naprej. Vse strani so samodejno postavljene na sredino, velike
strani se zmanjšajo, da ustrezajo velikosti natisljivega področja. Ko zberete, prepognete in spnete dvostranske liste, dobite knjižico s stranmi v
pravilnem vrstnem redu.

Za tiskanje knjižic mora tiskalnik podpirati samodejno ali ročno obojestransko tiskanje (tiskanje na obeh straneh papirja). Ročno obojestransko
tiskanje zahteva vsaj dve ločeni fazi: tiskanje na sprednjo stran in tiskanje na hrbtno stran. Če želite izvedeti, ali vaš tiskalnik podpira
obojestransko tiskanje, si oglejte priročnik tiskalnika ali se obrnite na njegovega proizvajalca.

Večstranski dokumenti (levo), strani razporejene kot v knjižici (na sredini) ter natisnjene in zložene strani v novo knjižico (desno)

Tiskanje knjižice

1. Izberite Datoteka > Natisni in izberite tiskalnik.

2. Določite, katere strani želite natisniti:
Če želite natisniti vse strani od sprednjega do zadnjega konca, izberite Vse.
Če želite veliko knjižico razdeliti na snopiče, izberite Strani in navedite obseg strani za prvi snopič. Vsak obseg strani natisnite ločeno.

3. Kliknite Knjižica.

4. Če želite nekatere strani natisniti na drugačen papir, navedite te strani v možnosti Listi od/do. Kliknite gumb Lastnosti, izberite pravi pladenj
in druge potrebne možnosti.

5. Izberite dodatne možnosti za delo s stranmi. Slika predogleda se spreminja v skladu z izbranimi možnostmi.

Tukaj lahko izberete, na kateri strani papirja želite tiskati. Izberite Obe strani, če želite samodejno tiskati na obe strani
lista (tiskalnik mora podpirati obojestransko tiskanje). Izberite Samo sprednja stran, če želite natisniti vse strani, ki se pojavijo na sprednji
strani lista. Ko natisnete te strani, jih obrnite in zopet izberite Datoteka > Natisni ter izberite Samo zadnja stran. Glede na model tiskalnika
boste morda morali strani preurediti ali obrniti, da natisnete še hrbtno stran.

Če želite v večuporabniških okoljih preprečiti, da bi se na hrbtne strani natisnil dokument kakega drugega uporabnika, lahko hrbtne strani
tiskate s posebnega pladnja.

Samodejni zasuk strani, da se kar najbolje ujema z velikostjo natisljivega področja.

Določanje prvega in zadnjega natisnjenega lista. Acrobat določi, katere liste morate natisniti, da zadostite izbranim možnostim
tiskanja. Primer: če tiskate dokument s 16 stranmi, bodo natisnjeni listi od 1 do 4.
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http://idiom-q-win-1/Output/Build/cq.pdf.book/cfu/XML/sl-si/Products/Acrobat/11.0/Using/pdf/cq.pdf.book/html/
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Vezava

Na vrh

Vse datoteke PDF

Izbrane datoteke PDF

Opomba:

Na vrh

Opomba:

Določa usmerjenost za vezavo. Izberite Levo za besedila, ki se berejo od leve proti desni in Levo (po dolgem) za liste, ki se
obračajo po dolgem robu oziroma tam, kjer je natisljivo področje dolgo in ozko. Izberite Desno za besedila, ki se berejo od desne proti levi in
Desno (po dolgem) za liste, ki se obračajo po dolgem robu.

Primerjava vezave na desni strani z desno (po dolgem).

Tiskanje dokumentov PDF v portfelju PDF
Portfelj PDF vsebuje več dokumentov v istem dokumentu PDF. Dokumente PDF v portfelju PDF lahko natisnete posamezno ali skupaj. Dokumenti
se natisnejo v abecednem vrstnem redu ne glede na vrstni red datotek.

S pogledom Podrobnosti lahko preimenujete datoteko ali spremenite vrstni red datotek znotraj portfelja PDF. Oglejte si Delo s sestavnimi
datotekami v portfelju PDF.

1. Odprite portfelj PDF. Za tiskanje posameznih dokumentov PDF izberite želene dokumente PDF.

2. Izberite Datoteka > Natisni in nato enega od teh ukazov:

Natisne vse dokumente PDF v portfelju PDF.

Natisne izbrane datoteke PDF. Ta možnost je na voljo samo, če na seznamu delov dokumenta izberete več datotek.

3. Izberite ustrezne možnosti tiskanja in kliknite V redu.

Za tiskanje dokumentov paketa, ki niso v zapisu PDF, morate uporabiti izvirni program. Sestavno datoteko odprete v izvirnem programu
tako, da jo kliknete z desno miškino tipko in izberete Odpri datoteko v izvirnem programu. (Datoteko lahko odprete, če je izvirni program
nameščen.)

Tiskanje z zavihka Zaznamki
Strani, povezane z zaznamki, lahko natisnete neposredno z zavihka Zaznamki. Zaznamki se pojavijo v drevesnem pogledu z nadrejenimi in
podrejenimi zaznamki. Če natisnete nadrejen zaznamek, se natisnejo vse strani, povezane z vsemi podrejenimi zaznamki.

Vsi zaznamki ne označujejo prikaza vsebine strani, zato jih ne morete natisniti. Nekateri zaznamki, na primer, odprejo datoteko ali predvajajo zvok.
Če izberete mešanico natisljivih in nenatisljivih zaznamkov, se nenatisljivi ne upoštevajo.

Zaznamki za označeno vsebino vedno prikažejo vsebino strani, saj označena vsebina predstavlja natisljive elemente strukture
dokumenta, kot so glave in slike.

1. Odpiranje dokumenta PDF z zaznamki. Če je treba, izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Zaznamki, da se zaznamki
pojavijo v podoknu za krmarjenje.

2. Izberite enega ali več zaznamkov in nato na izbiro kliknite z desno miškino tipko.

3. V meniju izberite Natisni strani.
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Predogled pretiska barv (Acrobat Pro)
Upravljanje barv (Acrobat Pro)
O sestavljenem tiskanju (Acrobat Pro)
Tiskanje sestavljenega barvnega natisa (Acrobat Pro)
O ločevanjih (Acrobat Pro)
Tiskanje ločevanja barv (Acrobat Pro)
Določanje prisotnosti informacij o prestrezanju (Acrobat Pro)
Shranjevanje ločevanj v obliki PostScript (Acrobat Pro)

Za informacije o barvnih potekih dela si oglejte www.adobe.com/studio/print/pdfs/CS3_color_workflows.pdf.

Predogled pretiska barv (Acrobat Pro)
Predogled pretiska ponuja simulacijo na zaslonu, ki prikaže prelivanje in pretisk na barvno ločenem natisu. Učinke pretiska je mogoče simulirati
tudi med izpisovanjem na napravo za sestavljeno tiskanje. Oba načina sta uporabna pri preverjanju barvno ločenih dokumentov.

Primerjajte videz grafičnih elementov na zaslonu (levo) z natisnjenimi grafičnimi elementi (desno).

Upravljanje barv (Acrobat Pro)
Med tiskanjem dokumentov RGB ali CMYK s podatki za upravljanje barv lahko za ohranitev konsistence barv natisa izberete dodatne možnosti za
upravljanje barv. Primer: če dokument vsebuje profil, ki je prilagojen pripravi za tisk, boste morda želeli preveriti barve na namiznem tiskalniku. Na
plošči Upravljanje barv pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja lahko začasno pretvorite barve dokumenta v barvni prostor namiznega
tiskalnika – namesto profila trenutnega dokumenta se za tiskanje uporabi profil tiskalnika. Poleg tega lahko tiskalnikom pošiljate barvne podatke
RGB z različnimi profili RGB.

O sestavljenem tiskanju (Acrobat Pro)
Pri tiskanju barvnega dokumenta PDF so vse v datoteki uporabljene barve natisnjene z eno ploščo. Ta postopek se imenuje sestavljeno tiskanje.
Možnosti, ki so na voljo na plošči Izhod pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja so odvisne od izbranega tiskalnika.

Grafični elementi, ki bodo natisnjene v komercialne namene in ki vsebujejo več kot eno barvo, morajo biti natisnjeni na ločene matrice za vsako
barvo. Ta postopek se imenuje ločevanje barv. Pri pripravi ločenih barv lahko natisnete sestavljen barvni ali sivinski poskus za preverjanje svojega
dela.

Pri sestavljenem tiskanju upoštevajte naslednje:

Vse izbrane možnosti pretiska bodo pravilno natisnjene samo na tiskalniku, ki pretisk podpira. Ker večina namiznih tiskalnikov pretiska ne
podpira, lahko simulirate učinek pretiska z izbiranjem Simuliraj pretisk na plošči Izhod v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja. Če
izberete Simuliraj pretisk, bodo barve točk pretvorjene v barve postopka za tiskanje. Če nameravate datoteko uporabiti za končni natis, te
možnosti ne izberite.

Ko tiskate s črno-belim tiskalnikom, je ustvarjena siva sestavljena različica strani (razen, če izberete Natisni barve kot črno v glavnem
pogovornem oknu Tiskanje; ta možnost natisne vse nebele barve kot črno). Če dokument vsebuje barve, so te simulirane z vizualno
ustreznimi sivimi odtenki. Na primer siva barva, ki simulira 20-odstotni odtenek rumene, je svetlejša kot 20-odstotni odtenek črne, saj je
rumena vizualno svetlejša od črne.

Opomba: Tako kot monitorji se tudi barvni tiskalniki zelo razlikujejo pri kakovosti reprodukcije barv; zato so poskusi vašega ponudnika
storitev najboljši način za preverjanje končnega izdelka.

http://www.adobe.com/studio/print/pdfs/CS3_color_workflows.pdf
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Tiskanje sestavljenega barvnega natisa (Acrobat Pro)
1. Izberite Datoteka > Natisni in izberite tiskalnik.
2. Izberite možnosti za ravnanje s stranmi.
3. Izberite Dokument in žigi v meniju Komentarji in obrazci, če želite natisniti vse vidne vsebine.
4. Kliknite Napredno in izberite Izhod na levi strani pogovornega okna.
5. Izberite možnost za sestavljen natis v meniju Barve.
6. Določite druge nastavitve barv in natisa ter kliknite V redu.
7. Če dokument vsebuje predmete z nastavitvami prosojnosti, izberite ustrezno možnost v meniju Prednastavitev izravnavanja prosojnosti.
8. (samo tiskalniki PostScript) Na plošči Možnosti PostScript izberite ustrezne možnosti.

O ločevanjih (Acrobat Pro)
Pri ustvarjanju vrhunskih ločevanj vam lahko pomaga poznavanje osnov tiskanja, vključno z zasloni črt, ločljivostjo, postopkovnimi barvami in
barvami točk.

Če za ustvarjanje ločevanj uporabljate ponudnika tiskalnih storitev, se pred začetkom posameznega opravila in med samim postopkom posvetujte
s strokovnjaki na tem področju.

Za reprodukcijo barv in slike neprekinjenih odtenkov tiskalniki navadno ločijo grafične elemente na štiri plošče - barve svetlomodra (C), rumena (Y),
vijolična (M) in črna (K) so ločene vsaka na svojo ploščo. Ko so te barve povezane z ustrezno barvo in skupaj natisnjene v register, tvorijo izvirno
delo. Postopek ločevanja na dve ali več barv se imenuje ločevanje barv, filmi, iz katerih so ustvarjene plošče, pa se imenujejo ločevanja.

Sestavljeno (levo) in ločevanja (desno)

Tiskanje ločevanja barv (Acrobat Pro)
Acrobat podpira ločevanje v računalniku ali v procesorju RIP. Glavna razlika med njima je v tem, kje nastanejo ločene barve – v gostiteljskem
računalniku (kjer se izvaja Acrobat in je nameščen gonilnik tiskalnika) oziroma na procesorju RIP izhodne naprave.

Pri ločevanju barv v računalniku Acrobat ustvari podatke PostScript za vse barvne plošče, ki so potrebne za dokument, in pošlje podatke v izhodno
napravo. Pri ločevanju v procesorju RIP delo za pripravo barvnih plošč opravi procesor RIP. Ta način je pogosto hitrejši od priprave barvnih plošč v
računalniku, vendar za to potrebujete izhodno napravo PostScript 3 z možnostjo ločevanja barv v procesorju RIP. Za pripravo barvnih plošč v
procesorju RIP potrebujete datoteko PPD, ki podpira ločevanje barv v procesorju RIP, in poljubno izhodno napravo PostScript 3 ali PostScript
Level 2, ki podpira ločevanje barv v procesorju RIP.

Priprava na tiskanje barvnih plošč
 Pred tiskanjem barvnih plošč opravite naslednje:

Umerite barve zaslona. (Oglejte si Umerjanje in ustvarjanje profila monitorja.)

Določite, ali naj dokument vsebuje podatke o prestrezanju, če so ti znani. Glejte Določanje prisotnosti informacij o prestrezanju (Acrobat
Pro).

Oglejte si predogled posameznih plošč in rezultata izravnavanja prosojnosti. Glejte Predogled ločevanja barv in Predogled območij
grafičnih elementov, ki bodo izravnana.

Opravite preverjanja pred tiskom v skladu z želenimi kriteriji. Glejte Profili preverjanja pred tiskom (Acrobat Pro).

Opomba: Če za ustvarjanje ločevanj uporabljate ponudnika storitev, se pred začetkom posameznega opravila in med celotnim
postopkom posvetujte s strokovnjaki na tem področju.

Tiskanje ločevanj
1. Izberite Datoteka > Natisni in izberite tiskalnik.
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2. Izberite eno od možnosti menija Komentarji in obrazci.
3. Izberite obseg tiskanja in možnost ravnanja s stranmi.
4. Kliknite Napredno.
5. Če ste ustvarili datoteko z ustreznimi nastavitvami za tiskanje po meri, jo lahko izberete v meniju Nastavitve na vrhu pogovornega okna

Napredne nastavitve tiskanja.
6. Izberite Izhod na levi strani pogovornega okna in izberite eno od možnosti v meniju Barve:

Izberite Ločevanje, če datoteka PPD ne podpira ločevanja barv v procesorju RIP.

Izberite Ločevanje v procesorju RIP, če datoteka PPD podpira ločevanje barv v procesorju RIP. Pojavile se bodo možnosti prestrezanja.
V meniju Prestrezanje izberite Adobe In-RIP ali Izključeno. Če izberete Adobe In-RIP, kliknite Prednastavitve pasti in izberite eno od
prednastavitev. Kliknite V redu.

7. Določite nastavitve za frekvenco poltonskega zaslona in kot, pod katerim se zavrti poltonski zaslon izbranega črnila.
8. Če dokument vsebuje predmete z nastavitvami prosojnosti, izberite ustrezno možnost v meniju Prednastavitev izravnavanja prosojnosti.
9. V Upravitelju črnil odznačite vse barve, za katere ne želite natisniti ločevanj.

Na vrhu seznama barvnih plošč se vedno pojavijo štiri postopkovne barve (svetlomodra, vijolična, rumena in črna), ki jim sledijo vse barve
točk, razvrščene po abecedi.

10. Kliknite gumb Upravitelj črnil, če želite spremeniti nastavitve črnila za ločevanje barv.
11. Kliknite Oznake in prelivanja na levi strani okna ter izberite Vse oznake.
12. Kliknite Možnosti PostScript na levi strani okna in izberite potrebne nastavitve. Kliknite V redu, da zaprete pogovorno okno, in zopet V redu,

če želite natisniti barvna ločevanja.

Dodatni viri
Za več informacij o visokokakovostnem tiskanju dokumentov PDF si oglejte naslednje vire:

Adobe PDF med potekom tiskanja: www.adobe.com/studio/print/pdfs/PDF_wp_A9_updates_july08.pdf.

Priročnik za tiskanje za Adobe Creative Suite 4: www.adobe.com/designcenter/cs4/articles/cs4_printguide.html.

Določanje prisotnosti informacij o prestrezanju (Acrobat Pro)
Če pošiljate datoteke PDF ponudniku storitev tiskanja, lahko v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta določite, ali PDF vsebuje informacije o
prestrezanju. Tako lahko ponudniku storitev preprečite dodajanje spornih informacij o prestrezanju v datoteko. Informacije o prestrezanju je
mogoče uvoziti skupaj z ostalimi informacijami PostScript iz programa za izdelavo ali ustvariti v Acrobatu s pomočjo prednastavitev prestrezanja, ki
jih podpira prestrezanje Adobe In-RIP.

1. Odprite datoteko PDF ter izberite Datoteka > Lastnosti dokumenta.
2. Kliknite zavihek Napredno.
3. Izberite eno od možnosti v meniju Prestrezanje in kliknite V redu.

Da Datoteka vsebuje informacije o prestrezanju.

No Datoteka ne vsebuje informacij o prestrezanju.

Neznano Ne veste, ali datoteka vsebuje informacije o prestrezanju.

Shranjevanje ločevanj v obliki PostScript (Acrobat Pro)
Glede na razpoložljivo programsko opremo za pretisk lahko ponudnik storitev izvede dejavnosti pretiska, kot so prestrezanje, vstavljanje, ločevanje
in zamenjava OPI pri procesorju RIP izhodne naprave. Zato vašemu ponudniku storitev morda bolj ustreza sestavljena datoteka PostScript
dokumenta, optimiziranega za ločevanja in-RIP, kot predhodno ločena datoteka PostScript.

S shranjevanjem datoteke v obliki PostScript ohranite nastavitve ločevanja, informacije PPD ter vse pretvorbe barv, ki ste jih določili v pogovornem
oknu Napredne nastavitve tiskanja.

Za najboljše rezultate pri pripravi datotek PostScript za ponovno uporabo v tiskarskem postopku namesto možnosti Natisni v datoteko raje
uporabite ukaz Shrani kot v pogovornem oknu Tiskanje.

Več tem pomoči
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Tiskanje PDF-jev v velikosti po meri
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Tiskanje prevelikih dokumentov
Spreminjanje merila dokumenta za tiskanje

Tiskanje prevelikih dokumentov
Natisnete lahko dokument velikega formata, kot sta plakat ali trak, tako da razdelite stran na več listov papirja (to se imenuje "razpostavljanje")
Možnost razpostavljanja izračuna, koliko strani je potrebnih. Velikost izvirnika lahko prilagodite, tako da bo kar najbolj ustrezal papirju, in določite,
koliko se "ploščice" prekrivajo. Nato lahko ploščice sestavite.

Dokument standardne velikosti lahko tudi povečate in ga natisnete na več strani.

1. Izberite Datoteka > Natisni.
2. Kliknite Plakat.
3. (Dodatno) Izberite katerokoli možnost in si oglejte Predogled, da preverite rezultat:

Merilo za razpostavljanje Prilagodi merilo. Merilo določa, kako se posamezni deli dokumenta PDF preslikajo na fizične liste papirja.
(Kliknite v polje Prekrivanje, da predogled znova nariše v novem merilu.)

Prekrivanje Določa minimalno količino podvojenih podatkov, ki se natisnejo na vsaki od ploščic, da jih laže sestavite. Prekrivanje uporablja
enote, ki so izbrane za dokument. Vrednost mora biti večja od najmanjših nenatisljivih robov tiskalnika. Za velikost prekrivanja lahko izberete
največ polovico velikosti krajše stranice dokumenta. Če npr. stran meri 279,4 mm x 431,8 mm (11 x 17 palcev), je lahko prekrivanje največ
139,7 mm (5,5 palcev).

Oznake Na vsak list natisne tudi ime dokumenta PDF, datum tiskanja in koordinate ploščice. Primer: Stran 1 (1,1) označuje 1. vrstico, 1.
stolpec prve strani. Koordinate ploščic uporabite za sestavljanje.

Oznake za izrezovanje V kote ploščic strani natisne oznake izrezovanja za lažje sestavljanje. To možnost uporabite skupaj z možnostjo
Prekrivanje. Če robove prekrivanja postavite drugega čez drugega, si lahko za poravnavo ploščic pomagate z oznakami za izrezovanje.

Razpostavi samo velike strani Razpostavi samo prevelike strani, strani standardne velikosti pa natisne take, kot so.

Spreminjanje merila dokumenta za tiskanje
Acrobat lahko velikost datoteke PDF samodejno prilagodi papirju, velikost strani pa lahko spremenite tudi tako, da določite odstotno vrednost.

1. Izberite Datoteka > Natisni.
2. Kliknite Velikost in izberite eno od naslednjih možnosti:

Prilagodi Majhne strani poveča, velike pa zmanjša, da ustrezajo velikosti papirja.

Skrči prevelike strani Spremeni velikost velikih strani, male pa natisne take, kot so.

Razmerje po meri Spremeni velikost strani na odstotek, ki ga navedete.

Opomba: Če ne vidite možnosti Spreminjanje merila strani, kliknite puščico ob meniju za tiskanje in v pogovornem oknu za tiskanje se bo
prikazalo več kontrolnikov.
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Dostopnost, oznake in ponovna postavitev

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.



Ustvarjanje in preverjanje dostopnosti PDF-jev (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Acrobatova orodja vam omogočajo ustvarjanje dostopnih PDF-jev in preverjanje, ali so obstoječi PDF-ji dostopni. Ustvarjate lahko PDF-je, ki
ustrezajo običajnim standardom dostopnosti, na primer WCAG (smernice za dostopnost spletne vsebine) 2.0 in PDF/UA (splošni dostop ali ISO
14289.). Preprost voden potek dela vam omogoča, da:

Naredite PDF-je dostopne: vnaprej definirano dejanje avtomatizira števila opravila, preveri dostopnost in podaja navodila za elemente, ki
zahtevajo ročno popravljanje. Hitro najdite in popravite težavna območja.

Preverite dostopnost: orodje za popolno preverjanje preveri, ali dokument ustreza standardom dostopnosti, kot sta PDF/UA in WCAG 2.0.

Ustvarite poročilo o stanju dostopnosti: v poročilu o dostopnosti so povzeti izsledki preverjanja dostopnosti. Vsebuje povezave do orodij in
dokumentacije, ki vam pomaga pri odpravljanju težav.

Ustvarjanje dostopnih PDF-jev (Acrobat Pro)
Dejanje Omogoči dostop vas vodi po korakih, s katerimi naredite PDF dostopen. Pozove vas, da odpravite težave z dostopnosti, kot je manjkajoč
opis ali naslov dokumenta. Poišče elemente, ki običajno zahtevajo dodatno pozornost, na primer skenirano besedilo, polja obrazca, tabele in slike.
Dejanje lahko zaženete na vseh PDF-jih, razen na dinamičnih obrazcih (dokumentih XFA) ali portfeljih.

1. Izberite Orodja > Čarovnik za dejanja > Omogoči dostop.

2. Izberite datoteke, na katerih želite uporabiti dejanje Omogoči dostop. Privzeto se dejanje uporabi na dokumentu, ki je trenutno odprt. Če
želite dodati datoteke ali mapo, na kateri želite zagnati dejanje, izberite Dodaj datoteke.

Če želite za dodatne datoteke ali mape ustvariti poročilo, izberite Dodaj datoteke.

3. Izberite Zaženi.

4. Sledite pozivom za dokončanje dejanja Omogoči dostop.

Preverjanje dostopnosti PDF-jev (Acrobat Pro)
Dober način za preverjanje dostopnosti je uporaba orodij, ki jih bodo uporabljali bralci. Tudi če do teh orodij nimate dostopa, vam Adobe Acrobat
nudi samodejni način preverjanje dostopnosti datoteke PDF. Funkcija Popolno preverjanje v Acrobatu preveri, ali je v PDF-ju veliko značilnosti
dostopnih PDF-jev Izberete lahko, katere težave z dostopnostjo želite poiskati in kako naj bodo prikazani rezultati.

Izberite Zaženi preverjanje. Rezultati se prikažejo na plošči Preverjevalnik dostopnosti na levi, ki vsebuje tudi koristne povezave in namige za
odpravljanje težav. Če ste ustvarili poročilo v 2. koraku, so rezultati na voljo v izbrani mapi.

Popolno preverjanje ne zaznava razlik med bistvenimi in nebistvenimi vrstami vsebine, zato včasih opozarja na težave, ki ne vplivajo na berljivost
dokumenta. Priporočljivo je pregledati vse morebitne težave in določiti, katere je treba odpraviti.

V poročilu je preverjanje vsakega pravila prikazano eno od teh stanj:

Uspešno: element je dostopen.
Uporabnik preskočil: pravilo ni bilo preverjeno, ker ni bilo izbrano v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika dostopnosti.
Potrebuje ročno preverjanje: s funkcijo popolnega preverjanja elementa ni bilo mogoče preveriti samodejno. Element preverite ročno.
Neuspešno: element ni prestal preverjanja dostopnosti.

1. Izberite Orodja > Dostopnost > Popolno preverjanje.



Opomba:

Na vrh

Popravi:

Preskoči pravilo:

Razloži:

Če možnost Dostopnost na plošči Orodja ni prikazana, izberite Pogled > Orodja > Dostopnost.

2. V razdelku Možnosti poročila izberite možnosti za način ogleda rezultatov. Rezultate lahko shranite kot datoteko HTML ali kot komentarje, ki
se nahajajo tam, kjer so zaznane težave z dostopnostjo.

3. Izberite obseg strani, če želite izvesti preverjanje v posameznih razdelkih dokumenta.

Če imate daljši dokument, je bolj učinkovito, da izvajate popolno preverjanje en razdelek za drugim.

4. Izberite eno od Možnosti preverjanja.

5. Izberite Zaženi preverjanje. Rezultati se prikažejo na plošči Preverjevalnik dostopnosti na levi, ki vsebuje tudi koristne povezave in namige za
odpravljanje težav. Če ste ustvarili poročilo v 2. koraku, so rezultati na voljo v izbrani mapi.

Popolno preverjanje ne zaznava razlik med bistvenimi in nebistvenimi vrstami vsebine, zato včasih opozarja na težave, ki ne vplivajo na
berljivost dokumenta. Priporočljivo je pregledati vse morebitne težave in določiti, katere je treba odpraviti.

V poročilu je preverjanje vsakega pravila prikazano eno od teh stanj:

Uspešno: element je dostopen.
Uporabnik preskočil: pravilo ni bilo preverjeno, ker ni bilo izbrano v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika dostopnosti.
Potrebuje ročno preverjanje: s funkcijo popolnega preverjanja elementa ni bilo mogoče preveriti samodejno. Element preverite ročno.
Neuspešno: element ni prestal preverjanja dostopnosti.

Stanja pravil preverjevalnika dostopnosti.

Poleg popolnega preverjanja vam Acrobat ponuja tudi druge načine preverjanja, ali je PDF dostopen:

V pogledu Ponovna postavitev lahko hitro preverite vrstni red branja.
Z možnostjo Branje naglas lahko dokument izkusite kot bralec, ki uporablja pretvorbo iz besedila v govor.
Dokument shranite kot dostopno besedilo, nato pa shranjeno besedilno datoteko preberite v programu za obdelavo besedila. S to vajo
boste poustvarili izkušnjo končnega uporabnika, ki za branje dokumenta uporablja Braillov tiskalnik.
Če želite pregledati zgradbo, vrstni red branja in vsebino PDF-ja uporabite orodje Popravi vrstni red branja ter plošče Vrstni red, Oznake
in Vsebina.

Oglejte si tudi
Branje dokumentov PDF s ponovno postavitvijo in funkcijami dostopnosti

Nastavitve dostopnosti

Ustvarjanje dostopnih PDF-jev

Omogočanje dostopnosti obstoječih PDF-jev

Standardne oznake dokumentov PDF (Acrobat Pro)

Odpravljanje težav z dostopnostjo (Acrobat Pro)
Če želite popraviti neuspelo preverjanje popolnega preverjanja, z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite
element na plošči Preverjevalnik dostopnosti. V kontekstnem meniju izberite eno od teh možnosti:

Acrobat težavo odpravi samodejno ali pa prikaže pogovorno okno s pozivom, da težavo odpravite ročno.

Prekliče izbiro možnosti v pogovornem oknu Možnosti preverjevalnika dostopnosti za nadaljnja preverjanja tega dokumenta in
spremeni stanje elementa v Preskočeno.

Odpre spletno pomoč.
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Pokaži poročilo:

Možnosti:
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Preverjevalnik še enkrat preveri vse elemente. To možnost izberite po tem, ko spremenite enega ali več elementov.

Prikaže poročilo s povezavami do namigov o tem, kako popravite neuspešna preverjanja.

Odprite pogovorno okno Možnosti preverjevalnika dostopnosti, v katerem lahko izberete, katera preverjanja se izvedejo.

Težave z dostopnostjo

Dokument

Zastavica za dovoljenje dostopnosti
Avtor dokumenta lahko določi, da ni nobenega dela dostopnega dokumenta PDF mogoče kopirati, ekstrahirati, komentirati ali urejati. Ta nastavitev
lahko ovira bralnik zaslona pri branju dokumenta, ker morajo imeti bralniki možnost kopiranja ali ekstrahiranja besedila dokumenta, da ga lahko
pretvorijo v govor.

Ta zastavica sporoča, ali je treba vklopiti varnostne nastavitve, ki omogočajo dostopnost.

Če želite pravilo popraviti samodejno, izberite Zastavica za dovoljenje dostopnosti na plošči Preverjevalnik dostopnosti. Nato pa izberite Popravi v
meniju Možnosti .

Lahko pa dovoljenja dostopnosti popravite ročno:

1. Izberite Datoteka > Lastnosti > Varnost.

2. V pojavnem meniju Varnostni način izberite Brez varnosti.

3. Kliknite V redu in zaprite pogovorno okno Lastnosti dokumenta.

Če je vaš izdelek pomožne tehnologije registriran s programom Adobe kot zaupanja vreden agent, lahko berete dokumente PDF, ki so morda
nedostopni drugim izdelkom pomožne tehnologije. Acrobat med bralniki zaslona in drugimi izdelki prepozna zaupanja vredne agente in preglasi
varnostne nastavitve, ki bi običajno omejile dostop do vsebine. Varnostne nastavitve veljajo še naprej za vse druge namene, kot so preprečevanje
tiskanja, kopiranja, ekstrahiranja, komentiranja ali urejanja besedila.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

PDF-ji, v katerih so samo slike
Sporoči, ali je v dokumentu nebesedilna vsebina, ki ni dostopna. Če je videti, kot bi bilo v dokumentu besedilo, vendar ne vsebuje pisav, je morda
PDF, v katerem so samo slike.

Če želite to preverjanje pravila popraviti samodejno, izberite možnost PDF, v katerem so samo slike na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite
Popravi v meniju Možnosti .

Če pa želite preverjanje pravila popraviti ročno, z optičnim prepoznavanjem besedila prepoznajte besedilo v skeniranih slikah:

1. Izberite Orodja > Prepoznavanje besedila > V tej datoteki.

2. V pogovornem oknu Prepoznaj besedilo izberite Vse strani in nato še V redu.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.1.1. Nebesedilna vsebina (A)

Označen PDF
Če to pravilo preverjanja ne uspe, dokument ni označen tako, da navaja pravilen vrstni red branja.

Če želite element popraviti samodejno, izberite Označen PDF na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju Možnosti .
Acrobat samodejno doda oznake v PDF.

Če želite oznake navesti ročno, naredite nekaj od tega:

V programu, v katerem je bil ustvarjen PDF, omogočite označevanje in ponovno ustvarite PDF.
V Acrobatu izberite Orodja > Dostopnost > Dodaj oznake v dokument. Če pride do težav, se v podoknu za krmarjenje prikaže možnost Dodaj
poročilo o oznakah. Poročilo vsebuje seznam morebitnih težav po posameznih straneh, povezave do vsake težave v dokumentu in predloge
za njihovo odpravljanje.
V Acrobatu izberite Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja in ustvarite drevo oznak. Za več informacij si oglejte pregled orodja za
popravljanje vrstnega reda branja .

Odprite ploščo Oznake  in ročno ustvarite drevo oznak. Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za
krmarjenje > Oznake. Za več informacij si oglejte razdelek Urejanje oznak s ploščo Oznake.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Ime,
vloga, vrednost
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Logičen vrstni red branja
To pravilo preverjanja preverite ročno. Preverite, ali vrstni red branja, prikazan na plošči Oznake, ustreza logičnemu vrstnemu redu branja
dokumenta.

Primarni jezik
Določanje jezika v dokumentu PDF omogoča nekaterim bralnikom zaslona, da preklopijo na ustrezen jezik. To preverjanje ugotovi, ali je naveden
primarni jezik besedila v PDF-ju. Če preverjanje ne uspe, nastavite jezik.

Če želite jezik nastaviti samodejno, izberite Primarni jezik na zavihku Preverjevalnik dostopnosti, nato pa izberite Popravi v meniju Možnosti . V
pogovornem oknu Nastavi jezik branja izberite jezik in kliknite V redu.

Če želite jezik nastaviti ročno, naredite nekaj od tega:

Izberite Datoteka > Lastnosti > Napredno, nato pa v prikaznem meniju razdelka Možnosti branja izberite jezik. (Če jezik v pojavnem meniju ni
prikazan, lahko v polje Jezik vnesete kodo ISO 639 jezika.) S tem nastavite primarni jezik za celoten PDF.

Nastavitev jezik celotnega besedila v poddrevesu drevesa oznak. Odprite ploščo Oznake . Razširite korenski element Oznake in izberite
element. V meniju Možnosti  izberite Lastnosti. Izberite jezik v pojavnem meniju Jezik. (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled
> Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )

Jezik bloka besedila nastavite tako, da na plošči Vsebina  izberete besedilni ali vsebniški element. Z desno miškino tipko (Windows) ali z
držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite besedilo in v kontekstnem meniju izberite Lastnosti. (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled
> Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.)

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: Jezik strani (raven A)

Naslov
Sporoči, ali je v naslovni vrstici programa Acrobat naslov.

Če želite naslov popraviti samodejno, izberite Naslov na zavihku Preverjevalnik dostopnosti, nato pa še Lastnosti v meniju Možnosti . V
pogovornem oknu Opis vnesite naslov dokumenta (če je treba, prekličite izbiro možnosti Pusti, kot je).

Ali pa naslov popravite ročno.

1. Izberite Datoteka > Lastnosti > Opis.

2. Vnesite naslov v polje z besedilom Naslov.

3. Kliknite Začetni pogled, nato pa v pojavnem meniju Pokaži izberite Naslov dokumenta. Zaprite pogovorno okno Opis.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4 Stran z naslovom (raven A)

Zaznamki
To preverjanje ne uspe, če ima dokument 21 strani ali več, nima pa zaznamkov, ki bi odražali zgradbo dokumenta.

Če želite dokumentu dodati zaznamke, izberite Zaznamki na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju Možnosti . V
pogovornem oknu Sestavni elementi izberite elemente, ki jih želite uporabiti kot zaznamke in kliknite V redu. (Pogovorno okno Sestavni elementi
lahko odprete tudi tako, da na zavihku Zaznamek kliknete meni Možnosti.)

Oglejte si povezana razdelka standarda WCAG: 2.4.1 Obidi blokade (raven A), 2.4.5 Več načinov (raven AA)

Barvni kontrast
Če to preverjanje ne uspe, je mogoče, da je v dokumentu vsebina, ki ni dostopna ljudem z barvno slepoto.

Če želite težavo odpraviti, se prepričajte, da vsebina dokumenta ustreza smernicam, navedenim v razdelku 1.4.3. standarda WCAG. Lahko pa
vključite priporočilo, da pregledovalnik PDF-jev uporabi visokokontrastne barve:

1. Izberite Datoteka > Nastavitve (Windows) ali Acrobat > Preferences (Mac OS).

2. Kliknite Dostopnost.

3. Izberite Zamenjaj barve dokumenta in nato še Uporabi visokokontrastne barve. V pojavnem meniju izberite želeno barvno kombinacijo in
kliknite V redu.

Vsebina strani

Označena vsebina
To preverjanje sporoči, ali je označena celotna vsebina dokumenta. Prepričajte se, da je celotna vsebina dokumenta vključena v drevo oznak ali
označena kot artefakt.

Če želite popraviti to preverjanje pravila, naredite nekaj od tega:
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Odprite ploščo Vsebina  in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot
artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt. (Zavihek Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij >
Podokna za krmarjenje > Vsebina.)
Označite vsebino tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja. Izberite vsebino, nato pa uporabite oznake, kot je
potrebno.

Oznake dodelite s ploščo Oznake . Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element v drevesu Oznake
in izberite Ustvari oznako iz izbora. Elementi, kot so komentarji, povezave in pripombe, niso vedno prikazani v drevesu Oznake. Poiščete jih
tako, da v meniju Možnosti izberete Najdi. (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje >
Oznake. )

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina (A), 1.3.1 Informacije in razmerja (raven A), 1.3.2
Pomemben niz (raven A), 2.4.4 Namen povezave (v kontekstu) (raven A), 3.1.2 Jezik delov (raven AA), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Označene pripombe
To pravilo preveri, ali so vse pripombe označene. Prepričajte se, da so pripombe, na primer komentarji in uredniške oznake (kot sta vstavljanje in
označevanje), vključene v drevo oznak ali označene kot artefakti.

Odprite ploščo Vsebina  in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot
artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt. (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna
za krmarjenje > Vsebina.)
Označite vsebino tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja. Izberite vsebino, nato pa uporabite oznake, kot je
potrebno.

Oznake dodelite s ploščo Oznake . (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )

Če želite, da Acrobat samodejno dodeli oznake pripombam takoj, ko se ustvarijo, izberite Beležke oznak v meniju Možnosti na plošči Oznake.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja (raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Zaporedje premikanja
Za premikanje po PDF-ju se pogosto uporablja tabulatorska tipka, zato je pomembno, da se zaporedje premikanja ujema z zgradbo dokumenta.

Če želite zaporedje premikanja popraviti samodejno, izberite Zaporedje premikanja na plošči Preverjevalnik dostopnosti in izberite Popravi v meniju
Možnosti .

Če želite zaporedje premikanja po povezavah, poljih obrazca, komentarjih in drugih pripombah popraviti ročno:

1. Kliknite ploščo Strani v podoknu za krmarjenje.

2. Kliknite sličico strani in v meniju Možnosti  izberite Lastnosti strani.

3. V pogovornem oknu Lastnosti strani izberite Zaporedje premikanja. Nato pa izberite Uporabi strukturo dokumenta in kliknite V redu.

4. Ponovite te korake za vse sličice v dokumentu.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4.3, Vrstni red fokusa (raven A)

Kodiranje znakov
Z navedbo kodiranja pomagate pregledovalnikom PDF-jev, da bralcem prikažejo berljivo besedilo. Vendar pa nekaterih težav s kodiranjem znakov
ni mogoče odpraviti v Acrobatu.

Pravilno kodiranje zagotovite tako:

Preverite, ali so v računalniku nameščene zahtevane pisave.
V izvirnem dokumentu uporabite drugo pisavo (priporočamo OpenType), nato pa ponovno ustvarite PDF.
Datoteko PDF ponovno ustvarite z novejšo različico Acrobat Distillerja.
Datoteko PostScript ustvarite z najnovejšim gonilnikom Adobe Postscript, nato pa ponovno ustvarite PDF.

WCAG ne obravnava preslikavo znakov Unicode.

Označena večpredstavnost
To pravilo preveri, ali so označeni vsi večpredstavnostni predmeti. Prepričajte se, da je vsebina vključena v drevo oznak ali označena kot artefakt.

Odprite ploščo Vsebina  in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot artefakt.
Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt. (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje
> Vsebina.)

Označite vsebino tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja. Izberite vsebino, nato pa uporabite oznake, kot je potrebno.

Oznake dodelite s ploščo Oznake . Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element v drevesu Oznake in
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izberite Ustvari oznako iz izbora. (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina (A), 1.2.1 Samo zvok in samo video (posneto vnaprej) (A),
1.2.2 Napisi (posneto vnaprej), (A), 1.2.3 Zvočni opis ali nadomestna predstavnost (posneto vnaprej) (A), 1.2.5 Zvočni opis (posneto vnaprej) (AA)

Migetanje zaslona
Elementi, ki povzročajo migetanje zaslona, na primer animacije in skripti, lahko pri posameznikih, ki trpijo za fotosenzitivno epilepsijo, povzročijo
napade. Te elemente je lahko težko gledati tudi pri povečavi zaslona.

Če pravilo za migetanje zaslona ne uspe, ročno odstranite ali spremenite skript ali vsebino, ki povzroča migetanje zaslona.

Oglejte si te razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A), 1.2.1 Samo zvok in samo video (posneto vnaprej) (A), 1.2.2
Napisi (posneto vnaprej), (A), 1.2.3 Zvočni opis ali nadomestna predstavnost (posneto vnaprej) (A), 2.3.1 Trije bliski ali pod pragom. (Raven A)

Skripti
Vsebina ne sme biti odvisna od skriptov, razen če imajo pomožne tehnologije dostop do vsebine in funkcionalnosti. Prepričajte se, da skripti ne
motijo krmarjenja s tipkovnico ali preprečujejo uporabo katere koli vhodne naprave.

Skripte preverite ročno. Odstranite ali spremenite vse skripte ali vsebino, ki ogrozi dostopnost.

Oglejte si te povezane razdelke standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina (A), 2.2.2 Premor, ustavi, skrij. (Raven A), 4.1.2 Ime,
vloga, vrednost

Časovni odzivi
To preverjanje pravila velja za dokumente, ki vsebujejo obrazce z javanskim skriptom. Če preverjanje pravila ne uspe, se prepričajte, da stran ne
zahteva časovnih odzivov. Uredite ali odstranite skripte, ki zahtevajo časovno omejene odzive uporabnikov, da imajo ti dovolj časa, da preberejo
ali uporabijo vsebino.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.2.1 Časovno prilagodljivo. (Raven A)

Povezave za krmarjenje
Da bi bili URL-ji dostopni bralnikom zaslonov, morajo biti aktivne povezave, ki so v PDF-ju pravilno označene. (Najboljši način za ustvarjanje
dostopnih povezav je z ukazom Ustvari povezavo, ki doda vse tri povezave, ki jih bralniki zaslona potrebujejo za prepoznavanje povezav.)
Prepričajte se, da se povezave za krmarjenje ne ponavljajo in da lahko uporabniki preskočijo ponavljajoče se povezave.

Če preverjanje pravila ne uspe, ročno preverite povezave za krmarjenje in se prepričajte, da v vsebini ni preveč enakih povezavo. Zagotovite tudi
način, na katerega lahko uporabniki preskočijo elemente, ki se pojavijo večkrat. Če se enaka povezava pojavi na vsaki strani dokumenta, vključite
tudi povezavo "Preskoči krmarjenje".

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4.1 Obidi blokade. (Raven A)

Obrazci

Označena polja obrazca
V dostopnem PDF-ju so vsa polja obrazca označena in del zgradbe dokumenta. Poleg tega lahko z navajanjem lastnosti polja uporabnikom
sporočite informacije o polju ali navodila.

Če želite označiti polja obrazca, izberite Orodja > Dostopnost > Poljem obrazca dodaj oznake.

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Opisi polj
Če želite, da je dokument dostopen, morajo imeti vsa polja obrazca besedilen opis (opis orodja)

Besedilni opis polju obrazca dodate tako:

1. Izberite eno od orodij obrazca in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite polje obrazca.
2. V kontekstnem meniju izberite Lastnosti.
3. Kliknite zavihek z lastnostmi Splošno.
4. V polje Opis orodja vnesite opis polja obrazca.

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A), 3.3.2 Oznake ali navodila (Raven A), 4.1.2
Ime, vloga, vrednost

Nadomestno besedilo

Nadomestno besedilo slik
Prepričajte se, da imajo slike v dokumentu nadomestno besedilo ali so označene kot artefakti.

Če preverjanje pravila ne uspe, naredite nekaj od tega:
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Na plošči Preverjevalnik dostopnosti izberite Nadomestno besedilo slik in v meniju Možnosti  izberite Popravi. Ob pozivu vnesite
nadomestno besedilo v pogovorno okno Nastavi nadomestno besedilo.
Uporabite ploščo Oznake, da v PDF dodate nadomestno besedilo slik.

Odprite ploščo Vsebina  in z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vsebino, ki jo želite označiti kot
artefakt. Nato pa v kontekstnem meniju izberite Ustvari artefakt. (Ploščo Vsebina prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna
za krmarjenje > Vsebina.)

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Vgnezdeno nadomestno besedilo
Bralniki zaslona ne morejo brati nadomestnega besedila vgnezdenih elementov. Zato nadomestnega besedila ne dodajajte vgnezdenim
elementom.

Če želite nadomestno besedilo odstraniti iz vgnezdenih elementov, naredite to:

1. Izberite Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vgnezden element na plošči Oznake in v kontekstnem meniju

izberite Lastnosti.
3. V pogovornem oknu Lastnosti predmeta odstranite nadomestno besedilo in besedilo, na katerem je uporabljeno in kliknite V redu.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: #1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Povezano z vsebino
Prepričajte se, da je nadomestno besedilo vedno nadomestna predstavitev vsebine na strani. Če ima element nadomestno besedilo, ne vsebuje
pa vsebine strani, ni mogoče ugotoviti, na kateri strani je. Če možnost bralnika zaslona v nastavitvah branja ni nastavljena za branje celotnega
dokumenta, nadomestnega besedila bralniki zaslona ne bodo nikoli prebrali.

1. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite element, ki ga želite preveriti.

2. Odprite ga na plošči Oznake . (Ploščo Oznake prikažete tako, da izberete Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake. )
3. Na plošči Oznake odstranite nadomestno besedilo vseh vgnezdenih elementov, ki nimajo vsebine strani.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Skrije pripombo
Nadomestno besedilo ne more skriti pripombe. Če je pripomba vgnezdena pod nadrejenim elementom z nadomestnim besedilom, ga bralniki
zaslona ne vidijo.

Nadomestno besedilo iz vgnezdenih elementov odstranite tako:

1. Izberite Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vgnezden element na plošči Oznake in v kontekstnem meniju

izberite Lastnosti.
3. Odstranite nadomestno besedilo iz pogovornega okna Lastnosti predmeta in kliknite V redu.

Oglejte si povezane razdelke standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A), 4.1.2 Ime, vloga, vrednost

Nadomestno besedilo drugih elementov
Poročilo preveri, ali je v dokumentu poleg slik še druga vsebina, ki zahteva nadomestno besedilo (na primer večpredstavnost, pripombe ali 3D-
model). Prepričajte se, da je nadomestno besedilo vedno nadomestna predstavitev vsebine na strani. Če ima element nadomestno besedilo, ne
vsebuje pa vsebine strani, ni mogoče ugotoviti, na kateri strani je. Če možnosti bralnika zaslona v nastavitvah branja niso nastavljena za branje
celotnega dokumenta, nadomestnega besedila bralniki zaslona ne bodo nikoli prebrali.

1. Izberite Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite vgnezden element na plošči Oznake in v kontekstnem meniju

izberite Lastnosti.
3. Odstranite nadomestno besedilo iz pogovornega okna Lastnosti predmeta in kliknite V redu.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

Tabele
Zgradba tabel je lahko zapletena, zato je najbolje, da njihovo dostopnost preverite ročno.

Vrstice
To pravilo preveri, ali je vsak element TR v tabeli podrejen elementu Table, THead, TBody ali TFoot.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7ce1.w.html#WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7cdf.w
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7cdb.w.html


Opomba:

Opomba:

Opomba:

Opomba:

Opomba:

Opomba:

Opomba:

TH in TD
V pravilni zgradbi tabele sta elementa TH in TD podrejena elementu TR.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Oglejte si povezan razdelek WCAG: #1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

Glave
Če želite, da je PDF dostopen, morajo imeti vse tabele v njem glavo.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

Pravilnost
Če želite, da je dokument dostopen, morajo tabele vsebovati enako število stolpcev v vsaki vrstici in vrstic v vsakem stolpcu.

Oglejte si razdelek Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

Povzetek
Povzetki tabel so izbirni, vendar lahko izboljšajo dostopnost.

1. Izberite Orodja > Dostopnost > Popravi vrstni red branja.
2. Z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknite tabelo.
3. Kliknite Uredi povzetek tabel.
4. Vnesite povzetek in kliknite V redu.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

Seznami

Elementi seznamov
Preverjanje sporoči, ali je vsak element LI podrejen elementu L. Če preverjanje tega pravila ne uspe, zgradba seznama ni pravilna. Seznami
morajo imeti to zgradbo: element List mora vsebovati elemente List Item Elements. Elementi List Item Elements pa lahko vsebujejo le elemente
Label Elements in List Item Body Elements.

Zgradbo seznama popravite tako:

1. Poiščite seznam na plošči Preverjevalnik dostopnosti tako, da z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknete
nepravilen element na plošči Oznake in izberete Pokaži.

2. Ustvarite elemente, spremenite vrste elementov ali preuredite obstoječe elemente tako, da jih povlečete.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

Lbl in LBody
Seznami morajo imeti to zgradbo: element List mora vsebovati elemente List Item Elements. Elementi List Item Elements pa lahko vsebujejo le
elemente Label Elements in List Item Body Elements. Če preverjanje tega pravila ne uspe, zgradba seznama ni pravilna.

Zgradbo seznama popravite tako:

1. Poiščite seznam na plošči Preverjevalnik dostopnosti tako, da z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknete
nepravilen element na plošči Oznake in izberete Pokaži.

2. Ustvarite elemente, spremenite vrste elementov ali preuredite obstoječe elemente tako, da jih povlečete.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

Naslovi

Pravilno gnezdenje
Pravilo preveri vgnezdene naslove. Če to preverjanje ne uspe, naslovi niso vgnezdeni pravilno.

Zgradbo seznama popravite tako:

1. Poiščite seznam na plošči Preverjevalnik dostopnosti tako, da z desno miškino tipko (Windows) ali z držanjem tipke Ctrl (Mac OS) kliknete
nepravilen element na plošči Oznake in izberete Pokaži.

2. Ustvarite elemente, spremenite vrste elementov ali preuredite obstoječe elemente tako, da jih povlečete.

Oglejte si povezan razdelek standarda WCAG: 2.4.6 Naslovi in oznake. (Raven AA). Vrstni red naslovov v smernicah WCAG ni

http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7cdb.w.html
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7cdb.w.html
http://help.adobe.com/en_US/acrobat/using/WS58a04a822e3e50102bd615109794195ff-7cdb.w.html


Na vrh

predpisan in je samo nasvet.

Preslikava standarda WCAG v PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (datoteka) Postopki

1.1.1 Nebesedilna vsebina. (A)

7.3 obravnava vsebino, ki zahteva
spreminjanje besedila.
7.18.1, odstavek štiri obravnava opise
kontrolnikov.
7.18.6.2 obravnava časovna
nadomestila predstavnosti. Preizkusni
in čutni primeri ter primeri CAPTCHA
so obravnavani z uporabljanimi
tehničnimi sredstvi.
7.1, odstavek 1, stavek 2 obravnava
okraševanje.

PDF1
PDF4

1.2.1 Samo zvok in samo video (posneto
vnaprej). (A)

7.18.6.2 obravnava časovna
nadomestila predstavnosti. Odvisno od
zasnove. Pomembno je, da avtorji in
razvijalci upoštevajo to določbo in
zagotovijo skladnost.

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-media-equiv-av-only-alt

1.2.2 Napisi (posneto vnaprej). (A)

7.18.6.2 obravnava časovna
nadomestila predstavnosti. Odvisno od
zasnove. Pomembno je, da avtorji in
razvijalci upoštevajo to določbo in
zagotovijo skladnost.

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-media-equiv-captions

1.2.3 Zvočni opis ali nadomestna
predstavnost (posneto vnaprej) (A)

7.18.6.2 obravnava časovna
nadomestila predstavnosti. Odvisno od
zasnove. Pomembno je, da avtorji in
razvijalci upoštevajo to določbo in
zagotovijo skladnost.

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-media-equiv-audio-desc

1.2.4 Napisi (v živo). (AA)
Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-media-equiv-real-time-captions

1.2.5 Zvočni opis (posneto vnaprej). (AA)

7.18.6.2 obravnava časovna
nadomestila predstavnosti. Odvisno od
zasnove. Pomembno je, da avtorji in
razvijalci upoštevajo to določbo in
zagotovijo skladnost.

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-media-equiv-audio-desc-only

1.2.6 Znakovni jezik (posneto vnaprej).
(AAA)

Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

 

1.2.7 Razširjen zvočni opis (posneto
vnaprej). (AAA)

Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost

 

1.2.8 Nadomestna predstavnost (posneto
vnaprej). (AAA)

7.18.6.2 obravnava časovna
nadomestila predstavnosti. Odvisno od
zasnove. Pomembno je, da avtorji in
razvijalci upoštevajo to določbo in
zagotovijo skladnost.

 

1.2.9 Samo zvok (v živo). (AAA)
Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

 

1.3.1 Informacije in razmerja. (Raven A)

7.1–7.10 in 7.20 obravnavajo zgradbo
in razmerja v vsebini.

PDF6 
PDF9 
PDF10
PDF11 
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7.17 in 7.18 obravnavata zgradbo in
razmerja v vsebini.

PDF12
PDF17
PDF20
PDF21

1.3.2 Pomemben niz. (Raven A)

7.2, odstavek dva obravnava
pomemben niz vsebine.
7.17 obravnava funkcije krmarjenja.
7.18.3 obravnava vrstni red
premikanja po pripombah.

PDF3

1.3.3 Čutne značilnosti. (Raven A) 7.1, odstavka 6 in 7

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-content-structure-separation-
understanding

1.4.1 Uporaba barve. (Raven A) 7.1, odstavek 6

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-visual-audio-contrast-without-
color

1.4.2 Zvočni nadzor. (Raven A)
Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-visual-audio-contrast-dis-audio

1.4.3 Kontrast (najmanjši). (Raven AA) 7.1, odstavek 6 in opomba 4
Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-visual-audio-contrast-contrast

1.4.4 Spreminjanje velikosti besedila.
(Raven AA).

Ni na voljo G142

1.4.5 Slike z besedilom. (Raven AA). 7.3, odstavek 6

PDF7
Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-visual-audio-contrast-text-
presentation

1.4.6 Kontrast (izboljšan). (Raven AAA) 7.1, odstavek 6  

1.4.7 Nizka raven ali odsotnost zvoka v
ozadju. (Raven AAA)

Čeprav ISO 14289 ne obravnava tega
kriterija uspešnosti, pa skladnost PDF-
ja zahteva datoteke in bralnike,
skladne s standardom ISO 14289.
Način, na katerega razvijalci podpirajo
ta kriterij uspešnosti v PDF-ju, v
standardu ISO 14289 ali ISO 32000 ni
določen.

 

1.4.8 Vidna predstavitev. (Raven AAA)
Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

 

1.4.9 Slike z besedilom (brez izjem).
(Raven AAA)

7.3, odstavek 1  

2.1.1 Tipkovnica. (Raven A) Ni ustrezno
PDF3 
PDF11 
PDF23

2.1.2 Ni prestrezanja tipkovnice. (Raven
A)

Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da razvijalci upoštevajo to določbo in
zagotovijo skladnost.

G21

2.1.3 Tipkovnica (brez izjem). (Raven
AAA)

7.19, odstavek 3  

2.2.1 Časovno prilagodljivo. (Raven A)

Velja 7.19, odstavek tri, vendar pa je v
splošnem pravilo odvisno od zasnove.
Pomembno je, da razvijalci upoštevajo
to določbo in zagotovijo skladnost.

G133
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2.2.2 Premor, ustavi, skrij. (Raven A) 7.19
Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-time-limits-pause

2.2.3 Ni merjenja časa. (Raven AAA) 7.19  

2.2.4 Prekinitve. (Raven AAA) 7.19  

2.2.5 Ponovno preverjanje pristnosti.
(Raven AAA)

Ni ustrezno  

2.3.1 Trije bliski ali pod pragom. (Raven
A)

7.1, odstavek 5
Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-seizure-does-not-violate

2.3.2 Trije bliski.(Raven AAA) 7.1, odstavek 5  

2.4.1 Obidi blokade. (Raven A)

Ni ustrezno, razen če PDF vsebuje
ponavljajočo se resnično vsebino.
Vsebina strani, na primer tekoče glave
in noge, mora ustrezati členu 7.8.

PDF9
Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-navigation-mechanisms-skip

2.4.2 Stran je naslovljena. (Raven A) 7.1, odstavka 8 in 9 PDF18

2.4.3 Vrstni red fokusa. (Raven A)
7.1, odstavek 2, 7.18.1; odstavek 2,
7.18.3 PDF3

2.4.4 Namen povezave (v kontekstu).
(Raven A)

7.18.5
PDF11
PDF13

2.4.5 Več načinov. (Raven AA)

PDF-ji lahko tej določbi ustrezajo na
več načinov, vključno z orisi (7.17),
povezavami (7.18.5) in oznakami
strani.

PDF2
Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-navigation-mechanisms-mult-
loc

2.4.6 Naslovi in oznake. (Raven AA) 7.4

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-navigation-mechanisms-
descriptive

2.4.7 Fokus je viden. (Raven AA) Ni ustrezno
G149
G165 
G195

2.4.8 Lokacija. (Raven AAA) 7.4, 7.17  

2.4.9 Namen povezave (samo povezava).
(Raven AAA)

7.18.5  

2.4.10 Naslovi razdelkov. (Raven AAA) 7.4  

3.1.1 Jezik strani. (Raven A) 7.2, odstavek 3.
PDF16 
PDF19

3.1.2 Jezik delov. (Raven AA) 7.2, odstavek 3. PDF19

3.1.3 Nenavadne besede. (Raven AAA)
Ni obravnavano v ISO 14289. Oglejte
si ISO 32000-1, razdelek 14.9.5.  

3.1.4 Okrajšave. (Raven AAA)
Ni obravnavano v ISO 14289. Oglejte
si ISO 32000-1, razdelek 14.9.5.  

3.1.5 Raven branja. (Raven AAA)

Ni vpliva na podporo dostopnosti.
Pravilo je odvisno od zasnove.
Pomembno je, da avtorji programa ali
dokumenta upoštevajo to določbo in
zagotavljajo skladnost.

 

PDF zagotavlja več mehanizmov za
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Viri
Specifikacija WCAG

PDF/UA

Vodnik za razumevanje specifikacije WCAG

Postopki PDF za WCAG

Kako zagotoviti skladnost s standardom WCAG 2.0 (kontrolni seznam za PDF-je)

Viri za izobraževanje o dostopnosti v Acrobatu

Adobejev spletni dnevnik: postopki WCAG 2.0 za PDF-je

3.1.6 Izgovarjava. (Raven AAA)

uvajanje predstavnosti in drugih
možnosti za pomoč pri izgovarjavi.
Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

 

3.2.1 O fokusu. (Raven A) 7.18, odstavek 2

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-consistent-behavior-receive-
focus

3.2.2 O vnosu. (Raven A) 7.18, odstavek 2 PDF15

3.2.3 Dosledno krmarjenje. (Raven AA) 7.1, odstavek 1, 7.17
PDF14
PDF17 
G61

3.2.4 Dosledno prepoznavanje. (Raven
AA)

7.1, odstavek 1

Splošni postopki:
http://www.w3.org/WAI/WCAG20/quick
ref/#qr-consistent-behavior-consistent-
functionality

3.2.5 Spreminjanje na zahtevo. (Raven
AAA)

7.19, odstavek 2  

3.3.1 Prepoznavanje napak. (Raven A)
Odvisno od zasnove. Pomembno je,
da avtorji in razvijalci upoštevajo to
določbo in zagotovijo skladnost.

PDF5 
PDF22

3.3.2 Oznake ali navodila (raven A)  
PDF5 
PDF10

4.1.2 Ime, vloga, vrednost  
PDF10 
PDF12
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Branje dokumentov PDF s ponovno postavitvijo in funkcijami
dostopnosti

Na vrh

Določanje nastavitev dostopnosti
Krmarjenje in upravljanje programa s tipkovnico
Samodejno drsenje
Shranjevanje besedila, dostopnega za Braillov tiskalnik
Ponovna postavitev dokumenta PDF
Branje dokumentov PDF z bralnikom zaslona
Branje datoteke PDF z orodjem za glasno branje
Vizitka orodij za dostopnost operacijskega sistema

Določanje nastavitev dostopnosti
Acrobat ponuja več nastavitev, ki omogočajo dostopnejše branje dokumentov PDF za slabovidne uporabnike ali tiste z gibalnimi motnjami. Te
nastavitve nadzorujejo, kako so dokumenti PDF prikazani na zaslonu in kako jih berejo bralniki zaslona.

Večino nastavitev, povezanih z dostopnostjo, lahko določite v Pomočniku za nastavitev dostopnosti, ki vam ponuja tudi navodila na zaslonu za
ustrezne postopke. V pomočniku za nastavitev dostopnosti ni mogoče določiti nekaterih nastavitev dostopnosti, na primer nastavitve v kategorijah
Branje, Obrazci in Večpredstavnost. Vse nastavitve pa je mogoče določiti v pogovornem oknu Nastavitve.

Imena nekaterih nastavitev v Pomočniku za nastavitev dostopnosti se razlikujejo od imen enakih nastavitev v pogovornem oknu Nastavitve. V
pomoči za program Acrobat so uporabljena imena iz pogovornega okna Nastavitve.

Če želite izvedeti več o funkcijah dostopnosti, glejte spletno mesto www.adobe.com/accessibility.

Določanje nastavitev dostopnosti s pomočnikom nastavitve dostopnosti
1. Zaženite Pomočnika za nastavitev dostopnosti tako, da naredite nekaj od naslednjega:

Izberite Orodja > Dostopnost > Pomočnik za nastavitev.

Izberite Urejanje > Dostopnost > Pomočnik za nastavitev.

(samo Windows) Program Acrobat prvič zaženite med uporabo bralnika zaslona ali lupe za zaslon.

2. Izberite možnost, ki ustreza uporabljeni pomožni programski opremi in napravam.

Glede na izbrano možnost pomočnik prikaže samo nastavitve za ustrezno pomožno programsko opremo in naprave.

3. Sledite navodilom na zaslonu. Če kadar koli med postopkom kliknete Prekliči, bo Acrobat uporabil privzete nastavitve, določene v pomočniku
(ni priporočljivo).

Določanje nastavitev dostopnosti s pogovornim oknom Nastavitve
 Na različnih ploščah pogovornega okna Nastavitve določite ustrezne nastavitve za pomožno programsko opremo in naprave, ki jih uporabljate.

Nastavitve dostopnosti

Nastavitve dostopnosti na plošči Dostopnost
Zamenjaj barve dokumenta Če izberete to nastavitev, lahko izbirate med vrsto kontrastnih barvnih kombinacij za besedilo in ozadje ali pa
kombinacijo ustvarite sami. Ta nastavitev ustreza možnosti Uporabi visokokontrastne barve za besedilo dokumenta, ki jo lahko določite v
Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Vedno uporabi slog postavitve strani Ustreza možnosti Preglasi slog postavitve strani v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Vedno uporabi nastavitev povečave Ustreza možnosti Preglasi povečavo dokumenta v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Uporabi strukturo dokumenta za zaporedje premikanja brez določenega izrecnega zaporedja premikanja Izboljša premikanje po poljih
obrazcev in povezavah v dokumentih, za katere ni določeno zaporedje premikanja.
Vedno prikaži izbirno kazalko tipkovnice To možnost izberite, če uporabljate lupo za povečavo zaslona. Nastavitev ustreza možnosti Vedno
prikaži izbirno kazalko tipkovnice v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Vedno uporabi barvo, ki jo izbere sistem Če to možnost izberete, bo privzeta barva za izbiranje preglašena z barvo, ki je določena v sistemu.
Pokaži portfelje v načinu datotek Če je ta možnost izbrana, so sestavne datoteke portfelja PDF in njihove podrobnosti prikazane na seznamu.
Način datotek zagotavlja lažje branje osebam s posebnimi potrebami, na primer gibalnimi motnjami, slepoto ali slabovidnostjo.

Nastavitve dostopnosti na plošči Dokumenti

http://www.adobe.com/accessibility


Samodejno shrani spremembe dokumenta v začasno datoteko vsakih Če ta možnost ni izbrana, je samodejno shranjevanje onemogočeno.
Ob vsakem shranjevanju dokumenta PDF, ga mora bralnik zaslona ali lupa znova naložiti. Ta nastavitev ustreza možnosti Onemogoči samodejno
shranjevanje dokumenta v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Nastavitve dostopnosti na plošči Obrazci
Barve za označevanje polj in Barve za označevanje zahtevanih polj Te nastavitve določajo barvo, s katero so označena polja za izpolnjevanje
v obrazcih. Ustrezajo možnostma Barve za označevanje polj in Barve za označevanje zahtevanih polj v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Samodokončaj Omogoča programu Acrobat, da samodejno ponudi dokončanje nekaterih vnosov v polja obrazcev in tako zmanjša čas tipkanja pri
njihovem izpolnjevanju. Za to nastavitev ni ustrezne možnosti v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Nastavitve dostopnosti na plošči Večpredstavnost

Pokaži podnapise, če so na voljo

Predvajaj sinhroniziran zvok, če je na voljo

Pokaži dodatne napise v besedilu, če so na voljo

Pokaži zvočni opis (ali videoopis ali opisni video), če je na voljo

Za te nastavitve ni ustreznih možnosti v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Nastavitve dostopnosti na plošči Prikaz strani
Povečava Nastavi povečavo dokumenta na zaslonu in slabovidnim bralcem omogoča lažje branje dokumentov PDF s ponovno postavitvijo.
Ustreza možnosti Preglasi povečavo dokumenta v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Gladko besedilo Omogoča glajenje besedila. Če želite onemogočiti funkcijo glajenja in želite, da bo besedilo bolj izostreno in lažje berljivo z lupo,
izberite Brez. Ta nastavitev ustreza možnosti Onemogoči glajenje besedila v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Nastavitve dostopnosti na plošči Branje
Vrstni red branja Določa vrstni red branja dokumentov. Nastavitve vrstnega reda branja so na voljo tudi v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Zaznavanje vrstnega reda branja iz dokumenta (priporočeno)  Ugotavlja vrstni red neoznačenih dokumentov na podlagi zahtevne
analize postavitve in strukture dokumenta.
Vrstni red branja od leve proti desni, od vrha do dna  Podaja besedilo glede na njegov položaj na strani dokumenta, in sicer tako, da
ga bere z leve proti desni in od vrha do dna. Ta metoda je hitrejša od metode Zaznavanje vrstnega reda branja iz dokumenta. Analizira
samo besedilo dokumenta, ne upošteva polj v obrazcih in ne prepoznava tabel.
Uporabi vrstni red branja v navadnem nizu tiskanja  Podaja besedilo v vrstnem redu, kot je zabeleženo v nizu tiskanja. Ta metoda je
hitrejša od metode Zaznavanje vrstnega reda branja iz dokumenta. Analizira samo besedilo dokumenta, ne upošteva polj v obrazcih in ne
prepoznava tabel.

Preglasitev vrstnega reda branja v označenih dokumentih Namesto vrstnega reda branja, določenega s strukturo oznak v dokumentu, uporabi
tistega, ki je določen za nastavitve branja. To nastavitev uporabite samo, če se pojavijo težave z nepravilno označenimi dokumenti PDF. Ta
nastavitev ustreza možnosti Preglasitev vrstnega reda branja v označenih dokumentih v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Stran namesto dokumenta Ta nastavitev določa, kolikšen del dokumenta bo mogoče naenkrat prikazati z bralnikom zaslona. Če PDF nima
oznak, lahko Acrobat analizira dokument in poskuša uveljaviti svojo strukturo in vrstni red branja. Če je dokument dolg, lahko postopek vzame
veliko časa. Acrobat raje nastavite tako, da podaja le trenutno prikazano stran in tako naenkrat analizira le posamezen košček dokumenta. Prikaz
se razlikuje glede na velikost in zahtevnost dokumenta, pa tudi glede na funkcije bralnika zaslona. Program Acrobat informacije, namenjene za
bralnik zaslona, lupo ali drugo pomožno programsko opremo, naloži v medpomnilnik, do katerega imajo ta orodja neposreden dostop. Količina
informacij, naloženih v medpomnilnik, lahko vpliva na to, koliko časa bo Acrobat izvajal različna opravila, na primer odpiranje dokumentov, preskok
na naslednjo stran, spremembe pogleda in izvajanje ukazov.

Preberi le trenutno vidne strani  Ta možnost je najprimernejša, če uporabljate lupo za povečavo zaslona. Z njo lahko izboljšate
delovanje programa, saj odpravi potrebo po programski opremi za obdelavo delov dokumenta, ki trenutno niso vidni. Ko Acrobat pošlje
samo trenutno vidne strani dokumenta PDF v medpomnilnik, ima pomožna programska oprema dostop samo do teh strani. Premik na
naslednjo stran zato ni mogoč, dokler ta ne postane vidna in Acrobat ne pošlje podatkov o strani v medpomnilnik. Torej morate, če izberete
to možnost, za premikanje po straneh dokumenta uporabiti funkcije programa Acrobat namesto funkcij pomožne programske opreme. Če
določite, da Acrobat pomožnim orodjem pošilja le trenutno vidno stran, morate v nastavitvah možnosti Privzeta postavitev strani izbrati Ena
stran. Acrobat pošilja podatke o vseh vidnih straneh, zato pomožna orodja poleg podatkov o celih straneh prejmejo tudi podatke o tistih, ki
so le delno vidne (npr. konec prejšnje in začetek naslednje strani). Če namesto nastavitve Ena stran uporabite kakšno drugo, na primer
Neprekinjeno, nato pa se premaknete na prikaz naslednje strani, pomožna orodja morda ne bodo pravilno zaznala, kateri del prejšnje
strani je že bil prebran. Če želite vedeti, kako nastaviti postavitev Ena stran za privzeto, glejte Nastavitve ogleda dokumentov PDF.
Ta nastavitev ustreza možnosti Preberi le trenutno vidne strani v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Preberi celoten dokument  Ta možnost je najprimernejša, če uporabljate bralnik zaslona, ki vsebuje lastna orodja za krmarjenje in
iskanje ter s katerim ste seznanjeni bolj kot z orodji programa Acrobat. Ta nastavitev ustreza možnosti Naenkrat preberi celoten dokument
v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Pri velikih dokumentih preberi le trenutno vidne strani  Privzeto izbrana nastavitev, ki je primerna, če uporabljate bralnik zaslona za
branje dolgih ali zahtevnih dokumentov PDF. Pri manjših dokumentih omogoča programu Acrobat, da naloži vse strani naenkrat, pri večjih
dokumentih pa preklopi v obdelavo po posameznih straneh. Ta nastavitev ustreza možnosti Pri velikih dokumentih preberi le trenutno
vidne strani v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
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Potrdi pred označevanjem dokumentov Če izberete to možnost, boste lahko potrdili nastavitve za neoznačeni dokument, preden začne program
Acrobat priprave za njegovo branje. Označevanje je lahko dolgotrajno, zlasti pri večjih dokumentih. Ta nastavitev ustreza možnosti Potrdi pred
označevanjem dokumentov v Pomočniku za nastavitev dostopnosti.
Možnosti glasnega branja Določite nastavitve glasnosti, hitrosti in višine glasu za glasno branje. Lahko izberete privzeti glas ali katerega od
glasov, ki so na voljo v vašem operacijskem sistemu. Za branje besedilnih nizov lahko uporabite tudi puščici gor in dol. Te nastavitve nimajo
ustreznih možnosti v pomočniku za nastavitev dostopnosti.

Krmarjenje in upravljanje programa s tipkovnico
S tipkovnico lahko krmarite namesto z miško. Več funkcij za dostop s tipkovnico je na voljo za Mac OS; za podrobnosti si oglejte dokumentacijo
svojega operacijskega sistema. V operacijskem sistemu Windows se bližnjice na tipkovnici za krmarjenje po Acrobat razlikujejo od bližnjic, ki se
uporabljajo v drugih programih Windows.

Ko Acrobat odprete v spletnem brskalniku, se ukazi na tipkovnici najprej preslikajo v spletni brskalnik. Zato nekatere bližnjice niso na voljo za
Acrobat ali pa so na voljo šele potem, ko se premaknete v dokument PDF.

Če želite izvedeti več o funkcijah dostopnosti, glejte spletno mesto www.adobe.com/accessibility.

Omogočanje bližnjice z eno tipko
Z bližnjicami z eno tipko lahko izberete nekatera orodja in izvedete nekatera dejanja. Za večino bližnjic na tipkovnici v programu Acrobat ni
potreben vklop bližnjic z eno tipko.

 V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Splošno in nato Za dostop do orodij uporabi bližnjice.
Opomba: V nekaterih bralnikih zaslona bližnjice programa Acrobat z eno tipko ne delujejo.

Samodejno drsenje
Funkcija samodejnega drsenja poenostavi skeniranje dolgih dokumentov PDF, predvsem tistih s ponovno postavitvijo. Po straneh se lahko
pomikate brez pritiskanja tipk ali premikanja miške.

1. Izberite Pogled > Prikaz strani > Samodejno drsenje.
2. Naredite nekaj od tega:

Če želite nastaviti določeno hitrost drsenja, pritisnite številsko tipko (9 za največjo hitrost, 0 za najmanjšo).

Če želite povečati ali zmanjšati hitrost drsenja, pritisnite puščico gor ali puščico dol glede na smer drsenja.

Za spremembo smeri drsenja pritisnite tipko minus (-).

Za skok na naslednjo ali prejšnjo stran pritisnite puščico levo ali puščico desno.

Za zaustavitev samodejnega drsenja pritisnite Esc ali znova izberite Pogled > Prikaz strani > Samodejno drsenje.

Shranjevanje besedila, dostopnega za Braillov tiskalnik
Opomba: Ta dokument uporablja izraz "Braillov tiskalnik" za vse naprave, ki se uporabljajo za pretvorbo dostopnega besedila v obliko, primerno
za slepe ali slabovidne osebe.
PDF lahko shranite kot dostopno besedilo za tiskanje z Braillovim tiskalnikom. Dostopno besedilo je mogoče uvoziti ali natisniti kot oblikovan
Braillov dokument 1. ali 2. razreda s pomočjo programa za prevod v Braillovo pisavo. Za več informacij si oglejte dokumentacijo, ki je priložena
Braillovemu prevajalniku.

Besedilna različica datoteke PDF nima slik ali večpredstavnostnih predmetov. Vendar lahko besedilna različica dostopne datoteke PDF vsebuje
nadomestne besedilne opise za takšne predmete, če so ti navedeni.

 Izberite Datoteka > Shrani kot drugo > Več možnosti > Besedilo (dostopno).

Ponovna postavitev dokumenta PDF
Dokument PDF lahko ponovno postavite in začasno predstavite kot posamičen stolpec, ki je širok kot podokno dokumenta. Ta pogled ponovne
postavitve omogoča lažje branje dokumenta v prenosni napravi ali povečanega na standardnem zaslonu, zaradi česar pri branju ni potrebno
vodoravno drsenje.

Dokumenta ni mogoče shraniti, urediti ali natisniti, dokler je v pogledu Ponovna postavitev.

V večini primerov se v pogledu ponovne postavitve prikaže samo berljivo besedilo. Besedilo, ki ni ponovno postavljeno, vsebuje obrazce,
komentarje, polja z elektronskimi podpisi in artefakte strani, na primer številke, glave in noge strani. Strani, ki vsebujejo berljivo besedilo in obrazec
ali polja z elektronskimi podpisi, ni mogoče ponovno postaviti. Navpično besedilo se ponovno postavi vodoravno.

Acrobat začasno označi neoznačen dokument pred ponovno postavitvijo. Kot avtor lahko optimirate svoje dokumente PDF za ponovno postavitev,
tako da jih sami označite. Označevanje zagotavlja, da se bloki besedila ponovno postavijo in da vsebina sledi ustreznim zaporedjem, tako da lahko
bralci sledijo zgodbi skozi več strani in stolpcev, ne da bi jih pri tem ovirale druge zgodbe.

http://www.adobe.com/accessibility
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Če želite hitro preveriti vrstni red branja, si ga oglejte v pogledu Ponovna postavitev.

(Acrobat Pro) Če se označeni dokument PDF ne ponastavi, tako kot želite, preverite, ali vrstni red branja vsebine datoteke PDF vsebuje
neskladnosti. Preverite tudi postopek označevanja. Za odpravljanje težav s ponovno postavitvijo lahko uporabite podokno Vsebina ali orodjeza
popravljanje vrstnega reda branja.

Naslovi in stolpci (levo) so ponovno postavljeni v logičnem vrstnem redu branja (desno).

Ponovna postavitev označenega dokumenta PDF
 Izberite Pogled > Povečava > Ponovna postavitev.

Če je bil Prikaz strani dokumenta pred izbiro pogleda ponovne postavitve nastavljen na možnost Dve strani, se Prikaz strani samodejno spremeni
v možnost Ena stran, ko dokument ponovno postavite. Če je Prikaz strani nastavljen na Drsenje po dveh straneh in izberete možnost pogleda
Ponovni potek, se Prikaz strani, ko dokument ponovno postavite, samodejno spremeni v možnost Omogoči drsenje.

Vrnitev v pogled brez ponovne postavitve
 Ko se nahajate v pogledu Ponovna postavitev, izberite Pogled > Povečava > Ponovna postavitev.

Branje dokumentov PDF z bralnikom zaslona
Acrobat podpira pomožno programsko opremo in naprave, kot so bralniki zaslona in zaslonske lupe, ki omogočajo slabovidnim uporabnikom
interakcijo z računalniškimi programi. Pri uporabi pomožne programske opreme in naprav Acrobat odprtim dokumentom PDF doda začasne
oznake in tako izboljša njihovo berljivost. Če želite izboljšati način interakcije programa Acrobat z vrstami pomožne programske opreme in naprav,
ki jih uporabljate, lahko uporabite Pomočnika za nastavitev dostopnosti. Če uporabljate bralnik zaslona, lahko nastavitev branja spremenite za
trenutni dokument tako, da izberete Orodja > Dostopnost > Spremeni možnosti branja.

Glejte dokumentacijo pomožne programske opreme ali naprav. Ali pa se obrnite na prodajalca, če želite več informacij o sistemskih zahtevah,
zahtevah združljivosti in navodilih za uporabo te programske opreme ali naprave s programom Acrobat.

Za več informacij o uporabi bralnikov zaslona si oglejte www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf.

Branje datoteke PDF z orodjem za glasno branje
Orodje za glasno branje prebere besedilo dokumenta PDF, vključno z besedilom v komentarjih ter nadomestnim besedilom za slike in polja za
izpolnitev. V označenih dokumentih PDF je vsebina prebrana v vrstnem redu, kot je prikazana v logični drevesni strukturi dokumenta. V
neoznačenih dokumentih je vrstni red branja zaznan, razen če ni določen v nastavitvah branja.

Orodje za glasno branje uporablja glasove, ki so na voljo v operacijskem sistemu. Če imate nameščene glasove SAPI 4 ali SAPI 5 iz jezikovnih
programov za pretvorbo besedila v govor, jih lahko izberete za branje svojih dokumentov PDF.

Opomba: Glasno branje ni bralnik zaslona in ne deluje v vseh operacijskih sistemih.

Aktiviranje ali deaktiviranje funkcije glasnega branja
Orodje za glasno branje morate pred uporabo aktivirati. Če želite sprostiti sistemska sredstva in izboljšati učinkovitost izvajanja drugih operacij,
lahko orodje za glasno branje deaktivirate.

 Naredite nekaj od tega:

Izberite Pogled > Glasno branje > Aktiviraj glasno branje.

Izberite Pogled > Glasno branje > Deaktiviraj glasno branje.

Za iskanje besedila lahko uporabite tudi orodje za izbiro predmetov. Aktivirajte glasno branje in izberite Orodja > Interaktivni predmeti >
Izbira predmeta. Uporabite puščične tipke gor/dol in levo/desno za pomikanje po dokumentu. Kam je bilo postavljeno orodje za izbiro
predmeta, lahko slišite kot naslov ali odstavek.

http://www.adobe.com/accessibility/pdfs/accessing-pdf-sr.pdf
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Branje datoteke PDF z orodjem za glasno branje
1. Prikrmarite do strani, ki jo želite prebrati.
2. Naredite nekaj od tega:

Izberite Pogled > Glasno branje > Preberi samo to stran.

Izberite Pogled > Glasno branje > Preberi do konca dokumenta.

Glasno branje polj obrazcev PDF
1. V pogovornem oknu Nastavitve na plošči Branje izberite možnost Preberi polja obrazcev v razdelku Možnosti glasnega branja.
2. Če želite izbrati prvo polje v obrazcu PDF, pritisnite tabulator.
3. Po potrebi opravite vnose in izbire, nato pa pritisnite tabulatorko za pomik na naslednje polje. Ta korak ponavljajte toliko časa, dokler ni

obrazec izpolnjen. Acrobat prebere stanje izbranih potrditvenih polj in izbirnih gumbov.
Opomba: V glasnem branju ne slišite odmeva vašega tipkanja. Če želite slišati, kar ste natipkali, uporabite bralnik zaslona.

Prekinitev glasnega branja
 Naredite nekaj od tega:

Izberite Pogled > Glasno branje > Premor.

Izberite Pogled > Glasno branje > Ustavi.

Vizitka orodij za dostopnost operacijskega sistema

Orodja za dostopnost v operacijskem sistemu Windows
Operacijski sistemi Windows XP, Vista in Windows 7 imajo vgrajena orodja, ki omogočajo izboljšan oziroma nadomestni dostop do informacij na
računalniškem zaslonu. Pripovedovalec je osnovna različica bralnika zaslona. Lupa je orodje za povečavo zaslona.

Za več informacij o orodjih za dostopnost v operacijskih sistemih Windows XP, Vista ali Windows 7 si oglejte Microsoftovo spletno mesto za
dostopnost.

Orodja za dostopnost v operacijskem sistemu Mac OS
Operacijski sistem Mac OS X ima vgrajena orodja, ki omogočajo izboljšan oziroma nadomestni dostop do informacij na računalniškem zaslonu.

Za več informacij o orodjih za dostopnost v operacijskem sistemu Mac OS X si oglejte spletno mesto Apple® Inc. za dostopnost.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Funkcije dostopnosti v dokumentih PDF

Na vrh

O dostopnih dokumentih PDF
O oznakah, dostopnosti, vrstnem redu branja in ponovni postavitvi

Dokument ali program je dostopen, če ga lahko uporabljajo osebe s posebnimi potrebami, kot so omejena mobilnost, slepota in slabovidnost.
Funkcije dostopnosti v programih Adobe Acrobat, Adobe Reader® in obliki zapisa dokumentov Adobe Portable Document Format (PDF)
omogočajo ljudem s posebnimi potrebami uporabo dokumentov PDF z ali brez bralnikov zaslona, zaslonskih lup ali Braillovih tiskalnikov.

Če so dokumenti PDF dostopni, so uporabni za vse ljudi. Struktura dokumenta, ki na primer bralniku zaslona omogoča branje dokumenta PDF na
glas, prav tako omogoča prenosni napravi ponovno postavitev in prikaz dokumenta na manjšem zaslonu. Prednastavljeno zaporedje premikanja po
dostopnem obrazcu PDF pomaga vsem uporabnikom, ne le tistim z gibalnimi motnjami, izpolniti obrazec na enostavnejši način.

Funkcije dostopnosti v programih Acrobat in Reader je mogoče na grobo razvrstiti v dve kategoriji. Prve so funkcije za lažje branje dokumentov
PDF, druge pa funkcije za lažje ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF. Dostopne dokumente PDF lahko ustvarite samo s programom Acrobat, ne
pa tudi s programom Reader.

Funkcije za branje dostopnih dokumentov PDF

Nastavitve in ukazi za optimiranje natisa za pomožno programsko opremo in naprave, na primer shranjevanje v obliki dostopnega besedila za
Braillov tiskalnik

Nastavitve in ukazi, zaradi katerih je krmarjenje po dokumentih PDF bolj dostopno, kot so samodejno drsenje in odpiranje dokumentov PDF
do branja zadnje strani

Pomočnik nastavitve dostopnosti za enostavno nastavitev večine nastavitev, ki so povezane s pripomočki za ljudi s posebnimi potrebami

Tipke, ki nadomestijo dejanja miške

Možnost ponovne postavitve za prikaz povečanega besedila PDF in začasno predstavitev dokumenta PDF v več stolpcih kot posamičnega
stolpca, ki je enostaven za branje.

Pretvorba besedila v govor za glasno branje

Podpora za bralnike zaslona in zaslonske lupe

Funkcije za ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF

Ustvarjanje označenih dokumentov PDF iz avtorskih programov

Pretvorba neoznačenih dokumentov PDF v označene dokumente PDF

Varnostna nastavitev, ki omogoča bralnikom zaslona dostop do besedila, uporabnikom pa preprečuje kopiranje, tiskanje, urejanje in
ekstrahiranje besedila

Možnost dodajanja besedila na skenirane strani za boljšo dostopnost

(Acrobat Pro) Orodja za urejanje vrstnega reda branja in strukture dokumenta

(Acrobat Pro) Orodja za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF

Program Acrobat Standard vsebuje funkcije, ki omogočajo dostop do obstoječih dokumentov PDF.Acrobat Pro vam omogoča izvajanje opravil, na
primer urejanje vrstnega reda branja ali oznak strukture dokumenta, ki so zahtevana, da so dokumenti in obrazci dostopni.

Dodatni viri
Za več informacij o funkcijah dostopnosti si oglejte naslednje spletne vire:

Dostopnost, pregled, nove funkcije in pogosta vprašanja o programu Acrobat: www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/

Informacije in novice o dostopnosti v izdelkih Adobe: blogs.adobe.com/accessibility/pdf/

Ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF: www.adobe.com/accessibility

Splošni nasveti za dostopnost: acrobatusers.com/forums/aucbb/

O dostopnih dokumentih PDF
Dostopni dokumenti PDF imajo naslednje značilnosti.

Iskalno besedilo

http://www.adobe.com/accessibility/products/acrobat/
http://blogs.adobe.com/accessibility/pdf/
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Na vrh

Dokument, ki je sestavljen iz skeniranih slik, je sam po sebi nedostopen, ker vsebino predstavljajo slike in ne iskalno besedilo. Pomožna
programska oprema ne more brati ali ekstrahirati besed, uporabniki ne morejo izbirati ali urejati besedila, vi pa ne morete spremeniti dostopnosti
dokumenta PDF. Skenirane slike spremenite v besedilo za iskanje z uporabo optičnega prepoznavanja znakov (OCR), preden lahko v dokumentu
uporabite druge funkcije dostopnosti.

Dodatni besedilni opisi (Acrobat Pro)
Bralniki zaslona ne morejo brati funkcije dokumenta, kot so slike in interaktivna polja obrazcev, če nimajo povezanega nadomestnega besedila.
Bralniki zaslona lahko berejo spletne povezave, vendar lahko navedete bolj smiselne opise v obliki nadomestnega besedila. Nadomestno besedilo
in opisi orodja lahko pomagajo mnogim uporabnikom, vključno tistim z motnjami učenja.

Pisave, ki omogočajo ekstrahiranje znakov v besedilo (Acrobat Pro)
Pisave dostopnih dokumentov PDF morajo vsebovati dovolj podatkov za to, da Acrobat ekstrahira vse znake v besedilo za druge namene, ne le
prikaz besedila na zaslonu. Acrobat ekstrahira znake v besedilo Unicode, ko dokument PDF berete z bralnikom zaslona ali funkcijo za glasno
branje. Acrobat prav tako ekstrahira znake v besedilo Unicode, ko shranite besedilo za Braillov tiskalnik. Ekstrahiranje je neuspešno, če Acrobat ne
more določiti, kako preslikati pisave v znake Unicode.

Vrstni red branja in oznake strukture dokumenta (Acrobat Pro)
Za branje in predstavljanje besedila dokumenta na način, ki bo uporabniku razumljiv, bralnik zaslona ali drugo orodje za pretvorbo besedila v
govor zahteva, da je dokument strukturiran. Oznake strukture dokumenta v dokumentu PDF določajo vrstni red branja in prepoznajo naslove,
odstavke, odseke, tabele in druge elemente na straneh.

Interaktivna polja obrazcev (Acrobat Pro)
Nekateri dokumenti PDF vsebujejo obrazce, ki jih mora uporabnik izpolniti s pomočjo računalnika. Da bi bili dokumenti dostopni, morajo biti polja
obrazca interaktivna, uporabnikom pa morajo omogočati vnos vrednosti.

Pomoč pri krmarjenju (Acrobat Pro)
Pomoč pri krmarjenju po PDF-ju vključuje povezave, zaznamke, naslove, kazala vsebin in prednastavljeno zaporedje premikanja za polja obrazca.
Pomoč pri krmarjenju pomaga uporabnikom, da razumejo dokument, ne da bi ga prebrali v celoti. Zaznamki so zelo uporabni in jih je mogoče
ustvariti iz naslovov dokumenta.

Jezik dokumenta (Acrobat Pro)
Določanje jezika v dokumentu PDF omogoča nekaterim bralnikom zaslona, da preklopijo na ustrezen jezik.

Zaščita, ki ne ovira pomožne programske opreme (Acrobat Pro)
Nekateri avtorji dokumentov PDF uporabnikom omejijo možnosti tiskanja, kopiranja, ekstrahiranja, komentiranja ali urejanja besedila. Besedilo
dostopnega dokumenta PDF mora biti na voljo bralniku zaslona. Z Acrobatom lahko zagotovite, da varnostne nastavitve bralniku zaslona ne
preprečujejo, da bi besedilo na zaslonu pretvoril v govor.

Za več informacij o dostopnosti dokumenta PDF si oglejte www.webaim.org/techniques/acrobat/.

O oznakah, dostopnosti, vrstnem redu branja in ponovni postavitvi
Oznake PDF so v več stvareh podobne oznakam XML. Oznake PDF označujejo strukturo dokumenta: kateri del besedila je naslov, kateri del
vsebine sestavlja odsek, kateri del besedila je zaznamek itd. Logična drevesna struktura oznak predstavlja organizacijsko strukturo dokumenta.
Oznake tako označujejo vrstni red branja in še posebej v dolgih in zapletenih dokumentih izboljšujejo krmarjenje, ne da bi spremenile videz PDF-ja.

Pomožna programska oprema določa način predstavitve in razlage vsebine dokumenta z uporabo logične drevesne strukture. Večina pomožne
programske opreme z oznakami strukture dokumenta ugotovi pravilen vrstni red branja besedila. Oznake strukture dokumenta omogočajo pomožni
programski opremi, da pomen slik in druge vsebine posreduje v drugi obliki, na primer zvoku. Neoznačeni dokument nima strukturnih informacij in
Acrobat mora zaznati strukturo na podlagi prednostne nastavitve vrstnega reda branja. To stanje pogosto povzroči napačni vrstni red branja
elementov strani ali pa celo popolnoma onemogoči branje.

Ponovna postavitev dokumenta za ogled na majhnem zaslonu prenosne naprave se zanaša na iste oznake strukture dokumenta.

Acrobat pogosto označi dokumente PDF, ko jih ustvarite. Če želite ugotoviti, ali PDF vsebuje oznake, izberite Datoteka > Lastnosti, nato pa
poglejte vrednost označenega dokumenta PDF v podoknu Napredno na zavihku Opis.

V programu Acrobat Pro je logična drevesna struktura prikazana na plošči Oznake. Vsebina dokumenta je pri tem prikazana v obliki elementov
strani, ugnezdenih na različnih ravneh.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Ustvarjanje dostopnih datotek PDF

Na vrh

Potek dela za ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF
Ustvarjanje označenega dokumenta PDF s spletne strani
Ustvarjanje označenih dokumentov PDF iz avtorskih programov
O oznakah v kombiniranih dokumentih PDF
O orodjih za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF
Potek dela za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF

Potek dela za ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF
Postopek ustvarjanja dostopnih dokumentov PDF je sestavljen iz več osnovnih stopenj:

1. upoštevanje dostopnosti že pred pretvorbo dokumenta v obliko PDF;
2. dodajanje polj za izpolnjevanje in opisov ter nastavitev zaporedja premikanja po potrebi;
3. dodajanje drugih funkcij dostopnosti;
4. ustvarjanje oznak v dokumentu PDF;
5. vrednotenje dokumenta PDF in odpravljanje težav pri označevanju.

Te stopnje so predstavljene v najbolj primernem vrstnem redu. Opravila lahko izvajate tudi v drugem vrstnem redu ali jih med nekaterimi stopnjami
ponovite. Vsekakor pa dokument najprej preučite in mu določite namen, nato pa se na podlagi te analize odločite, kako se boste lotili ustvarjanja
dostopnega dokumenta.

Dodatni viri
Za več informacij o ustvarjanju dostopnih dokumentov PDF si oglejte te vire:

Vodnik za ustvarjanje dostopnih dokumentov PDF, splošni skrbnik storitev: www.section508.gov/docs/PDFGuidanceForGovernment.pdf

Najboljša raba: amp.ssbbartgroup.com

Upoštevanje dostopnosti že pred pretvorbo dokumenta v obliko PDF
Če je le mogoče, začnite skrbeti za dostopnost že pri ustvarjanju izvirnih dokumentov v avtorskih programih, kot so urejevalniki besedila ali
programi za postavitev strani.

Tako lahko v avtorskem programu na primer dodate besedilo grafikam, optimirate tabele ali v dokumentu uporabite sloge odstavkov in druge
strukturne funkcije, ki jih bo mogoče pozneje pretvoriti v oznake. Če želite več informacij, glejte Ustvarjanje označenih dokumentov PDF iz
avtorskih programov.

Opomba: Če imate program Acrobat Pro in želite oblikovati obrazce PDF, uporabite orodje Adobe LiveCycle® Designer, ki je namenjeno
oblikovanju interaktivnih in statičnih obrazcev. LiveCycle Designer obrazcem dodaja strukturne oznake in tako zagotavlja večjo dostopnost.

Dodajanje polj za izpolnjevanje in opisov ter nastavitev zaporedja premikanja
Če so v dokumentu PDF tudi polja obrazca, izberite Orodja > Dostopnost > Zaženi prepoznavanje polja obrazca, da prepoznate polja obrazca in
jih naredite interaktivne (da jih lahko izpolnite).

Uporabite orodje za obrazce, da izdelate polja obrazca za izpolnitev, kot so gumbi, potrditvena polja, pojavni meniji in polja z besedilom. Ko
izdelate polje, v pogovornem oknu Lastnosti v polje Opis orodja vnesite opis. Besedilo, ki ga vpišete, bralniki zaslona uporabniku preberejo glasno.
Za dodatne informacije si oglejte Ustvarjanje polj obrazca.

Lahko tudi uporabite orodje za popravljanje vrstnega reda branja v programu Acrobat Pro, če želite dodati opise v polja obrazca.

Za informacije o nastavitvah zaporedja premikanja za uporabo strukture dokumenta si oglejte Nastavljanje krmarjenja po poljih obrazca.

Dodajanje drugih funkcij dostopnosti
V programu Acrobat Pro lahko na tej stopnji nastavite jezik dokumenta, poskrbite, da varnostne nastavitve ne bodo ovirale bralnikov zaslona,
ustvarite dostopne povezave in dokumentu dodajate zaznamke. Za več informacij si oglejte Nastavi jezik dokumenta, Poskrbi, da varnostne
nastavitve ne ovirajo bralnikov zaslona, Dodaj dostopne povezave in O zaznamkih.

V programu Acrobat Standard lahko na tej stopnji nastavite jezik dokumenta, poskrbite, da varnostne nastavitve ne ovirajo bralnikov zaslona in
dokumentu dodate zaznamke. Za več informacij si oglejteNastavi jezik dokumenta, Poskrbi, da varnostne nastavitve ne ovirajo bralnikov zaslona in
O zaznamkih.

http://www.section508.gov/docs/PDFGuidanceForGovernment.pdf
https://amp.ssbbartgroup.com/


Na vrh

Ustvarjanje oznak v dokumentu PDF
Dostopnost dokumenta PDF lahko izboljšate z dodajanjem in urejanjem oznak v programu Acrobat. Če dokument nima oznak, jih Acrobat poskuša
samodejno dodati, ko uporabniki dokument preberejo ali ponovno postavijo, rezultati pa morda ne bodo vedno dobri. Pri označenem dokumentu
PDF logična drevesna struktura pošlje njegovo vsebino bralniku zaslona ali drugi pomožni programski ali strojni opremi v ustreznem zaporedju.

Najboljše rezultate boste dosegli, če dokument označite v avtorskem programu že pred pretvorbo v obliko PDF. Primeri teh programov vključujejo
Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign®, Microsoft Word ali OpenOffice Writer. Če nimate dostopa do avtorskega programa, ki lahko ustvari
označen dokument PDF, lahko PDF označite kadarkoli z uporabo Acrobat

Pogoj za uspešno označevanje dokumenta med pretvorbo v obliko PDF je avtorski program, ki tako označevanje podpira. Označevanje dokumenta
med pretvorbo omogoča avtorskemu programu, da za izdelavo logične drevesne strukture črpa iz slogov odstavkov ali drugih strukturnih informacij
izvirnega dokumenta. Logična drevesna struktura zagotavlja natančni vrstni red branja in ustrezne ravni oznak. S takim označevanjem je mogoče
lažje ugotoviti strukturo zapletenih postavitev, kot so vdelane stranske vrstice, stolpci z majhnimi razmiki, nepravilna poravnava besedila in tabele.
Označevanje med pretvorbo omogoča tudi pravilno označevanje povezav, navzkrižnih sklicev, zaznamkov in nadomestnega besedila (če je na
voljo) v datoteki.

Če želite PDF-ju v programu Acrobat dodati oznake, izberite Orodja > Dostopnost > Dodaj oznake v dokument. Ukaz deluje pri vseh neoznačenih
dokumentih PDF, na primer dokumentu, ki je ustvarjen s tiskalnikom Adobe PDF. Acrobat analizira vsebino dokumenta PDF, da razloži
posamezne elemente strani, njihovo hierarhično strukturo in predvideni vrstni red branja posamezne strani. Nato izdela drevo oznak, ki vsebuje te
informacije. Program ustvari tudi oznake za povezave, navzkrižne sklice in zaznamke, ki ste jih dodali dokumentu v Acrobat

Ukaz Dodaj oznake dokumentu ustrezno označi večino standardnih postavitev. Vendar strukture in vrstnega reda zapletenih elementov strani ne
more vedno ustrezno razložiti. Ti elementi vključujejo stolpce z majhnimi razmiki, nepravilno poravnavo besedila, polja, ki jih ni mogoče izpolniti in
tabele brez robov. Označevanje teh strani z ukazom Dodaj oznake dokumentu lahko povzroči nepravilno kombinirane elemente ali oznake, ki niso
v zaporedju. Posledica tega so težave v vrstnem redu branja dokumenta PDF.

Če želite več informacij, glejte Dodajanje oznak v obstoječi dokument PDF (Acrobat Pro).

O vodnih žigih in bralnikih zaslona
Vodni žig lahko dodate označenemu dokumentu PDF, ne da bi ga dodali v drevo oznak. Za ljudi, ki uporabljajo bralnike zaslonov, je bolje, da
vodnega žiga ni v drevesu oznak, saj ga tako bralniki zaslona ne bodo prebrali kot del vsebine dokumenta.

Najboljši način dodajanja vodnega žiga, ki ne ovira bralnikov zaslona, je vstavljanje neoznačenega dokumenta PDF z vodnim žigom v označen
dokument PDF.

Vrednotenje dokumenta PDF in odpravljanje težav pri označevanju (Acrobat Pro)
Ko ste dokument PDF označili, ga ovrednotite in poiščite morebitne težave pri vrstnem redu branja ali napake pri označevanju in dostopnosti ter jih
po potrebi odpravite.

Ne glede na metodo, ki jo uporabite za označevanje dokumenta PDF, s programom Acrobat popravite oznake in vrstni red branja pri zahtevnih
postavitvah strani ali nenavadnih elementih. Včasih ukaz Dodaj oznake dokumentu na primer ne razlikuje med poučnimi slikami in okrasnimi
elementi strani, kot so robovi, črte ali elementi ozadja. Zato lahko nepravilno označi te elemente kot slike. Podobno bo ta ukaz morda napačno
označil grafične znake v besedilu, na primer ozaljšane začetnice, kot slike, namesto da bi jih vključil v oznako, ki predstavlja blok besedila. Takšne
napake lahko povzročijo zmedo v drevesu oznak in zapletejo vrstni red branja, ki je bistven pri uporabi pomožnih orodij.

Če označujete dokument v programu Acrobat, bo ta po končanem postopku označevanja ustvaril poročilo o napakah. To sporočilo uporabite za
odpravo težav pri označevanju. Druge težave z označevanjem, vrstnim redom branja in dostopnostjo katerega koli dokumenta PDF lahko
prepoznate z orodjem za popolno preverjanje ali orodjem za popravljanjevrstnega reda branja. Če želite več informacij, glejte S popolnim
preverjanjem preverite dostopnost in Preverjanje in popravljanje vrstnega reda branja (Acrobat Pro).

Ustvarjanje označenega dokumenta PDF s spletne strani
Dokument PDF, ki ga ustvarite iz spletne strani, je dostopen samo toliko kot vir HTML, na katerem temelji. Če se na primer spletna stran za svojo
postavitev zanaša na tabele, koda HTML za tabelo morda ne bo postavljena v enakem logičnem vrstnem redu branja, kot bi to zahteval označen
dokument PDF, čeprav ima koda HTML ustrezno strukturo za pravilen prikaz vseh elementov v brskalniku.

Odvisno od zahtevnosti spletne strani lahko opravite izdatna popravila v programu Acrobat Pro z orodjem za popravljanjevrstnega reda branja ali
pa z urejanjem drevesa oznak v programuAcrobat.

Če želite izdelati čim bolj dostopne dokumente PDF iz ustvarjenih spletnih strani, najprej določite logični vrstni red branja v njihovi kodi HTML. Za
najboljše rezultate upoštevajte smernice za dostopnost spletnih vsebin, ki jih je objavil konzorcij World Wide Web Consortium (W3C). Za več
informacij si oglejte smernice na spletnem mestu W3C.

1. Naredite nekaj od tega:

V programu Acrobat izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz spletne strani, nato vnesite naslov spletne strani in kliknite Nastavitve.

V brskalniku Microsoft Internet Explorer v orodni vrstici Adobe PDF kliknite spustno puščico na gumbu Pretvori in izberite Nastavitve.

2. Na zavihku Splošno izberite Ustvari oznake PDF, nato pa kliknite V redu.
3. Nastavite katere koli druge ustrezne možnosti in kliknite Ustvari.
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Ustvarjanje označenih dokumentov PDF iz avtorskih programov
V večini primerov označene dokumente PDF ustvarjate iz avtorskih programov, kot so Adobe FrameMaker®, Adobe InDesign ali Microsoft Word.
Ustvarjanje oznak v avtorskem programu omogoča boljše rezultate kot dodajanje oznak v programu Acrobat.

PDFMaker nudi nastavitve pretvorbe, ki omogočajo ustvarjanje označenih dokumentov PDF v programih Microsoft Excel, PowerPoint in Word.

Če želite izvedeti več o ustvarjanju dostopnih dokumentov PDF, glejte spletno mesto www.adobe.com/accessibility.

Za več informacij si oglejte dokumentacijo za vaš avtorski program.

O oznakah v kombiniranih dokumentih PDF
Več datotek iz različnih programov lahko kombinirate v eni operaciji, da ustvarite en dokument PDF. Primer: datoteke za urejanje besedil lahko
kombinirate z diaprojekcijami, preglednicami in spletnimi stranmi. Izberite Datoteka > Ustvari > Združi datoteke v en PDF.

Med pretvorbo Acrobat odpre vsak avtorski program, ustvari označen dokument PDF in sestavi te dokumente PDF v en sam označen dokument
PDF.

Včasih program pri pretvorbi ne prepozna pravilne strukture združenega dokumenta PDF, ker imajo združene datoteke pogosto različne oblike
zapisov. Za ustvarjanje dostopnega PDF-ja iz več dokumentov uporabite Acrobat Pro.

Ko združujete več dokumentov PDF v en označen PDF, je priporočljivo, da združeni dokument znova označite. Rezultat združevanja označenih in
neoznačenih dokumentov PDF je delno označen PDF, ki ni dostopen za ljudi s posebnimi potrebami. Nekateri uporabniki, na primer tisti, ki
uporabljajo bralnike zaslona, ne bodo videli strani brez oznak. Če začnete združevati označene in neoznačene dokumente PDF, najprej označite
vse neoznačene dokumente in šele nato nadaljujte. Če so vsi dokumenti PDF neoznačeni, lahko dodate oznake v združene dokumente po
končanem vstavljanju, zamenjavi in brisanju strani.

Acrobat pri vstavljanju, zamenjavi in brisanju strani sprejme obstoječe oznake v drevo oznak usklajenega dokumenta PDF na naslednji način:

Acrobat pri vstavljanju strani v dokument PDF doda oznake (morebitne) za nove strani do konca drevesa oznak. Ta vrstni red se izvede tudi,
če vstavite novo stran na začetku ali sredini dokumenta.

Acrobat pri zamenjavi strani v dokumentu PDF doda oznake (morebitne) iz novih strani do konca drevesa oznak. Ta vrstni red se izvede tudi,
če zamenjate strani na začetku ali sredini dokumenta. Acrobat ohrani (morebitne) oznake za zamenjane strani.

Ko izbrišete strani iz dokumenta PDF, Acrobat ohrani (morebitne) oznake izbrisanih strani.

Strani, katerih oznake ne ustrezajo logični drevesni strukturi, lahko bralnikom zaslona povzročajo težave. Bralniki zaslona berejo oznake po
drevesu navzdol, zato bodo morda prišli do oznak vstavljene strani šele na koncu drevesa. Če želite odpraviti to težavo, uporabite program
Acrobat Pro in preuredite drevo oznak. Večje skupine oznak postavite v enak vrstni red, kot so strani. Da se izognete temu koraku, vstavljajte
strani na koncu dokumenta PDF, tako da ga gradite od začetka proti koncu. Če na primer ustvarite naslovno stran dokumenta PDF ločeno od
vsebine, dodajte vsebino dokumenta PDF naslovni strani dokumenta, čeprav je dokument z vsebino večji. Ta pristop najprej postavi oznake za
naslovno stran in šele nato oznake za vsebino. Poznejše preurejanje oznak v programu Acrobat Pro ni potrebno.

Oznake, ki so ostanki izbrisanih ali zamenjanih strani, se ne navezujejo na nobeno vsebino v dokumentu. V bistvu so veliki kosi praznih odsekov
drevesa oznak. Te odvečne oznake povečajo velikost dokumenta, upočasnijo bralnike zaslona in lahko povzročijo zmedo pri rezultatih bralnikov
zaslona. Za najboljše rezultate označevanje izvedite v zadnjemu delu postopka pretvorbe. Če želite izbrisati oznake izbrisanih strani iz drevesa
oznak, uporabite Acrobat Pro.

Za več informacij si oglejte Ustvarjanje spojenih dokumentov PDF.

O orodjih za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF
Adobe ponuja več orodij za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF:

Acrobat Pro, Acrobat Standard Uporabite enega od programov, da odprete označene ali neoznačene obrazce PDF (razen obrazcev, ustvarjenih
z orodjem LiveCycle Designer) in dodajate polja za izpolnjevanje, na primer polja z besedilom, potrditvena polja in gumbe. Nato uporabite druga
orodja programa, da naredite obrazec dostopen. Dodajte opise poljem obrazca, označite neoznačene obrazce, nastavite zaporedje premikanja,
spremenite oznake in izvedite ostala opravila za omogočanje dostopnosti.
LiveCycle Designer (Na voljo v programu Acrobat Pro) Ta izdelek uporabite za oblikovanje in izdelavo novih obrazcev ali uvoz neoznačenih
obrazcev PDF ter za zagotavljanje, da so polja obrazcev dostopna in jih je mogoče izpolnjevati. Obrazce lahko ustvarjate v obliki označenih
dokumentov PDF, XML in drugih oblikah zapisa, ki so na voljo v orodju LiveCycle Designer. Ko ustvarite ali uredite obrazec programa Acrobat v
orodju LiveCycle Designer, ta postane datoteka LiveCycle Designer. Nič več ni dokument PDF, ki ga lahko uredite ali spremenite v programu
Acrobat. Obrazce, ustvarjene z orodjem LiveCycle Designer, lahko odprete in berete s programoma Acrobat in Reader. Vendar pa teh datotek z
obrazci ne boste mogli spreminjati. Orodje LiveCycle Designer torej uporabljajte samo za ustvarjanje dokumentov PDF, ki vsebujejo samo
elemente obrazcev. Z njim ne morete dodajati polj obrazcev v dokument, v katerem so strani z besedilom združene s stranmi, ki vsebujejo polja
obrazcev. V tem primeru za dodajanje polj obrazca uporabite Acrobat Pro. Nato dokončajte opravila za omogočanje dostopnosti še za preostali del
vsebine dokumenta.
Avtorski program Polja obrazcev za izpolnjevanje, ustvarjena z avtorskimi programi za oblikovanje obrazcev, se večinoma ne ohranijo po
pretvorbi datoteke v obliko PDF. Z orodji za obrazce v programu Acrobat Pro dodajte polja za izpolnjevanje obrazcev. Če obrazec označite med
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pretvorbo v PDF, lahko avtorski program besedilu polj obrazcev doda nepravilne oznake. V zapletenem obrazcu se lahko na primer oznake za vsa
polja združijo v eno vrstico. Bralniki zaslona si ta polja ne morejo razlagati kot posamezne oznake. Za odpravljanje tovrstnih težav z vrstnim redom
branja je treba oznake razdružiti z orodji programa Acrobat Pro, kar je lahko dolgotrajen postopek. V takem primeru je bolje, če v avtorskem
programu ustvarite neoznačen obrazec PDF. Nato lahko z orodji za obrazce v programu Acrobat Pro dodate polja za izpolnjevanje in šele nato
označite celoten dokument. Nekateri obrazci so dovolj preprosti, da omogočajo ustvarjanje označenega dokumenta PDF v avtorskih programih. Ko
dodate polja obrazcev za izpolnjevanje, v programu Acrobat Pro naredite potrebne popravke.

Potek dela za ustvarjanje dostopnih obrazcev PDF
Z uporabo programa Acrobat lahko odprete neoznačene obrazce PDF, dodate polja obrazcev za izpolnjevanje, dodate opise polj in nadomestno
besedilo, nastavite zaporedje premikanja in označite obrazce (če že niso označeni). Z orodjem za popravljanje vrstnega reda branja ali drevesom
oznak lahko tudi urejate oznake poljubnega že označenega obrazca PDF.

1. Oblikovanje dostopnega obrazca.
V primerjavi z dokumenti, ki imajo preprosto strukturo z enim stolpcem, je za obrazce značilna sorazmerno zapletena postavitev. Izvirno
oblikovanje in postavitev dokumenta ter vrste polj, ki jih dokument uporablja, bistveno vplivajo na to, kako uspešno bo določen program ta obrazec
analiziral in označil.

Ko ustvarjate obrazec, mu dodajte tudi naslove, navodila in polja, v katera bodo uporabniki vnašali podatke. Vsakemu polju določite vsaj oznako.
Če se vam zdi potrebno, lahko za določena polja dodate tudi navodila. Za risanje črt in polj uporabite grafična orodja. Ne uporabljajte znakov, kot
sta podčrtaj in navpična črta, saj lahko zmedejo bralnike zaslonov.

Če poljem dodate opise, omogočite bralnikom zaslona, da jih prepoznajo in ustrezno sporočijo uporabniku. Ko se uporabnik s tabulatorjem
premakne na določeno polje, sliši opis, ki ste ga dodali. Opisi polj naj bodo kratki in jedrnati, vendar tudi popolni. Ustrezen opis za polje, v katerega
uporabnik vnaša ime, je na primer "Ime". V opisih ne uporabljajte navodil, kot je “Vnesite ime”.

2. Nastavljanje in preverjanje zaporedja premikanja v obrazcu.
Zaporedje premikanja omogoča ljudem s posebnimi potrebami, da se z uporabo tipkovnice premikajo po poljih obrazca v logičnem zaporedju. V
obrazcih PDF nastavite zaporedje premikanja na možnost Uporabi strukturo dokumenta. Zaporedje premikanja obrazca lahko testirate tako, da
uporabite te ukaze na tipkovnici:

tabulator za premik na naslednje polje,

Shift + tabulator za premik na prejšnje polje,

preslednica za izbiro možnosti,

puščične tipke za izbiro možnosti ali elementov na seznamu.

3. Označevanje obrazca PDF in odpravljanje težav pri označevanju.
Če je obrazec PDF že označen, uporabite orodje za popravljanjevrstnega reda branja v Acrobat, da označite vsako polje obrazca. Z njim lahko tudi
odpravljate morebitne težave z vrstnim redom oznak za polja obrazcev. Lahko ga na primer uporabite za razdruževanje skupka združenih polj v
posamezna polja.

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Vizitka preverjevalnikov dostopnosti
Hitro preverjanje dostopnosti
Preverjanje dostopnosti s popolnim preverjanjem
Ogled rezultatov popolnega preverjanja

Vizitka preverjevalnikov dostopnosti
Dostopnost dokumenta boste najlažje preverili, če poskusite v njem uporabiti orodja, ki jih bodo uporabljali bralci. Če pa bralnika zaslona ali
Braillovega tiskalnika nimate, za preverjanje dostopnosti PDF-ja uporabite način, ki ga omogoča Acrobat.

S hitrim preverjanjem lahko preverite oznake strukture dokumenta, iskalno besedilo in ustrezne varnostne nastavitve dostopnosti. Pogosto je
to najboljši način preverjanja dostopnosti dokumentov PDF pred njihovo uporabo.

S popolnim preverjanjem lahko preverite značilnosti dostopnih dokumentov PDF, na primer uporabo pisav, ki jih je mogoče zanesljivo
preslikati v besedilo Unicode.

Vrstni red branja lahko hitro preverite v pogledu ponovne postavitve.

S funkcijo glasnega branja lahko izkusite branje dokumenta, kot ga bodo izkusili uporabniki, ki bodo to orodje za pretvorbo besedila v govor
pozneje uporabljali.

Dokument shranite kot dostopno besedilo, nato pa shranjeno besedilno datoteko preberite v programu za obdelavo besedila. S to vajo boste
poustvarili izkušnjo končnega uporabnika, ki za branje dokumenta uporablja Braillov tiskalnik.

Z orodjem za popravljanje vrstnega reda branja ter karticama Oznake in Vsebina lahko podrobno pregledujete strukturo, vsebino in vrstni red
branja dokumenta PDF.

Opomba: Z orodji za preverjanje dostopnosti lahko prepoznate območja dokumenta, ki niso v skladu z Adobejevo razlago smernic dostopnosti.
Te smernice si lahko ogledate v programu in njegovi dokumentaciji. Vendar pa ta orodja dokumenta ne primerjajo z vsemi kriteriji, vključno s tistimi
v priloženih smernicah. Poleg tega Adobe ne jamči, da so dokumenti v skladu s katerimi koli smernicami ali pravili.

Hitro preverjanje dostopnosti
S hitrim preverjanjem lahko pregledate dokument PDF in ugotovite, ali ima iskalno besedilo, oznake strukture dokumenta in ustrezne varnostne
nastavitve, zaradi katerih je dostopen.

 Izberite Orodja > Prepoznaj besedilo > V tej datoteki.
Če dokument nima strukture, se bo prikazalo sporočilo, ki bo predlagalo spremembo nastavitev vrstnega reda branja.

Rezultati hitrega preverjanja dostopnosti
“Dokument ima logično strukturo, vendar ni označen PDF. Nekatere informacije o dostopnosti morda manjkajo.” Orodje za hitro
preverjanje je v dokumentu zaznalo temeljno strukturo dokumenta, zato bo Acrobat uporabil razpoložljivo strukturo dokumenta za upravljanje
vrstnega reda branja, namesto da bi ga sam analiziral. Struktura tega neoznačenega dokumenta je lahko nedokončana ali nezanesljiva, zato s
pomožno programsko opremo in funkcijami dostopnosti v programu Acrobat (na primer funkciji Glasno branje in Shrani kot besedilo) morda ne bo
mogoče pravilno prebrati strani. Če se zdi vrstni red branja strani napačen, v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Branje izberite Preglasitev
vrstnega reda branja v označenih dokumentih.
“Dokument nima strukture, zato je vrstni red branja lahko napačen. Poskusite različne vrstne rede branja z uporabo plošče Nastavitve
branja.” Hitro preverjanje ni zaznalo nobene temeljne strukture dokumenta, ki bi jo Acrobat lahko uporabil za vrstni red branja. Acrobat bo
analiziral vrstni red branja dokumenta s trenutno metodo analize, ki je nastavljena v nastavitvah vrstnega reda branja, vendar tega dokumenta PDF
bralniki zaslona morda ne bodo prebrali pravilno. Če se zdi vrstni red branja napačen, v pogovornem oknu Nastavitve na plošči Branje izberite
drugo možnost vrstnega reda branja.
"Pri hitrem preverjanju niso bile zaznane težave z dostopnostjo. Izberite ukaz Popolno preverjanje za temeljitejše preverjanje." Hitro
preverjanje je ugotovilo, da PDF vsebuje iskalno besedilo, je označen in ima temeljno strukturo dokumenta, nima pa varnostnih nastavitev, ki bi
bralnikom zaslona preprečevale dostop. Za preverjanje drugih vrst težav z dostopnostjo, ki so morda prisotne v dokumentu PDF, uporabite popolno
preverjanje.
“Varnostne nastavitve dokumenta onemogočajo dostop bralnikom zaslona.” Hitro preverjanje je zaznalo, da dokument PDF vsebuje
varnostne nastavitve, ki ovirajo bralnike zaslona pri ekstrahiranju besedila za pretvorbo v govor. Bralnik zaslona boste morda lahko uporabili s tem
dokumentom, če je vaš izdelek pomožne tehnologije registriran s programom Adobe kot Zaupanja vreden agent. Obrnite se na prodajalca izdelkov
pomožne tehnologije.
“Dokument očitno ne vsebuje besedila. Mogoče gre za skenirano sliko.” Hitro preverjanje je zaznalo, da PDF ne vsebuje iskalnega besedila,
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dokument je verjetno sestavljen iz ene ali več skeniranih slik. To pomeni, da bralniki zaslona, orodje za glasno branje, pogled ponovne postavitve
in večina drugih funkcij dostopnosti, ki se zanašajo na vneseno besedilo, v tem dokumentu ne bodo delovali.

Preverjanje dostopnosti s popolnim preverjanjem
S popolnim preverjanjem lahko preverite značilnosti dostopnih dokumentov PDF.

Lahko izberete, katere težave z dostopnostjo naj orodje išče in kako naj prikaže rezultate.

1. Izberite Orodja > Dostopnost > Popolno preverjanje.
2. V razdelku Možnosti poročila in komentarja izberite možnosti za način ogleda rezultatov.

Rezultate lahko shranite kot datoteko HTML ali kot komentarje, ki se nahajajo tam, kjer so zaznane težave z dostopnostjo.

3. Izberite obseg strani, če želite izvesti popolno preverjanje v posameznih odsekih dokumenta.
Če imate daljši dokument, je bolj učinkovito, da izvajate popolno preverjanje en odsek za drugim.

4. V meniju Ime izberite standard dostopnosti (Adobe PDF, odsek 508 (ZDA) ali W3C) in nato izberite možnosti dostopnosti, da preverite.

Standard, ki ga izberete v meniju Ime, določa, katere možnosti dostopnosti so na voljo.

5. Kliknite Zaženi preverjanje.

Rezultati se prikažejo na levi plošči, ki vsebuje koristne povezave in namige za odpravljanje težav. Če ste ustvarili poročilo v 2. koraku, so
rezultati na voljo v izbrani mapi.

Popolno preverjanje ne zaznava razlik med bistvenimi in nebistvenimi vrstami vsebine, zato včasih opozarja na težave, ki ne vplivajo na
berljivost dokumenta. Priporočljivo je pregledati vse morebitne težave in določiti, katere je treba odpraviti.

Možnosti popolnega preverjanja dostopnosti
Ustvari poročilo o dostopnosti Ustvari poročilo o težavah z dostopnostjo v obliki datoteke HTML, ki ga lahko odprete v podoknu za krmarjenje in
shranite na mesto, ki je izbrano v polju Mapa.
Vključi namige za popravilo v poročilo o dostopnosti V poročilo v obliki HTML ali v komentarje doda predloge za odpravo težav z
dostopnostjo.
Ustvari komentarje v dokumentu V dokument doda komentarje o težavah z dostopnostjo.

Ko odpravite težave z dostopnostjo, izbrišite vse komentarje o dostopnosti iz dokumenta PDF tako, da izberete Orodja > Zaščita > Odstrani
skrite podatke. Izberite komentarje in kliknite Odstrani.

Obseg strani Obseg strani, ki bodo preverjene.
Ime Skupek meril za preverjanje. V razdelkih smernic 508 in W3C je v področju z možnostmi na voljo gumb Prebrskaj, ki vsebuje povezavo na
spletno mesto posameznih smernic. Izberite Adobe PDF, če želite določiti možnosti za standarde dostopnosti dokumentov Adobe PDF:

Navedeni so nadomestni opisi  Preveri, ali obstajajo označene slike brez nadomestnega besedila.
Jezik besedila je določen  Preveri, ali obstajajo odstavki, za katere jezik ni določen. Vse morebitne napake pri tej možnosti lahko
odpravite tako, da v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta nastavite jezik za celoten dokument.
Zagotovljeno je zanesljivo kodiranje znakov  Preveri, ali dokument vsebuje pisave, ki jih bralniki zaslona in druga pomožna programska
oprema ne prepoznajo. Pisava mora vsebovati dovolj informacij, če naj Acrobat pravilno ekstrahira vse znake v besedilo. Če ena ali več
pisav ne omogoča pravilnega ekstrahiranja vseh znakov, dokument PDF ni dostopen.
Struktura dokumenta vključuje vso vsebino  Preveri, ali obstajajo elementi strani, ki so bili pri označevanju spregledani. Z dodajanjem
teh elementov drevesu oznak (če je potrebno) zagotovite, da bo lahko bralnik zaslona pravilno predstavil vsebino uporabniku.
Vsa polja obrazcev imajo opise Preveri, ali obstajajo polja obrazcev brez opisov.
Zaporedje premikanja je skladno s strukturnim zaporedjem  Preveri, ali oznake pravilno odražajo strukturo dokumenta.
Struktura seznama in tabele je pravilna  Preveri, ali oznake seznamov in tabel ustrezajo zahtevam označenega dokumenta PDF.

Ogled rezultatov popolnega preverjanja
Če v pogovornem oknu Popolno preverjanje dostopnosti izberete Ustvari poročilo o dostopnosti, lahko določite mapo, v katero želite shraniti
poročilo. Ko je popolno preverjanje dokončano, se poročilo o dostopnosti prikaže v podoknu za krmarjenje in je shranjeno v določeno mapo. Ime
datoteke s poročilom je enako imenu izvirne datoteke PDF, le pripona .pdf se spremeni v PDF.html.

1. Izberite Orodja > Dostopnost > Odpri poročilo o dostopnosti.
2. Izberite datoteko HTML in kliknite V redu. V podoknu za krmarjenje se pojavi poročilo.

Poročilo o dostopnosti vsebuje povezave na nedostopne elemente v podoknu dokumenta ali na postopke, ki na kratko opisujejo možne rešitve
težav z dostopnostjo.

Opomba: Če želite znova odpreti poročilo o dostopnosti s povezanim dokumentom PDF, po zagonu popolnega preverjanja ne premikajte ali
preimenujte nobene datoteke. Datoteka HTML se sklicuje na datoteko PDF z relativno potjo.
Več tem pomoči
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Omogočanje dostopa do obstoječih dokumentov PDF
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Dodajanje oznak v obstoječi dokument PDF
O poročilu o dodajanju oznak (Acrobat Pro)
Prilagajanje obrazcev PDF ljudem s posebnimi potrebami
Dodajanje dostopnih povezav (Acrobat Pro)
Nastavitev jezika dokumenta
Preprečevanje varnostnim nastavitvam, da ovirajo bralnike zaslona
O vodnih žigih in bralnikih zaslona

Dodajanje oznak v obstoječi dokument PDF
Ustvarjanje označenega dokumenta neposredno iz avtorskega programa je najboljši način, da omogočite dostopnost dokumentov PDF. Če je bil
dokument PDF ustvarjen brez oznak, jih lahko dodate s funkcijo Dodaj oznake dokumentu.

1. Odprite PDF.
2. Izberite Orodja > Dostopnost > Dodaj oznake v dokument.

V programu Acrobat Pro je dokument označen po zaključenem postopku. Če pride do težav, se v podoknu za krmarjenje prikaže poročilo o
dodajanju oznak.

Opomba: Ukaz Dodaj oznake dokumentu odstrani vse oznake, ki so bile v dokumentu pred zagonom ukaza.

O poročilu o dodajanju oznak (Acrobat Pro)
Če je imel Acrobat težave pri izvajanju ukaza Dodaj oznake dokumentu, se v podoknu za krmarjenje pojavi poročilo o dodajanju oznak. Poročilo
vsebuje seznam morebitnih težav po posameznih straneh, povezave do vsake težave v dokumentu in predloge za njihovo odpravljanje.

Preden upoštevate določen predlog za odpravljanje napake, morate oceniti kontekst napake. V poročilu je lahko na primer navedeno, da je za
omogočanje dostopnosti elementa, ki je bil označen kot slika, treba dodati nadomestno besedilo. Ko sliko preučite v ustreznem kontekstu na
strani, lahko ugotovite, da gre za element ozadja in ne za sliko, ki bi imela za uporabnika določen pomen. Če gre za nebistveno sliko, boste njeno
oznako spremenili iz možnosti Slika v možnost Ozadje. Če gre za sliko, ki ima za uporabnika nek pomen, pa boste dodali manjkajoče nadomestno
besedilo.

Opomba: Poročilo o dodajanju oznak označuje samo težave, povezane z označevanjem, in je začasna datoteka, ki je ni mogoče shraniti. S
popolnim preverjanjem lahko ocenite drugo označevanje, vrstni red branja in težave z dostopnostjo.

Prilagajanje obrazcev PDF ljudem s posebnimi potrebami
Polja obrazca lahko prilagodite uporabnikom s slabšim vidom ali omejenimi gibalnimi sposobnostmi, če dokumentu PDF dodate oznake in ga
primerno strukturirate. Poleg tega lahko z navajanjem lastnosti polja, ki ga omogoča funkcija Opis orodja, uporabnikom sporočite informacije o polju
ali navodila. Če uporabite na primer podajanje vrednosti lastnosti, ki ga omogoča funkcija Opis orodja, lahko bralnik zaslona izgovori "Vaše ime".
Brez podajanja vrednosti bi bralnik zaslona preprosto navedel vrsto polja obrazca.

1. Če je treba, izberite Orodja > Obrazci > Urejanje in se prepričajte, da je izbrano orodje za izbiro predmeta .
2. Če želite odpreti okno Lastnosti, dvokliknite izbrano polje obrazca.
3. V polje Opis orodja na zavihku Splošno vnesite opis.

Opomba: Če obrazce ustvarite s programom Designer ES, zaženite bralnik zaslona, preden odprete obrazec v programu Acrobat, če želite v tem
programu prikazati oznake dostopnosti s premično postavitvijo.

Dodajanje dostopnih povezav (Acrobat Pro)
S skrbno vstavljenimi povezavami se lahko uporabniki hitro premikajo med posameznimi deli dokumenta, preskočijo na sorodne informacije v
drugih dokumentih ali obiščejo spletno mesto, ki je omenjeno v vsebini strani.

Če želite, da bodo naslovi URL dostopni bralnikom zaslona, jih morate spremeniti v aktivne povezave in poskrbeti, da bodo v dokumentu PDF
pravilno označeni.

Opomba: Če ste dokument Adobe PDF označili med pretvorbo iz avtorskega programa, so povezave in naslovi URL verjetno že aktivni ter
vključeni v drevesu oznak, zato bodo dostopni bralnikom zaslona. Če ne želite dodati novih povezav, vam tega opravila verjetno ne bo treba
izvajati.
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Acrobat na različne načine ustvarja aktivne povezave do besedila, predmetov in naslovov URL v dokumentu PDF. Vendar posamezni načini
različno vplivajo na drevo oznak. Najboljši način za ustvarjanje dostopnih povezav je uporaba ukaza Ustvari povezavo.

Ukaz Ustvari povezavo doda vse tri oznake, ki jih bralniki zaslona potrebujejo za prepoznavo povezave. Čeprav morate z ukazom Ustvari
povezavo aktivirati vsako posamezno povezavo, je to še vedno najhitrejši način omogočanja dostopnosti povezav za bralnike zaslona in zahteva
najmanj dodatnega dela.

Preostane vam le še urejanje drevesa oznak, če želite dodati nadomestno besedilo za nove povezave.

Z ustvarjanjem povezav v programu Acrobat Standard se ne ustvarijo oznake povezav.

Tako lahko aktivirate povezave in jih dodate drevesu oznak:

1. Izberite besedilo ali predmet, do katerega želite ustvariti povezavo.
2. Z desno miškino tipko kliknite izbor, nato pa v priročnem meniju izberite Ustvari povezavo.
3. V pogovornem oknu Ustvari povezavo izberite ustrezne možnosti, nato pa sledite navodilom na zaslonu za določanje cilja povezave, ki je

lahko naslov URL, pogled strani ali datoteka.

Izbrano besedilo za vsako posamezno povezavo se privzeto spremeni v besedilo povezave. Po končanem dodajanju povezav lahko z urejanjem
drevesa oznak povezavam dodate nadomestno besedilo in tako dodatno izboljšate dostopnost dokumenta PDF.

Nastavitev jezika dokumenta
Določanje jezika v dokumentu PDF omogoča nekaterim bralnikom zaslona, da preklopijo na ustrezen jezik. S programoma Acrobat Pro ali Acrobat
Standard lahko nastavite jezik dokumenta za celoten dokument. S programom Acrobat Pro lahko nastavite jezik za določen del večjezikovnega
dokumenta.

Če želite nastaviti jezik za celoten dokument, izberite Datoteka > Lastnosti. Nato v meniju Jezik v podoknu Možnosti branja na zavihku
Napredno izberite jezik.
Če želite jezik za celoten dokument nastaviti na jezik, ki ni v meniju Jezik, izberite Datoteka > Lastnosti. Nato v meniju Jezik v podoknu
Možnosti branja na zavihku Napredno vnesite za jezik kodo ISO 639. Za več informacij o kodi ISO 639 si oglejte spletno mesto
www.loc.gov/standards.
(Acrobat Pro) Za nastavitev jezika za posamezne odseke ali besede na zavihku Oznake izberite ustrezen element besedila in v meniju
Možnosti izberite Lastnosti. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje izberite zavihek Oznake. V meniju Jezik izberite jezik in nato Zapri.
Opomba: Jezik, ki ga določite za element, je uporabljen pri vseh elementih, ki so ugnezdeni pod njim v logični drevesni strukturi.

Preprečevanje varnostnim nastavitvam, da ovirajo bralnike zaslona
Avtor dokumenta lahko določi, da ni nobenega dela dostopnega dokumenta PDF mogoče kopirati, ekstrahirati, komentirati ali urejati. Ta nastavitev
lahko ovira bralnik zaslona pri branju dokumenta, ker morajo imeti bralniki možnost kopiranja ali ekstrahiranja besedila dokumenta, da ga lahko
pretvorijo v govor.

Če želite ohraniti varnost dokumenta in hkrati omogočiti bralnikom zaslona dostop do besedila, uporabite eno od naslednjih možnosti:

Za varnost z nizko ravnijo šifriranja v pogovornem oknu Varnostne nastavitve gesla izberite Omogoči kopiranje besedila, slik in druge
vsebine.
Za varnost z visoko ravnijo šifriranja v pogovornem oknu Varnostne nastavitve gesla izberite Omogoči dostop do besedila bralnikom zaslona
za slabovidne. Ta možnost preglasi varnostne nastavitve dokumenta samo zato, da pomožni programski opremi, kot so bralniki zaslona,
omogoči dostop do vsebine.

Če je vaš izdelek pomožne tehnologije registriran s programom Adobe kot Zaupanja vreden agent, lahko berete dokumente PDF, ki so morda
nedostopni drugim izdelkom pomožne tehnologije. Acrobat med bralniki zaslona in drugimi izdelki prepozna zaupanja vredne agente in
preglasi varnostne nastavitve, ki bi običajno omejile dostop do vsebine. Varnostne nastavitve veljajo še naprej za vse druge namene, kot so
preprečevanje tiskanja, kopiranja, ekstrahiranja, komentiranja ali urejanja besedila.

O vodnih žigih in bralnikih zaslona
Vodni žig lahko dodate označenemu dokumentu PDF, ne da bi ga dodali v drevo oznak. Za ljudi, ki uporabljajo bralnike zaslonov, je bolje, da
vodnega žiga ni v drevesu oznak, saj ga tako bralniki zaslona ne bodo prebrali kot del vsebine dokumenta.

Najboljši način dodajanja vodnega žiga, ki ne ovira bralnikov zaslona, je vstavljanje neoznačenega dokumenta PDF z vodnim žigom v označen
dokument PDF.

Več tem pomoči
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Urejanje strukture dokumenta na ploščah Vsebina in Oznake
(Acrobat Pro)

Na vrh

Odpravljanje težav s ponovno postavitvijo s ploščo Vsebina
O plošči Oznake
Ogled oznak na plošči Oznake
Urejanje oznak s ploščo Oznake
Dodajanje nadomestnega besedila in dodatnih informacij oznakam
Ustvarjanje nove podrejene oznake
Dodajanje oznak komentarjem
Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake
Standardne oznake dokumentov PDF

Odpravljanje težav s ponovno postavitvijo s ploščo Vsebina
S ploščo Vsebina lahko odpravite težave s ponovno postavitvijo v dokumentu PDF, ki jih ni mogoče odpraviti z orodjem za popravljanje vrstnega
reda branja. Pri urejanju predmetov vsebine lahko dokument PDF poškodujete, zato poskrbite, da boste pred spreminjanjem dobro seznanjeni z
njegovo strukturo. Če želite izčrpne informacije o strukturi dokumenta PDF, si oglejte šesto izdajo priročnika za obliko zapisa PDF: Adobe Portable
Document Format Version 1.7 na spletni strani PDF reference (samo v angleščini) na spletnem mestu Adobe.

Plošča Vsebina omogoča hierarhični pogled na predmete, ki sestavljajo dokument PDF, vključno s predmetom PDF. Vsak dokument vsebuje eno
ali več strani, skupino pripomb (kot so komentarji in povezave) ter predmete vsebine za stran. Predmete vsebine sestavljajo vsebniki, besedilo,
poti in slike. Predmeti so navedeni v vrstnem redu, kot so prikazani na strani, podobno kot oznake v logični drevesni strukturi. Za ogled in
spreminjanje strukture predmetov dokumenta PDF ne potrebujete oznak.

1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina.
2. Če si želite ogledati strani in predmete, razširite ime dokumenta.
3. Premaknite vsebnik ali predmet tako, da ga izberete in naredite naslednje:

Povlecite ga na želeno mesto.

V meniju Možnosti izberite ukaz Izreži, izberite oznako nad mestom, kamor elite prilepiti kopirano oznako, nato pa v meniju Možnosti
izberite Prilepi.

Opomba: Elementov vsebnika ni mogoče prilepiti neposredno na elemente strani. Če želite vsebnik premakniti na drugo stran, izrežite
vsebnik, ki ga želite premakniti. Nato izberite vsebnik na strani, na katero ga želite premakniti, in nato v meniju Možnosti izberite Prilepi.
Nato povlecite vsebnik v podrejeno mapo na želenem mestu.

Možnosti na plošči Vsebina
Na plošči Vsebina uporabite meni Možnosti ali z desno miškino tipko kliknite predmet, da izberete med naslednjimi možnostmi:

Nov vsebnik Doda predmet vsebnika na konec izbrane strani ali vsebnika.
Uredi slovar vsebnika Določi slovar za vsebnik. Napake v tem pogovornem oknu lahko poškodujejo dokument PDF. Na voljo samo za vsebnike,
ki vsebujejo slovarje.
Izreži Izreže in kopira izbrani predmet (ne sorodne vsebine strani).
Prilepi Prilepi vsebino neposredno pod izbrani predmet na isti hierarhični ravni.
Prilepi podrejeni element Prilepi vsebino v izbrani predmet kot podrejeni element vsebine.
Izbriši Odstrani predmet (ne sorodne vsebine strani) iz dokumenta.
Najdi vsebino iz izbora Poišče predmet na plošči Vsebina, ki vsebuje predmet, izbran v podoknu dokumenta.
Najdi Poišče neoznačene artefakte, vsebino, komentarje in povezave. Možnosti omogočajo iskanje po strani ali dokumentu in dodajanje oznak
najdenim elementom.
Ustvari artefakt Določi izbrane predmete kot artefakte. Artefaktov ni prebral bralnik zaslona ali funkcija glasnega branja. Številke strani, noge in
glave je pogosto najbolje označiti kot artefakte.
Prikaz na plošči Oznake Samodejno preklopi na ploščo Oznake in izbere oznako, ki ustreza elementu vsebine.
Odstrani artefakt Odstrani opredelitev artefakta iz izbranega predmeta.
Označi vsebino Če so izbrane, se oznake prikažejo v podoknu dokumenta okrog vsebine, ki je povezana z izbranim predmetom na plošči
Vsebina.
Pokaži metapodatke Omogoča ogled in urejanje slike ali metapodatkov predmeta.
Lastnosti Odpre pogovorno okno Lastnosti za popravljanje.

http://www.adobe.com/go/partner_public_pdf_ref
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O plošči Oznake
Zavihek Oznake omogoča ogled in urejanje oznak v logični drevesni strukturi dokumenta PDF. Na plošči Oznake se oznake prikažejo v
hierarhičnem vrstnem redu, ki označuje zaporedje branja dokumenta. Prvi element v tej strukturi je izhodišče oznak. Vsi drugi elementi so oznake
in so podrejeni izhodišču oznak. Oznake uporabljajo vrste kodiranih elementov, ki so prikazane v kotnih oklepajih (< >). Vsak element, vključno s
strukturnimi elementi, kot so odseki in članki, je prikazan v logični drevesni strukturi glede na vrsto, sledijo pa še naslov in vsebina elementa ali
njen opis. Strukturni elementi so običajno navedeni kot vsebniki (nadrejene oznake). Vsebujejo več manjših elementov (podrejenih oznak).

Opomba: Če želite več informacij o logičnih strukturah, si oglejte šesto izdajo priročnika za obliko zapisa PDF: Adobe Portable Document Format
Version 1.7, na strani PDF Reference (samo v angleščini) na spletnem mestu Adobe.
Čeprav lahko večino težav z označevanjem odpravite z orodjem za popravljanje vrstnega reda branja v podoknu dokumenta, morate za podrobno
označevanje tabel in elementov podrejene strukture, na primer odstavkov in odsekov, ki zahtevajo več jezikov, uporabiti ploščo Oznake. Kot
zadnjo možnost lahko uporabite ročno dodajanje oznak dokumentu na plošči Oznake. Najprej poskusite uporabiti ukaz Dodaj oznake dokumentu.

Pomembno: Postopkov, ki ste jih izvedli na plošči Oznake, ni mogoče razveljaviti z ukazom Razveljavi. Pred začetkom dela na plošči Oznake
shranite varnostno kopijo dokumenta.

Ogled oznak na plošči Oznake
1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
2. Naredite nekaj od tega:

V želenem odseku razširite oznako.

Držite tipko Ctrl in kliknite znak plus (Windows) ali izbirno kliknite trikotnik (Mac OS) ob izhodišču oznak, če želite prikazati vse oznake v
logični drevesni strukturi.

Urejanje oznak s ploščo Oznake
Lahko uredite naslov oznake, spremenite mesto oznake ali spremenite vrsto oznake za element. Vsa vsebina strani mora biti označena kot
artefakt ali odstranjena iz logične drevesne strukture.

Urejanje naslova oznake
1. Na plošči Oznake razširite odsek logične drevesne strukture, ki ga želite urediti.
2. Za urejanje naslova izberite oznako, v meniju Možnosti izberite Lastnosti, vnesite besedilo v polje Naslov in kliknite Zapri.

Premikanje oznake
1. Na plošči Oznake razširite izhodišče oznak za ogled vseh oznak.
2. Izberite ikono Oznaka elementa, ki ga želite premakniti.
3. Naredite nekaj od tega:

Povlecite oznako na želeno mesto. Med vlečenjem se na primernih mestih prikaže črta.

V meniju Možnosti izberite ukaz Izreži, nato pa izberite oznako, ki se pojavi nad mestom, na katerega želite prilepiti kopirano oznako. V
meniju Možnosti izberite Prilepi, da premaknete oznako na enako raven, kot jo ima izbrana oznaka, ali izberite Prilepi podrejeni element,
da premaknete oznako v izbrano ciljno oznako.

Spreminjanje vrste elementa
1. Na plošči Oznake razširite odsek logične drevesne strukture, ki ga želite spremeniti.
2. Izberite element in v meniju Možnosti izberite Lastnosti.
3. V meniju Vrsta izberite novo vrsto elementa in kliknite Zapri.

Možnosti na plošči Oznake
Na plošči Oznake uporabite meni Možnosti ali z desno miškino tipko kliknite oznako v logični drevesni strukturi, da izberete med naslednjimi
možnostmi:

Nova oznaka Ustvari oznako v logični drevesni strukturi za trenutnim izbranim elementom. Določite vrsto in naslov nove oznake.
Izreži Odstrani izbrano oznako s trenutnega mesta in jo prenese v odložišče.
Prilepi Vstavi oznako iz odložišča na določeno mesto in nadomesti izbrano oznako.
Prilepi podrejeni element Oznako iz odložišča vstavi na določeno mesto kot podrejen element izbrane oznake.
Izbriši oznako Odstrani izbrano oznako.
Najdi oznako iz izbora Poišče oznako na plošči Oznake, ki vsebuje besedilo ali predmet, izbran v podoknu dokumenta.
Ustvari oznako iz izbora Ustvari oznako v logični drevesni strukturi za elementom, ki ste ga izbrali v podoknu dokumenta. Določite vrsto in naslov

http://www.adobe.com/go/partner_public_pdf_ref
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nove oznake.
Najdi Poišče artefakte, sume OCR in neoznačeno vsebino, komentarje, povezave in pripombe. Možnosti omogočajo iskanje po strani ali
dokumentu in dodajanje oznak najdenim elementom.
Spremeni oznako v artefakt Spremeni izbrane oznake v artefakte in odstrani označeno vsebino iz drevesne strukture.
Kopiraj vsebino v odložišče Kopira vso vsebino v izbranih oznakah.
Uredi preslikavo razreda Omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje preslikave razreda ali slogovnega slovarja za dokument. Preslikave
razredov shranijo atribute, ki so povezani z vsakim elementom.
Uredi preslikavo vlog Omogoča dodajanje, spreminjanje in brisanje preslikav vlog za dokument. Preslikave vlog omogočajo, da vsak dokument
vsebuje enolično določen nabor oznak. S preslikavo teh oznak po meri v predhodno določene oznake v programu Acrobat je oznake po meri bolj
enostavno identificirati in urediti.
Pripombe oznak Če je ta možnost izbrana, se vsi novi komentarji in polja obrazcev dodajo v drevo oznak za izbranim elementom. Obstoječi
komentarji in polja obrazcev pa se ne dodajajo. Označeni in podčrtani komentarji se samodejno označijo ter povežejo z besedilom, ki ga
komentirajo, zato uporaba te možnosti ni potrebna.
Dokument je označen PDF Označi dokument PDF kot označen dokument. Prekličite izbiro, da odstranite zastavico.
Pomembno: Ta možnost ne označuje vedno, da dokument PDF ustreza smernicam za PDF, zato jo je treba uporabiti po lastni presoji.
Označi vsebino Če je ta možnost izbrana, se prikažejo oznake okrog vsebine v podoknu dokumenta, ko na plošči Oznake izberete sorodno
oznako.
Pokaži metapodatke Odpre pogovorno okno samo za branje, ki vsebuje referenčne informacije o izbrani oznaki.
Lastnosti Odpre pogovorno okno Lastnosti za popravljanje.

Dodajanje nadomestnega besedila in dodatnih informacij oznakam
Nekateri označeni dokumenti PDF morda ne vsebujejo vseh informacij, ki so potrebne, da bi bila vsebina dokumenta popolnoma dostopna. Če
želite na primer omogočiti branje dokumenta PDF z bralnikom zaslona, mora dokument vsebovati nadomestno besedilo za slike, lastnosti jezika za
dele besedila, ki ne uporabljajo privzetega jezika za dokument, in razširitveno besedilo za okrajšave. Določanje ustreznega jezika za različne
elemente besedila zagotavlja, da se ob ponovni uporabi dokumenta za druge namene uporabijo pravilni znaki in da je črkovanje opravljeno s
pravilnim slovarjem.

Na plošči Oznake lahko oznaki dodate nadomestno besedilo in več jezikov. (Če se zahteva samo en jezik, ga raje izberite v možnosti Datoteka >
Lastnosti.) Nadomestno besedilo lahko dodate tudi z orodjem za popravljanjevrstnega reda branja.

Opomba: Opisi nadomestnega besedila naj bodo čim bolj jedrnati.

Dodajanje nadomestnega besedila povezavam
Bralniki zaslona lahko glasno berejo naslove URL spletnih povezav, vendar pa lahko dodajanje smiselnega nadomestnega besedila za povezave
uporabnikom veliko pomaga. Če na primer dodate nadomestno besedilo, lahko bralnik zaslona reče uporabniku: “Pojdi na spletno stran za
dostopnost programa Acrobat na naslovu adobe.com”, namesto: “Pojdi na http://www.adobe.com/products/acrobat/solutionsacc.html.”

Nadomestno besedilo dodate oznaki <Povezava> povezave.

Opomba: Nadomestno besedilo dodajte le oznakam, ki ne vsebujejo podrejenih oznak. Dodajanje nadomestnega besedila nadrejeni oznaki
prepreči bralniku zaslona branje podrejenih oznak te oznake.

1. V drevesu oznak izberite oznako <Link> za povezavo in v meniju z možnosti izberite Lastnosti.
2. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje izberite ploščo Oznake.
3. Vnesite nadomestno besedilo za povezavo in kliknite Zapri.

Dodajanje nadomestnega besedila za sliko
1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Oznake.
2. Razširite logično drevesno strukturo, da poiščete in izberete element oznake <Slika> za sliko.

Če želite poenostaviti iskanje oznake, z orodjem za popravljanje vrstnega reda branja izberite sliko ali besedilo ob sliki v podoknu
dokumenta. Nato pa v meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Najdi oznako iz izbora.

3. V meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Označi vsebino, da si ogledate označeno področje v dokumentu, ki ustreza oznaki.
4. V meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Lastnosti.
5. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje kliknite zavihek Oznake.
6. Za nadomestno besedilo vnesite besedilo, ki opisuje sliko.

Dodajanje nadomestnega besedila za okrajšan izraz
1. Na plošči Oznake poiščite okrajšan izraz tako, da naredite nekaj od tega:

Po potrebi razširite drevo oznak, da boste videli elemente, ki vsebujejo okrajšave.

Z orodjem za popravljanje besedila ali orodjem za izbiro izberite okrajšavo v dokumentu, nato pa v meniju Možnosti izberite Najdi oznako
iz izbora, da poiščete besedilo v drevesu oznak.

2. Izberite oznako tega elementa, nato pa v meniju Možnosti izberite Lastnosti.
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Opomba: Če okrajšava vsebuje dodatno besedilo, ga izrežite in prestavite v novo podrejeno oznako <Razpon> v isti nadrejeni oznaki
<Razpon>.

3. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje izberite ploščo Oznake.
4. Za nadomestno besedilo vnesite različico izraza, ki ni okrajšana.
5. Kliknite Zapri.

Ustvarjanje nove podrejene oznake
1. Na plošči Oznake izberite nadrejeno vozlišče (ikona je na ravni, na kateri želite ustvariti podrejeno oznako) v drevesu oznak, za katerega

želite ustvariti podrejeno oznako.
2. V meniju Možnosti izberite Nova oznaka.
3. V pojavnem meniju Vrsta izberite ustrezno vrsto oznake ali vnesite vrsto oznake po meri, poimenujte oznako (izbirno), nato pa kliknite V

redu.

Dodajanje oznak komentarjem
Ko označite dokument PDF, ki vsebuje komentarje, so le-ti tudi označeni. Pri dodajanju komentarjev v že označen dokument PDF komentarji ne
bodo označeni, če pred tem ne omogočite označevanja komentarjev.

Opomba: Označevanje komentarjev v dokumentu PDF omogočite tako, da na plošči Oznake v meniju Možnosti izberete Pripombe oznak.
Komentarji ali oznake, ki jih dodate dokumentu PDF, so samodejno označeni.
Če dokument vsebuje neoznačene komentarje, jih lahko najdete v logični drevesni strukturi in jih označite z ukazom Najdi na plošči Oznake.

1. V meniju Možnosti na plošči Oznake izberite Najdi.
2. V pogovornem oknu Iskanje elementa v pojavnem meniju Iskanje izberite Neoznačeni komentarji in kliknite Najdi.
3. Ko se vrsta komentarja prikaže v polju za vnos (na primer besedila), kliknite Element oznake in v pojavnem meniju Vrsta v pogovornem oknu

Nova oznaka izberite Pripomba, nato pa kliknite V redu.
4. V pogovornem oknu Iskanje elementa kliknite Najdi naslednjega, da poiščete in označite vse komentarje, nato pa kliknite Zapri.

Popravljanje oznak tabel s ploščo Oznake
Uporabite orodje za popravljanjevrstnega reda branja, da zagotovite pravilno označevanje tabel. Če morate v celicah tabele strukturirati slike in
besedilo, boste morda rajši ponovno ustvarili tabelo v avtorskem programu, preden jo pretvorite v dostopen dokument PDF. Dodajanje oznak na
ravni celic v programu Acrobat je zahteven postopek.

Preden začnete spreminjati elemente tabele, uporabite orodje za popravljanjevrstnega reda branja, da ugotovite, ali je tabela pravilno označena.

Preverjanje elementov tabele
1. Na plošči Oznake razširite izhodišče oznak za ogled oznake tabele.
2. Izberite oznako tabele <Tabela> in preverite, ali vsebuje enega od naslednjih elementov:

Vrstice tabele, od katerih vsaka vsebuje celice z glavo tabele <TH> ali s podatki tabele <TD>.

Odseki <THead>, <TBody>, in <TFoot>, od katerih vsi vsebujejo vrstice tabele. (Vrstice tabele vsebujejo celice <TH>, <TD> ali oboje.)

3. Storite naslednje:

Če oznaka za tabelo ne vsebuje teh elementov, ampak se vrstice, stolpci in celice prikažejo v tabeli v podoknu dokumenta, uporabite
orodje za popravljanjevrstnega reda branja, da izberete in določite tabelo ali posamezne celice.

Če tabela vsebuje vrstice, ki zajemajo dva ali več stolpcev, za te vrstice nastavite atributa ColSpan in RowSpan v strukturi oznak.

Ponovno ustvarite tabelo v avtorskem programu in jo pretvorite v označen dokument PDF.

Nastavitev atributov ColSpan in RowSpan
1. Na plošči Oznake izberite element <TD> ali <TH>.
2. V meniju Možnosti izberite Lastnosti.
3. V pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje kliknite ploščo Oznaka, nato pa kliknite Uredi predmete atributa.
4. Izberite predmete atributa, nato pa kliknite Nov element, da ustvarite nov slovar predmeta atributa.
5. Razširite nov slovar, izberite atribut Postavitev in kliknite Spremeni element.
6. Vrednost Postavitev spremeni v Tabela.
7. Izberite Slovar predmeta atributa in kliknite Nov element.
8. V pogovornem oknu Dodaj ključ in vrednost v polje Ključ vtipkajte ColSpan ali RowSpan, v polje Vrednost vnesite število stolpcev ali vrstic, v

pojavnem meniju Vrsta vrednosti izberite Celo število in kliknite V redu.



Na vrhStandardne oznake dokumentov PDF
Ta razdelek opisuje vrste standardnih oznak, ki so uporabljene na označenih dokumentih PDF. Te standardne oznake zagotavljajo pomožno
programsko opremo in naprave s semantičnimi in strukturnimi elementi, ki se uporabljajo za razlaganje strukture dokumenta in predstavljanje
vsebine na uporaben način.

Arhitektura oznak dokumentov PDF je raztegljiva, zato lahko vsak dokument PDF vsebuje kateri koli nabor oznak, ki ga uporabi avtorski program.
Dokument PDF lahko na primer vsebuje oznake XML, ki so priložene shemi XML. Oznake po meri, ki jih določite (kot so imena oznak, ustvarjena
iz slogov odstavkov avtorskega programa), potrebujejo preslikavo vlog. Preslikava vlog vsako oznako po meri uskladi z eno od standardnih oznak.
Ko pomožna programska oprema zazna oznako po meri, programska oprema lahko preveri to preslikavo vloge in ustrezno razume oznake.
Označevanje dokumentov PDF z eno od metod, ki so opisane tukaj, ustvari ustrezno preslikavo vloge za dokument.

Opomba: Preslikavo vlog dokumenta PDF si lahko ogledate in jo uredite tako, da na plošči Oznake izberete Možnosti > Uredi preslikavo vlog.
Standardne oznake elementov Adobe so na voljo v pogovornem oknu Nova oznaka. Na voljo so tudi v pogovornem oknu Lastnosti za popravljanje
v programu Acrobat Pro. Adobe močno spodbuja uporabo teh oznak, ker zagotavljajo najboljše rezultate, ko pretvarjate označeno vsebino v drugo
obliko zapisa. Te oblike vključujejo HTML, Microsoft Word ali dostopno obliko besedila, ki jo lahko uporabijo druge vrste pomožne tehnologije.

Elementi na ravni blokov so elementi strani, ki so sestavljeni iz besedila, postavljenega v obliki odstavkov. Elementi na ravni blokov so del logične
strukture dokumenta. Taki elementi so klasificirani kot elementi vsebnikov, elementi naslovov in odstavkov, elementi oznak in seznamov, elementi
posebnih besedil in elementi tabel.

Elementi vsebnikov
Elementi vsebnikov so elementi najvišje ravni in omogočajo hierarhično združevanje za druge elemente na ravni blokov.

Dokument Element dokumenta. Korenski element drevesa oznak dokumenta.
Del Element dela. Velika delitev dokumenta; lahko združi manjše enote vsebine, kot so elementi delitve, elementi člankov ali elementi odsekov.
Del. Element delitve. Splošni element na ravni blokov ali skupina elementov na ravni blokov.
Čl. Element članka. Samostojno telo besedila, ki se šteje za eno pripoved.
Ods. Element odseka. Vrsta elementa splošnega vsebnika, primerljiva z delitvijo (Razred DEL ="Ods") v HTML, ki je običajno komponenta
elementa dela ali elementa članka.

Elementi naslovov in odstavkov
Elementi naslovov in odstavkov so podobni odstavkom, elementi na ravni blokov, ki vključujejo oznake naslova na določeni ravni in splošnega
odstavka ( P ). Naslov (H) mora biti prikazan kot prvi podrejeni element katere koli delitve na višji ravni. Šest ravni naslovov (H1 do H6) je na voljo
za programe, ki ne ugnezdijo odsekov hierarhično.

Elementi oznak in seznamov
Elementi oznak in seznamov so elementi na ravni blokov, ki se uporabljajo za strukturiranje seznamov.

L Element seznama. Katero koli zaporedje elementov s podobnim pomenom ali drugo ustreznostjo; neposredno podrejeni elementi morajo biti
elementi seznama.
LI Element seznama. Kateri koli član seznama; ima morda element oznake (izbirno) in element telesa seznama (obvezno) za podrejeni element.
LBL Element oznake. Oznaka, ime ali številka, ki prepozna in razlikuje element od drugih na istem seznamu.
LTelo Element telesa postavke seznama. Opisna vsebina elementa seznama.

Elementi posebnega besedila
Elementi posebnega besedila prepoznajo besedilo, ki se ne uporablja kot splošni odstavek (P).

Blokiraj citat Element blokiranja citata. Eden ali več odstavkov besedila, ki ga ni ustvaril avtor ostalega besedila.
Napis Element napisa. Kratek del besedila, ki opisuje tabelo ali sliko.
Kazalo Element kazala. Zaporedje vnosov, ki vsebuje identifikacijsko besedilo in referenčne elemente, ki kažejo primerek besedila v glavnem
telesu dokumenta.
KAZALO VSEBINE Element kazala vsebine. Element, ki vsebuje strukturiran seznam elementov in oznak, ki identificira te elemente; ima svojo
lastno hierarhijo.
Kazalo vsebine 1 Element kazala vsebine. Element na seznamu, ki je povezan z elementom kazala.

Elementi tabel
Elementi tabel so posebni elementi za strukturiranje tabel.

Tabela Element tabele. Dvodimenzionalna ureditev celic s podatki ali besedilom, ki vsebuje elemente vrstic tabele kot podrejene elemente in ima
morda element napisa kot svoj prvi ali zadnji podrejeni element.
TR Element vrstice tabele. Ena vrstica glav ali podatkov v tabeli; morda vsebuje elemente celice glave tabele in elemente celice podatkov tabele.
TD Element celice podatkov tabele. Celica tabele, ki vsebuje podatke, ki niso v glavi.
TH Element celice glave tabele. Celica tabele, ki vsebuje besedilo glave ali podatke, ki opisujejo eno ali več vrstic ali stolpcev tabele.



 

Elementi vstavljenih ravni
Elementi vstavljenih ravni označujejo obseg besedila z določenim oblikovanjem ali vedenjem. Razlikujejo se od elementov na ravni blokov.
Elementi vstavljenih ravni lahko vsebujejo elemente na ravni blokov in obratno.

BibVnos Element vnosa bibliografije. Opis, ki vam pomaga pri iskanju citiranih informacij.
Citat Element vnosa citata. Vstavljen del besedila, ki ga ni ustvaril avtor ostalega besedila; razlikuje se od blokiranega citata, ki je cel odstavek ali
več odstavkov, v nasprotju z vstavljenim besedilom.
Razpon Element vnosa razpona. Kateri koli vstavljeni segment besedila; pogosto se uporablja za ločevanje besedila, ki je povezano z naborom
slogovnih lastnosti.

Posebni elementi vstavljenih ravni
Podobno kot elementi vstavljenih ravni posebni elementi vstavljenih ravni opisujejo vstavljen del besedila s posebnim oblikovanjem ali vedenjem.

Koda Element vnosa kode. Besedilo računalniškega programa, ki je vdelano v dokument.
Slika Element vnosa slike. Grafika ali grafična predstavitev, ki je povezana z besedilom.
Obrazec Element vnosa obrazca. Pripomba obrazca PDF, ki je izpolnjena ali jo je mogoče izpolniti.
Formula Element vnosa formule. Matematična formula.
Povezava Element vnosa povezave. Hiperpovezava, ki je vdelana v dokument. Cilj je lahko v istem dokumentu, v drugem dokumentu PDF ali na
spletnem mestu.
Opomba Element vnosa opombe. Pojasnjevalno besedilo ali dokumentacija, na primer sprotna opomba ali končna opomba, na katerega se
sklicuje glavno telo besedila.
Sklic Element vnosa sklica. Citat besedila ali podatkov, ki ga je mogoče najti drugje v dokumentu.
Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Iskanje in indeksiranje

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.
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Ustvarjanje in upravljanje kazal v datoteki PDF
O funkciji Katalog (Acrobat Pro)
Priprava dokumentov PDF na pripravo kazala (Acrobat Pro)
Dodajanje metapodatkov k lastnostim dokumenta (Acrobat Pro)
Ustvarjanje kazala zbirke (Acrobat Pro)
Datoteke Berime katalogov (Acrobat Pro)
Pregledovanje kazala (Acrobat Pro)
Nastavitve kataloga (Acrobat Pro)
Načrtovane posodobitve kazala (Acrobat Pro)
Premikanje zbirk in njihovih kazal (Acrobat Pro)

Ustvarjanje in upravljanje kazal v datoteki PDF
Čas, ki je potreben za iskanje v dolgem dokumentu PDF, lahko zmanjšate, tako da vdelate kazalo besed v dokumentu. Acrobat lahko kazalo
preišče veliko hitreje kot pa sam dokument. Vdelano kazalo je vključeno v razposlanih kopijah dokumenta PDF ali v kopijah v skupni rabi.
Uporabniki dokumente PDF z vdelanimi kazali preiščejo na enak način kot dokumente brez njih. Zahtevani niso nobeni dodatni koraki.

Dodajanja kazala dokumentu PDF
1. Ko je dokument odprt v programu Acrobat, izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Upravljanje vdelanega indeksa.
2. V pogovornem oknu Upravljanje vdelanega indeksa kliknite Vdelaj kazalo.
3. Preberite prikazana sporočila in kliknite V redu.

Opomba: V programih Outlook in Lotus Notes lahko ob pretvarjanju e-poštnih sporočil ali map v datoteke PDF uporabite možnost vdelave
kazala. To je še posebej priporočljivo za mape z veliko e-poštnimi sporočili.

Posodabljanje ali odstranjevanje vdelanih kazal v dokumentih PDF
1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Upravljanje vdelanega indeksa.
2. Kliknite Posodobi indeks ali Odstrani indeks.

O funkciji Katalog (Acrobat Pro)
Skupino dokumentov PDF lahko določite kot katalog in ustvarite združeno kazalo za celotno zbirko dokumentov. Kazalo močno pospeši
uporabniško iskanje določenih informacij po katalogiziranih dokumentih PDF.

Pri posredovanju ali objavljanju zbirke na CD-ju ali spletnem mestu lahko v dokumentih PDF vključite kazalo.

Katalogizirate lahko dokumente v latinici ter kitajskem, japonskem in korejskem zapisu. Element za katalogiziranje vključuje besedilo dokumenta,
komentarje, polja obrazca, oznake, predmete in metapodatke dokumenta, priloge, informacije dokumenta, digitalne podpise, metapodatke slik XIF
in lastnosti dokumentov po meri.

Priprava dokumentov PDF na pripravo kazala (Acrobat Pro)
Za začetek ustvarite mapo z vsemi dokumenti PDF, za katere želite pripraviti kazalo. Vsi dokumenti PDF morajo imeti popolno vsebino in
elektronske funkcije, kot so povezave, zaznamki in polja obrazca. Če za pripravo kazala namenjene datoteke vključujejo skenirane dokumente,
zagotovite, da se da po besedilu iskati. Razdelite dolge dokumente na krajše datoteke velikosti posameznih poglavij ter tako izboljšajte delovanje.
Informacije lahko dodate tudi v lastnosti dokumenta datoteke, s čimer izboljšate možnosti iskanja.

Preden pripravite kazalo zbirke dokumentov, morate nastaviti zgradbo dokumenta na pogonu diska ali v omrežnem strežniku ter preveriti imena
datotek za različne platforme. Imena datotek lahko postanejo prirezana, zato jih je pri iskanju po različnih platformah težko najti. Težavo odpravite
z upoštevanjem naslednjih smernic:

Preimenujte datoteke, mape in kazala z uporabo načina poimenovanja datotek MS-DOS (največ osem znakov, ki jim sledi pripona datoteke
iz treh znakov), zlasti če nameravate oddati zbirko dokumentov in kazal na CD-ROM-u, formatiranem po standardu ISO 9660.

Iz imen datotek in map odstranite razširjene znake, kot so naglašeni in neangleški znaki. (Pisava, ki jo uporablja funkcija Katalog, ne podpira
kod znakov 133 do 159.)

Ne uporabljajte globoko ugnezdenih map ali imen poti, ki presegajo 256 znakov za kazala, po katerih bodo iskali uporabniki sistema Mac
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OS.

Če uporabljate sistem Mac OS s strežnikom OS/2 LAN, konfigurirajte IBM-ov®omrežni strežnik Macintosh (LSM) tako, da uveljavi načine
poimenovanja datotek MS-DOS ali ustvari kazalo samo nosilcev FAT (File Allocation Table). (Nosilci HPFS [High Performance File System]
lahko vsebujejo imena datotek, ki jih ni mogoče poiskati.)

Če zgradba dokumenta vključuje podmape, za katere ne želite pripraviti kazala, jih lahko med postopkom priprave kazala izključite.

Dodajanje metapodatkov k lastnostim dokumenta (Acrobat Pro)
Za lažje iskanje po dokumentu PDF lahko v lastnosti dokumenta dodate informacije o datoteki, imenovane metapodatki. (Lastnosti trenutno
odprtega dokumenta PDF lahko vidite tako, da izberete Datoteka > Lastnosti in kliknete zavihek Opis.)

(Windows) Vnesete in preberete lahko tudi informacije o lastnostih podatkov z namizja. Z desnim miškinim gumbom kliknite raziskovalca,
izberite lastnosti in kliknite zavihek PDF. Informacije, ki jih vnesete ali uredite v tem pogovornem oknu, se med odpiranjem datoteke prikažejo v
Opisu lastnosti dokumenta.

Ko lastnostim dokumenta dodajate podatke, upoštevajte naslednja priporočila:

Za polje Naslov uporabite dober opisni naslov. Ime datoteke dokumenta se prikaže v pogovornem oknu Rezultati iskanja.

Za podobne informacije vedno uporabite enako možnost (polje). Pomembnega izraza na primer ne dodajajte možnosti Zadeva pri nekaterih
dokumentih in možnosti Ključna beseda pri drugih.

Za enake informacije dosledno uporabljajte en izraz. Ne uporabite na primer naslova biologija za nekatere dokumente in naslova vede o
življenju za druge.

Za identifikacijo skupine, odgovorne za dokument, uporabite možnost Avtor. Avtor dokumenta s pravilnikom zaposlovanja je lahko na primer
kadrovski oddelek.

Če uporabljate številke delov dokumenta, jih dodajte kot ključne besede. Če med ključne besede dodate na primer doc#=m234, lahko
določite dokument med več sto dokumenti z neko tematiko.

Za razvrščanje dokumentov po vrsti uporabite možnost Zadeva ali Ključna beseda hkrati ali vsako posebej. V enem dokumentu lahko na
primer uporabite poročilo o stanju za Zadevo in mesečno ali tedensko za Ključno besedo.

Če ste seznanjeni z naprednimi funkcijami dokumentov Adobe PDF, lahko med pripravljanjem kazal določite podatkovna polja po meri, kot so
Vrsta dokumenta, Številka dokumenta in Identifikator dokumenta. To je priporočljivo samo za napredne uporabnike in ni zajeto v popolni
pomoči za Acrobat.

Ustvarjanje kazala zbirke (Acrobat Pro)
Ko pripravite novo kazalo, Acrobat ustvari datoteko s pripono .pdx in novo mapo za podporo, ki vsebuje eno ali več datotek s pripono .idx.
Datoteke IDX vsebujejo vnose v kazalo. Vse datoteke morajo biti na voljo uporabnikom, ki želijo iskati po kazalu.

Pogovorna okna v programu Acrobat Pro za postopek ustvarjanja kazal

1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Celoten indeks besedila s katalogom in kliknite Novo kazalo.
Opomba: Če plošča Obdelava dokumenta ni prikazana, si v razdelku Podokna za opravila oglejte navodila za dodajanje plošč.

2. V Novo kazalo vnesite ime za datoteko kazala.
3. V Opis kazala vnesite nekaj besed o vrsti kazala ali njegovem namenu.
4. Kliknite Možnosti, izberite napredne možnosti, ki jih želite uporabiti za kazalo, in kliknite V redu.
5. Pri možnosti Vključi te mape kliknite Dodaj, izberite mapo z nekaterimi ali vsemi datotekami PDF, iz katerih bo pripravljeno kazalo, in kliknite

V redu. Za dodajanje več map ponovite ta korak.
Opomba: Vse mape, ugnezdene pod vključeno mapo, bodo vključene v postopek priprave kazala. Mape lahko dodate iz različnih
strežnikov ali pogonov diskov, če ne premaknete kazala ali katerega drugega elementa v zbirki dokumentov.

6. Pri možnosti Izključi te podmape kliknite Dodaj in izberite ugnezdeno mapo z datotekami PDF, ki jih želite izključiti iz priprave kazala.
Kliknite V redu in po potrebi ponovite.
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7. Preglejte svojo izbiro. Če želite urediti seznam map, ki jih želite vključiti ali izključiti, izberite mapo, ki jo želite urediti, in kliknite Odstrani.
8. Kliknite Pripravi in določite mesto za datoteko kazala. Kliknite Shrani in nato:

Kliknite Zapri, ko se priprava kazala dokonča.

Kliknite Zaustavi za preklic postopka priprave kazala.

Opomba: Če končate postopek priprave kazala, ne morete nadaljevati iste seje priprave, vendar pa vam dela ni treba opraviti znova. Izbire
možnosti in map se ohranijo. Kliknete lahko Odpri kazalo, izberete delno pripravljeno kazalo in ga pregledate.

Če so dolga imena poti v možnosti Vključi te mape in možnosti Izključi te mape skrajšana, pokažite z miškinim kazalcem na vsako od
treh pik (...), da se pojavi opis orodja s prikazom celotne poti vključene ali izključene mape.

Pogovorno okno Možnosti priprave kazala
Ne vključuj številk To možnost izberite za izključevanje vseh številk, ki se prikažejo v besedilu dokumenta iz kazala. Izključevanje številk lahko
znatno zmanjša velikost kazala in pohitri iskanje.
Dodaj ID-je datotekamAdobe PDF različice 1.0 To možnost izberite, ko vaša zbirka vključuje dokumente PDF, izdelane pred različico Acrobat
2.0, v kateri se identifikacijske številke niso dodajale samodejno. Ko so dolga imena Mac OS med prevajanjem v imena datotek MS-DOS
skrajšana, so potrebne številke ID. Acrobat 2.0 in novejše različice samodejno dodajo identifikatorje.
Med iskanjem ne opozarjaj na spremenjene dokumente Ko ta možnost ni izbrana, se med iskanjem dokumentov, ki so bili spremenjeni od
zadnje priprave kazala, prikaže sporočilo.
Lastnosti po meri To možnost uporabite za dodajanje lastnosti dokumentov po meri; kazala so pripravljena samo iz lastnosti dokumentov po
meri, ki že obstajajo v dokumentih PDF. Vnesite lastnost, opravite izbiro v meniju Vnašanje in kliknite Dodaj. Te lastnosti so prikazane kot možnost
iskanja v pojavnih menijih za dodatne kriterije v oknu Iskanje po dokumentu PDF, ko iščete po kazalu. Če na primer vnesete lastnost po meri Ime
dokumenta in izberete lastnost niza v meniju Vnašanje, lahko uporabnik, ki išče po kazalu, išče znotraj lastnosti po meri, tako da izbere Ime
dokumenta v meniju Uporabi te dodatne kriterije.
Opomba: Ko v aplikaciji Microsoft Office ustvarite polja po meri, za katera je v aplikaciji PDFMaker izbrana možnost Pretvori informacije
dokumenta, se polja prenesejo v poljubni ustvarjeni PDF.
Polja XMP S to možnostjo vključite polja XMP po meri. Polja XMP po meri so indeksirana in se prikažejo v pojavnih menijih za dodatne kriterije,
po katerih je mogoče iskati v izbranih kazalih.
Zaustavitvene besede Uporabite za izključevanje določenih besed (največ 500) iz rezultatov iskanja kazala. Vnesite besedo, kliknite Dodaj in
postopek po potrebi ponovite. Izključevanje besed lahko kazalo zmanjša za 10 % do 20 %. Zaustavitvena beseda lahko vsebuje do 128 znakov ter
razlikuje velike in male črke.
Opomba: Za preprečevanje uporabnikom iskanja fraz, ki te besede vsebujejo, navedite besede, ki niso v kazalu datoteke kataloga Beri me.
Strukturne oznake S to možnostjo omogočite iskanje po določenih konfiguracijskih vozliščih listnatih elementov v dokumentih z označeno logično
zgradbo.
Opomba: Lastnosti po meri, Zaustavitvene besede in nastavitve za Oznake veljajo samo za trenutno kazalo. Nastavitve lahko uporabljate
globalno v vseh ustvarjenih kazalih, tako da spremenite privzete nastavitve za polja po meri, zaustavitvene besede ter oznake na plošči Katalog
pogovornega okna Nastavitve.

Datoteke Berime katalogov (Acrobat Pro)
Priporočljivo je, da ustvarite ločene datoteke Berime in jih postavite v mapo s kazalom. Ta datoteka Berime nudi podrobnosti o kazalu, kot so:

Vrsta indeksiranih dokumentov.

Podprte možnosti iskanja.

Kontaktna oseba ali telefonska številka za vprašanja.

Seznam številk ali besed, ki so izključene iz kazala.

Seznam map z dokumenti, ki so vključeni v omrežno kazalo, ali seznam dokumentov, ki so vključeni v kazalo na disku. Vključite lahko tudi
kratek opis vsebine vsake izmed map ali dokumentov.

Seznam vrednosti vsakega od dokumentov, če dodelite vrednosti polj Informacije dokumenta.

Če vsebuje katalog posebno veliko število dokumentov, razmislite o vključevanju tabele, ki prikazuje posameznim dokumentom dodeljene
vrednosti. Tabela je lahko del datoteke Berime ali ločenega dokumenta. Med izdelovanjem kazala lahko s tabelo vzdržujete skladnost.

Pregledovanje kazala (Acrobat Pro)
Obstoječe kazalo lahko posodobite, znova zgradite ali počistite.

1. Izberite Orodja > Obdelava dokumenta > Celoten indeks besedila s katalogom in kliknite Odpri kazalo.
2. Poiščite in za kazalo izberite datoteko z opredelitvijo kazala (PDX) ter kliknite Odpri.
3. Če je bilo kazalo ustvarjeno s programom Acrobat 5.0 ali novejšim, izberite Ustvari kopijo in ustvarite novo kazalo (brez prepisovanja

prejšnje različice) ali pa izberite Prepiši staro kazalo in prepišite prejšnje kazalo.
4. V pogovornem oknu Opredelitev kazala opravite vse želene spremembe in kliknite funkcijo, ki jo želite Acrobat izvesti:
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Zgradi Ustvari novo datoteko IDX z obstoječimi informacijami in jo posodobi z dodajanjem novih vnosov in označevanjem spremenjenih ali
poteklih vnosov kot neveljavnih. Če opravite veliko sprememb in večkrat namesto ustvarjanja kazala uporabite to možnost, se lahko čas
iskanja podaljša.

Znova zgradi Ustvari novo kazalo ter prepiše obstoječo mapo kazala in njeno vsebino (datoteke IDX).

Počisti Izbriše vsebino kazala (datoteke IDX) brez brisanja datoteke kazala (PDX).

Nastavitve kataloga (Acrobat Pro)
Nastavite lahko nastavitve za pripravo kazala, ki veljajo za vsa pozneje zgrajena kazala. Nekatere od teh možnosti lahko preglasite za posamezno
kazalo, tako da med postopkom pripravljanja kazala izberete nove možnosti.

V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Katalog. Veliko teh možnosti je enakih možnostim, opisanih v postopku gradnje kazala.

Možnost Vsili združljivost ISO 9660 na mapah je uporabna, kadar med pripravljanjem dokumentov na ustvarjanje kazala ne želite spremeniti
dolgih imen datotek PDF v imena MS-DOS. Kljub temu morate načine poimenovanja datotek MS-DOS uporabiti za imena map (8 znakov ali
manj), pa čeprav to ni potrebno za imena datotek.

Načrtovane posodobitve kazala (Acrobat Pro)
Uporabite funkcijo Kataloga in paketne datoteke kataloga PDX (.bpdx) in določite, kdaj in kako pogosto naj se kazalo samodejno zgradi, obnovi,
posodobi in očisti. Datoteka BPDX je datoteka z besedilom, ki vsebuje seznam od platform odvisnih poti in zastavic datoteke kazala za katalog. S
programom za načrtovanje, kot je Windows Scheduler, prikažete datoteko BPDX v programu Acrobat. Acrobat nato poustvari kazalo v skladu z
zastavico v datoteki BPDX.

Za več informacij o načrtovanju posodobitve kazala poiščite datoteko BPDX na spletni strani www.adobe.com/support.
Opomba: Če želite uporabiti datoteke BPDX, v pogovornem oknu Nastavitve pod Katalogom izberite Omogoči izvajanjev paketnih datotek
kataloga (.bdpx).

Premikanje zbirk in njihovih kazal (Acrobat Pro)
Na lokalnem trdem disku lahko razvijete in preizkusite zbirko dokumentov s kazali in nato dokončano zbirko dokumentov premaknete v omrežni
strežnik ali na disk. Opredelitev kazala vsebuje relativne poti med datoteko z opredelitvijo kazala (PDX) in mapami z indeksiranimi dokumenti. Če
te relativne poti niso spremenjene, vam po premikanju zbirke dokumentov s kazali ni treba znova zgraditi kazala. Če so datoteka PDX in mape z
indeksiranimi dokumenti v isti mapi, lahko relativno pot vzdržujete že s preprostim premikanjem te mape.

Če se relativna pot spremeni, morate po premikanju zbirke dokumentov s kazali ustvariti kazalo. Kljub temu pa lahko še vedno uporabite izvirno
datoteko PDX. Da bi lahko uporabljali izvirno datoteko PDX, morate najprej premakniti indeksirane dokumente. Nato kopirajte datoteko PDX v
mapo, kjer želite ustvariti nova kazala in po potrebi urediti seznama vključenih in izključenih map in podmap.

Če je kazalo na disku ali v strežniku, ločenem od vseh delov zbirke, na katero se nanaša, boste s premikanjem zbirke ali kazala kazalo zlomili. Če
nameravate zbirko podatkov premakniti na drugo omrežno mesto ali na CD, ustvarite in zgradite kazalo na istem mestu kot zbirko.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://help.adobe.com//sl_SI/legalnotices/index.html
http://helpx.adobe.com/go/gffooter_online_privacy_policy_si
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Pregled funkcij za iskanje in zamenjavo
Dostop do funkcij iskanja
Iskanje in zamenjava besedila v PDF-jih
Pregledovanje in shranjevanje rezultatov iskanja v PDF-ju
Napredne možnosti iskanja
Iskanje datotek kazal katalogiziranih dokumentov PDF
Nastavitve funkcij iskanja

V programu Adobe® Acrobat® XI imate veliko nadzora nad iskanjem in veliko možnosti za učinkovito iskanje. Iskanje je lahko široko ali natančno,
iščete pa lahko po različnih vrstah podatkov in v več dokumentih Adobe PDF.

Če delate z velikim številom povezanih dokumentov PDF, jih lahko v programu Acrobat Pro opredelite kot katalog, ki za dokumente PDF ustvari
kazalo. Iskanje po kazalu datotek PDF, namesto po samih datotekah PDF, znatno pospeši iskanje. Oglejte si razdelek Ustvarjanje kazal
dokumentov PDF.

Pregled funkcij za iskanje in zamenjavo
Z zagonom iskanja lahko v dokumentih PDF najdete značilne elemente. Zaženete lahko preprosto iskanje, pri čemer iščete iskani izraz v eni
datoteki, ali pa zahtevnejše iskanje, pri čemer lahko iščete različne vrste podatkov v enem ali več dokumentih PDF. Besedilo lahko zamenjujete
selektivno.

Iskanje lahko zaženete v oknu Iskanje ali v orodni vrstici Najdi. V obeh primerih Acrobat poišče telo besedila, plasti, polja obrazcev in digitalne
podpise dokumenta PDF. V iskanje lahko vključite tudi zaznamke in komentarje. Možnost Zamenjaj z je samo v orodni vrstici Najdi.

Orodna vrstica Najdi z možnostma Najdi in Zamenjaj

Okno Iskanje ponuja več možnosti in več vrst iskanja od orodne vrstice Najdi. Kadar uporabite okno Iskanje, program preišče tudi podatke
predmeta in metapodatke slike XIF. Pri iskanju v več dokumentih PDF Acrobat pregleda tudi lastnosti dokumenta in metapodatke XMP, med
iskanjem kazala dokumenta PDF pa preišče indeksirane oznake strukture. Če so datotekam PDF, po katerih iščete, priloženi drugi dokumenti
PDF, lahko te priloge vključite v iskanje.

Opomba: Dokumenti PDF imajo lahko več plasti. Če je v rezultat iskanja vključen primerek v skriti plasti, se, kadar izberete ta primerek, prikaže
opozorilo, ki vas vpraša, ali želite, da ta plast postane vidna.

Dostop do funkcij iskanja
Mesto, kjer zaženete iskanje, je odvisno od vrste iskanja, ki ga želite zagnati. Za hitro iskanje po trenutnem PDF-ju in zamenjavo besedila
uporabljajte orodno vrstico Najdi. Okno Iskanje uporabite za iskanje besed ali lastnosti dokumenta v več dokumentih PDF, uporabite napredne
funkcije iskanja in iskanje po kazalu PDF.

Prikaz orodne vrstice Najdi
 Odprete jo tako, da izberete Urejanje > Najdi (Ctrl/Command + F).
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Najdi
A. Polje za iskanje B. Najdi prejšnje C. Najdi naslednje D. Zamenjaj z se razširi, da vam je na voljo polje za besedilo

Odpiranje okna Iskanje
 Naredite nekaj od tega:

Izberite Urejanje > Napredno iskanje (Shift+Ctrl/Command+ F).

V orodni vrstici Najdi kliknite puščico  in izberite Odpri celotno iskanje Acrobat.

Iskanje se prikaže kot ločeno okno, ki ga lahko premikate, mu spremenite velikost, ga minimizirate in ga delno ali v celoti razporedite za oknom
dokumenta PDF.

Urejanje okna dokumentov PDF in okna Iskanje

 V oknu Iskanje kliknite Uredi okna .
Acrobat spremeni velikost in uredi obe okni eno ob drugo tako, da skupaj zapolnita skoraj ves zaslon.
Opomba: Ko drugič kliknete gumb Uredi okna, se spremeni velikost okna dokumenta, okno Iskanje pa ostane nespremenjeno. Če želite okno
Iskanje povečati ali pomanjšati, povlecite kot ali rob, kakor bi storili pri spreminjanju velikosti katerega koli okna v svojem operacijskem sistemu.

Iskanje in zamenjava besedila v PDF-jih

Iskanje in zamenjava besedila v PDF-ju
Orodna vrstica Najdi išče po trenutno odprtem dokumentu PDF. Iskan izraz lahko selektivno zamenjate z nadomestnim besedilom. Naenkrat
zamenjate en primerek besedila. Globalne spremembe po celotnem PDF-ju ali po več PDF-jih ni mogoče narediti.

1. Izberite Urejanje > Najdi (Ctrl/Command+F).
2. Besedilo, ki ga želite poiskati, vtipkajte v polje z besedilom v orodni vrstici Najdi.
3. Besedilo zamenjate tako, da kliknete Zamenjaj z, da razširite orodno vrstico, nato pa v polje za besedilo Zamenjaj z vnesete nadomestno

besedilo.
4. (Izbirno) Kliknite puščico  poleg polja z besedilom in izberite eno ali več naslednjih možnosti:

Samo cele besede Poišče samo pojavitve celih besed, ki jih vtipkate v polje z besedilom. Če, na primer iščete besedo lepiti, besedi lepi in
nalepiti ne bosta najdeni.

Razlikovanje velikih in malih črk Najde samo primerke besed, ki se ujemajo z velikimi/malimi črkami, ki ste jih uporabili. Na primer, če
iščete besedo Splet, besedi splet in SPLET ne bosta najdeni.

Vključi zaznamke Išče tudi po besedilu na plošči Zaznamki.

Vključi komentarje Išče tudi po besedilu vseh komentarjev.

5. Kliknite Naprej.

Acrobat skoči na prvi primer iskanega izraza, ki je nato prikazan označeno.

6. Kliknite Zamenjaj, če želite zamenjati označeno besedilo, ali Naprej, če se želite premakniti na naslednji primerek iskanega izraza. Če se
želite premakniti na prejšnji primerek iskanega izraza, uporabite možnost Nazaj.

Iskanje besedila v več dokumentih PDF
Okno Iskanje omogoča iskanje iskanih izrazov v več dokumentih PDF. Iščete lahko na primer po vseh datotekah PDF na posameznem mestu ali
vseh datotekah v odprtem portfelju PDF. Možnost Zamenjaj z v oknu Iskanje ni na voljo.

Opomba: Če so dokumenti šifrirani (če so varnostno zaščiteni), v njih ne morete iskati z iskanjem po več dokumentih. Najprej odprite te
dokumente in preiščite vsakega posebej. Vendar so dokumenti, šifrirani kot Adobe Digital Editions, izjema, in v njih pri iskanju po več dokumentih
lahko iščete.

1. Odprite Acrobat na namizju (ne v spletnem brskalniku).
2. Storite naslednje.

V orodno vrstico Najdi vtipkajte besedilo, ki ga želite poiskati, in nato v pojavnem meniju izberite Odpri celotno Acrobatovo iskanje.

V okno Iskanje vtipkajte besedilo, ki ga želite poiskati.

3. V oknu Iskanje izberite Vsi dokumenti PDF v. V pojavnem meniju neposredno pod to možnostjo izberite Poišči mesto.
4. V svojem računalniku ali v omrežju izberite mesto in kliknite V redu.
5. Če želite navesti dodatne kriterije iskanja, kliknite Prikaži dodatne možnosti in določite te možnosti.
6. Kliknite Išči.

Med iskanjem lahko kliknete rezultat ali se z bližnjicami na tipkovnici premikate po rezultatih, ne da bi pri tem prekinili iskanje. S klikom na
gumb Zaustavi pod kazalnikom poteka iskanja prekličete nadaljnje iskanje in omejite rezultate na primere, ki so bili najdeni do tedaj. S
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tem ne zaprete okna Iskanje ali izbrišete seznama Rezultati. Če želite videti več rezultatov, zaženite novo iskanje.

Pregledovanje in shranjevanje rezultatov iskanja v PDF-ju

Predogled rezultatov iskanja
Ko zaženete iskanje iz okna Iskanje, so rezultati prikazani v vrstnem redu strani, ugnezdeni pod imeni vsakega preiskanega dokumenta posebej.
Vsak prikazani element vključuje nekaj sobesedila (če to obstaja) in ikono, ki označuje vrsto primerka.

Skok na določen primer v rezultatih iskanja (samo posamezni dokumenti PDF)
1. Po potrebi razširite rezultate iskanja. Nato izberite primer v rezultatih, da si ga ogledate v dokumentu PDF.
2. Za ogled drugih primerkov jih kliknite v rezultatih.

Razvrščanje primerov v rezultatih iskanja
 Izberite možnost v meniju Razvrsti po na dnu okna Iskanje. Rezultate lahko razvrstite po pomembnosti, datumu spreminjanja, imenu datoteke ali

mestu.

Z rezultati iskanja prikazane ikone
Ikona poleg primera rezultata iskanja označuje območje iskanja, v katerem se je primer pojavil. Izbira ikone ima naslednji učinek:

Ikona Dokument Aktivira dokument v oknu dokumenta. Razširite seznam za prikaz posameznih rezultatov iskanja v tem dokumentu.
Ikona (Splošni) rezultati iskanja V dokumentih PDF skoči na ta primer iskanega izraza, običajno v besedilu dokumenta PDF. Primer iskanega
izraza je označen v dokumentu.
Ikona za rezultate iskanja v datotekah, ki niso v obliki PD, ali iskanja po metapodatkih [ ] Odpre datoteko, ki ni PDF; če je odpiranje te
vrste datoteke omejeno, prikaže pogovorno okno s sporočilom.
Ikona Zaznamek Odpre ploščo Zaznamki in označi pojavitve iskanih izrazov.
Ikona Komentarji Odpre ploščo Komentarji in označi primere iskanih izrazov.
Ikona Plast Lahko se prikaže sporočilo, ki označuje, da je plast skrita, in ki vpraša, ali želite, da postane vidna.
Ikona Priloga Odpre datoteko, ki je priložena nadrejenemu dokumentu PDF, v katerem iščete, in prikaže označene primere iskanih izrazov.

Shranjevanje rezultatov iskanja
Rezultate iskanja lahko shranite kot datoteko PDF ali CSV. Oglejte si video Shranjevanje rezultatov iskanja v Acrobatu.

 Kliknite  in izberite Rezultate iskanja shrani v PDF ali Rezultate iskanja shrani v CSV.

Napredne možnosti iskanja
Po privzeti nastavitvi okno Iskanje prikazuje osnovne možnosti iskanja. Če želite prikazati dodatne možnosti iskanja, kliknite Pokaži več možnosti.
Če želite obnoviti osnovne možnosti, kliknite Pokaži manj možnosti na dnu okna.

Izberete lahko možnost Vedno pokaži dodatne možnosti v naprednem iskanju. V pogovornem oknu Nastavitve pod možnostjo Kategorije
izberite Iskanje.

Išči v Omeji iskanje na trenutni dokument PDF, celoten odprt portfelj PDF (če je to mogoče), kazalo ali mesto v računalniku. Če izberete iskanje
po kazalu, mestu ali portfelju PDF, se pod možnostjo Uporabi te dodatne kriterije pojavijo dodatne možnosti.
Katero besedo ali besedno zvezo želite poiskati Vnesite besedilo ali besedno zvezo, ki jo želite poiskati.
Vsebina rezultatov Omeji rezultate iskanja na izbrane možnosti:

Natančno ujemanje besede ali besedne zveze Išče celoten niz znakov, vključno s presledki, v enakem vrstnem redu, v katerem so
prikazani v oknu z besedilom.
Ujemanje katere koli besede  Išče vse primere vsaj ene od natipkanih besed. Če na primer iščete vsak od , rezultati vključujejo vse
pojavitve, v katerih se pojavlja ena ali obe besedi: vsak, od, vsak od ali od vsak.
Ujemanje vseh besed  Išče vse primere, ki vsebujejo iskane besede, vendar ne nujno v vrstnem redu, v katerem ste jih vtipkali. Ta
funkcija je na voljo le pri iskanju v več dokumentih PDF ali datotekah z opredelitvijo kazala.
Poizvedba z operatorji logične vrednosti Uporabi operatorje logične vrednosti, ki jih vtipkate ob iskanih besedah v polje Katero besedo
ali besedno zvezo želite poiskati. Na voljo samo za iskanje v več datotekah PDF ali kazalih PDF.
Opomba: Iskanja z nadomestnimi znaki, zvezdico (*) ali vprašajem (?) ne morete zagnati pri iskanju po kazalih PDF.

Uporabi te dodatne kriterije (možnosti besedila) Vključuje osnovne možnosti iskanja in štiri dodatne možnosti:

Bližina Išče dve ali več besed, ki nista narazen več kot določeno število besed, nastavljeno v oknu Nastavitve iskanja. Na voljo samo za
iskanje v več dokumentih ali datotekah z opredelitvijo kazala, ali kadar je izbrana možnost Ujemanje vseh besed.
Iskanje po korenu Išče besede, ki vsebujejo del (koren) navedene iskane besede. Iskanje besede odprtina na primer najde primere
besed odpreti, odprti, odpre, in odprto. To možnost lahko uporabite pri samostojnih besedah in besednih zvezah, kadar iščete v trenutnem
dokumentu PDF, mapi ali kazalu, ustvarjenem s programom Acrobat 6.0 ali novejšo različico. Nadomestni znaki (*, ?) v iskanju po korenu
niso dovoljeni. Iskanje po korenu ni na voljo, kadar sta izbrani možnosti Samo cele besede ali Razlikovanje velikih in malih črk.

http://www.adobe.com/go/lrvid_004_acrx_en
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Vključi zaznamke Išče besedilo v vseh zaznamkih, ki so prikazani v plošči Zaznamki.
Vključi komentarje  Išče besedilo v vseh komentarjih, dodanih dokumentu PDF, ki so prikazani na plošči Komentarji.
Vključi priloge Išče v datotekah, ki so priložene trenutnemu dokumentu PDF ali drugim priloženim dokumentom PDF (do dve ravni
globoko).

Uporabi te dodatne kriterije (lastnosti dokumenta) Na voljo samo za iskanje v več datotekah PDF ali kazalih PDF. Pri iskanju lahko izberete in
uporabite več kombinacij lastnosti, določil in vrednosti. Nastavitev ne vpliva na datoteke portfelja PDF, ki niso PDF.
Opomba: Preiščete lahko samo lastnosti dokumenta tako, da možnosti lastnosti dokumenta uporabite skupaj z iskanjem določenega besedila.

Potrditveno polje  Pri iskanju uporabi kriterije, nastavljene v treh povezanih možnostih. (Potrditveno polje se izbere samodejno, ko
vnesete podatke v katero koli možnost za ta niz. Ko vnesete možnosti, preklic izbora potrditvenega polja ne izbriše vnosov; program jih le
ne upošteva pri iskanju.)
Prvi meni (lastnost) Označuje značilnost dokumenta, ki jo želite poiskati. Možnosti, ki so na voljo, so Datum ustvarjanja, Datum
spreminjanja, Avtor, Naslov, Zadeva, Ime datoteke, Ključne besede, Zaznamki, Komentarji, Slike JPEG, Metapodatki XMP in Podatki
predmeta.
Drugi meni (določilo)  Označuje raven ujemanja. Če je izbira v prvem meniju datum, so v drugem meniju na voljo možnosti Natančen,
Pred, Po, Ni. Sicer sta možnosti, ki sta na voljo, Vsebuje in Ne vsebuje.
Tretje polje (vrednost ali besedilo) Označuje podatke, ki se morajo ujemati, vi pa jih vtipkate. Če je izbira v prvem meniju datum, lahko
s klikom na puščico odprete koledar, po katerem se lahko premikate ter poiščete in izberete želeni datum.

Operatorji logične vrednosti
Pogosto uporabljeni operatorji logične vrednosti vključujejo:
IN Uporabite ga med dvema besedama, če želite poiskati dokumente, ki vsebujejo oba izraza v katerem koli vrstnem redu. Vtipkajte na primer
pariz IN francija, če želite poiskati dokumente, ki vsebujejo besedi pariz in francija. Iskanje z operatorjem IN in brez drugih operatorjev logične
vrednosti najde iste rezultate, kot če izberete možnost Ujemanje vseh besed.
NE Uporabite ga pred iskanim izrazom, če želite izključiti vse dokumente, ki vsebujejo ta izraz. Vtipkajte na primer NE gorenjska, če želite poiskati
vse dokumente, ki ne vsebujejo besede gorenjska. Ali vtipkajte pariz NE gorenjska, če želite poiskati vse dokumente, ki vsebujejo besedo pariz ne
pa tudi besede gorenjska.
ALI Uporabite ga za iskanje vseh primerov katerega koli iskanega izraza. Vtipkajte na primer epošta ALI e-pošta, če želite poiskati vse primere
obeh zapisov. Iskanje z operatorjem ALI in brez drugih operatorjev logične vrednosti najde iste rezultate kot možnost Ujemanje katere koli
besede.
^ (izključujoči ALI) Uporabite ga za iskanje vseh primerov, ki vsebujejo kateri koli, vendar ne obeh iskanih izrazov. Vtipkajte na primer mačka ^
pes, če želite poiskati vse primere besede mačka ali pes, vendar ne obeh besed, mačka in pes.
( ) Vrstni red vrednotenja izrazov določite z oklepaji. Vtipkajte na primer beli IN (kit ALI ahab), če želite poiskati vse dokumente, ki vsebujejo bodisi
besedo beli in kit ali beli in ahab. (Procesor poizvedbe izvede poizvedbo ALI po besedah kit in ahab, nato pa izvede poizvedbo IN po teh rezultatih
in besedi beli.
Če želite izvedeti več o poizvedbah logične vrednosti, sintaksi in drugih operatorjih logične vrednosti, ki jih lahko uporabite pri iskanju, poiščite
katero koli standardno besedilo, spletno mesto ali drug vir s podatki o operatorjih logičnih vrednosti.

Iskanje datotek kazal katalogiziranih dokumentov PDF
Kazalo celotnega besedila se ustvari, kadar s programom Acrobat določite katalog dokumentov PDF. Iščete lahko po kazalu in se tako izognete
iskanju po celotnem besedilu posameznega dokumenta PDF v katalogu. Iskanje po kazalu ustvari seznam rezultatov s povezavami do primerov
indeksiranih dokumentov.

Opomba: Če želite iskati po kazalu PDF, morate Acrobat odpreti kot samostojen program, ne pa v spletnem brskalniku.
V operacijskem sistemu Mac OS nekatera kazala, ustvarjena s starejšo različico programa Acrobat, niso združljiva s funkcijo Išči programa
Acrobat. Če ste pred kratkim izvedli posodobitev, pred uporabo programa Acrobat X za iskanje posodobite kazalo.

1. Izberite Urejanje > Napredno iskanje.
2. Vnesite besedilo za iskanje, nato pa na dnu okna za iskanje kliknite Pokaži več možnosti.
3. Za možnost Išči v izberite Izberi kazalo.
4. Na seznamu izberite kazalo ali kliknite Dodaj za dodajanje kazala. Po potrebi ponovite.

Opomba: Če želite prebrati datotečne podatke za izbrano kazalo, kliknite Informacije. Če želite iz iskanja odstraniti kazalo, ga izberite in
kliknite Odstrani.

5. Kliknite V redu, če želite zapreti pogovorno okno Izbira kazala, nato pa v meniju Išči v izberite Trenutno izbrana kazala.
6. Nadaljujte z iskanjem kot običajno.

Opomba: Če pri iskanju po kazalih izberete možnost Ujemanje samo celih besed, se bo iskanje znatno skrajšalo. Oglejte si razdelek
Ustvarjanje kazal dokumentov PDF

Nastavitve funkcij iskanja
V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorijami izberite Išči.

Prezri širino azijskih znakov Poišče primere znakov azijskega jezika polovične in polne širine v iskanem besedilu.



 

Prezri diakritične znake in poudarke Poišče iskane izraze s poljubnimi variacijami znakov abecede. Če na primer vnesete besedo človek, išče
po besedah clovek in tudi človek. Tudi vnos besede človek najde obe različici. Če ta možnost ni izbrana, z vnosom besede clovek ne boste našli
besede človek in obrnjeno.
Vedno pokaži dodatne možnosti v naprednem iskanju V oknu za iskanje omogoči prikaže poleg osnovnih možnosti tudi napredne.
Prikaži naslov dokumenta v rezultatih iskanja Prikaže naslove dokumentov v rezultatih iskanja. Če dokument nima naslova, je prikazano ime
datoteke. Če ta možnost ni izbrana, so v rezultatih iskanja prikazana imena datotek.
Največje število vrnjenih dokumentov v rezultatih: Omeji rezultate iskanja v oknu Išči po dokumentih PDF na določeno število dokumentov.
Privzeta vrednost je 500, vnesete pa lahko vrednost med 1 in 10.000.
Razpon besed za bližnja iskanja: Omeji rezultate iskanja na tiste, v katerih število besed med iskanimi izrazi ni večje od števila, ki ste ga določili.
Veljaven je razpon med 1 in 10.000.
Omogoči hitro iskanje Ustvari predpomnilnik informacij iz poljubnega dokumenta PDF, po katerem iščete. Predpomnilnik skrajša čas naslednjih
iskanj po tem dokumentu PDF.
Največja velikost predpomnilnika: Omeji začasni predpomnilnik rezultatov iskanja za možnost Hitro iskanje na navedeno velikost v MB (med 5
in 100,000). Privzeta nastavitev je 100.
Počisti vsebino predpomnilnika Izbriše rezultate iskanja iz začasnega predpomnilnika možnosti Hitro iskanje.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Večpredstavnost in 3D-modeli

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.



Predvajanje videa, zvoka in različnih oblik večpredstavnosti v PDF-jih
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Večpredstavnostno predvajanje v dokumentih PDF
Podprte video, zvočne in interaktivne oblike
Nastavitve večpredstavnosti (podedovano)
Nastavitve zaupanja večpredstavnostnim vsebinam (podedovano)

Večpredstavnostno predvajanje v dokumentih PDF
Z ročnim orodjem ali orodjem za izbiro kliknite področje predvajanja video ali zvočne datoteke. Ko je kazalec nad področjem predvajanja, se

spremeni v ikono načina predvajanja .

Podprte video, zvočne in interaktivne oblike
V PDF-jih, ustvarjenih s programom Adobe Acrobat®ali Adobe Reader® X, lahko predvajate te vrste večpredstavnosti:

Interaktivno večpredstavnost Vključno z datotekami SWF..
Video Vključno z videodatotekami MOV, M4V, 3GP in 3G2 s stiskanjem H.264. Predvajati je mogoče tudi datoteke FLV, F4V, MP3 in MP4. Za
predvajanje datotek s stiskanjem H.264 morate imeti v računalniku nameščene kodeke H.264.
Zvok Vključno z zvočnimi datotekami, na primer MP3 in MP4
Te datoteke lahko predvajate na strani ali jih vključite s povezavo, zaznamkom, poljem obrazca ali dejanjem strani. Vsaka večpredstavnostna
datoteka vsebuje področje predvajanja, iz katerega je mogoče aktivirati medij. Področje predvajanja se na strani dokumenta PDF običajno prikaže
v obliki slike ali pravokotnika, lahko pa je tudi nevidno.

V Acrobatu in Readerju lahko predvajate tudi starejše večpredstavnostne datoteke, ki so bile ustvarjene s starejšimi različicami Acrobata, med
drugim datoteke QuickTime, MPEG, ASF, RAM in Windows® Media. V programih Acrobat in Reader X starejših večpredstavnostnih datotek ne
morete ustvarjati.

Da vam pomaga pri zaščiti računalnika pred virusi, vas Acrobat vpraša, če želite predvajati večpredstavnostne datoteke iz nepreverjenih virov.
To privzeto vedenje lahko spremenite v nastavitvah zaupanja večpredstavnostnim vsebinam.

 Z ročnim orodjem ali orodjem za izbiro kliknite področje predvajanja video ali zvočne datoteke. Ko je kazalec nad področjem predvajanja, se

spremeni v ikono načina predvajanja .

Nastavitve večpredstavnosti (podedovano)
Nastavljanje predstavnostnih nastavitev zahtevata dve vrsti datotek PDF:

Datoteke PDF, izdelane v programu Acrobat 8 in starejših.

Datoteke PDF z večpredstavnostno vsebino, ki za predvajanje potrebuje priključni ali zunanji predvajalnik in ne vgrajen predstavnostni
predvajalnik.

Za te datoteke boste morali določiti dodatni predstavnostni predvajalnik, s katerim boste zagnali predstavnost.

Odprite pogovorno okno Nastavitve in nato na levi strani pogovornega okna izberite Večpredstavnost (podedovano).

Možnosti predvajalnika Izberite obliko zapisa, v kateri želite zagnati podedovano predstavnostno vsebino: QuickTime, Flash, Windows Media ali
vgrajeni predvajalnik Windows.
Možnosti dostopnosti Določite, ali želite, da se ob predvajanju večpredstavnostnih datotek prikažejo posebne funkcije, na primer podnapisi in
sinhroniziran zvok (če so na voljo). Določite prednostni jezik za medij, če je na voljo več jezikov.

Nastavitve zaupanja večpredstavnostnim vsebinam (podedovano)
Programa Acrobat in Reader večino večpredstavnostnih datotek, kot so zvočne ali video datoteke, predvajata s predstavnostnim predvajalnikom.
(Informacije o podprtih vrstah datotek najdete v poglavju Podprte video, zvočne in interaktivne oblike.) "Zapuščinska" večpredstavnostna vsebina je
tista, ki za predvajanje potrebuje dodatne vire, kot so zunanji predvajalnik ali priključek. Uporabo zunanjih predvajalnikov ali priključkov lahko
upravljate v nastavitvah zaupanja večpredstavnostnim vsebinam (podedovano).

Zaupanje predstavnosti (podedovano)
(Acrobat in Reader 10.1.1 ali starejša različica) V nastavitvah zaupanja večpredstavnostnim vsebinam lahko določite, ali naj se predstavnostne



 

datoteke, vdelane v dokumente PDF, ki so zaupanja vredni, predvajajo ali ne. Zaupanja vreden dokument je dokument, ki ste ga odobrili sami ali
avtor, ki mu zaupate. Če dovoljenja nastavite tako, da je omogočeno samo predvajanje predstavnostnih vsebin v zaupanja vrednih dokumentih,
lahko preprečite, da bi programi, makri in virusi poškodovali računalnik.

Seznam zaupanja vrednih dokumentov in avtorjev je shranjen notranje ter si ga ni mogoče ogledati. Če na seznam dodate potrjen dokument, sta
na seznam zaupanja vrednih dokumentov dodana dokument in avtorjevo potrdilo. Zaupanja vredni postanejo vsi dokumenti, ki jih je potrdil ta
avtor. (Zaupanja vredni dokumenti vključujejo tudi datoteke PDF, ki so jih ustvarili avtorji z vašega seznama zaupanja vrednih identitet.)

V pogovornem oknu Nastavitve izberite Zaupanje večpredstavnosti (podedovano) pod Kategorije.

(Acrobat in Reader 10.1.1 ali starejše različice) Prikaži dovoljenja za Izberite nastavljanje dovoljenj za zaupanja vredne dokumente in druge
dokumente (ki niso zaupanja vredni).
Dovoli večpredstavnostne operacije Izberite to možnost, če želite dovoliti predvajanje predstavnostnih posnetkov. Ko možnost izberete, lahko za
vsak predvajalnik spremenite nastavitve dovoljenj in omogočite možnosti, ki določajo videz predstavnostnih vsebin med predvajanjem.
Spremenite dovoljenje za izbrani predvajalnik na Na seznamu izberite predvajalnik in v meniju izberite eno od teh možnosti:

Vedno Dovoli uporabo predvajalnika brez spraševanja za dovoljenje.
Nikoli Prepreči uporabo predvajalnika.
Vprašaj Vpraša uporabnika, ali dovoli uporabo predvajalnika. Če izberete to možnost in predvajalniku dovolite predvajanje vsebin v
določenem dokumentu, ta postane zaupanja vreden.

Dovoli možnosti za predvajanje S tremi možnostmi za predvajanje lahko nadzorujete način prikaza videa.

Dovoli predvajanje v plavajočem oknu brez naslovnih vrstic Izberite to možnost, če želite zagnati video brez naslovne vrstice. Če
izberete to možnost, se ne prikažejo gumbi za naslove in zapiranje.
Dovoli dokumentu nastavitev naslovnega besedila v plavajočem oknu predvajanja  Izberite to možnost, če želite prikazati naslovno
vrstico med predvajanjem videa v plavajočem oknu. Če želite urediti besedilo v naslovni vrstici, dvokliknite video z orodjem za izbiro
predmeta (Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta). Izberite Uredi upodabljanje in nato na zavihku Mesto predvajanja izberite
Pokaži naslovno vrstico. Besedilo naslovne vrstice dodajte v besedilno polje Naslov.
Dovoli predvajanje v celozaslonskem oknu  Pri predvajanju ta možnost samodejno predvaja video v celozaslonskem načinu.
Celozaslonski prikaz je lahko sporen pri varnostnih nastavitvah končnih uporabnikov.

(Acrobat in Reader 10.1.1 ali starejše različice) Počisti seznam zaupanja vrednih dokumentov Izbriše trenutni seznam zaupanja vrednih
dokumentov in avtorjev. To možnost uporabite, če želite preprečiti predvajanje večpredstavnostnih vsebin v dokumentih, ki so bili prej zaupanja
vredni ali so jih ustvarili zaupanja vredni avtorji. Ta možnost je na voljo samo, ko je odprta datoteka PDF, ki vsebuje večpredstavnostne vsebine.
Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

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


Dodajanje 3D-modelov v PDF-je (Acrobat Pro)
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Dodajanje 3D-modelov strani dokumenta PDF
3D-lastnosti (Acrobat Pro)
Zagon JavaScripta

Dodajanje 3D-modelov strani dokumenta PDF
S 3D-orodjem lahko na stran dokumenta PDF postavite 3D-datoteko (v 3. izdaji oblike zapisa U3D ali obliki PRC). Acrobat Pro lahko ustvari 3D-
datoteke PDF, toda samo iz datotek U3D ECMA 1.

Ko postavite 3D-datoteko, lahko prilagodite področje ali platno, na katerem se prikaže 3D-model, uredite lastnosti predstavitve za 3D-orodno
vrstico in vsebino ter ustvarite dodatne poglede.

Dodajanje 3D-modela na stran
1. Izberite Orodja > Interaktivni predmeti > Dodaj 3D.
2. Povlecite pravokotnik na strani in določite področje platna za 3D-datoteko.
3. V pogovornem oknu Vstavi 3D kliknite Prebrskaj, da izberete 3D-datoteko, in nato kliknite Odpri.

Opomba: V pogovornem oknu Vstavi 3D izberite možnost za prikaz naprednih možnosti, da nastavite začetne 3D-lastnosti za datoteko.

Premikanje, brisanje ali spreminjanje velikosti 3D-platna
1. Izberite Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta .

Opomba: Bodite pozorni, da ne zamenjate Orodja za izbiro predmeta z osnovnim Orodjem za izbiro. Za nastavljanje 3D-platna uporabite
orodje Izberi predmet.

2. Izberite 3D-platno in opravite potrebne spremembe:

Če želite premakniti platno, ga povlecite na novo mesto na strani.

Če želite izbrisati platno (in 3D-model), ga izberite in pritisnite Izbriši.

Če želite spremeniti velikost platna, povlecite kote okvira. 3D-vsebina ostane v razmerju s prilagojenim okvirom.

3D-lastnosti (Acrobat Pro)
Oglejte si 3D-lastnosti z orodjem za izbiro predmeta (Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta) tako, da dvokliknete v aktiviranem modelu.

Zavihek 3D
Možnosti zavihka 3D določajo predstavitev 3D-modela. Za razliko od nastavitev drugih zavihkov 3D-nastavitve ne vplivajo na samo uvoženo
datoteko.

Možnosti na zavihku 3D so enake kot na orodni vrstici 3D, razen naslednjih:

Slog animacije Za modele, ustvarjene z animacijo, ta nastavitev določa izvajanje animacije v programu Acrobat.
Dodaj privzete poglede Omogoča uporabo različnih pogledov na model. Ortografska projekcija (orto) učinkovito odstrani eno od dimenzij, ohrani
razmerje velikosti med predmeti, 3D-model pa dobi manj realistični videz. Ortografska projekcija je uporabna predvsem za ogled določenih
diagramov, na primer matematičnih funkcij, narisanih na grafikonu. Projekcija iz perspektive nudi bolj realističen prizor, v katerem so oddaljeni
predmeti manjši kot predmeti enake velikosti v ospredju.
Prikaži orodno vrstico Prikaže 3D-orodno vrstico skupaj s sliko. Če ta možnost ni izbrana, lahko z desno miškino tipko kliknete 3D-sliko, da si
ogledate 3D-orodno vrstico.
Odprto drevo modela V podoknu Drevo modela prikaže drevo modela. Drevo modela ima tri podokna. Vsako prikazuje določeno vrsto informacij
ali kontrolnikov.
Skript Določi datoteko JavaScript, ki se zažene, če je 3D-model omogočen. Kliknite Prebrskaj, da v PDF dodate datoteko JavaScript.

Nastavitve zagona
Kdaj omogoči Določi, kdaj je 3D-model vključen. Ko je 3D-model omogočen, lahko z njim sodelujete, na primer s 3D-navigacijskimi orodji.
Kdaj onemogoči Določi način deaktiviranja 3D-modela. Ko je 3D-model onemogočen, se slika ali plakat 2D-predogleda prikažeta na platnu.
Slog predvajanja Omogoča prikaz 3D-modela v plavajočem oknu izven strani. Če izberete Predvajaj vsebino v plavajočem oknu, lahko izberete
velikost okna (v slikovnih pikah) v menijih Višina in Širina.



 

Na vrh

Širina roba To možnost izberite za ustvarjanje roba okoli 3D-predmeta.
Prozorno ozadje Odstrani vse barve ozadja.
Slika plakata Če želite nadomestiti privzeti pogled 3D-modela, ko ni vključen, izberite možnost za sliko posterja. Kliknite Prebrskaj, da najdete
želeno sliko.

Viri
Z zavihkom Viri lahko 3D-modelu dodate datoteke za animacijo, učinke in teksture, ki so razvite v programu Flash®. Če želite vezati vir programa
Flash, ga izberite na seznamu virov in nato izberite trak za vezavo (Ospredje, Ozadje ali Material). Če želite vezati material, vnesite ime materiala
za del ali dele, kjer želite prikazati material.

Dodaj To uporabite za dodajanje datotek SWF za animacije in ozadja 3D-modela.
Dodaj mapo Izberite mapo datotek virov za 3D-predmet.
Odstrani Na seznamu izberite datoteko in kliknite Odstrani, da jo izbrišete iz datoteke.
Ime Prikaže ime datoteke, ki je izbrana na seznamu. Vir lahko tudi preimenujete, kar je uporabno pri skriptnem izvajanju. Ime lahko na primer
zamenjate z imenom, uporabljenim v skriptu.
Vezava Ko dodajate datoteke, izdelane v programu Flash, kot vir za 3D-model, je vezava tista, ki določa sodelovanje teh datotek. Določite lahko
na primer en vir, ki se izvaja v ozadju, in drugi, ki se izvaja v ospredju. Ko dodate datoteke na seznam datotek, izberite eno in nato v odseku
Vezava izberite eno od možnosti Ozadje, Ospredje ali Material.
Material 3D-razvijalci lahko uporabijo polje Material, s katerim lahko določijo material, ki naj se uporabi v modelu. Ime materiala je lahko povezano
z virom tako, da v odseku Vezava izberete možnost Material.
Spremenljivke Flash Razvijalci v programu Flash lahko uporabijo polje FlashVars, s katerim lahko za izbrano datoteko dodajo spremenljivke
ActionScript™.

Zagon JavaScripta
Če je z datoteko PDF, ki vsebuje 3D-model, povezana ločena datoteka JavaScript, jo lahko aktivirate.

1. Odprite dokument PDF v Acrobatu.
2. Z ročnim orodjem kliknite 3D-model, da ga omogočite, nato pa z desno miškino tipko kliknite 3D-model in izberite Zaženi JavaScript.
3. Poiščite datoteko JavaScript, ki jo želite dodati, in kliknite Odpri.

Več tem pomoči
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Dodajanje večpredstavnosti v dokumente PDF
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Dodajanje večpredstavnosti v dokumente PDF (Acrobat Pro)
Zahtevnejše predstavnostne možnosti (Acrobat Pro)
Dodajanje videoposnetkov v datoteke programov Word in PowerPoint (Acrobat Pro)
Urejanje področja predvajanja (Acrobat Pro)

Dodajanje večpredstavnosti v dokumente PDF (Acrobat Pro)
Dodajanje videoposnetkov, zvoka in interaktivnih vsebin spremeni datoteke PDF v večdimenzionalna komunikacijska orodja, s katerimi povečate
zanimanje in vtis, ki ga naredijo vaši dokumenti.

Acrobat Pro samodejno pretvori video v datoteke FLV. Ta zapis zagotavlja hkrati kakovosten prikaz in združljivost z različnimi računalniškimi
platformami. Datoteke FLV so stisnjene, zato pretvarjanje večpredstavnosti v ta format zmanjša velikost večpredstavnostnih datotek PDF.

Vso večpredstavnost, ki je razvita v programu Flash®, ter večpredstavnost, ki je skladna s standardom H.264, lahko predvajate v programu Adobe
Reader® 9 ali novejši različici. (H.264, znan tudi kot MPEG-4 del 10, je standard za stiskanje videa, ki zagotavlja visokokakovosten videoposnetek
brez obsežnejšega povečanja velikosti datoteke.) S standardom H.264 so lahko združljive videodatoteke različnih oblik in končnic.

Predstavnostne datoteke v drugih zapisih lahko predvajate v starejših različicah programa Adobe Reader. Uporabnik mora v ta namen namestiti
ustrezen program (na primer QuickTime ali Windows Media Player).

Večpredstavnost pa lahko dodate tudi tako, da vnesete naslov URL, ki se sklicuje na videodatoteko ali pretočno predstavnost. Uporabite lahko tri
vrste naslovov URL: RTMP, HTTP in HTTPS. Strežniki Flash Media Server uporabljajo naslove RTMP za gostitelja datotek FLV in predstavnostnih
datotek, skladnih s standardom H.264. V strežnikih HTTP in HTTPS so podprte datoteke FLV ter datoteke MOV in MP4, ki so skladne s
standardom H.264.

Interaktivna vsebina, razvita v programu Flash in izdelana v obliki datoteke SWF (.swf), je lahko datotekam PDF dodana kot dodatno orodje za
besedilo. Primeri programov, ki so bili razviti v programu Flash, vključujejo bralnik RSS, kalkulator in spletne zemljevide. Če želite izvedeti več o
interaktivnih programih, ki jih lahko prenesete s spletne strani Adobe, si oglejte spletno mesto www.adobe.com/go/learn_acr_interactive_sl.

Opomba: Datoteke FLV ter datoteke MP4 in MOV, skladne s standardom H.264, podpira strežnik Flash Media Server 3.0.1. Starejše različice
strežnika Flash Media Server podpirajo samo datoteke FLV.

Dodajanje večpredstavnostnih datotek dokumentu PDF
Acrobat Pro podpira datoteke FLV, F4V, mp3, SWF in druge datoteke, kodirane v obliki H.264 (z zvokom AAC). Druge vrste datotek lahko v eno
od podprtih oblik pretvorite s programom Adobe Media Encoder. Zvočne datoteke mp3 lahko tudi dodate PDF-ju, če jih želite predvajati na kateri
koli platformi.

Seznam podprtih oblik večpredstavnostnih datotek si lahko ogledate v tehnični opombi.

1. Odprite PDF.

2. Izberite Orodja > Interaktivni predmeti in izberite orodje za dodajanje videa , zvoka  ali elementa SWF .
3. Povlecite ali dvokliknite za izbiro področja strani, na katerem želite prikazati videoposnetek ali zvok. Odpre se pogovorno okno Vstavi video.

Če stran dvokliknete, program Acrobat Pro postavi zgornji levi vogal videoposnetka na mesto klika. Če na strani z vlečenjem določite
območje, se predstavnost postavi v okvir. Območje za predvajanje videoposnetka je popolnoma enako velikosti okna videoposnetka (če
lahko program Acrobat Pro prebere dimenzije videoposnetka).

4. V polje Ime dodajte naslov URL ali pa kliknite Prebrskaj, da najdete predstavnostno datoteko in nato kliknite Odpri.

Za naslove URL uporabite celotni naslov datoteke, vključno z videodatotekami različnih končnic, kot sta .flv ali .mp4.

5. Če je treba, uporabite dodatne možnosti v pogovornem oknu Vstavi video, da spremenite predstavnost in kliknite V redu.

Vse možnosti niso na voljo za vse vrste medijev.

Pripni na razmerje vsebine Zagotovi, da območje predvajanja ohrani enako razmerje med višino in širino kot pri izvirni video- ali interaktivni
vsebini.

Prikaži zahtevnejše možnosti Odpre pogovorno okno z dodatnimi nastavitvami, na primer nastavitvami zagona, kontrolniki predvajanja in
nastavitvami videa. Razpoložljive možnosti so odvisne od oblike predstavnosti, ki jo želite vstaviti.

Zahtevnejše predstavnostne možnosti (Acrobat Pro)
Če želite pri vstavljanju videoposnetka, zvoka ali interaktivne vsebine prikazati napredne večpredstavnostne možnosti, v pogovornem oknu Vstavi

http://www.adobe.com/go/learn_acr_interactive_sl
http://www.adobe.com/go/kb405848


Na vrh

možnost izberite Prikaži napredne možnosti.

Te možnosti lahko spremenite tudi po dodajanju predstavnosti v datoteko PDF. Večpredstavnost dvokliknite z orodjem za izbiro predmeta (Orodja
> Interaktivni predmeti > Izbira predmeta).

Opomba: Nastavitve za kakovost slike in zvoka lahko spremenite samo ob dodajanju datoteke v datoteko PDF.
Te funkcije so na voljo samo za datoteke FLV in SWF. V programu Acrobat Pro lahko podprte datoteke pretvorite v te oblike.

V pogovornem oknu so na voljo različne možnosti, odvisno od oblike datoteke.

Zavihek SWF Se prikaže, ko vstavljate datoteke SWF.

Spremenljivke Flash  Razvijalci Flash lahko uporabijo polje Spremenljivke Flash, s katerim lahko za izbrano datoteko dodajo
spremenljivke ActionScript™.
Posredovanje klika kontekstnega menija SWF-ju  Razvijalci datotek SWF lahko izberejo to možnost za zamenjavo kontekstnega menija
Acrobat Pro s kontekstnim menijem izvirne datoteke SWF. Ko uporabnik desno klikne datoteko SWF, so razpoložljive možnosti iz izvirne
datoteke.

Zavihek Nastavitve zagona S temi nastavitvami določite, kako se predstavnost zažene in ustavi, kje se prikaže in kaj se prikaže, ko se medij ne
predvaja.

Nastavitve vklopa  Izberite možnosti za določitev, kdaj naj se predstavnost predvaja in ustavi. V meniju Slog predvajanja izberite
Predvajaj vsebino v plavajočem oknu, če želite, da se videoposnetek ali interaktivna vsebina predvajata izven strani. Vsebina v plavajočem
oknu omogoča uporabnikom, da berejo stran in hkrati prikažejo video ter program.
Širina roba  Ustvari črn rob okoli videoposnetka ali interaktivne vsebine. Pri zvokih se rob ustvari okoli slike plakata.
Slika plakata  Če želite uporabiti sliko, ki ni del datoteke, ki jo dodajate, izberite Ustvari poster iz datoteke. Kliknite Prebrskaj, da najdete
sliko, ki naj se prikaže, ko videoposnetek, zvok ali interaktivna vsebina ni aktivirana.

Zavihek Viri S tem zavihkom lahko prikažete vse datoteke, ki so potrebne za izvajanje datoteke SWF. Ko je datoteka prikazana v seznamu
dodanih datotek, jo lahko kliknete, da določite lastnosti datoteke.

Lastnosti  Ko kliknete ime datoteke v seznamu Viri, se v polju Ime prikaže celotno ime datoteke (vključno s potjo). Vire lahko
preimenujete, če želite zagotoviti, da skripti ustrezno delujejo.

Zavihek Krmilniki Tukaj nastavite krmilnike za predvajanje (preobleke), ki so na voljo.

Preobleka  Izberite komplet krmilnikov za predvajanje (preobleko), ki jih želite prikazati za videoposnetek.
Barva  Kliknite za odpiranje barvne palete in izberite barvo krmilnikov.
Prosojnost  Nastavite stopnjo prosojnosti krmilnikov za predvajanje.
Samodejno skrij krmilnik  Ko možnost izberete, se krmilniki za predvajanje skrijejo, ko se miškin kazalec ne nahaja nad
večpredstavnostjo.

Zavihek Video To je na voljo, ko dodajate videoposnetek, ki ni v zapisu FLV.

Predogled in obrezovanje  Začetno in končno oznako premaknite pod drsnikom, da iz posnetka odstranite neželene slike. Ta možnost je
na voljo samo ob prvem dodajanju videoposnetka v datoteko PDF.
Nastavi sliko plakata s trenutno sliko  Slika plakata se prikaže, ko se videoposnetek ne predvaja. Oznako na vrhu drsnika premaknite
na želeno sliko in kliknite Nastavi sliko plakata s trenutno sliko.
Točke poglavij  S točkami poglavij lahko ustvarite oznake v videoposnetku, kjer lahko zaženete določena dejanja. V izobraževalnih
videoposnetkih lahko točke poglavij na primer kažejo na dodatne informacije v datoteki ali na spletu.
Če želite ustvariti točko poglavja, premaknite drsnik na sliko, ki jo želite uporabiti. Na zavihku Točke poglavij kliknite znak plus. Za
dodajanje dejanja označite točko poglavja na seznamu in kliknite Dejanja.

Opomba: Običajno dejanja točk poglavij lahko dodate, ko je že ustvarjena večpredstavnost. Nato lahko uredite področje predvajanja in
dodate dejanja točk poglavij.

Dodajanje videoposnetkov v datoteke programov Word in PowerPoint (Acrobat Pro)
Acrobat Pro v programa Word in PowerPoint doda funkcijo, ki omogoča, da v te dokumente dodajate videoposnetke v obliki zapisa FLV ali SWF.
Video, ustvarjen v drugih podprtih oblikah zapisa, se pri dodajanju pretvori v obliko FLV.

Ko dodate video v dokument programa Word ali PowerPoint, ga lahko pretvorite v PDF in po potrebi uredite lastnosti videoposnetka.

1. V dokumentu programa Word ali PowerPoint izberite položaj, kjer naj se pojavi video.
2. Naredite nekaj od tega:

V zbirki Office 2003 v orodni vrstici PDFMaker kliknite gumb Vdelaj Flash.

V zbirki Office 2007/2010 na traku Acrobat kliknite gumb Vdelaj Flash.

3. Kliknite gumb Prebrskaj in poiščite video, ki ga želite vključiti.
4. Opravite potrebne nastavitve videoposnetka:

Za video, ki ni v obliki zapisa FLV ali SWF, nastavite sliko plakata tako, da drsnik povlečete do želenega okvirja. Nato kliknite Nastavi
plakat iz trenutnega okvirja.

Če želite določiti način prikaza kontrolnikov za predvajanje, izberite možnost v meniju Preobleka.



 

Na vrh

Če želite spremeniti velikost prikaza videoposnetka, kliknite Spremeni velikost videa in nato spremenite širino in višino. Za najboljši prikaz
ohranite razmerje širina/višina.

5. Kliknite V redu, če želite pretvoriti video (če je treba) in ga dodati dokumentu.

Urejanje področja predvajanja (Acrobat Pro)

1. Izberite Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta  in kliknite večpredstavnostni predmet.

Če premaknete orodje na področje predvajanja, se na obrobah področja predvajanja (tudi na nevidnih obrobah) prikažejo ročice.

2. Kliknite področje predvajanja, da ga izberete in naredite nekaj od naslednjega:

Posnetek premaknite tako, da povlečete njegovo ikono na novo mesto na strani.

Posnetek izbrišete tako, da ga izberete in pritisnete Izbriši.

Velikost posnetka spremenite tako, da povlečete enega od kotov okvira, dokler ne doseže želene velikosti. Držite pritisnjen Shift, če
želite ohraniti ustrezna razmerja videoposnetkov.

Več tem pomoči
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Prikazovanje 3D-modelov v PDF-jih

Na vrh

Pregled orodne vrstice 3D
Nastavitve za 3D

V programu Acrobat si lahko ogledujete in delate z visokokakovostno 3D-vsebino, ustvarjeno v profesionalnih 3D-programih CAD ali programih za
3D-oblikovanje in vdelano v dokumente PDF. Primer: selektivno lahko skrivate in pokažete dele 3D-modela, pogledate vanj in obračate dele, kot bi
jih držali v rokah.

3D-model je lahko na začetku videti kot dvodimenzionalna slika predogleda. Če kliknete 3D-model z ročnim orodjem ali orodjem za izbiro,
omogočite (ali aktivirate) model, odprete orodno vrstico 3D in predvajate animacijo.

Izbrani 3D-predmet
A. Drevo modela B. Orodna vrstica 3D C. 3D-predmet

Pregled orodne vrstice 3D
Orodna vrstica 3D se prikaže, ko kliknete 3D-model z orodjem roke. To dejanje aktivira 3D-model in predvaja animacije, ki so nastavljene za
predvajanje, ko je datoteka omogočena. Orodna vrstica 3D se vedno prikaže v področju nad zgornjim levim kotom 3D-modela in je ni mogoče
premakniti. Desno od orodja za vrtenje se prikaže majhna puščica, na katero lahko kliknete, da skrijete ali razširite orodno vrstico.

Z orodno vrstico 3D lahko povečate, pomanjšate, zasukate in obračate predmet. Uporabite drevo modela, da skrijete ali osamite dele ali pa jih
naredite prosojne.

3D-model spremenite tako, da izberete in povlečete različna navigacijska orodja 3D. Med krmarjenjem po 3D vam bo pomagalo, če si
predstavljate, da gledate nepremičen 3D-model iz perspektive kamere. Lahko vrtite ali obračate (premikate navzgor, navzdol ali vstran) in
povečate ali pomanjšate.

Navigacijska orodja 3D
Zasukaj 3D-predmete obrne glede na zaslon. Način premikanja predmetov je odvisen od začetnega pogleda, mesta začetka vlečenja in smeri
vlečenja.
Opomba: Za vrtenje predmeta lahko uporabite tudi ročno orodje. Poskrbite, da je v plošči 3D pogovornega okna Nastavitve izbrana možnost
Omogoči 3D-izbiranje ročnega orodja
Zavrti 3D-model zavrti vzporedno z dvema fiksnima osema, x in z.
Obrni Premika model samo navpično in vodoravno. Z ročnim orodjem lahko tudi obračate: Ctrl-povleci.
Povečaj Približa ali oddalji predmete na zaslonu, če povlečete navpično. Približate lahko z ročnim orodjem, ko držite pritisnjen Shift med
vlečenjem.
Hoja Vrti vodoravno okoli prizora, ko povlečete vodoravno. Pomika se naprej ali nazaj v prizoru, ko povlečete navpično; ohranja nespremenjeno
raven naklona, ne glede na to, kako povlečete. Orodje za hojo je uporabno predvsem za arhitekturne 3D-modele. Če želite spremeniti hitrost hoje,
spremenite enoto privzetega prikaza v nastavitvah (3D).
Opomba: Orodje za hojo je na voljo, ko izberete nastavitev, ki strne orodja, ali ko z desno miškino tipko kliknete 3D-model in izberete Orodja >
Hoja.



Na vrh

Letenje Krmari skozi model, medtem ko ohranja površinsko usmerjenost. Z desno miškino tipko kliknite in povlecite znotraj 3D-okna. Orodje
letenja se premika počasneje, ko se približate predmetu. Za obračanje potegnite kazalec levo ali desno.
Če želite zavrteti pogled kamere, kliknite znotraj 3D-okna in povlecite za vrtenje pogleda kamere. Za vrnitev v smeri začetne kamere premaknite
miško nazaj na prvotno točko klika.

Uporabite kolesce miške za hitro premikanje naprej ali nazaj po smeri prikaza kamere. To je uporabno, če se izgubite v modelu ali poletite v
površino.

Lastnosti kamere Določa kot kamere, poravnavo in druge lastnosti, ki določajo lečo, skozi katero je prikazan 3D-model. Lastnosti kamere so
komponente pogledov, vendar so nastavljene neodvisno.
Merilno orodje za 3D Izmeri velikosti delov in razdalje v 3D-modelu.

Kontrolniki pogleda orodne vrstice 3D
Privzeti pogled 3D-model vrne v prednastavljeno povečavo, položaj na zaslonu in način projekcije. V podoknu pogleda drevesa modela
uporabite meni Možnosti, da nastavite drug pogled kot privzeti. Ali pa v 3D-orodni vrstici menija Pogledi uporabite kontrolnik Upravljanje pogledov,
da nastavite drug pogled kot privzeti.

Če predmet izgine iz zaslona, ste kamero obrnili povsem stran od njega. Na orodni vrstici 3D kliknite ikono Privzeti pogled, da se predmet spet
prikaže na zaslonu.

Meni Pogledi Prikaže poglede, določene za trenutni 3D-model.
Vklopi/izklopi drevo modela Odpre ali skrije drevo modela.

Predvajanje/premor animacije Predvaja ali začasno prekine vse animacije, ki jih omogoča JavaScript. Pojavni meni Predvajanje/premor
animacije odpre drsnik, ki ga lahko povlečete nazaj in naprej in se tako časovno premikate po animaciji.
Uporabi ortografsko projekcijo/projekcijo iz perspektive Preklopi med ortografsko projekcijo 3D-predmeta in projekcijo iz perspektive.

Meni Način upodabljanja modela Določa videz 3D-oblike. Ilustrirana navodila si oglejte v razdelku Primeri načinov upodabljanja modela.

Meni Omogoči dodatno osvetlitev Prikaže različne učinke osvetlitve, ki so na voljo za izboljšanje osvetlitve 3D-predmeta. Poskušajte, da
dobite želene vizualne učinke.

Barva ozadja Odpre okno za izbiro barv, v katerem lahko izberete drugo barvo prostora okoli 3D-predmeta.

Preklopi prečni prerez  Prikaže in skrije prečne prereze predmeta. Kliknite pojavni meni, če želite odpreti pogovorno okno Lastnosti prečnega
prereza. Če želite več informacij, preberite Ustvarjanje prečnih prerezov.
Dodaj predstavnost/3D-vsebino Omogoča dodajanje označevalne opombe v katerikoli del 3D-modela. Opomba ostane pri pogledu. Nastavite
Komentiranje 3D-zasnov v PDF-jih.

Nastavitve za 3D
V pogovornem oknu Nastavitve na plošči 3D in večpredstavnost lahko določite privzeti prikaz 3D-orodne vrstice in drevesa modela. Določite lahko
tudi privzeti upodabljalnik in ugotovite, ali so dovoljene animacije.

Prednostni upodabljalnik Določi mehanizem za upodabljanje, ki vpliva na učinkovitost in kakovost, zato je izbira ustreznega upodabljalnika
pomembna. Odvisno od sistema lahko spremenite mehanizem za upodabljanje. Če izberete DirectX® ali OpenGL, bo upodabljanje v celoti
izvedeno z grafičnim procesorjem na grafični kartici. Če izberete nastavitev Programska oprema, traja upodabljanje dlje, vendar je pogosto bolj
skladno z upodabljanjem prvotnega programa.
Omogoči strojno upodabljanje za podedovane grafične kartice Vsili uporabo strojnega pospeševanja celo za grafične kartice, ki ne podpirajo
senčenja slikovnih pik.
Omogoči dvostransko upodabljanje Deli nekaterih modelov imajo dve strani. Da bi prihranili čas in prostor, lahko prekličete izbor te možnosti in
upodobite samo stran, ki je obrnjena proti uporabniku. Če uporabnik gleda v del, ki je upodobljen samo z ene strani, je zadnja stran nevidna.
Prednostni način upodabljanja 3D PMI Določa način PMI, ki se uporablja za upodabljanje. Lahko izberete eno izmed teh možnosti:
Uporabi nastavitev vsebine – upodabljanje PMI-ja uporablja nastavitev vsakega PMI-ja za odločanje, ali naj se Z-medpomnilnik uporabi ali ne.

Vedno upodabljaj 3D PMI pred modelom – upodabljanje PMI-ja prezre Z-medpomnilnik, ne glede na nastavitev v datoteki.

Vedno upodabljaj 3D PMI z Z-medpomnilnikom – upodabljanje PMI-ja vedno vklopi Z-medpomnilnik, ne glede na nastavitev v datoteki.

Odpri drevo modela pri aktiviranju 3D Določi, ali se drevo modela prikaže ob aktiviranju 3D-modela. Če želite uporabiti eno od nastavitev, ki jih
je avtor uporabil pri dodajanju 3D-modela v dokument PDF, izberite možnost Uporabi nastavitve pripomb.
Privzeto stanje orodne vrstice Določa, ali je orodna vrstica 3D ob aktiviranju 3D-modela prikazana ali skrita. Če želite uporabiti eno od
nastavitev, ki jih je avtor uporabil pri dodajanju 3D-modela v dokument PDF, izberite možnost Uporabi nastavitve pripomb.
Omogoči izbiro za ročno orodje Uporabniku dovoli izbiro in označevanje delov 3D-modela z ročnim orodjem. Če ta možnost ni izbrana, uporabite
orodje podatkov predmeta (Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta) za izbiro predmeta.
Strni orodja za v orodni vrstici 3D Izbira te možnosti postavi orodja za spreminjanje in navigacijo pod orodje za vrtenje in s tem skrajša 3D-
orodno vrstico.
Omogoči pogled prehodov Nekateri 3D-modeli vključujejo animirane prehode med pogledi. Prekličite izbor te možnosti, če želite preprečiti 3D-
animacijo.
Pokaži os s 3D-usmerjenosti Vklopi ali izklopi prikaz osi prizora, ki kaže trenutno usmerjenost 3D-prizora.
Optimizacijska shema za nizko število sličic Določa, kaj se zgodi z animacijami zapletenih modelov, ko je število sličic nizko. Možnost Brez ne



 

ogrozi vizualne učinke in pusti nizko število sličic. Omejevalni okvir namesto samih delov pokaže tridimenzionalne ravnine, ki obkrožajo dele, kar
ohranja visoko število sličic. Možnost Spusti predmete ne pokaže nekaterih delov modela, da se ohrani visoka hitrost osveževanja.
Prag števila sličic Nastavite najmanjše število sličic tako, da povlečete drsnik ali pa v polje vrednosti vnesete številko. Če je hitrost sličic manjše
od števila sličic na sekundo, začne delovati možnost Optimizacijska shema za nizko število sličic.
Več tem pomoči
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Dodajanje komentarjev videoposnetkom (Acrobat Pro)

 

Ko gledate video, lahko dodate komentarje za posamezne sličice. Vsak komentar je določen sliki, tako da je ob pregledovanju komentarjev viden
kontekst, v katerem so bili dodani.

1. Z odprtim videom kliknite podokno opravil Komentar.
2. Zaženite videoposnetek in kliknite Pavza, ko želite dodati komentar.
3. Na plošči Pripombe ali Označevanje z risanjem izberite želeno orodje za komentiranje, nato pa kliknite sličico videa, da dodate komentar.
4. Kliknite Predvajaj, da nadaljujete s predvajanjem videoposnetka.

Komentarji se prikažejo na seznamu.

Več tem pomoči
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Interakcija s 3D-modeli

Na vrh

Spreminjanje načina upodabljanja, osvetlitve, projekcije in ozadja
Skrivanje, osamitev in spreminjanje videza delov
Ustvarjanje prečnih prerezov
Spreminjanje lastnosti kamere

Spreminjanje načina upodabljanja, osvetlitve, projekcije in ozadja
Način upodabljanja modela določa površinski videz 3D-modela. Privzeti način upodabljanja je običajno Neprekinjen obris, lahko pa izberete drug
način upodabljanja. Spremenite lahko tudi osvetlitev 3D-modela in ozadje.

Spreminjanje videza 3D-modela
A. Privzeti videz B. Način upodabljanja žičnega modela C. Barvna osvetlitev D. Druga barva ozadja

 Z elementi na orodni vrstici 3D opravite vse spremembe:

Če želite spremeniti način upodabljanja, izberite eno od možnosti v pojavnem meniju Način upodabljanja modela .

Za ogled ortografske projekcije kliknite gumb Uporabi ortografsko projekcijo . Ortografska projekcija učinkovito odstrani eno od dimenzij,
ohrani razmerje velikosti med predmeti, 3D-model pa dobi manj realistični videz. Znova pritisnite gumb za uporabo projekcije iz perspektive.

Če želite vklopiti, izklopiti ali spremeniti osvetlitev, izberite eno od možnosti v pojavnem meniju Omogoči dodatno osvetlitev .

Če želite spremeniti barvo ozadja, kliknite puščico ob barvnih vzorcih ozadja in izberite barvo.

Opomba: Načini upodabljanja modela, shem osvetlitve in možnosti barve ozadja so na voljo tudi, če z desno miškino tipko kliknete 3D-
model in nato kliknete Možnosti pogleda. Načini upodabljanja modela se prikažejo v meniju Možnosti na plošči Drevo modela.

Primeri načinov upodabljanja modela
Načini upodabljanja modela vključujejo kombinacije dejavnikov, ki vplivajo na videz 3D-predmeta. Spodnja ilustracija prikazuje preprost predmet,
upodobljen v vseh načinih, ki so na voljo.



Na vrh

Načini upodabljanja modela
A. Polno B. Prosojen omejevalni okvir C. Prosojno D. Poln žični model E. Ilustracija F. Neprekinjen obris G. Zasenčena
ilustracija H. Omejevalni okvir I. Obris prosojnega omejevalnega okvirja J. Žični model K. Zasenčen žični model L. Prosojen žični
model M. Skrit žični model N. Vrhovi O. Zasenčeni vrhovi

Skrivanje, osamitev in spreminjanje videza delov
Nekateri 3D-modeli so sestavljeni iz posameznih delov. Če želite skriti, osamiti ali povečati dele ali pa jih narediti prosojne, lahko uporabite drevo
modela. Deli, ki se prikažejo v 3D-modelu, imajo v drevesu kljukico.

Spreminjanje delov
A. Izbran del B. Skrit del C. Osamljen del D. Prosojen del

1. V 3D-modelu z ročnim orodjem kliknite del, ki ga želite spremeniti. Če vam nastavitev preprečuje uporabo orodja roke, izberite del v
seznamu Drevo modela.

2. V meniju Možnosti v zgornjem delu plošče Drevo modela izberite nekaj od tega:
Opomba: Predmeti, ki se prikažejo v meniju Možnosti, so odvisni od tega, ali je 3D-model sestavljen samo iz enega ali iz več delov. Večina
teh možnosti je na voljo tudi, če z desno miškino tipko kliknete 3D-model.
Način upodabljanja modela Spremeni videz površine celotnega 3D-modela glede na element, ki ga izberete v podmeniju: Prosojen
omejevalni okvir, Polno, Prosojno, Poln žični model itd.

Pokaži vse dele Prikaže cel 3D-model.

Prilagodi vidno Prikaže vse vidne dele in jih poravna na sredino.

Pokaži fizične lastnosti Prikaže površino in prostornino (če je na voljo) v podoknu Podatki predmeta v Drevesu modela.

Prikaži omejevalni okvir Prikaže polje, ki vsebuje 3D-predmet ali izbrane dele modela.

Nastavi barvo omejevalnega okvirja Spremeni barvo omejevalnega okvirja. Izberite to možnost, izberite barvo in kliknite V redu.

Skrij Model prikaže brez izbranih delov. Če želite skriti in prikazati različne dele, lahko v zgornjem podoknu plošče Drevo modela potrdite ali
počistite potrditvena polja.



Osami Prikaže samo izbrani del in skrije vse druge.

Osami del Prikaže geometrijo, informacije o izdelavi izdelka (PMI) in vse poglede (vključno s pogledi PMI) samo za osamljeni del. Pogledi in
informacije za vse ostale dele so skrite ali preklicane. Spremembe se pojavijo tudi v drevesu modela. V podoknu strukture (zgoraj) je izbran
samo osamljeni del. Struktura drugih delov je na voljo, vendar je njen izbor preklican. Podokno pogleda (na sredini) prikaže samo poglede, ki
so bili določeni za osamljeni del, vključno s pogledi PMI. Če kliknete pogled, vidite v podoknu dokumenta samo PMI za ta pogled. (Če si
želite ogledati PMI za osamljeni del, zagotovite, da je v podoknu strukture izbran 3D-PMI.) Podokno pogleda skrije poglede, ki so sorodni
zbirki ali ostalim delom, vključno s pogledi po meri, ustvarjenimi v programu Acrobat. Pogledu lahko dodajate dele tako, da jih izberete v
drevesu modela. V meniju Možnosti drevesa modela lahko izberete tudi ukaza Skrij/Pokaži. Če želite preklicati osamljeni del, naredite
naslednje:

Z ukazom Osami del izberite drug del.

V drevesu modela izberite zgornjo zbirko.

Izberite gumb Domači pogled.

Povečaj del Premakne središčni fokus s celotnega 3D-modela na izbrani del. Ta nastavitev je uporabna predvsem za obračanje dela, saj
omogoča obračanje okoli središča dela in ne okoli celotnega modela.

Način upodabljanja dela Prikaže vse načine upodabljanja, ki so na voljo za del. Način upodabljanja spremeni videz 3D-modela skladno z
izbranim načinom upodabljanja.

Prosojno Prikaže prozorno različico izbranega dela.

Izvozi kot XML Ustvari ločeno datoteko XML, bodisi s celim drevesom bodisi s trenutnim vozliščem 3D-modela.

Izvozi kot CSV Ustvari ločeno datoteko CSV, ki vsebuje vse podatke o modelu. Podatke lahko izvozite iz celotnega drevesa modela ali
izbranega vozlišča. Datoteko je mogoče odpreti v vseh programih, ki podpirajo oblikovanje CSV, na primer v programu Microsoft Excel.

Opomba: Če 3D-model vključuje informacije o izdelavi izdelka (PMI), so možnosti za prikazovanje in skrivanje PMI-ja na voljo v tem meniju.

Pregled drevesa modela
Plošča Drevo modela je v podoknu za krmarjenje na levi strani delovnega področja. Odprete lahko tudi drevo modela tako, da kliknete gumb
Preklopi drevo modela  v orodni vrstici 3D. Ali kliknite 3D-model in izberite Prikaži drevo modela.
Opomba: Uporaba drevesa modela zahteva različico 7.0.7 programov Acrobat ali Adobe Reader ali novejšo različico. Uporabniki s starejšimi
različicami lahko sodelujejo s 3D-modeli, ne pa tudi z drevesom modela.
Drevo modela ima tri podokna, od katerih vsako prikazuje določeno vrsto podatkov ali kontrolnikov.

Podokno strukture Prvo podokno prikazuje strukturo drevesa 3D-predmeta. Primer: 3D-predmet, ki prikazuje avtomobil, ima lahko ločene
skupine predmetov (ki se imenujejo vozlišča) za šasijo, motor in kolesa. V tem podoknu se lahko pomikate po hierarhiji in izberete, osamite ali
skrijete določene dele.
Informacije o izdelavi izdelka (PMI) se pojavijo kot skupina elementov na enaki hierarhični ravni kot z njimi povezan predmet ali zbirka.

Podokno pogleda Srednje podokno prikaže poglede, ki so bili določeni za 3D-predmet. Ko spremenite pogled, kliknite enega od naštetih
pogledov, da 3D-model vrnete v shranjeno stanje. Oglejte si poglavje Nastavljanje 3D-pogledov v PDF-jih
Poglede lahko dodajate in urejate tudi v podoknu Pogled. Če na primer izolirate in zavrtite del, lahko ta pogled shranite, vključno s kotom kamere,
ozadjem, osvetlitvijo in drugimi lastnostmi. Te funkcije ni na voljo v programu Adobe Reader.

Podokno podatkov predmeta Spodnje podokno prikazuje ostale informacije, vključno z lastnostmi in metapodatki, v kolikor ti obstajajo, o
predmetu ali delu. Teh podatkov 3D-predmetov v programu Acrobat ni mogoče urejati.



Na vrh

Drevo modela
A. Hierarhija 3D-predmeta B. Shranjeni pogledi C. Podatki o delu ali predmetu

Opomba: Če želite spremeniti privzeto vedenje drevesa modela, odprite pogovorno okno Nastavitve in pod Kategorije izberite 3D-
večpredstavnost. Nato v meniju 3D-aktivacija v podoknu Odpri model drevesa izberite eno možnost.
Avtor dokumenta PDF lahko v nastavitvah pretvorbe nastavi 3D-model tako, da s klikom nanj samodejno prikaže drevo modela.

Ustvarjanje prečnih prerezov
Prikaz prečnega prereza 3D-modela je, kot bi ga prerezali na polovici in pogledali vanj. Uporabite pogovorno okno Kontrolniki prečnega prereza,
da prilagodite poravnavo, zamik in nagib presečne ravnine.

Pred in po prečnem prerezu

1. V orodni vrstici 3D kliknite ikono Preklopi prečni prerez  za vklop ali izklop prečnega prereza.
2. (Dodatno) Kliknite puščico ob ikoni Preklopi prerez in izberite Lastnosti prereza, kar odpre pogovorno okno Kontrolniki prereza. Nato naredite

naslednje:

Spremenite nastavitve Poravnava, Nastavitve zaslona in Položaj in usmerjenost.



Na vrh

Kliknite gumb Shrani pogled odseka, da shranite trenutni pogled prečnega prereza. (Shranjeni pogled bo prikazan v meniju Pogledi v
3D-orodni vrstici in v podoknu pogleda drevesa modela s privzetim imenom Pogled odseka [n].)

Lastnosti prereza
Vse spremembe, ki jih naredite, so takoj uporabljene. Če želite videti spremembe, poskrbite, da okno Lastnosti prereza ne blokira pogleda na
aktivni 3D-model. Okno Lastnosti prereza ostane na vrhu, če se osredotočite ali sodelujete s temeljnim dokumentom PDF. Če ga želite zapreti,
kliknite gumb Zapri v zgornjem desnem kotu.

Omogoči prečni prerez Ko je ta možnost izbrana, so na voljo druge možnosti.
Poravnava Določi os (x, y, ali z), s katero je poravnan prečni prerez.
Poravnaj na stran Seka prerez na ravnini, ki je določena s površino katere koli strani, kamor nato kliknete v 3D-modelu. (Pogovorno okno je
zasenčeno, dokler ne kliknete ploskve dela modela.)
Poravnaj na 3 točke Seka prerez na ravnini, ki je določena s poljubnimi 3 točkami, kamor kliknete v 3D-modelu. (Pogovorno okno je zasenčeno,
dokler ne kliknete treh točk modela.)
Pokaži preseke Označuje, kje presečna ravnina seka 3D-model, tako da doda barvni oris. Kliknite barvni vzorec, če želite izbrati drugo barvo.
Pokaži presečno ravnino Prikaže dvodimenzionalno polje, ki seka 3D-model. Kliknite barvni vzorec, če želite izbrati drugo barvo, in vnesite drug
odstotek, če želite spremeniti stopnjo prosojnosti ravnine.
Prezri izbrane dele Odstrani izbrane dele iz pogleda prečnega prereza.
Pokaži prosojno Prikaže dele, ki niso del prečnega prereza.
Prosojnost presečne ravnine Določa stopnjo prosojnosti presečne ravnine.
Poravnaj kamero s presečno ravnino Obrne 3D-model tako, da je poravnan s presečno ravnino.
Odmik Določi, kje seka 3D-model. Povlecite drsnik levo in desno ali spremenite odstotek.

Če želite razumeti, kako vsaka os razdeli 3D-model, izberite os in nato povlecite drsnik odmika nazaj in naprej. Opazujte spremembe v
vdelanem 3D-modelu.

Zrcali Obrne presek. Če je na primer odrezana zgornja polovica modela, kliknite Prezrcali, da prikažete zgornjo polovico in odrežete spodnjo.
Drsniki nagiba Določi kot med presečno ravnino in osmi. Povlecite drsnike levo in desno ali spremenite odstotke.
Shrani pogled odseka Odpre pogovorno okno Lastnosti pogleda, kjer lahko izberete prikaz lastnosti, ki jih želite shraniti s pogledom. Ko izberete
lastnosti, ki jih želite shraniti, je pogled prečnega prereza dodan seznamu pogledov v 3D-orodni vrstici v drevesu modela. Shranjen pogled ima
privzeto ime, Pogled odseka[n].
Lastnosti prikaza, ki jih niste shranili, povrne v nastavitev predhodnega pogleda. Če na primer ne shranite barve ozadja, presek ohrani prej
prikazan pogled ozadja.

Spreminjanje lastnosti kamere
Lastnosti kamere določijo natančen kot in položaj pogleda na predmet. Lastnosti kamere določajo pogled kamere, ki ga je mogoče uporabiti med
pogledi in datotekami.

1. Na orodni vrstici 3D kliknite ikono Lastnosti kamere .

Če ikone ne vidite, kliknite puščico poleg navigacijskega orodja na levi strani orodne vrstice 3D.

2. V pogovornem oknu Lastnosti kamere kliknite Shrani kot, da poimenujete nov pogled kamere, ali pa izberite obstoječi pogled v meniju.
3. Premaknite pogovorno okno lastnosti kamere, da vidite 3D-model. Izberite izravnavo kamere:

Izberite Cilj, da usmerite lastnosti kamere samo na položaj cilja.

Izberite Kamera in Cilj, da usmerite lastnosti kamere na smer kamere in ciljni položaj.

4. Izberite vrsto poravnave:
Izberite model Ko izberete to možnost, kliknite 3D-model v dokumentu. Pogovorno okno Lastnosti kamere kaže trenutni položaj kamere.

Če je izbrana možnost Cilj, se novi položaj cilja kamere postavi na sredino izbranega modela.

Če je izbrana možnost Kamera in cilj, se položaj cilja kamere nastavi na sredino izbranega modela. Kamera je izravnana na izbrani
model.

Izberi površino Ko izberete to možnost, kliknite eno od površin 3D-modela v dokumentu. Pogovorno okno Lastnosti kamere kaže trenutni
položaj kamere.

Če je izbrana možnost Cilj, se novi položaj cilja kamere postavi na sredino izbrane površine.

Če je izbrana možnost Kamera in cilj, se položaj cilja kamere nastavi na sredino izbrane površine. Kamera je izravnana na izbrano
površino.

Izberi 3 točke Ko izberete to možnost, izberite 3 točke na istem ali različnih modelih v dokumentu. Pogovorno okno Lastnosti kamere kaže
trenutni položaj kamere.

Če je izbrana možnost Cilj, se položaj cilja kamere nastavi na središče treh izbranih točk.

Če je izbrana možnost Kamera in cilj, se položaj cilja kamere nastavi na središče treh izbranih točk. Položaj kamere je izravnan z



 

ravnino, ki jo tvorijo tri izbrane točke.

5. V razdelku Položaj nastavite Enote kota, da spremenite vrednosti X, Y, in Z v Azimut, Višino in Razdaljo. S temi vrednostmi lahko nastavljate
kamero z azimutom (razdalja) in višino (os X) ter povečavo z razdaljo.

6. Drsnike premaknite iz položajev Kamera in Cilj na želeno mesto.
7. Če želite spremeniti goriščno razdaljo kamere, potegnite drsnik Vidno polje na želeno število stopinj.
8. Če želite spremeniti kot nagiba kamere, premaknite drsnik Nagib na želeno število stopinj.
9. Kliknite Shrani pogled kamere, da shranite nastavitve in dodate pogled v drevo modela.

Pogled se doda v drevo modela s privzetim imenom Pogled kamere[n], pri čemer je [n] zaporedna številka. Poglede kamere lahko
preimenujete v seznamu Pogledi.

Več tem pomoči
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Dodajanje 3D-komentarja predmetu
Dodajanje komentarjev iz podokna opravil Komentar
Pretvarjanje 3D-meritev v komentarje
Prikaz komentarjev 3D-predmeta

Komentarji, dodani v 3D-predmet, so povezani z določenimi pogledi, ki so nastavljeni ob dodajanju komentarjev. Če se pogled spremeni (če 3D-
predmet na primer zasukate ali premaknete), komentarji niso več vidni.

3D-predmetom lahko dodate komentarje na tri načine:

Uporaba orodja 3D-komentarji na orodni vrstici 3D omogoča dodajanje komentarjem posameznim delom 3D-modela.

Uporaba plošče Pripombe v podoknu Komentar omogoča dodajanje različnih vrst komentarjev v 3D-pogledu.

Pretvarjanje 3D-meritve v komentar.

Opomba: Za dodajanje komentarjev v poglede 3D-modela potrebujete program Acrobat ali Reader 7.0.7 ali novejšo različico.

Ko se spremeni pogled 3D-predmeta, izginejo vsi komentarji, povezani s tem predmetom (desno).

Če ne želite, da bi bil komentar povezan s 3D-pogledom, dodajte komentar zunaj območja 3D-predmeta.

Dodajanje 3D-komentarja predmetu
Komentarji, izdelani z orodjem za 3D-komentarje so podobni meritvam, saj so določeni delu 3D-geometrije. Ko privzetemu pogledu modela dodate
3D komentarje, se ustvari nov pogled, Pogled za 3D-komentarje. 3D-komentarji, dodani drugim pogledom, se naštejejo kot deli tega pogleda v
Drevesu modela. 3D-komentarje lahko urejate in odstranjujete na enak način kot pri urejanju in odstranjevanju meritev.

1. V orodni vrstici 3D kliknite Dodaj 3D-komentar.
2. Izberite del modela, ki mu želite dodati 3D-komentar.
3. V pogovornem oknu Vnesi komentar natipkajte svoj komentar.

Dodajanje komentarjev iz podokna opravil Komentar
Ko komentarje dodate z orodji v podoknu Komentar, se ustvari nov pogled drevesa modela z imenom Pogled komentarjev.

Opomba: Uporabniki programa Adobe Reader lahko dodajo komentarje v dokumente PDF, če to omogoči avtor dokumenta.
1. V podoknu opravil Komentar prikažite ploščo Pripombe.
2. Izberite orodje za komentiranje in kliknite znotraj območja 3D-predmeta.
3. Za ustvarjanje komentarja kliknite v območje 3D-predmeta. V drevesu modela se ustvari nova definicija pogleda s privzetim imenom

"OgledKomentarja1".
4. Za dodajanje strukture izvedite eno od naslednjih možnosti:

Za ustvarjanje dodatnega komentarja v pogledu zagotovite, da je želeni pogled komentiranja izbran v drevesu modela. Potem kliknite v
območje 3D-predmeta.

Za ustvarjanje dodatnega komentarja v novem pogledu komentiranja zagotovite, da ni v drevesu modela izbran noben pogled
komentiranja. Potem kliknite v območje 3D-predmeta.

Opomba: Če izbrišete enega od teh samodejno ustvarjenih pogledov komentiranja, bodo z njimi povezani komentarji še vedno na voljo. Lahko si



 

Na vrh

Na vrh

jih ogledate in jih izberete na plošči Komentarji ali v drevesu modela, kjer so navedeni pod pogledi. Izbira komentarja preklopi 3D-model na enako
konfiguracijo ogleda, kot jo je imel ob dodajanju.

Pretvarjanje 3D-meritev v komentarje
Posamezne meritve lahko spremenite v komentarje, tako da jih lahko pregledujete in označujete enako kot druge komentarje.

1. V podoknu Pogled v drevesu modela z desno miškino tipko kliknite znak plus poleg pogleda meritve, da prikažete seznam posameznih
meritev.

2. Z desno miškino tipko kliknite ime meritve in kliknite Pretvori v komentar.

Prikaz komentarjev 3D-predmeta
1. Naredite nekaj od tega:

V drevesu modela izberite pogled s komentarji.

Kliknite Komentar > Seznam komentarjev.

V podoknu pogleda drevesa modela kliknite Možnosti in izberite Seznam komentarjev.

2. Dvokliknite komentar, če želite odpreti okno komentarja.
3. Ponovite koraka 1 in 2, če si želite ogledati komentarje, ki so povezani z drugimi pogledi.

Ko izberete komentar, se 3D-model prikaže v istem pogledu kot pri dodajanju komentarja.

Več tem pomoči
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Merjenje 3D-predmetov
Možnosti omogočanja pripenjanja v paleti Merilno orodje za 3D
Možnosti vrst meritev v paleti Merilno orodje za 3D
Možnosti enot in oznak
Nastavitve merjenja

3D-modele izmerite z merilnim orodjem za 3D. Ustvarite lahko meritve med kombinacijami točk ali robov 3D-modela. Ko se premaknete s
kazalcem na 3D-model, so označene določene točke in robovi. Merilno orodje za 3D podpira štiri vrste meritev: navpična razdalja med dvema
ravnima robovoma, linearna razdalja med dvema točkama, polmer krožnih robov in kot med dvema robovoma (ali tremi točkami).

3D-meritve lahko povežete z določenimi pogledi. Če privzeti pogled ni vključen, se ustvari pogled merjenja. Ta pogled se doda hierarhiji pogleda v
Drevesu modela. Meritev je povezana samo s pogledom. Meritev se pokaže kot podrejeni element pogleda.

Med merjenjem lahko prikažete tudi komentarje. Ti komentarji (imenovani tudi oznake meritve) se ohranijo po zapiranju dokumenta.

Prikaz meritve 3D

Merjenje 3D-predmetov
1. Kliknite 3D-model v dokumentu PDF, da ga omogočite.

2. V orodni vrstici 3D kliknite ikono za merilno orodje za 3D . (Če je pogled orodne vrstice 3D nastavljen za združena orodja, izberite orodje
3D-meritve iz pojavnega menija poleg orodja navigacija.)

3. V paleti Merilno orodje za 3D v območjih Omogoči pripenjanje in Vrste meritev izberite želene možnosti.
4. Z desno miškino tipko kliknite ozadje modela in po potrebi spremenite možnosti. Paleto Merilno orodje za 3D pustite odprto.
5. Izmerite 3D-model:

Če želite izmeriti razdaljo med dvema mestoma na 3D-modeli, kliknite za nastavitev začetne točke. Potem kazalec premaknite na drugo
mesto ali rob.

Če želite izmeriti obseg okroglega lika, premaknite kazalec na njegov rob, tako da se prikaže krog, nato pa enkrat kliknite.

Če želite ustvariti in nastaviti pripombo na meritvi, z desno miškino tipko kliknite ozadje predmeta in izberite Spremeni oznako. Vnesite
oznako. Izmerite 3D-model, kot je navedeno prej. Kliknite, da nastavite končno točko meritve in nato kliknite tretjič, da nastavite mesto
meritve in oznako.

Če želite meritev shraniti kot komentar, izberite ročno orodje, z desno miškino tipko kliknite meritev in kliknite Pretvori v komentar.

Če želite prekiniti merjenje, kliknite z desno miškino tipko in izberite Prekliči merjenje.

Če želite izbrisati oznako meritve, jo kliknite z merilnim orodjem za 3D in pritisnite tipko Delete.

Opomba: Če se želite naučiti vrtenja, premikanja, povečevanja in pritrjevanja med merjenjem, z desno miškino tipko kliknite model in
izberite Nasvete za navigacijo pri 3D-meritvah.

Možnosti omogočanja pripenjanja v paleti Merilno orodje za 3D

3D-pripenjanje na končne točke robov Pripne celoten rob.

3D-pripenjanje na linearne robove Pripne na linearni segment roba.
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3D-pripenjanje na radialne robove Pripne na obod.

3D-pripenjanje na obrise Pripne na navidezni rob dela, kot je del valja.

3D-pripenjanje na dvodimenzionalne strani Pripne na geometrično ravnino in ustvari stran dela.

Možnosti vrst meritev v paleti Merilno orodje za 3D

3D-točka za meritev točke Izmeri razdaljo med dvema položajema na 3D-modelu. Kliknite, da nastavite začetno točko in nato kliknete
drugo mesto, da nastavite končno točko ali rob.

3D-navpična dimenzija Izmeri razdaljo med dvema robovoma, od desnega do začetnega roba.

3D-radialna dimenzija Izmeri polmer na mestu, kamor kliknete.

3D-kotna meritev Izmeri kot med dvema robovoma.

Možnosti enot in oznak
Če želite uporabljati merilna orodja Enote in Oznake, izberite merilna orodja za 3D in z desno miškino tipko kliknite znotraj modela.

Določi enote modela Izberite spreminjanje merilnih enot.
Omogoči prikaz koordinat Prikaže ali skrije koordinate položaja miškinega kazalca v oknu Informacije o meritvah.
Spremeni nalepko oznake Vnesite besedilo, ki ga želite prikazati poleg meritve v področju 3D-modela in na plošči Komentarji. (Ni na voljo, če ni
izbrana možnost Oznaka meritve.)
Onemogoči oznake meritev To izberite, kadar želite meriti model, vendar meritev ne želite dodati v dokument. Meritve so vidne samo, dokler je
vključena trenutna meritev. Če začnete drugo meritev ali spremenite orodje, oznaka izgine.
Ne pripni na 3D-vsebino Onemogoči zmožnost pritrditve vstopne točke na verjetno tarčo. To možnost izberite za povečanje zmogljivosti pri delu z
velikim modelom. Vrnite se na Pripni na 3D vsebino, da omogočite natančno merjenje v 3D predmetih.
Namigi za krmarjenje pri 3D-merjenju Odpre pogovorno okno, ki našteje bližnjice s tipkovnico za več navigacijskih opravil. Te funkcije lahko
uporabljate med merjenjem.
Nastavitve Odpre pogovorno okno Nastavitve (3D) merjenja.
Skrij/pokaži okno z informacijami o meritvi Okno z informacijami o meritvi prikaže nastavitve Enote in oznake za model. Izberite odstranjevanje
okna iz okna modela.
Skrij/pokaži merilno orodno vrstico Odstrani/prikaže paleto merilnega orodja za 3D.

Nastavitve merjenja
Spremenite nastavitve 3D-merjenja, da ugotovite, kako se izmerijo 3D-podatki. Te možnosti so na plošči Merjenje (3D) v pogovornem oknu
Nastavitve.

Opomba: V programu Adobe Reader veljajo te nastavitve za datoteke PDF, ki imajo omogočeno komentiranje.
Uporabi merila in enote iz modela (če so na voljo) Prikaže meritve na osnovi enot modela, če so na voljo, ustvarjene iz izvirnega 3D-modela.
Prekličite izbor te možnosti, da ročno določite merske enote. Nastavitev je mogoče spremeniti v paleti merilnega orodja za 3D.
Uporabi privzeto enoto prikaza Uporablja merske enote, ki jih določite tukaj, namesto tistih v 3D-modelu.
Pomembne številke za prikaz Določa največje število številk v številki meritve.
Merjenje barve črt 3D Določi barvo črte, ki se prikaže, ko kliknete ali povlečete za merjenje predmeta.
Izmeri velikost povratnih informacij Nastavlja velikost besedila za prikaz meritve.
Kotne meritve, prikazane v Določa enote kot stopinje ali radiane.
Krožne meritve, prikazane kot Določa, ali je pri krožnih delih izmerjen premer ali polmer.
Pokaži krog za radialne meritve Prikazuje obod, povezan z radialno meritvijo.
Nastavitve 3D-pripenjanja Vklopi pripenjanje in določi, ali so točke, loki, robovi, robovi obrisov ali strani pripeti. Občutljivost označuje, kako blizu
elementu za pripenjanje mora biti kazalec. Za pripenjanje barve namiga določite barvo črte pripenjanja, ki se prikaže, ko se s kazalcem
premaknete na 3D-predmet.
Več tem pomoči
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Privzeti pogled
Ustvarjanje pogleda po meri
Prikaz pogleda
Spreminjanje privzetega pogleda
Sprememba plakata, tako da se ujema s privzetim pogledom
Dodajanje 3D-pogleda k zaznamku ali povezavi
Brisanje 3D-pogleda

Privzeti pogled 3D-modela omogoča hitro vrnitev na izhodiščno točko kadarkoli med interakcijo z modelom. Privzeti pogled se razlikuje od
predogleda, ki določa videz 3D-modela, kadar ni aktiviran. Seznam vseh pogledov, ki so na voljo za 3D-model, se prikaže v meniju Pogledi v 3D-
orodni vrstici in v podoknu pogleda drevesa modela.

V programu Acrobat lahko ustvarite tudi dodatne poglede 3D-modela, ki omogočajo hitro krmarjenje po 3D-vsebini na želeni način (npr. od zgoraj,
od spodaj, z leve, z desne, notranji, zunanji, razčlenjen ali sestavljen). Pogled lahko vključuje osvetlitev, položaj kamere, način upodabljanja, stanje
drevesa modela ter nastavitve prosojnosti in prečnega prereza. Pogledi po meri lahko vključujejo točne lastnosti kamere.

Poglede lahko povežete z zaznamki na plošči Zaznamki ali uporabite dejanje Pojdi na 3D-pogled, da povežete poglede z gumbi in povezavami, ki
jih ustvarite na strani.

Privzeti pogled
Ko ustvarite PDF iz 3D-modela ali v obstoječi PDF dodate 3D-datoteko, Acrobat ustvari začetni privzeti pogled. Privzeti pogled je ustvarjen ne
glede na morebitne dodatne poglede, ki ste jih ustvarili, ali poglede, ki jih 3D-datoteka že vsebuje.

Značilnosti izdelanega privzetega pogleda:

Uporabljena je projekcija iz perspektive.

Gledišče je odmaknjeno od predmeta, tako da vsa vidna vozlišča zapolnjujejo večino vidnega polja.

Smer in usmerjenost odmika pretežno potekata vzdolž negativne osi X, razmeroma majhen odmik je prisoten tudi na negativni osi Y, še
manjši pa na pozitivni osi Z.

Kamera je usmerjena v središče vidnih vozišč, in sicer tako, da je na prikazani sliki os Z navpična, usmeritev navzgor pa pozitivna.

Barvo ozadja, način upodabljanja in osvetlitev za privzeti pogled nastavite tako, da v pogovornem oknu Vstavi 3D potrdite polje za prikaz
naprednih možnosti, izberete zavihek 3D in prilagodite prikazane parametre.

Ustvarjanje pogleda po meri
1. Z ročnim orodjem kliknite 3D-model in ga omogočite.
2. Uporabite orodja za vrtenje, obračanje in povečavo v 3D-orodni vrstici, da spremenite pogled.
3. V pogovornem oknu Lastnosti pogleda izberite nastavitve prikaza, ki jih želite vključiti v pogled.

Lastnosti, ki niso bile izbrane, uporabijo zadnje prikazane nastavitve. Če na primer barva ozadja ni bila izbrana, potem barva ozadja pogleda
ostane enaka kot ozadje, ki je bilo predhodno prikazano.

Pogled je naveden kot Nov pogled v podoknu pogleda drevesa modela. Izberite ga, da ga poimenujete.

Prikaz pogleda
 S temi metodami ustrezno spremenite pogled:

Iz orodne vrstice 3D v pojavnem meniju Pogledi izberite pogled.

V drevesu modela kliknite ime pogleda.

Kliknite ikono Privzeti pogled .

Spreminjanje privzetega pogleda
 V podoknu pogleda drevesa modela storite nekaj od tega:



 

Na vrh

Na vrh
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Izberite pogled in nato v meniju Možnosti izberite Nastavi kot privzeti pogled.

Z desno miškino tipko kliknite pogled in izberite Nastavi kot privzeti pogled.

Opomba: Če želite ustvariti nov pogled, v orodni vrstici 3D ali kontekstnem meniju izberite Pogledi > Upravljanje pogledov. V pogovornem oknu
Upravljanje pogledov, ki se nato pojavi, kliknite gumb Nov pogled.

Sprememba plakata, tako da se ujema s privzetim pogledom
1. Z orodjem za izbiro predmeta (Orodja > Interaktivni predmeti > Izbira predmeta) dvokliknite 3D-model.
2. V pogovornem oknu Uredi 3D kliknite zavihek Nastavitve zagona.
3. Pod območjem slike plakata izberite možnost Pridobi plakat iz privzetega pogleda.
4. Kliknite V redu in shranite PDF.

Dodajanje 3D-pogleda k zaznamku ali povezavi
Postopek zahteva 3D-model z vsaj enim določenim pogledom, ki ga lahko ustvarite. Pogled lahko povežete z obstoječim zaznamkom ali povezavo
ali pa v ta namen ustvarite novega.

1. Naredite nekaj od tega:

Če želite ustvariti zaznamek, na vrhu plošče Zaznamki kliknite gumb Nov zaznamek  in vnesite njegovo ime. Nato z desno miškino
tipko kliknite polje in izberite Lastnosti.

Če želite ustvariti novo povezavo, izberite Orodja > Urejanje vsebine > Dodaj ali uredi povezavo, nato pa povlecite kjerkoli na strani, da
ustvarite pravokotnik s povezavo. V meniju Dejanje povezave v pogovornem oknu Ustvari povezavo izberite Povezava po meri in kliknite
Naprej.

Če želite pogled povezati z obstoječim zaznamkom ali povezavo, z desno miškino tipko kliknite zaznamek ali povezavo in izberite
Lastnosti.

2. V pogovornem oknu Lastnosti kliknite zavihek Dejanja.
3. V meniju Izberi dejanje izberite Pojdi na pogled 3D/večpredstavnost, nato pa kliknite Dodaj.
4. V pogovornem oknu Izberi 3D-pogled s seznama na levi strani izberite 3D pripombo za 3D-model, nato pa izberite možnost pogleda na

desni strani:
Trenutni pogled Ujema se z značilnostmi 3D-vrtenja, obračanja in povečave so v vašem dokumentu aktivne ob ustvarjanju povezave ali
zaznamka, ne glede na to, ali je ta pogled naveden v drevesu modela kot določen pogled.

Prvi pogled Spremembe pogleda, ki se prikaže na vrhu seznama v drevesu modela.

Zadnji pogled Spremembe opredelitve pogleda, ki se prikaže na dnu seznama v drevesu modela.

Prejšnji pogled Premakne se za en pogled navzgor po seznamu določenih pogledov v drevesu modela.

Naslednji pogled Premakne se za en pogled navzdol po seznamu določenih pogledov v drevesu modela.

Imenovan pogled Spreminjanje določenega pogleda, ki ga izberete s seznama, ki se prikaže pod to možnostjo.

5. (Izbirno) Če želite ustvariti zaznamek ali povezavo ali skočiti na določeno stran in pogled strani, v meniju Dejanje izbire izberite Pojdi
napogled strani in kliknite Dodaj. Nato z drsnimi trakovi in orodji povečave prilagodite pogled strani, preden kliknete gumb Nastavi povezavo.
Ko končate, v pogovornem oknu Lastnosti kliknite Zapri.

Brisanje 3D-pogleda
 Naredite nekaj od tega:

V orodni vrstici 3D odprite pojavni meni Pogledi in izberite Upravljanje pogledov. Izberite poglede, ki jih želite odstraniti, in kliknite Izbriši
pogled.

V podoknu pogleda drevesa modela izberite poglede, ki jih želite odstraniti. Znotraj podokna pogleda kliknite gumb Izbriši  ali pa kliknite
gumb Možnosti in izberite Izbriši pogled.

Več tem pomoči
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Orodja za pripravo natisov (Acrobat Pro)

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.



Pregled orodij za pripravo natisov (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Odpiranje plošče Izdelava natisa
Orodja za pripravo za tisk

Adobe Acrobat Pro ponuja izpopolnjena orodja za pripravo za tisk, ki omogočajo celovit potek dela z dokumenti PDF za vrhunske barvne natise.
Orodja za pripravo natisov so na plošči Izdelava natisa v podoknu Orodja.

Plošča Izdelava natisa

Odpiranje plošče Izdelava natisa
 Če plošča Izdelava natisa v podoknu Orodja ni vidna, izberite Pogled > Orodja > Izdelava natisa.

Orodja za pripravo za tisk
Preverjanje pred tiskom Omogoča izvedbo več kot 400 preverjanj pred tiskom za vse običajne izhodne napake, nato pa odpraviti vse odpravljive
napake.
Predogled natisa V priročnem pogovornem oknu združuje predogled ločevanja, mehko preverjanje, barvna opozorila in več.
Uredi predmet Omogoča izbiranje, premikanje in urejanje tako rastrskih kot vektorsih predmetov. Urejate lahko posamezne lastnosti predmetov,
kot so oznake, barvni prostor ali namen upodabljanja.
Predogled izravnalnika Omogoča določanje in uporabo nastavitev izravnalnika za prosojne predmete. Vključuje predogled za prosojne predmete
in učinke, ki jih bodo na predmete imele vaše nastavitve. Nastavitve laho shranite kot prednastavitve in jih uporabite pri drugih straneh ali
datotekah PDF.
Pretvori barve Uporabnikom omogoči pretvoriti kateri koli barvni prostor v dokumentu v ciljni barvni prostor.
Nastavi polja strani Omogoča določanja polj obrezovanja, prirezovanja, prelivanja, slike in večpredstavnosti na strani. Ti elementi so pomembni
za ustrezno določanje položaja strani in postavitev oznak tiskalnika, še posebej pa za vstavljanje.
Dodaj oznake tiskalnika Strani PDF doda standardne oznake tiskalnika za določanje položaja. Te oznake so vdelane v PDF.
Popravi tanke črte Na podlagi uporabnikovih nastavitev poišče tanke črte in jih nadomesti z debelejšimi.
Upravitelj črnila Spremeni način ravnanja s črnili, ko je odprt trenutni PDF. Acrobatov upravitelj črnila uporablja enake možnosti in kontrolnike kot
ostali programi Adobe.
Prednastavitve pasti Omogoča izdelavo in uporabljanje nastavitev prestrezanja za poznejše izvajanje s programom Adobe RIP, ki licencira
nastavljanje prestrezanja Adobe In-RIP.
Acrobat Distiller Pretvori datoteke PostScript v PDF-je.
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Oznake tiskalnika in tanke črte (Acrobat Pro)
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O oznakah tiskalnika v dokumentu PDF
Vdelovanje oznak tiskalnika v PDF
Pregled pogovornega okna Nastavi polja strani
Popravljanje tankih črt

O oznakah tiskalnika v dokumentu PDF
Ko pripravite dokument za tiskanje, potrebujete oznake, ki pomagajo ponudniku tiskalnih storitev pri poravnavi ločenih filmov za tiskanje poskusov,
merjenje filma za ustrezno umerjanje in gostoto črnila, prirezovanje filma na ustrezno velikost in tako naprej. Oznake tiskalnika določajo meje polj v
dokumentu, ki jih podpira Adobe PDF, kot so polja prirezovanja in polja prelivanja.

Oznake tiskalnika lahko začasno dodate med tiskanjem s pomočjo plošče Oznake in prelivanja v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja
ali pa lahko oznake tiskalnika vdelate v datoteko (in po potrebi v plast) s pomočjo pogovornega okna Dodajanje oznak tiskalnika. Za informacije o
dodajanju oznak tiskalnika samo natisu si oglejte Vključevanje oznak in prelivanj (Acrobat Pro).

Opomba: PDF, ki ste ga ustvarili s programom Adobe InDesign CS ali novejšim, lahko oznake tiskalnika vključuje na ločeni plasti ali na strani. Te
oznake si lahko v Acrobatu ogledate na zavihku Plasti. Če so bile oznake tiskalnika izvožene kot plast, bodo vse oznake tiskalnika, ki jih ustvarite
z Acrobatovo funkcijo Dodajanje oznak tiskalnika, zamenjale InDesignove oznake tiskalnika. Če oznake tiskalnika niso na plasti, lahko Acrobatove
oznake tiskalnika prekrijejo InDesignove oznake in se z njimi ne poravnajo.

Vdelovanje oznak tiskalnika v PDF
1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Dodaj oznake tiskalnika.
2. Določite strani za označevanje.
3. Določite oznake in nastavitve.

Pregled pogovornega okna Nastavi polja strani
V pogovornem oknu Nastavi polja strani (ki se je prej imenoval Obrezovanje strani) lahko med pripravo datoteke PDF na tiskanje in druge načina
izhoda določite meje za obrezovanje, prelivanje in slike. Prilagodite lahko meje polj dokumenta, ki jih podpira Adobe PDF, vključno s polji medija
(velikost strani), prirezovanja, prelivanja in slik. Ta zmožnost je uporabna, če bi bile oznake tiskalnika, ki ste jih dodali z orodjem Dodaj oznake
tiskalnika (in ne s ploščo Oznake in Prelivanja pogovornega okna Napredne nastavitve tiskanja), skrajšane zaradi premajhnega polja obrezovanje,
ki ne bi moglo sprejeti vseh oznak. Ponudniki tiskalnih storitev lahko to orodje uporabijo tudi za povečevanje velikosti strani pri opravilih vstavljanja.

Med polji lahko preklapljate in pri tem ne izgubite robov, ki ste jih nastavili za posamezno polje. Med prilagajanjem posameznih polj se predogled v
pogovornem oknu Nastavi polja strani ponovno izriše v skladu z novimi nastavitvami. Tako se na primer vsebina strani v predogled "skrči", če
razširite polje obrezovanja ali medijev.

Opomba: Ko se polje obrezovanja poveča, se temu prilagodi tudi polje medija.

Odpiranje pogovornega okna Nastavi polja strani
 Izberite Orodja > Izdelava natisa > Nastavi polja strani.

Popravljanje tankih črt
Zelo tanke črte, ki jim rečemo kar tanke črte, so težavne za tiskanje offset. Če jih take pustite v PDF-jih, se morda ne bodo prikazale v končnem
natisu. Orodje za popravljanje tankih črt najde večino tankih črt in jih zamenja s širšimi.

1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Popravi tanke črte.
2. Vnesite širino tankih črt, ki jih želite poiskati in vnesite širino zamenjave.



Prilagodite širino tankih črt s puščicami. Pridržite tipko Shift na tipkovnici in kliknite puščice ter tako spreminjajte širine v celoštevilčnih
vrednostih.

3. Izberite mersko enoto v meniju Enote.
4. (Izbirno) Izberite Vključi pisavo vrste 3 ali Vključi vzorce ter tako zamenjajte tanke črte v znakih vrste 3 ali v vzorcih s črtami enake širine, s

katerimi boste zamenjali ostale tanke črte.

Znake in vzorce pisav je mogoče v istem dokumentu uporabiti v različne namene (na primer za različne vrednosti povečevanja), zato lahko
spreminjanje širine črt privede do nepričakovanih rezultatov. Če izberete to možnost, preverite rezultate in po potrebi prilagodite izbiro.

5. Določite strani za preverjanje.

Več tem pomoči
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Pregled pogovornega okna Predogled natisa
Izbira profila simulacije in možnosti predogleda
Ogled barv po izvirnem prostoru ali predogled posebnih elementov
Predogled ločevanja barv
Preverjanje pokritosti s črnilom
Nastavitev barve ozadja
Ogled opozoril za barve
Ogled informacij o vsebini dokumenta PDF

Pregled pogovornega okna Predogled natisa
Pogovorno okno Predogled natisa ponuja orodja in kontrolnike, ki vam pomagajo pri simulaciji videza datoteke PDF pri različnih pogojih. Zgornji del
pogovornega okna vsebuje več ukazov za predogled dokumenta. Meni Predogled omogoča preklapljanje med predogledom separacij in
predogledom opozoril o barvah. Kadar izberete Ločevanja, spodnji del pogovornega okna navaja informacije o črnilih v datoteki, kakor tudi
kontrolnike celotnega pokrivanja območja. Ko izberete Barvna opozorila, razdelek z opozorili nadomesti razdelek z ločevanji in omogoči informacije
o kontrolnikih opozoril črnila. Nastavitve predogleda, ki jih podate v pogovornem oknu Predogled natisa, se neposredno odražajo v odprtem
dokumentu.

V razdelku Predogled pogovornega okna Predogled izhoda lahko odprete Nadzornik predmeta in pregledate vsebino dokumenta. Za več informacij
si oglejte Ogled informacij o vsebini dokumenta PDF.

Pogovorno okno Predogled natisa vključuje tudi dostop do vseh možnosti upravitelja črnila za ponovno preslikavo črnil osnovnih barv za tiskanje in
predogled. Preslikovanje črnila samo za predogled velja samo, dokler je odprto pogovorno okno Predogled natisa.

Opomba: Če uporabljate sistem upravljanja barv (CMS) z natančno kalibriranimi profili ICC in ste kalibrirali vaš monitor, bodo prikazane barve
predogleda ločevanja bližje končnemu natisu ločevanja barv.

Odpiranje pogovornega okna Predogled natisa
1. Če plošča Izdelava natisa v podoknu Orodja ni vidna, izberite Pogled > Orodja > Izdelava natisa.
2. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled natisa.

Izbira profila simulacije in možnosti predogleda
Izberite obstoječi profil za preverjanje videza natisnjenega dokumenta.

1. V pogovornem oknu Predogled natisa izberite možnost iz profila simulacije.
2. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Simuliraj pretisk simulira zlivanje in pretisk barv v barvno ločenem natisu.

Simuliraj črno črnilo Simulira črno in temne barve glede na črno, ki je določena v profilu simulacije. V nasprotnem primeru so črne
preslikane v najtemnejšo barvo, ki jo zaslon lahko prikaže.

Simuliraj barvno papirja simulira videz barv, ko so natisnjene na barvo papirja. Če to možnost počistite, je barva papirja monitorjeva bela
barva.

Nastavi Barvo ozadja strani Prikaže barvo strani. Kliknite barvni vzorec, da izberete barvo.

Ogled barv po izvirnem prostoru ali predogled posebnih elementov
Omejite lahko, katere barve se prikažejo v predogledu. Ogledate si lahko tudi izbrane vrste elementov, na primer enobarvne predmete, slike,
gladke sence, besedilo in črtno risanje. Kadar izberete izvirni barvni prostor, vidite samo predmete v tem barvnem prostoru. Omejevanje barv je
uporabno, če želite na primer videti, ali so na strani barve RGB ali kje je uporabljena točkovna barva.

1. V pogovornem oknu Predogled natisa izberite eno od možnosti, ki so na voljo v meniju Prikaži.
2. Izberite polja slik, prirezovanja in prelivanja, če želite predogled katerega koli polja strani, ki ste ga določili. Za več informacij o določanju polj

strani si oglejte Pregled pogovornega okna Nastavi polja strani
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Predogled ločevanja barv
Ogledate si lahko ločevalne plošče in pokritost s črnilom, ter se prepričate, da natisnjeni del ustreza vašim zahtevam. Kljub temu, da lahko
predogled ločevanj na monitorju pomaga zaznati težave brez stroškov, ki bi nastali s tiskanjem, ne omogoča predogleda prestrezanja, možnosti
emulzij, oznak tiskalnika, poltonskih zaslonov in ločljivosti. Te nastavitve je najlažje preveriti pri ponudniku storitev s celostnimi in prekrivnimi
poskusi.

Opomba: Predmeti na skritih plasteh niso vključeni v predogled na zaslonu.
1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Ločevanja.
2. Naredite nekaj od tega:

Za ogled enega ali več ločevanj izberite prazno polje levo od vsakega imena ločevanja. Vsako ločevanje se prikaže v dodeljeni barvi.

Za skritje enega ali več ločevanj prekličite izbor praznega polja levo od vsakega imena ločevanja.

Za hkratni ogled vseh postopkovnih plošč ali plošč točke izberite polje Postopkovne plošče ali Plošče točke.

Opomba: Ena postopkovna plošča ali plošča točke je prikazana kot črna plošča. Na tak način so predmeti na plošči svetle barve, na
primer rumeni, bolje vidni.

Preverjanje pokritosti s črnilom
Preveč črnila lahko zasiči papir in povzroči težave s sušenjem ali spremeni pričakovane značilnosti barv v dokumentu. Celotna pokritost območja
določa skupni odstotek vseh uporabljenih črnil. Na primer 280 pomeni 280-odstotno pokritost s črnilom, kar je mogoče doseči s 60C, 60M, 60Y in
100K. Za informacije o največji pokritosti s črnilom tiskarskega stroja, s katerim tiskate, se obrnite na ponudnika storitev. S predogledom
dokumenta lahko nato določite dele, na katerih skupna pokritost s črnilom presega omejitve tiskarskega stroja. Če naletite na težave, pridržite
tipko Shift in kliknite na območje, da vstavite komentar. Komentar je preizpolnjen s podrobnostmi o pokritosti črnila.

1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Ločevanja.
2. Naredite nekaj od tega:

Če želite nastaviti velikost vzorca, izberite možnost na seznamu Velikost vzorca. Vzorec točke določa vrednost slikovne pike, ki jo
kliknete. Povprečno 3 krat 3 in povprečno 5 krat 5 določa povprečno vrednost določenega števila slikovnih pik v področju, ki ga kliknete.
Velikost vzorca ne vpliva na opozorila o celotni pokritosti območja. Vpliva samo na odstotke ob vsaki posamezni plošči.

Za preverjanje skupne pokritosti dokumenta izberite možnost Celotna pokritost področja in izberite številko iz pojavnega menija, ali pa v
polje vnesite odstotek. Označi identificirana območja, kjer pokritost s črnilom preseže ta odstotek. Če želite spremeniti barvo za
označevanje, kliknite barvni vzorec in izberite novo barvo.

Za preverjanje pokritosti določenega območja s kazalcem pokažite na to območje v oknu dokumenta. Odstotki pokritosti s črnilom se
prikažejo v seznamu črnila poleg posameznega imena črnila.

Pokritost s črnilom lahko prilagodite s pretvarjanjem nekaterih barv točk v postopkovne barve s pomočjo Upravitelja črnila.

3. Za zapis težave pridržite tipko Shift in kliknite na območje. Acrobat vstavi komentar, ki vsebuje odstotek pokritosti s črnilom.

Nastavitev barve ozadja
S simulacijo si lahko ogledate, kako bi bil dokument videti natisnjen na barvnem papirju.

1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Ločevanja.
2. Na vrhu pogovornega okna označite možnost Nastavi barvo ozadja strani in izberite barvo.

Ogled opozoril za barve
Ko barv dokumenta na določenem tiskarskem stroju ni mogoče reproducirati ali ko je nenamerno uporabljena obilna črna, lahko pride do težav pri
tiskanju. Da bi tovrstne težave z barvami našli še pred oddajo dokumenta PDF in tako poskrbeli za vrhunski natis, lahko uporabite različna
opozorila za barve v pogovornem oknu Predogled natisa. Slikovne pike na področjih, ki sprožijo opozorila, so prikazana v opozorilnih barvah, ki jih
je mogoče določiti s pomočjo barvnih vzorcev pol vrste opozorila.

1. V pogovornem oknu Predogled natisa v meniju Predogled izberite Barvna opozorila.
2. Izberite eno ali obe naslednji možnosti:

Pokaži pretiskanje Določa, kje na strani se pojavi pretiskanje na barvno ločenem natisu. Če izberete Simuliranje pretiska na plošči Izhod v
pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja, si lahko pri tiskanju s sestavljeno tiskalno napravo ogledate tudi učinke pretiskanja. To
možnost je uporabna pri preverjanju ločevanj barv.

Zgornja barva privzeto prekrije spodnjo področje pri tiskanju neprozornih, prekrivnih barv. S pretiskanjem lahko preprečite prekrivanje, tako
da je vrhnjo črnilo v primerjavi s spodnjim črnilom videti prozorno. Stopnja prozornosti pri tiskanju je odvisna od črnila, papirja in uporabljene
metode tiskanja.

Obilna črna Določa območja, ki so natisnjena z obilnim črnim – procesnim črnim (K) črnilom, zmešanim z barvnimi črnili za večjo prosojnost
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in lepše barve. Obilna črna je uporabljena za velika območja, saj potrebujete več črnine, da je besedilo videti bolj črno kot sivo.

Vnesite odstotek za Začni obrezovanje in tako določite najmanjši odstotek črne za opredelitev vsebine kot obilno črne. Bogata črna za to
opozorilo je odstotek črne (glede na vrednost obrezovanja) in neničelna C, M ali Y.

Za spreminjanje opozorilne barve, uporabljene v predogledu, izberite barvo s pomočjo barvnih vzorcev.

Ogled informacij o vsebini dokumenta PDF
Uporabite pogovorno okno Nadzornik predmeta za prikaz ločljivosti slike, barvnega načina, prosojnosti in drugih informacij o vsebini dokumenta.
Če pri predmetu naletite na težave, pridržite tipko Shift in kliknite na predmet, da vstavite komentar. Komentar vsebuje vse informacije, ki jih je
našel Nadzornik predmeta.

1. V razdelku Predogled pogovornega okna Predogled natisa izberite Nadzornik predmeta.
2. Kliknite v okno dokumenta, da si ogledate informacije o predmetih, ki so pod kazalcem v pogovornem oknu Pregled izhoda.
3. Da označite težavna območja, pridržite tipko Shift in kliknite predmet. Acrobat vstavi komentar z informacijami, ki jih je našel Nadzornik

predmeta.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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O izravnavi
Pregled pogovornega okna Predogled izravnalnika
Predogled območij grafičnih elementov, ki bodo izravnana
Možnosti izravnavanja prosojnosti
O prednastavitvah izravnavanja prosojnosti
Ustvarjanje prednastavitve izravnavanja
Uporaba prednastavitve izravnavanja
Urejanje prednastavitve izravnalnika v pogovornem oknu Optimizator dokumentov PDF

O izravnavi
Če dokument ali podoba vsebujeta prosojnost, morate za izpis običajno izvesti postopek, imenovan izravnava. Izravnava loči prosojno podobo v
vektorsko zasnovana področja in rastrska področja. Z višanjem zahtevnosti podobe (mešanje slik, vektorjev, vrste, barv točk, pretiska in tako dalje)
se viša tudi zahtevnost izravnave in njenih rezultatov.

Izravnava je morda potrebna, ko tiskate ali ko shranjujete ali izvažate v druge oblike, ki ne podpirajo prosojnosti. Če želite obdržati prosojnost brez
izravnave, pri ustvarjanju datoteke PDF shranite datoteko kot Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) ali novejšo različico.

Določite lahko nastavitve izravnave in jih nato shranite ter uporabite kot prednastavitve izravnavanja prosojnosti. Prosojni predmeti so izravnani
glede na nastavitve v izbrani prednastavitvi izravnalnika.

Opomba: Ko je datoteka shranjena, izravnave prosojnosti ni mogoče razveljaviti.

Prekrivajoče se slike so pri izravnavi razdeljene.

Dodatne informacije o težavah pri izpisu prosojnosti lahko najdete na strani s sredstvi ponudnika storitev tiskanja v omrežju Adobe Solutions
Network (ASN) (samo v angleščini) na Adobejevem spletnem mestu.

Pregled pogovornega okna Predogled izravnalnika
Uporabite možnost predogleda v pogovornem oknu Predogled izravnalnika, če želite označiti območja in predmete, ki so prosojni, kot tudi tiste, na
katere vpliva izravnavanje prosojnosti. Prosojna vsebina je označena z rdečo, ostalo pa je prikazano sivinsko.

Te informacije lahko uporabite, da prilagodite možnosti izravnalnika, preden uveljavite nastavitve, in jih nato shranite kot prednastavitve
izravnalnika. Te prednastavitve lahko pozneje uporabite v drug pogovornih oknih. Na primer Optimizator datotek PDF (Shrani kot drug > Optimiran
PDF), Napredne nastavitve tiskanja in Nastavitve za PostScript (Shrani kot drug > Več možnosti).

Odpiranje pogovornega okna Predogled izravnavanja
 Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled izravnavanja.

Predogled območij grafičnih elementov, ki bodo izravnana
Uporabite možnost predogleda v predogledu izravnalnika, da označite območja, na katera vpliva izravnava. Te barvno kodirane informacije lahko
uporabite za prilagoditev možnosti izravnave.

Opomba: Predogled izravnalnika ni namenjen natančnemu predogledu barv točk, pretiskov in načinov zlivanja. V ta namen uporabite način
Predogled pretiska.

1. Prikažite ploščo (ali pogovorno okno) predogleda izravnalnika:

http://www.adobe.com/go/partner_asn_indesign
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V Illustratorju izberite Window  (Okno) > Flattener Preview (Predogled izravnalnika).

V Acrobatu izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled izravnalnika.

V InDesignu izberite Window (Okno) > Output (Izpis) > Flattener Preview (Predogled izravnalnika).

2. V meniju Highlight (Označevanje) izberite vrste območij, ki jih želite označiti. Razpoložljivost možnosti je odvisna od vsebine grafičnega
elementa.

3. Izberite nastavitve izravnave, ki jih želite uporabiti: Izberete lahko prednastavitev ali pa nastavite posebne možnosti, če so na voljo.
Opomba: (Illustrator) Če nastavitve izravnave niso vidne, v meniju plošče izberite Pokaži možnosti, da jih prikažete.

4. Če grafični element vsebuje pretiskane predmete, ki vzajemno delujejo s prosojnimi predmeti, v programu Illustrator izberite možnost v
meniju Pretiski. Pretiske lahko ohranite, simulirate ali zavržete. V Acrobatu izberite Ohrani pretisk, da zlijete barvo prosojnega grafičnega
elementa z barvo ozadja in ustvarite učinek pretiska.

5. Če želite prikazati svežo različico predogleda na podlagi nastavitev, kliknite Osveži. Če je grafični element zahteven, lahko traja nekaj
sekund, preden se prikaže slika predogleda. V InDesignu lahko izberete tudi Auto Refresh Highlight (Samodejno osveži označevanje).

Če želite predogled povečati v programih Illustrator in Acrobat, kliknite območje predogleda. Za pomanjšanje ob držanju tipke Alt/Option
kliknite območje predogleda. Če želite obračati predogled, držite preslednico in povlecite v območju predogleda.

Možnosti izravnavanja prosojnosti
Možnosti izravnavanja prosojnosti lahko nastavite pri ustvarjanju, urejanju ali pregledu prednastavitev izravnavanja v Illustratorju, InDesignu ali
Acrobatu.

Možnosti označevanja (predogled)
Brez (barvni predogled) Onemogoči predogled.
Rastrsko obdelana zahtevna področja Označi področja, ki bodo zaradi razlogov učinkovitosti rastrsko obdelana (kot je določeno z drsnikom
Rasterji/vektorji). Zapomnite si, da za mejo označenega področja obstaja višja verjetnost težav z nastajanjem pikastih ostankov (odvisno od
nastavitev gonilnika za tiskanje in ločljivosti rastrske obdelave). Za zmanjšanje težav z nastajanjem pikastih ostankov izberite Izreži zahtevna
področja.
Prosojni predmeti Označi predmete, ki so viri prosojnosti, kot so predmeti z delno stopnjo prosojnosti (vključno s slikami s kanali alfa), predmeti z
načini zlivanja in predmeti z maskami prosojnosti. Zapomnite si tudi, da lahko slogi in učinki vsebujejo prosojnost, ter da so lahko prenatisnjeni
predmeti obravnavani kot viri prosojnosti, če so vključeni v prosojnost, ali če je potrebno izravnati pretisk.
Vsi zadevni predmeti Označi vse predmete, ki so vključeni v prosojnost, vključno s prosojnimi predmeti in predmeti, ki jih prekrivajo prosojni
predmeti. Na označene predmete bo vplival postopek izravnave – njihove poteze ali vzorci bodo razširjeni, morda bodo deli predmetov rastrsko
obdelani in tako dalje.
Zadevne povezane datoteke EPS (samo Illustrator) Označi vse povezane datoteke EPS, na katere vpliva prosojnost.
Zadevne slike (samo InDesign) Označi vso postavljeno vsebino, na katero vpliva prosojnost ali učinki prosojnosti. To je uporabno za ponudnike
storitev, ki si morajo ogledati slike z zahtevami po ustreznem tiskanju.
Razširjeni vzorci (Illustrator in Acrobat) Označi vse vzorce, ki bodo razširjeni, če so vključeni v prosojnost.
Orisane poteze Označi vse poteze, ki bodo orisane, če so vključene v prosojnost ali ker je izbrano Pretvori vse poteze v osnutke.
Orisano besedilo (Illustrator in InDesign) Označi vse besedilo, ki bo orisano, če je vključeno v prosojnost ali ker je izbrano Pretvori vse besedilo
v osnutke.
Opomba: V končnem izpisu bodo morda orisane poteze in besedilo malce drugačni od izvirnih, še posebej zelo tanke poteze in zelo majhno
besedilo. Toda predogled izravnalnika ne označi spremenjenega videza.
Rastrsko polnjeno besedilo in poteze (samo InDesign) Označi besedilo in poteze, ki imajo kot rezultat izravnave rastrska polnjenja.
Vsa rastrsko obdelana področja (Illustrator in InDesign) Označi predmete in preseke predmetov, ki bodo rastrsko obdelani, ker jih ni mogoče
predstaviti v PostScriptu ali ker so zahtevnejši od praga, ki je naveden z drsnikom Rasterji/vektorji. Presek vseh prosojnih prelivov bo na primer
vedno rastrsko obdelan, tudi ko je vrednost Rasterji/vektorji enaka 100. Možnost Vsa rastrsko obdelana področja pokaže tudi rastrske slike (kot so
datoteke Photoshop), vključene v prosojnost, in rastrske učinke, kot sta senčenje in zameglitev. Izvajanje te možnosti zahteva več časa kot
izvajanje drugih možnosti.

Možnosti prednastavitev izravnavanja prosojnosti
Ime/prednastavitev Določa ime prednastavitve. Odvisno od pogovornega okna lahko v polje z besedilom Ime vnesete ime ali sprejmete privzeto
nastavitev. Za urejanje prednastavitve lahko vnesete ime obstoječe prednastavitve. Privzete prednastavitve ne morete urejati.
Ravnovesje rasterja/vektorja Določa količino vektorskih informacij, ki bodo ohranjene. Višje nastavitve ohranijo več vektorskih predmetov,
medtem ko nižje nastavitve rastrsko obdelajo več vektorskih predmetov; srednje nastavitve ohranijo enostavna področja v vektorski obliki in
rastrsko obdelajo zahtevnejša področja. Za rastrsko obdelavo vseh podob izberite najnižjo nastavitev.
Opomba: Količina rastrske obdelave je odvisna od zahtevnosti strani in vrst prekrivajočih se predmetov.
Ločljivost črtne risbe in besedila Rastrsko obdela vse predmete, vključno s slikami, vektorskimi podobami, besedilom in prelivi v določeno
ločljivost. Acrobat in InDesign dovoljujeta največjo ločljivost 9600 pik na palec (ppi) za črtne risbe in 1200 ppi za mrežo preliva. Illustrator dovoljuje
največjo ločljivost 9600 ppi za črtne risbe in za mrežo preliva. Ločljivost pri izravnavi vpliva na natančnost presekov. V splošnem priporočamo, da
ločljivost črtne risbe in besedila nastavite med 600 in 1200, da zagotovite kakovostno rastrsko obdelavo, še posebej na pisavah serif ali majhnih
pisavah.
Ločljivost preliva in mreže Določa ločljivost preliva in predmetov Illustratorjeve mreže, ki so rastrsko obdelani kot rezultat izravnave, od 72 do
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2400 ppi. Ločljivost pri izravnavi vpliva na natančnost presekov. V splošnem priporočamo, da ločljivost preliva in mreže nastavite med 150 in 300
ppi, ker se kakovost prelivov, padajočega senčenja in zamegljevanje pri višji ločljivosti ne izboljša, podaljša pa se čas tiskanja in poveča velikost
datoteke.
Pretvori vse besedilo v osnutke Pretvori predmete vseh vrst (vrsta točk, vrsta področij in vrsta poti) v osnutke in na straneh s prosojnostjo
zavrže informacije grafičnih predstavitev vseh vrst. Ta možnost zagotavlja, da širina besedila med izravnavo ostane skladna. Omogočanje te
možnosti bo povzročilo, da bodo manjše pisave videti malce debelejše, ko si jih boste ogledali v Acrobatu ali natisnili z namiznimi tiskalniki nižje
ločljivosti. Ne vpliva na kakovost vrste pri tiskanju s tiskalniki ali črkostavnimi stroji višje ločljivosti.
Pretvori vse poteze v osnutke Pretvori vse poteze v enostavne polnjene poti na straneh s prosojnostjo. Ta možnost zagotavlja, da širina potez
med izravnavo ostane skladna. Omogočanje te možnosti bo povzročilo, da bodo tanke poteze videti malce debelejše, in lahko zmanjša
učinkovitost izravnave.
Izreži zahtevna področja Zagotovi, da so meje med vektorsko podobo in rastrsko obdelano podobo speljane vzdolž poti predmeta. Ta možnost
zmanjša količino pikastih ostankov, ki se pojavijo, ko je del predmeta rastrsko obdelan, medtem ko drug del predmeta ostane v vektorski obliki.
Izbira te možnosti lahko ustvari poti, ki so prezahtevne za tiskalnik.

Pojav pikastih ostankov, kjer se srečajo rasterji in vektorji.

Opomba: Nekateri gonilniki za tiskanje različno obdelujejo rastrske in vektorske podobe, kar lahko povzroči pikaste ostanke v barvi. Težave s
pikastimi ostanki lahko minimizirate tako, da onemogočite nekatere nastavitve za upravljanje barve, ki so določene za gonilnik za tiskanje. Te
nastavitve se za vsak tiskalnik razlikujejo, zato si oglejte dokumentacijo, ki ste jo dobili s tiskalnikom.
(samo Illustrator) Izberite Ohrani prosojnost alfa (samo pogovorno okno Izravnaj prosojnost) Ohrani skupno prosojnost izravnanih
predmetov. S to možnostjo bodo načini zlivanja in pretiskanja izgubljena, vendar pa se bo njihov videz skupaj z ravnjo prosojnosti alfa ohranil v
obdelani podobi (podobno kot pri rastrski obdelavi podobe s prosojnim ozadjem). Možnost Ohrani prosojnost alfa je lahko uporabna, če izvažate v
obliko SWF ali SVG, saj obe obliki podpirata prosojnost alfa.
(samo Illustrator) Izberite Ohrani barve točk in pretiskov (samo pogovorno okno Izravnaj prosojnost) V splošnem ohranja barve točk.
Ohranja tudi pretisk za predmete, ki niso vključeni v prosojnost. To možnost izberite, če tiskate ločevanja in dokument vsebuje barve točk in
predmete pretiska. Prekličite izbor te možnosti, ko shranjujete datoteke za uporabo v aplikacijah za postavitev strani. Ko izberete to možnost, so
pretiskana področja, ki vzajemno delujejo s prosojnostjo, izravnana, medtem ko je pretisk na drugih področjih ohranjen. Ko je datoteka izpisana iz
programa za postavitev strani, so rezultati nepredvidljivi.
Ohrani pretisk (samo Acrobat) Zlije barvo prosojne podobe z barvo ozadja, da ustvari učinek pretiska.

O prednastavitvah izravnavanja prosojnosti
Če redno tiskate ali izvažate dokumente, ki vsebujejo prosojnost, lahko postopek izravnave avtomatizirate tako, da nastavitve izravnave shranite v
prednastavitev izravnavanja prosojnosti. Te nastavitve lahko uporabite pri tiskanju ter shranjevanju in izvažanju datotek v oblike PDF 1.3
(Acrobat 4.0), EPS in PostScript. Poleg tega jih lahko v Illustratorju uporabite pri shranjevanju datotek v starejših oblikah programa ali pri kopiranju
na odložišče; v Acrobatu jih lahko uporabite tudi pri optimiranju PDF-jev.

Te nastavitve nadzorujejo tudi način izravnave pri izvozu v oblike, ki ne podpirajo prosojnosti.

Prednastavitev izravnavanja lahko izberete na plošči Dodatno pogovornega okna Natisni ali v pogovornem oknu za shranjevanje v določeno obliko,
ki se prikaže po prvem pogovornem oknu Izvozi ali Shrani kot. Ustvarite lahko lastne prednastavitve izravnavanja ali pa izbirate med privzetimi
možnostmi, ki ste jih dobili s programsko opremo. Nastavitve teh privzetih možnosti so zasnovane tako, da se ujemajo s kakovostjo in hitrostjo
izravnave z ustrezno ločljivostjo za rastrsko obdelana prosojna področja, odvisno od predvidene uporabe dokumenta:

[Visoka ločljivost] je namenjena končnemu tiskanju in kakovostnim natisom, kot so barvni natisi z ločenimi barvami.
[Srednja ločljivost] je namenjena namiznemu tiskanju in tiskanju dokumentov, ki bodo na zahtevo natisnjeni na barvnih tiskalnikih PostScript.
[Nizka ločljivost] je namenjena hitremu tiskanju na črno-belih namiznih tiskalnikih in dokumentih, ki bodo objavljeni v spletu ali izvoženi v obliko
SVG.

Ustvarjanje prednastavitve izravnavanja
Prednastavitve izravnave prosojnosti lahko shranite v ločeni datoteki. Ločena datoteka omogoča enostavnejše varnostno shranjevanje in olajša
dostop ponudnikom storitev, strankam ali drugim v delovni skupini. Ko ustvarite prednastavitev izravnalnika po meri, jo lahko uredite v pogovornem
oknu Optimizator dokumentov PDF.

Prednastavitve izravnalnika se shranijo na istem mestu kakor datoteke z nastavitvami tiskalnika:

(Windows XP) \Documents and Settings\[trenutni uporabnik]\Application Data\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences



Na vrh

Na vrh

(Windows Vista®/Windows 7) \Users\[trenutni uporabnik]\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\10.0\Preferences
(Mac OS) Users/[trenutni uporabnik]/Library/Preferences/Adobe/Acrobat/10.0
Opomba: Prednastavitve izravnalnika, ustvarjene v programu Acrobat, imajo drugačno obliko zapisa kakor prednastavitve, ustvarjene v drugih
programih podjetja Adobe, zato jih ne morete imeti v skupni rabi med programi.

1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled izravnavanja.
2. Če želite osnovati prednastavitev na že obstoječi prednastavitvi, jo izberite iz menija Prednastavitve.
3. Nastavite možnosti izravnavanja.
4. Po potrebi kliknite Ponastavi, da se vrnete na privzete nastavitve.
5. Kliknite Shrani.
6. Vnesite ime in kliknite V redu.

Opomba: Če želite zbrisati prednastavitev po meri, jo izberite v meniju Prednastavitve in pritisnite tipko Delete. Nastavitve Nizko, Srednje in
Visoko so vgrajene in jih ni mogoče izbrisati.

Uporaba prednastavitve izravnavanja
 Naredite nekaj od tega:

V pogovornem oknu Predogled izravnavanja izberite prednastavitev v meniju, podajte obseg strani in kliknite Uporabi.

V pogovornem oknu Optimizator dokumenta PDF izberite Prosojnost na levi, nato pa na seznamu izberite prednastavitev.

V pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja izberite ploščo Izhod na levi, nato pa izberite prednastavitev iz menija Prednastavitev
izravnalnika prosojnosti.

Izberite Datoteka > Shrani kot drug > Več možnosti > Enkapsuliran PostScript ali PostScript in kliknite Nastavitve. Na plošči Izhod izberite
prednastavitev iz menija Prednastavitve izravnalnika prosojnosti.

Urejanje prednastavitve izravnalnika v pogovornem oknu Optimizator dokumentov PDF
Spreminjate lahko samo prednastavitve po meri.

1. Izberite Datoteka > Shrani kot drug> Optimiran PDF.
2. Izberite Prosojnost na levi.
3. Dvokliknite prednastavitev po meri, ki jo želite urediti, spremenite nastavitve in kliknite V redu.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu

 

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


Pretvarjanje barv in ravnanje s črnilom (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O pretvarjanju barv
Pregled pogovornega okna Pretvarjanje barv
Pretvarjanje barv v drug barvni prostor
Pregled upravitelja črnil
Ločevanje barv točk kot postopka
Ustvarjanje prekrivanja črnila za barvo točke

O pretvarjanju barv
Barve je treba pogosto pretvoriti, ko so prikazane na monitorju ali poslane tiskalniku. Pretvorba je potrebna, če se barvni modeli ne ujemajo (na
primer, ko so barve CMYK prikazane na monitorju RGB ali ko je tiskalniku poslan dokument s slikami v barvnem prostoru RGB).

Acrobat uporablja izvirne barvne prostore predmetov v dokumentu PDF, s katerimi določi, katere barvne pretvorbe so potrebne - na primer iz RGB
v CMYK. Acrobat za upravljanje videza barv slik in predmetov, ki vsebujejo vdelane barvne profile, uporablja informacije v profilu. Za datoteke, ki
ustrezajo družini standardov PDF/X, je za upravljanje barv v datoteki uporabljen Izhodni namen. Neupravljane barve pa ne uporabljajo profilov,
zato mora biti za pretvorbo začasno uporabljen profil. Plošča Upravljanje barv v pogovornem oknu Lastnosti nudi profile za pretvarjanje
neupravljanih barv. Izberete lahko določene profile glede na pogoje lokalnega tiskarskega stroja.

Pregled pogovornega okna Pretvarjanje barv
Če dokument PDF tiskate na vrhunski napravi ali ga vključite v potek dela za pripravo na tisk, lahko barvne predmete pretvorite v CMYK ali kakšen
drug barvni prostor. Za razliko od drugih funkcij programa Acrobat, ki začasno pretvorijo barve med tiskanjem ali gledanjem, funkcija Pretvarjanje
barv dejansko spremeni vrednosti barv v dokumentu. V pogovornem oknu Pretvarjanje barv lahko pretvorite barve ene strani ali celotnega
dokumenta.
Opomba: Pogovorno okno Pretvori barve pretvori vse barve v dokumentu ali vse barve za posamezne vrste predmetov v ciljni barvni prostor. Za
pretvarjanje samo barv izbranega predmeta uporabite orodje za urejanje predmeta.

Pogovorno okno Pretvori barve
A.  Atributi pretvarjanja B. Barve dokumenta

Odpiranje pogovornega okna Pretvarjanje barv
 Izberite Orodja > Izdelava natisa > Pretvarjanje barv.

Pretvarjanje barv v drug barvni prostor
Glede na izbrani barvni prostor se pretvarjanje barv ohrani, spremeni ali preslika (vzdevki) vrednosti iz izvirnega barvnega prostora v ciljni prostor
na naslednji način:

Predmeti z neoznačenimi (naprava) podatki so pretvorjeni v ciljni prostor z uporabo profilov delovnega prostora kot virom. Pretvorba je
uveljavljena na vseh neoznačenih prostorih, RGB, CMYK in sivinsko lestvico, kot samostojne ali nadomestne vrednosti za barve točk.



Predmete v barvnih prostorih, neodvisnih od naprave (CalGray, CalRGB ali Lab) je mogoče ohraniti ali pretvoriti. Če jih pretvorite, Acrobat
uporabi podatke o predmetu, ki so neodvisni od naprave.

Z barvami točk nastavljene predmete je mogoče ohraniti, pretvoriti ali preslikati (prekriti) v poljubno črnilo, prisotno v dokumentu. Predmeti
vključujejo barvne prostore ločevanja, DeviceN in NChannel. Barve točk je mogoče preslikati v postopkovno barvo CMYK, če je postopkovni
barvni model ciljnega prostora CMYK. V pogovornem oknu Predogled natisa je mogoč predogled barv točk, preslikanih v druga črnila.

Opomba: Če želite pretvoriti določene točkovne plošče, uporabite upravitelja črnila v kombinaciji z orodjem za pretvarjanje barv. Za
pretvarjanje posameznih točkovnih plošč v postopkovne, jih preslikajte v upravitelju črnil. V nasprotnem primeru se vse barve točk v
dokumentu pretvorijo v postopkovne barve, če za vrsto barve izberete Barva točke.

Pretvarjanje barv dokumenta
1. V pogovornem oknu Pretvori barve izberite ukaz za pretvorbo. Če na seznamu ni obstoječih ukazov, kliknite Dodaj in dodajte privzeti ukaz

za pretvorbo.
2. Izberite ukaz pretvorbe, ki ga želite urediti, in izberite možnost iz Kriterijev ujemanja:

Vrsta predmeta Določa, ali želite pretovoriti barve za vse predmete ali za določene vrste predmetov v dokumentu.

Vrsta barve Določi barvni prostor predmetov za pretvorbo.

Velikost besedila Določa najmanjšo in največjo velikost besedila za besedilne predmete, ki bodo pretvorjeni.

3. Izberite enega od ukazov pretvorbe, ki so na voljo:
Ohrani Pri izpisovanju dokumenta ohrani predmete v izbranem barvnem prostoru.

Pretvori K profilu S ciljnim barvnim profilom pretvori barvne predmete v splošni profil ICC za izhodno napravo.

Dekalibriraj Odstrani vdelane profile iz ujemajočih predmetov.

4. Določite profil pretvorbe.
5. Izberite namen upodabljanja, ki ga želite uporabiti za pretvorbo. Privzeta nastavitev je Uporabi namen dokumenta. Če izberete drug namen,

izbrani namen preglasi namen dokumenta za pretvorbo.
6. Če želite vdelati profil, izberite Vdelaj. Pri izbiri vdelave se označijo vsi predmeti v izbranem profilu pretvorbe. Dokument lahko na primer

vsebuje pet predmetov: enega v sivinah, dva v barvnem prostoru RGB in dva v barvnem prostoru CMYK. V tem primeru lahko vdelate ločen
barvni profil za umerjanje barv vsakega od barvnih prostorov za skupno tri profile. Ta postopek je uporaben, če RIP izvaja upravljanje barv v
dokumentu PDF ali če je PDF v skupni rabi z ostalimi uporabniki.

7. Izberite Pretvori barve v Izhodni namen in določite, profil izhodnega namena, ki bo uporabljen namesto trenutnega izhodnega namena
dokumenta. Izhodni namen opisuje značilnosti reprodukcije barv možne izhodne naprave ali produkcijskega okolja, v katerem bo dokument
natisnjen. Ta možnost ni na voljo, če dokument nima izhodnega namena. (Datoteke, ki niso v skladu s standardi, kot sta PDF/X ali PDf/A,
pogosto nimajo izhodnega namena.)

8. Določite strani za pretvarjanje.
9. Izberite dodatne možnosti pretvorbe:

Ohrani črno Ohrani kateri koli črn predmet, ki je bil med pretvorbo upodobljen v CMYK, RGB ali sivinah. Ta možnost pri pretvarjanju v
CMYK prepreči pretvarjanje besedila v črnem RGB v obilno črno.

Povišaj sivo v CMYK-črno Pretvori sivo naprave v CMYK.

Ohrani osnove CMYK Pri pretvorbi barv za pripravo dokumentov CMYK za drugačen ciljni profil natisa se osnove ohranijo. Za barve s
samo enim barvilom program Acrobat uporabi to barvilo. Za barve z več kot enim barvilom program Acrobat poišče barvo z najmanjšo
barvno razliko.

10. Kliknite Barve dokumenta za ogled seznama barvnih prostorov in točkovnih barv v dokumentu.
11. Kliknite Upravitelj črnila, da določite nastavitve črnila ter ustvarite alias črnila. Če je v upravitelju črnila nastavljen alias, je v pogovornem

oknu Pretvori barve poleg gumba Upravitelj črnila prikazano ime aliasa.
12. Na seznamu Ukazi pretvorbe izberite ukaz in kliknite Premakni navzgor ali Premakni navzdol, če želite spremeniti vrstni red pretvorbe.
13. Če želite ustvariti prednastavitev glede na nastavitve, kliknite Shrani ukaze. Nastavitve lahko pozneje uvozite tako, da kliknete Naloži ukaze.

Pretvarjanje barv predmetov
Če določeni predmeti v datoteki PDF ne ustrezajo barvnemu prostoru dokumenta, jih lahko popravite z orodjem Urejanje predmeta . Z orodjem
za urejanje predmeta lahko spremenite barvni prostor izbranih predmetov. Na primer, če sliko RGB postavite v dokument CMYK, uporabite to
orodje in spremenite samo sliko RGB brez spreminjanja ostalih barv v dokumentu PDF. Profil lahko vdelate v predmet.

Opomba: Orodje za urejanje predmeta vam ne omogoča spreminjanja izhodnega namena, ker to vpliva na celotni dokument.
1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Uredi predmet.
2. Izberite predmete, ki jih želite pretvoriti.

Če imate težave pri izbiri predmeta, poskusite uporabiti zavihek Vsebina (Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Vsebina). Na
zavihku Vsebina so prikazani vsi elementi datoteke PDF v enakem vrstnem redu, kot se pojavijo na strani.

3. Izbor kliknite z desno miškino tipko ter izberite Lastnosti.



Na vrh

4. Kliknite zavihek Barve.
5. V meniju Pretvori v izberite profil, ki bo nov barvni prostor predmeta. Trenutni barvni prostor za posamični predmet (ali identični barvni

prostori za več predmetov) se pojavi na vrhu zavihka Barve kot orientacija. Različni barvni prostori za več predmetov niso prikazani.
6. V meniju Namen upodabljanja izberite metodo prevajanja, ki je primerna za predmet.
7. (Izbirno) Izberite katero koli od naslednjih možnosti pretvorbe:

Vdelaj profil Vdela barvni profil v predmet.

Ohrani črno Ohrani kateri koli črn predmet, ki je bil med pretvorbo upodobljen v CMYK, RGB ali sivinah. Ta možnost pri pretvarjanju v
CMYK prepreči pretvarjanje besedila v črnem RGB v obilno črno.

Povišaj sivo v CMYK-črno Pretvori sivo naprave v CMYK.

Ohrani osnove CMYK Pri pretvorbi barv za pripravo dokumentov CMYK za drugačen ciljni profil natisa se osnove ohranijo. Za barve s
samo enim barvilom program Acrobat uporabi to barvilo. Za barve z več kot enim barvilom program Acrobat poišče barvo z najmanjšo
barvno razliko.

8. Kliknite Pretvori barve.

Odstrani vdelane profile iz posameznih predmetov.
Vdelane barvne profile lahko odstranite iz slik in drugih predmetov, ki se nahajajo v datoteki PDF. Če Acrobat za določanje prikaza barv nima na
voljo vdelanega profila, potem uporabi profil delovnega prostora.

1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Urejanje predmeta in izberite predmet, ki ga želite pretvoriti.
2. Izbor kliknite z desno miškino tipko ter izberite Lastnosti.
3. Kliknite zavihek Barve.
4. Kliknite Dekalibriraj barve.

Pregled upravitelja črnil
Upravitelj črnil zagotavlja nadzor nad črnili med izpisovanjem. Spremembe, ki jih opravite z upraviteljem črnil, vplivajo na izpis in ne na način
določanja barv v dokumentu.

Možnosti upravitelja črnila so še posebej uporabne za ponudnike tiskalnih storitev. Če na primer postopek opravila vključuje barvo točke, lahko
ponudnik storitev odpre dokument in spremeni barvo točke v postopkovno barvo, enakovredno CMYK. Če dokument vsebuje vsaj dve podobni
barvi točk, zahtevana pa je samo ena, ali če ima enaka barva točke dve različni imeni, lahko ponudnik storitev preslika obe barvi točke v eno
prekrivanje.

Upravitelj črnil pri poteku dela s prestrezanjem omogoča nastavljanje gostote črnila za upravljanje med prestrezanjem in nastavljanje ustreznega
števila ter zaporedja črnil.

Opomba: InDesign in Acrobat si delita enako tehnologijo upravitelja črnila. Vendar ima le InDesign možnost Uporaba standardnih vrednosti Lab
za točke.

Upravitelj črnila
A. Postopkovno črnilo B. Prekrita črnila točke C. Črnilo točke



 

Na vrh

Na vrh

Odpiranje upravitelja črnil v Acrobatu
Naredite nekaj od tega:

Izberite Orodja > Izdelava natisa > Upravitelj črnila.
Izberite Datoteka > Natisni in kliknite Napredno. Na plošči Izhod v pogovornem oknu Napredne nastavitve tiskanja kliknite Upravitelj črnila.
Izberite Datoteka > Shrani kot drug > Več možnosti > Enkapsuliran PostScript ali PostScript. Kliknite Nastavitve in nato Upravitelj črnila.

Ločevanje barv točk kot postopka
Z upraviteljem črnil lahko barve točk pretvorite v postopkovne barve. Ko so barve točk pretvorjene v ustrezne postopkovne barve, so natisnjene
ločeno in ne na eno ploščo. Pretvarjanje barve točke je uporabno, če ste pomotoma dodali barvo točke v dokument s postopkovnimi barvami ali če
dokument vsebuje več barv točk, kot jih je primernih za tiskanje.

1. V upravitelju črnil naredite nekaj od tega:

Za ločevanje posameznih barv točk kliknite ikono črnila levo od barve točke ali prekrite barve točke. Prikaže se ikona postopkovne
barve. Če želite spremeniti barvo nazaj v točko, znova kliknite ikono.

Za ločevanje vseh barv točk izberite Pretvori vse točke v postopek. Ikone levo od barv točk se spremenijo v ikone postopkovnih barv. Za
obnovitev barv točk prekličite izbiro možnosti Pretvori vse točke v postopek.

Opomba: Če izberete Pretvori vse točke v postopkovne, bodo odstranjena prekrivanja črnil, ki ste jih nastavili z upraviteljem črnil, kar lahko
vpliva tudi na nastavitve pretiskanja in prestrezanja v dokumentu.

2. (Samo InDesign) Če želite uporabiti vrednosti Lab za barvo točk namesto opredelitev CMYK, izberite možnost Uporaba standardnih
vrednosti Lab za točke.

Ustvarjanje prekrivanja črnila za barvo točke
Barvo točke lahko preslikate v drugo barvo točke ali postopkovno barvo s pomočjo prekrivanja. Prekrivanje je uporabno, če dokument vsebuje dve
podobni barvi točk, zahtevana pa je samo ena, ali če vsebuje preveč barv točk. Učinke prekrivanja črnila lahko vidite v izpisu ter na zaslonu, če je
vključen način Predogled pretiska.

1. V upravitelju črnil izberite črnilo barve točke, za katero želite ustvariti prekrivanje.
2. Izberite možnost v meniju Prekrivanje črnila. Ikona vrste črnila in opis črnila se ustrezno spremenita.

Več tem pomoči
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Barva prestrezanja (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

O prestrezanju črnila
Prestrezanje Adobe In-RIP
Prestrezanje dokumenta PDF
Določanje nastavitev z uporabo prednastavitev pasti
Možnosti prednastavitev prestrezanja
O prestrezanju črne
Prilagoditev vrednosti nevtralne gostote črnila
Prilagoditev prestrezanja za posebna črnila
Prilagoditev zaporedja prestrezanja

O prestrezanju črnila
Če se dokument tiska z zamikom in z več vrstami črnil na eni strani, je treba vsako črnilo natisniti v registru (popolnoma poravnano) z drugimi črnili,
na katere meji, tako da ni videti razmika med stičišči različnih črnil. Vendar pa je pri tisku nemogoče zagotoviti natančno zaznavo vsakega
predmeta na vsakem listu, zato lahko pride do razmazanja črnil zaradi spodletele registracije. Spodletela registracija povzroči nenameren razmik
med črnili.

Spodletelo registracijo lahko delno popravite tako, da nekoliko razširite en predmet, ki tako prekriva predmet druge barve. Ta postopek se imenuje
prestrezanje. Privzeto velja, da se pri nanosu enega črnila na drugega izbijejo ali odstranijo vsa spodnja črnila, s čimer se prepreči neželeno
mešanje barv, prestrezanje pa zahteva, da se črnila pretiskajo oziroma natisnejo drugo čez drugega, s čimer dosežemo vsaj delno prekrivanje.

Spodletela registracija brez prestrezanja (levo) in s prestrezanjem (desno).

Večina postopkov prestrezanja uporablja razlivanje, kjer se svetlejši predmet razširi v temnejšega. Ker temnejša barva dveh sosednjih barv določa
vidni rob predmeta ali besedila, se pri se pri razširjanju svetlejše barve v temnejšo ohrani vidni rob.

Prestrezanje Adobe In-RIP
Acrobat lahko samodejno prestreže barvne dokumente z mehanizmom za prestrezanje Adobe In-RIP, ki je na voljo z izhodnimi napravami Adobe
PostScript, ki podpirajo Prestrezanje Adobe In-RIP.

Prestrezanje Adobe In-RIP lahko natančno izračuna in uporabi potrebne prilagoditve robov vrste in grafike v dokumentu. Uporabi lahko učinkovite
tehnike prestrezanja na različnih delih predmeta, tudi če predmet prekriva več različnih barv ozadja. Prilagoditve prestrezanja se opravijo
samodejno, lahko pa določite prednastavitve prestrezanja, s katerimi naslovite potrebe po prestrezanju določenih obsegov strani. Učinki
prestrezanja so vidni samo pri ločevanju barv, ki jih izdela mehanizem prestrezanja; v programu na zaslonu ne vidite učinkov.

Mehanizem prestrezanja odloči trenutek prestrezanja, tako da zazna barvne kontraste robov. Nato ustvari prestrezanje na osnovi nevtralne gostote
(svetlost ali temnost) mejnim barvam, v večini primerov s širjenjem svetlejših barv v sosednje temnejše barve. Nekatere nastavitve prestrezanja, ki
jih nastavite na paleti Prednastavitve prestrezanja, spremenijo rezultate mehanizma prestrezanja.

Zahteve
Prestrezanje Adobe In-RIP zahteva naslednjo programsko in strojno opremo:

Datoteka PPD (Opis tiskalnika PostScript) za tiskalnik, ki podpira prestrezanje Adobe In-RIP. Ta PPD morate izbrati z uporabo gonilnika
operacijskega sistema.

Izhodna naprava Adobe PostScript nivo 2 ali novejša, ki uporablja RIP s podporo prestrezanja Adobe In-RIP. Če želite ugotoviti, ali izhodna
naprava PostScript podpira prestrezanje Adobe In-RIP, se obrnite na proizvajalca ali vašega ponudnika tiskalnih storitev.
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Prestrezanje dokumenta PDF
Prestrezanje je zapleten postopek, ki je odvisen od medsebojnega vplivanja različnih barv in dejavnikov tiskanja; ustrezne nastavitve se
spreminjajo in so odvisne od določenih pogojev tiskanja. Ne spreminjajte privzetih nastavitev prestrezanja, če se o tem niste posvetovali s
ponudnikom tiskalnih storitev.

1. Če je treba, izberite Orodja > Izdelava natisa > Prednastavitve prestrezanja, da ustvarite prednastavitev prestrezanja z nastavitvami po meri
dokumenta in pogoji tiskarskega stroja.

2. Določanje prednastavitev pasti obsegu strani.
3. Za odpiranje pogovornega okna Tiskanje izberite Datoteka > Tiskanje in kliknite Napredno.
4. Na seznamu na levi strani izberite Izhod.
5. Za nastavitev Barva izberite Ločevanja In-RIP.
6. Za prestrezanje izberite Adobe In-RIP.

Opomba: Ta možnost deluje samo v primeru, ko za cilj izberete izhodno napravo, ki podpira prestrezanje Adobe In-RIP.
7. Kliknite Upravitelj črnila. Po potrebi izberite črnilo, določite naslednje možnosti (samo v primeru, da vaš ponudnik storitev priporoča

spreminjanje nastavitev) in kliknite V redu:
Vrsta Izberite vrsto črnila, ki opisuje izbrano črnilo.

Nevtralna gostota Vnesite vrednost, ki ni enaka privzeti.

Zaporedje prestrezanja Vnesite vrednost, da nastavite vrstni red tiskanja črnil.

8. Nadaljujte z določanjem ostalih možnosti tiskanja kliknite V redu za tiskanje dokumenta.

Določanje nastavitev z uporabo prednastavitev pasti
Prednastavitev pasti je zbirka nastavitev pasti, ki jih lahko uporabite na straneh v dokumentu PDF. Za vnos nastavitev pasti in shranjevanje zbirke
nastavitev kot prednastavitev pasti uporabite pogovorno okno Prednastavitve pasti. Če na obsegu strani za prestrezanje ne uporabite
prednastavitve pasti, bo ta obseg strani uporabil [Privzeto] prednastavitev pasti, zbirko splošnih nastavitev pasti, ki bodo uporabljene na vseh
straneh novega dokumenta.

Opomba: V Acrobatu se prednastavitve pasti in njihove dodelitve uporabljajo samo pri odprtem dokumentu; nastavitve pasti se v PDF ne
shranijo. To delovanje je drugačno kakor pri programu InDesign, kjer se prednastavitve pasti in njihove dodelitve shranijo v dokument InDesign.

Izdelava ali spreminjanje prednastavitve pasti
1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Prednastavitve pasti.
2. Izberite obstoječo prednastavitev in kliknite Ustvari.
3. Določite naslednje možnosti in kliknite V redu:

Ime Vnesite ime za prednastavitev. Imen dveh vgrajenih prednastavitev ni mogoče spremeniti: [Brez prednastavitve pasti] in [Privzeto].

Širina pasti Vnesite vrednosti za določanje količine prekrivanja za črnila.

Prestrezi videz Določite možnosti za nadzor utorov in koncev pasti.

Slike Določite nastavitve, ki določajo način prestrezanja slik.

Prestrezi pragove Vnesite vrednosti za določanje pogojev, pod katerimi pride do prestrezanja. Na vrednosti, ki jih morate tukaj sem, vpliva
veliko spremenljivk. Za več informacij se posvetujte s svojim ponudnikom storitev in si oglejte druge teme prestrezanja.

Brisanje prednastavitve pasti
 V pogovornem oknu Prednastavitve pasti izberite prednastavitve in kliknite gumb Izbriši.

Opomba: Dveh vgrajenih prednastavitev ni mogoče izbrisati: [Brez prednastavitve pasti] in [Privzeto].

Dodeljevanje prednastavitve pasti stranem
Prednastavitev pasti lahko dodelite dokumentu ali obsegu strani v dokumentu. Strani brez mejnih barv se natisnejo hitreje, če na njih onemogočite
prestrezanje. Do prestrezanja ne pride, dokler dokumenta dejansko ne natisnete.



Na vrh

Dodelitve pasti navajajo prednastavitve, ki ste jih uporabili na različnih straneh; dodelitve pasti se posodobijo z vsakim klikom na Dodeli.

1. V pogovornem oknu Prednastavitve pasti kliknite Dodeli.
2. Za Prednastavitev pasti izberite prednastavitev, ki jo želite uporabiti.
3. Izberite strani, na katerih želite uporabiti prednastavitev pasti.
4. Kliknite Dodeli.

Opomba: Če kliknete V redu in ne kliknete Dodeli, se pogovorno okno zapre brez spreminjanja dodelitev pasti. Ohranjene so dodelitve
pasti, ki ste jih predhodno opravili z gumbom Dodeli.

5. Ko dokončate z dodeljevanjem prednastavitev, kliknite V redu.

Onemogočanje pasti na straneh
1. V pogovornem oknu Prednastavitve pasti kliknite Dodeli.
2. Izberite strani, za katere želite onemogočiti prestrezanje, in v meniju Prednastavitev pasti izberite [Brez prednastavitve pasti].
3. Kliknite Dodeli.
4. Ko je posodabljanje pogovornega okna končano, kliknite V redu.

Možnosti prednastavitev prestrezanja
Možnosti prednastavitve prestrezanja lahko spreminjate pri ustvarjanju ali urejanju prednastavitve pasti. V programih Acrobat in InDesign so na
voljo enake možnosti prednastavitve prestrezanja. V Acrobatu si prednastavitve pasti lahko ogledate tako, da izberete Orodja > Izdelava natisa >
Prednastavitve pasti. V programu InDesign izberite Okno > Izhod > Prednastavitve pasti.

Širine pasti
Širina pasti je količina prekrivanja za posamezno prestrezanje (past). Zaradi razlik v lastnostih papirja, meril zaslona in pogojih tiskanja je treba
nastaviti različne širine pasti. Da nastavite ustrezno širino pasti za vsako opravilo tiskanja, morate upoštevati lastnosti vašega tiskalnika.

Privzeto Določa širino pasti za prestrezanje vseh barv razen tistih, ki vsebujejo povsem črno barvo. Privzeta vrednost je 0p0.25.
Črna Označuje dolžino, do katere se črnila prelijejo v povsem črno barvo ali velikost ovire, ki je dolžina med črnimi robovi in spodaj ležečimi črnili
za prestrezanje intenzivne črne barve. Privzeta vrednost je 0p0.5. Pogosto se uporablja tudi 1,5- do 2-kratna vrednost privzete širine pasti.
Vrednost, ki jo v programu InDesign določite za črno barvo, določa vrednost povsem črne barve ali intenzivno črne, postopkovnega črnega (K)
črnila, zmešanega z barvnimi črnili za večjo prosojnost in bogatejše barve.

Opomba: (InDesign) Če izberete vgrajeno prestrezanje in določite privzeto širino pasti ali širino črne pasti na več kot 4 točke, bo končna širina
pasti omejena na 4 točke. V programu je kljub temu prikazana izbrana vrednost, saj bi se ob preklopu na prestrezanje Adobe In-RIP uporabilo tudi
prestrezanje, širše od 4 točk.

Videz pasti
Stik je mesto, kjer se dva robova pasti srečata v skupni končni točki. Nastavite lahko obliko zunanjega stika dveh odsekov pasti in sečišče treh
pasti.

Slog stika Določa obliko zunanjega stika dveh odsekov pasti. Izbirate lahko med stikom pod kotom 45 stopinj, zaobljenim stikom in stikom
poševnega roba. Privzeti je stik pod kotom 45 stopinj, ki se ujema s prejšnjimi rezultati prestrezanja in tako ohrani združljivost s prejšnjimi
različicami mehanizma za prestrezanje Adobe.



Primeri stičišča, od leve proti desni: kot 45 stopinj, zaobljeni stik in stik poševnega roba.

Končni slog Določa sečišče trismernih pasti. Stik pod kotom 45 stopinj (privzeto) oblikuje končno točko prestrezanja tako, da prestrezanje loči od
predmeta, ki ga seka. Prekrivanje vpliva na obliko pasti, ki jo ustvari predmet z najmanjšo nevtralno gostoto, ki seka dva ali več temnejših
predmetov. Konec najredkejšega prestrezanja se ovije okoli točke, kjer se trije predmeti sekajo.

Približan posnetek pasti in primeri: kot 45 stopinj (levo) in prekrivanje (desno).

Pragovi pasti
Korak Določa prag spremembe barve, pri katerem mehanizem za prestrezanje ustvari past. Pri nekaterih opravilih je treba ustvariti pasti samo za
najskrajnejše spremembe barv, medtem ko so pri drugih pasti potrebne že pri manj opaznih spremembah barv. Vrednost Korak označuje stopnjo,
do katere se lahko razlikujejo komponente (kot so vrednosti CMYK) sosednjih barv, preden se izvede prestrezanje.
Če želite spremeniti, za koliko se lahko črnila komponente v sosednjih barvah razlikujejo, preden pride do prestrezanja teh barv, morate povečati
ali zmanjšati vrednost za možnost Korak v prednastavitvi Nova past ali v pogovornem oknu Spreminjanje možnosti prednastavitev prestrezanja.
Privzeta vrednost je 10 %. Za najboljše rezultate izberite vrednost med 8 % in 20 %. Nižji odstotki povečajo občutljivost na spremembe barv in
tako povzročijo več pasti.

Črna barva Predstavlja najmanjšo količino črnega črnila, ki je potrebna, da se uporabi nastavitev širine črne pasti. Privzeta vrednost je 100 %. Da
bodo rezultati najboljši, ne uporabite nižje vrednosti od 70 %.
Črna gostota Določa vrednost nevtralne gostote, pri kateri program InDesign črnilo jemlje kot črno. Če na primer želite, da temno črnilo točke
uporablja nastavitev širine črne pasti, tukaj vnesite vrednost nevtralne gostote. Ta vrednost je navadno nastavljena blizu privzete nastavitve 1,6.
Drseča past  Določa, kdaj začne mehanizem za prestrezanje zabrisovati sredinsko črto barvne meje. Vrednost se nanaša na razmerje vrednosti
nevtralne gostote svetlejše barve glede na vrednost nevtralne gostote temnejše sosednje barve. Če na primer nastavite vrednost drseče pasti na
70 %, se točka, kjer past začne zabrisovati sredinsko črto, pomakne na mesto, kjer svetlejša barva presega 70 % temnejše barve v nevtralni
gostoti (nevtralna gostota svetlejše barve deljena z nevtralno gostoto temnejše barve > 0,70). Pri barvah z enako nevtralno gostoto bodo pasti
vedno zabrisale natančno sredinsko črto, razen v primeru, da drsečo past nastavite na 100 %.
Zmanjšanje barve pasti Določa stopnjo, do katere se za zmanjšanje barve pasti uporabijo komponente iz sosednjih barv. S to nastavitvijo lahko
preprečite, da bi nekatere sosednje barve (npr. pastelne) ustvarile barvno neustrezno past, ki je temnejša od obeh barv. Nastavitev vrednosti
zmanjšanja barve pasti na manj kot 100 % posvetli barvo pasti, vrednost 0 % pa pomeni, da bo past z nevtralno gostoto enakovredna nevtralni
gostoti temnejše barve.

Prestrezanje uvožene grafike
S prednastavitvijo pasti lahko nadzorujete pasti v slikah in pasti med bitnimi slikami (npr. fotografije in slike, shranjene v rastrskih datotekah PDF)
ter vektorskimi predmeti (kot so predmeti v programih za risanje in vektorskih datotekah PDF). Vsak mehanizem za prestrezanje drugače upravlja
uvožene grafike. Pri nastavljanju možnosti prestrezanja morate te razlike upoštevati.

Postavitev pasti Omogoča možnosti za določanje mesta, kamor pade past pri prestrezanju vektorskih predmetov (tudi predmetov, narisanih v
programu InDesign) v bitne slike. Vse možnosti razen nevtralne gostote ustvarijo na videz skladen rob. Možnost "Na sredino" ustvari past, ki
zabriše rob med predmeti in slikami. Možnost "Zavrzi" povzroči, da predmeti prekrijejo sosednjo sliko. Nevtralna gostota uporabi taka pravila
prestrezanja, kot so uporabljena drugje v dokumentu. Z nastavitvijo nevtralne gostote lahko prestrezanje predmeta v fotografiji povzroči vidno
negladke robove, ko se past pomika z ene strani roba na drugo. Možnost "Razpon" povzroči, da bitna slika prekrije sosednji predmet.
Prestrezanje predmetov v slike Zagotavlja, da se vektorski predmeti (npr. okviri, uporabljeni za oris) prestrezajo v slike glede na nastavitev
Postavitev pasti. Če vektorski predmeti ne prekrijejo slik v obsegu strani za prestrezanje, lahko to možnost izklopite, da bo prestrezanje v tem
obsegu strani hitrejše.
Prestrezanje slik v slike Vklopi prestrezanje na meji prekrivajočih se ali sosednjih bitnih slik. Ta funkcija je privzeto vklopljena.



Na vrh
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Na vrh

Notranje prestrezanje slik Vklopi prestrezanje med barvami znotraj posameznih bitnih slik (ne samo na mestih, kjer se dotikajo vektorskih grafik
in besedila). To možnost uporabite le v obsegih strani, ki vsebujejo enostavne visokokontrastne slike, npr. posnetke zaslona ali stripe. Možnosti ne
izberite za slike z neprekinjenimi odtenki in druge zapletene slike, saj bo ustvarjena past slabe kakovosti. Prestrezanje je hitrejše, če ta možnost ni
izbrana.
Prestrezanje 1-bitne slike Določa, da bodo 1-bitne slike prestrežene v sosednje predmete. Ta možnost ne uporabi nastavitev za postavitev pasti
slike, saj 1-bitne slike uporabljajo le eno barvo. Pri večini primerov pustite to možnost izbrano. V nekaterih primerih, na primer pri 1-bitnih slikah z
velikim razmikom med slikovnimi pikami, pa lahko ta možnost potemni sliko in upočasni prestrezanje.

O prestrezanju črne
Vrednost, ki jo pri ustvarjanju ali urejanju prednastavitev vnesete v polje Črna barva, določa, kaj se upošteva kot povsem črna in intenzivno črna
barva. Intenzivna črna je vsaka črna barva, ki uporablja podporni zaslon - dodatne odstotke enega ali več procesnih črnil za utrditev črne barve.

Nastavitev črne barve se uporablja za kompenzacijo ekstremnega povečanja pik (na primer pri uporabi papirne zaloge nizke kakovosti). V takih
primerih se odstotki črne, ki so manjši od 100 %, natisnejo kot povsem črna območja. Z zaslonom črnih ali intenzivnih črnih območij (s pomočjo
odtenkov povsem črne) in zmanjšanjem nastavitve črne barve, ki je privzeto 100 %, lahko nadomestite povečanje pik in zagotovite, da bo
mehanizem za prestrezanje za črne predmete uporabil ustrezno širino pasti in postavitev.

Ko barva doseže vrednost Črne barve, se za vse sosednje barve uporabi širina črne pasti, za območja intenzivne črne pa se uporabijo ločevalne
pasti z vrednostjo širine črne pasti.

Če se podporni zasloni razširijo do roba črnega območja, postanejo njihovi robovi ob vsaki napačni zaznavi vidni in tako ustvarijo neželen oris ali
popačenje robov predmetov. Mehanizem prestrezanja uporabi ločevalno past ali oviro za območja intenzivne črne, s čimer ohrani določeno
razdaljo med podpornimi zasloni in robovi obrnjenih ali svetlih elementov v ospredju zato, da svetli elementi ohranijo svojo ostrino. Z vrednostjo
širine črne pasti nadzorujete razdaljo podpornih zaslonov od robov črnih območij.

Opomba: Če je element, ki ga prestrezate tanek, kot je npr. črni oris grafik, bo mehanizem za prestrezanje preglasil nastavitev širine črne pasti in
omeji past na polovico širine tankega elementa.

Prilagoditev vrednosti nevtralne gostote črnila
S prilagoditvijo nevtralne gostote (NG) črnila, ki jo uporablja mehanizem za prestrezanje, lahko določite natančno postavitev pasti. Privzete
vrednosti NG za procesna črnila temeljijo na branju nevtralne gostote barvnih vzorcev procesnih črnil, ki ustrezajo industrijskim standardom v
različnih območjih sveta. Jezikovna različica določa, kateremu standardu ta ustreza. Vrednosti NG za različice v ZDA in Kanadi na primer ustrezajo
vrednostim gostote črnila po standardu SWOP (Specifications for Web Offset Publications), ki ga je objavila severnoameriška ustanova GATF
(Graphic Arts Technical Foundation of North America). Nevtralne gostote procesnih črnil lahko prilagodite, da bodo ustrezale standardom tiskarske
industrije v drugih svetovnih območjih.

Mehanizem za prestrezanje določi vrednosti NG za barvo točke iz enakovrednega elementa sheme CMYK. Pri večini barv točke so vrednosti NG
enakovrednega elementa iz sheme CMYK dovolj natančne za ustvarjanje ustrezne pasti. Za črnila točke, ki jih s procesnimi črnili ni mogoče
preprosto simulirati, na primer kovinska črnila in sijaji, je treba vrednosti NG prilagoditi, da mehanizem prestrezanja ustvari ustrezno past. Z
vnosom novih vrednosti zagotovite, da bo mehanizem prestrezanja črnilo, ki je vidno temnejše ali svetlejše, tako tudi prepoznal in samodejno
uporabil ustrezno postavitev pasti.

Najbolj natančno vrednost nevtralne gostote določenega črnila vam lahko pove tiskar. Najzanesljivejši način določanja NG črnila je tisti, pri katerem
z denzitometrom izmerite barvni vzorec črnila. Preberite vrednost “V” ali vidno gostoto črnila (ne uporabite procesnih filtrov). Če se ta vrednost
razlikuje od privzete nastavitve, jo vnesite v polje z besedilom nastavitve NG.

Opomba: Spremenjena nevtralna gostota barve točke vpliva le na prestrezanje te barve. Ne vpliva pa na videz te barve v dokumentu.
Pri prilagajanju vrednosti NG upoštevajte naslednje:

Kovinska in neprozorna črnila Kovinska črnila so navadno temnejša od njihovih ustreznikov v shemi CMYK, medtem ko neprozorna črnila
prekrijejo vsako črnilo pod sabo. Na splošno velja, da se vrednosti NG za kovinske in neprozorne barve točk nastavijo precej višje od njihovih
privzetih vrednosti, s čimer zagotovite, da se te barve točk ne bodo razširile.
Opomba: Če v upravitelju črnil v meniju Vrsta za črnilo izberete Neprozorno ali Prezri neprozorno, preprečite, da se neprozorno črnilo razširi na
druge barve, razen če ima drugo neprozorno črnilo višjo vrednost NG.
Pastelna črnila Ta črnila so navadno svetlejša od svojih procesnih ekvivalentov. Vrednost NG teh črnil lahko nastavite nižje od njihovih privzetih
vrednosti in tako zagotovite, da se bodo razširila v sosednje temnejše barve.
Druga črnila točk Nekatere barve točk, kot sta turkizna ali neonska oranžna, so občutno temnejše ali svetlejše od svojih ustreznic v shemi CMYK.
To lahko ugotovite, če primerjate natisnjene barvne vzorce dejanskih črnil točk z natisnjenimi vzorci njihovih ustreznic iz sheme CMYK. Vrednost
NG črnila točke lahko po potrebi povečate ali zmanjšate.

Prilagoditev prestrezanja za posebna črnila
Pri uporabi posebnih črnil morate upoštevati nekatera dodatna pravila prestrezanja. Če na primer v dokumentu uporabljate sijaj, boste želeli
preprečiti, da bi ta vplival na prestrezanje. Če pa želite določena območja pretisniti s popolnoma neprozornim črnilom, vam za spodaj ležeče
elemente ni treba ustvariti pasti. V teh primerih so na voljo možnosti črnila. Privzetih nastavitev navadno ni priporočljivo spreminjati, razen če vam
tako svetuje ponudnik pretiska.
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Opomba: Posebna črnila in sijaj v dokumentu je mogoče ustvariti z mešanjem dveh črnil točk ali črnila točke z enim ali več procesnimi črnili.
1. Odprite upravitelja črnil in izberite črnilo, katerega nastavitve morate prilagoditi.
2. Za Vrsto izberite katero od naslednjih možnosti in kliknite V redu.

Navadno Uporabite za običajna procesna črnila in večino črnil točk.

Prosojno Uporabite za prosojna črnila, da zagotovite prestrezanje spodaj ležečih elementov. To možnost uporabite za sijaj in črnila matrične
črte.

Neprozorno Uporabite za debela neprosojna črnila, kjer želite preprečiti prestrezanje spodnjih barv, a omogočiti prestrezanje na robovih
črnila. To možnost uporabite za kovinska črnila.

Prezri neprozorno Uporabite za debela neprosojna črnila, kjer želite preprečiti prestrezanje spodnjih barv in prestrezanje na robovih črnila.
To možnost uporabite za črnila, kot so kovinska črnila in sijaj, ki povzročajo neželeno mešanje z drugimi črnili.

Prilagoditev zaporedja prestrezanja
Zaporedje prestrezanja (tudi vrstni red prestrezanja) se ujema z vrstnim redom tiskanja črnil, ne pa tudi z vrstnim redom, v katerem se v izhodni
napravi ustvarijo barvni izvlečki.

Zaporedje prestrezanja je posebej pomembno, ko tiskate več neprozornih barv, kot so kovinska črnila. Neprozorna črnila z nižjimi zaporednimi
številkami se namreč razširijo pod neprozorna črnila z višjimi zaporednimi številkami. Ta postopek prepreči, da bi se zadnje naneseno črnilo
razširilo in kljub temu ustvari dobre pasti.

Opomba: Privzetega zaporedja prestrezanja ne spreminjajte brez predhodnega posvetovanja s ponudnikom pretiska.
1. Odprite upravitelja črnil. Trenutno zaporedje prestrezanja je prikazano v stolpcu Zaporedje seznama črnil.
2. Izberite črnilo, vnesite novo vrednost zaporedja prestrezanja in pritisnite tipko Tab. Spremeni se zaporedna številka izbranega črnila ter vse

ostale številke.
3. Po potrebi ponovite prejšnji korak še za druga črnila in kliknite V redu.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.
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O pregledih pred tiskom
Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom
Zagon preverjanja pred tiskom
Nastavitve preverjanja pred tiskanjem

Če želite preveriti, da datoteka Adobe® PDF vsebuje samo funkcije, tipografije in oblikovanje, ki ste jih podali, uporabite orodje Preverjanje pred
tiskom, da pregledate in v določenih primerih popravite vsebino dokumenta.

O pregledih pred tiskom
Orodje Preverjanje pred tiskom analizira vsebino datoteke PDF, da ugotovi njeno veljavnost za tiskanje in več drugih pogojev, ki jih lahko podate.
Preverjanje pred tiskom pregleda datoteko glede na nabor uporabniško definiranih vrednosti, ki se imenujejo profili preverjanja pred tiskom.
Odvisno od profila lahko preverjanje pred tiskom tudi popravi določene napake. Preverjanje pred tiskom izvede tudi preverjanja in popravke vidnih
področij ali določenih predmetov in usklajevanje dokumentov PDF z različnimi standardi.

Preverjanje pred tiskom prav tako ugotovi težave z barvami, pisavami, prosojnostjo, ločljivostjo slik, združljivostjo različic PDF in še več.
Preverjanje pred tiskom vključuje tudi orodja za pregledovanje sintakse PDF in dejanske strukture dokumenta PDF.

Preden uporabite orodje za preverjanje pred tiskom ali ustvarite datoteko PDF za tiskanje, upoštevajte te nasvete:

Če ste dokumente PDF ustvarili s programom Acrobat Distiller, InDesign ali Illustrator, jih optimizirajte za tiskanje ali za tiskarno. Uporabite
prednastavljene nastavitve v programu Distiller ali sloge PDF programa InDesign ali nastavitve, ki vam jih pošlje ponudnik tiskanja.

Vdelajte vse pisave v programu, s katerim ste ustvarili dokument. Vdelava zagotavlja, da pisave niso zamenjane.

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom
Uporabite pogovorno okno Preverjanje pred tiskom, če želite nadzorovati vse vidike pregleda pred tiskom. Če plošča Izdelava natisa v podoknu
Orodja ni vidna, izberite Pogled > Orodja > Izdelava natisa. Nato izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom
A. Pogledi B. Profili preverjanja pred tiskom, preverjanja ali popravki C. Prikaži opozorilo za nastavitve (privzeto
izklopljeno) D. Skupine E. Opis profila



Na vrh

Na vrh

Zagon preverjanja pred tiskom
Obstoječi profil lahko uporabite ali spremenite, ustvarite pa lahko tudi lastnega.

1. Odprite PDF in izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.
2. Naredite nekaj od tega:

Za ogled seznama profilov, ki so na voljo, kliknite Izberi Profil .

Za ogled seznama preverjanj, ki so na voljo, kliknite Izberi posamezna preverjanja .

Za ogled seznama popravkov, ki so na voljo, kliknite Izberi posamezne popravke .

3. V meniju določite, če si želite ogledati vse, priljubljene, nedavno uporabljene, najpogosteje uporabljene ali eno od razpoložljivih kategorij.
4. Na seznamu izberite profil, preverjanje ali popravke in si oglejte njihov opis.

Profili so organizirani v skupinah, ki jih lahko razširite ali skrčite. Profili z ikono sivega ključa vključujejo popravke, ki lahko popravijo napake
v datoteki.

Lahko pa uporabite tudi polje Najdi in poiščete profil, preverjanje ali popravek.

5. (Izbirno) Izberite profil ali eno preverjanje, razširite Dodatne možnosti in po potrebi naredite nekaj od tega:

Podajte, ali naj se pregled omeji na vidne plasti. Izbira te možnosti onemogoči popravke.

Podajte obseg strani za pregled.

6. Če ste izbrali profil, kliknite Analiziraj in zaženite preverjanje, ne da bi odpravili napake, ali Analiziraj in popravi za iskanje in odpravljanje
težav. Če ste izbrali eno preverjanje, je na voljo samo možnost Analiziraj. Če ste izbrali en popravek, kliknite Popravi za začetek
popravljanja.

Lahko tudi dvokliknete profil na seznamu, če želite pognati pregled pred tiskom. Če dvokliknete datoteko, profili, ki vsebujejo popravke,
uporabijo te popravke.

Nastavitve preverjanja pred tiskanjem
Uporabite pogovorno okno Nastavitve preverjanja pred tiskom, če želite nadzorovati, kako se poročajo rezultati, in če želite podati izhodni namen,
kadar ustvarjate datoteke PDF/X, PDF/A ali PDF/E. Dokument PDF ima lahko vdelan izhodni namen, ki vključuje profil ICC.

Pogovorno okno Nastavitve preverjanja pred tiskom odprete tako, da v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberete Možnosti > Nastavitve
preverjanja pred tiskom.

Zavihek Splošno
Na zavihku Splošno so možnosti za določanje, kako se prikazujejo elementi pogovornega okna in rezultati preverjanja pred tiskom:

Največje število rezultatov, ki naj se prikaže na tip preverjanja Poda, koliko primerkov neujemanja naj se pojavi na seznamu Rezultati.
Uporabite možnost Na stran (pod "Več zadetkov"), če želite vgnezditi dodatne rezultate v odseku Več zadetkov na seznamu Rezultati. Največje
število rezultatov za dokument je 25.000.
Stopnja podrobnosti pri prikazu rezultatov Poda, koliko podrobnosti se pojavi na seznamu Rezultati preverjanja pred tiskom. Podate lahko brez
podrobnosti, samo pomembne podrobnosti ali vse podrobnosti.
Prikaži "opozorilo za nastavitve zaslona", če zaslon ni nastavljen na najvišjo kakovost Prikaže ikono z Opozorilom na vrhu pogovornega
okna Preverjanje pred tiskom, če zaslon ni nastavljen na najvišjo kakovost. Za ogled seznama opozoril kliknite ikono Opozorilo. Kliknite Prilagodi
za samodejno prilagoditev nastavitve za največjo zanesljivost zaslona izbranega dokumenta PDF.

Možnosti izhodnega namena
V pogovornem oknu Nastavitve preverjanja pred tiskom lahko na zavihku Izhodni namen nastavite naslednje možnosti. Če želite več informacij o
izhodnih namenih, glejte Izhodni nameni v datotekah PDF (Acrobat Pro).

Ime Ime izhodnega namena.
Profil izhodnega namena (profil ICC) Profil ICC, ki opisuje karakterizirane pogoje tiskanja, za katere je bil pripravljen dokument, ki je zahtevan za
združljivost s PDF/X, PDF/A ali PDF/E. Kliknite Prebrskaj, če želite izbrati profil iz privzete mape Profili.
Identifikator izhodnega stanja Referenčno ime, ki ga je podal ICC register registriranih standardnih pogojev tiskanja. Izberite pogoje s seznama
izhodnih pogojev – opis se prikaže v polju Izhodni pogoji – ali pa izberite Po meri in ustvarite lastne.
Register URL, ki podaja več informacij o imenu profila izhodnega namena. Za standardne pogoje tiskanja, ki so registrirani pri ICC, mora biti ta
vnos http://www.color.org/.
Pogoji izhoda Opis namenjenih pogojev tiskanja za opravilo, vključno s tipom tiskanja (na primer komercialni odmik), tipom papirja in frekvenco
zaslona. Ta opis za izhodne pogoje lahko spremenite tako, da ga uredite ali pa ustvarite novega.
Naslov URL profila ICC za PDF/X-4p Naslov URL, ki podaja informacije o izhodnem namenu za vrste datotek PDF/X-4p.



 

Zaklenjeno Ta možnost je varovalo pred nenamernimi spremembami izhodnega namena. Vsa besedilna polja so zatemnjena.

Zavihek Označevanje
Na zavihku Označevanje so možnosti za določanje predmetov na strani datoteke PDF, s katerimi so težave. Nastavitve označevanja omogočajo
nadzor nad videzom mask in poročil mask. Omogočajo tudi nadzor nad videzom črt na zaslonu, ko v oknu Rezultati preverjanja pred tiskom
dvokliknete Označevanje. Lastnosti označevanja nastavite za vsak tip opozorila: Napaka, opozorilo in informacija.

Težave, označene s prozornimi maskami Odkrije težave tako, da jih označi. Če ta možnost ni izbrana, je označena normalna vsebina. Vsebina s
težavami pa ni označena.
Barva/Prosojnost Kliknite Barva, če želite izbrati barve iz barvnega spektra. Podajte prosojnost barve.
Nariši obrobo za Omejevalni okvir V poročilu maske nariše enake črte, kot jih vidite na zaslonu, ko dvokliknete rezultat v oknu Rezultati
preverjanja pred tiskom. Ta možnost je uporabna za identifikacijo predmetov v poročilu maske, kadar slika zavzema celo stran. V tem primeru ne
boste videli maske, videli pa boste črte okrog predmetov.
Barva/Slog črte/Efektivna debelina črte Kliknite Barva, če želite izbrati barve iz barvnega spektra. Kliknite Slog črte, če želite izbrati vzorec črte
(črte, pikice ali črtice). Podajte širino (debelino) črte.
Več tem pomoči
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Napredni pregledi preverjanja pred tiskom (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Ogledovanje težav preverjanja pred tiskom znotraj strukture PDF
Brskanje po notranji strukturi PDF-jev
Brskanje po notranji strukturi pisave

Članki s povezavami do vseh tem o preverjanju pred tiskanjem
Analiziranje dokumentov z orodjem Preverjanje pred tiskom (Acrobat Pro)

Ogledovanje težav preverjanja pred tiskom znotraj strukture PDF
Za podrobne informacije o strukturi dokumenta PDF glejte dokumente v Adobejevem centru za tehnologijo na naslovu
www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_sl (samo v angleščini). Če imate napredno znanje o zapisu PDF, preverite notranjo strukturo
dokumenta PDF in vsebovanih pisav. Morda najdete tehnične vzroke za neujemanje preverjanja pred tiskom. Preverjanje pred tiskom vključuje tri
možnosti za poglobljen pregled datoteke PDF. Tehnično sposobni uporabniki lahko ta orodja uporabljajo za analizo predmetov in pisav, ki so
povzročili neujemanje.

Podrobno poznavanje notranje strukture pisav in specifikacij pisav za pisave Type 1, TrueType in OpenType je pomembno. Specifikacije pisav so
navedene v bibliografiji vodiča.
Opomba: Po datoteki PDF in pisavah lahko krmarite v oknih, ki se pojavijo, ne morete pa urejati strukture datoteke PDF ali pisav.

Brskanje po notranji strukturi PDF-jev
V drevesnem polju si oglejte strukturo dokumenta PDF, kot je definirana v vsebinskih tokovih in predmetih. (Vsebinski tokovi predstavljajo strani,
oblikujejo predmete XObjects, znake pisave vrste 3 in videz komentarjev ter polj obrazcev. Predmeti cos vključujejo predmete, kot so barvni
prostori, slike in predmeti XObjects.)

Preverite sintakso PDF, oglejte si rezultate popravka ali ugotovite vzrok za neujemanje. Izbirajte med petimi načini prikaza, ki na različne načine
organizirajo vsebinske tokove. Dokumenta PDF ne morete urejati v oknu Notranja struktura PDF

Opomba: Ne zamenjujte notranje strukture z logično strukturo v označenih dokumentih PDF, ki izboljša dostopnost slepim ali slabovidnim
bralcem. Notranja struktura je zbirka vseh predmetov v dokumentu, vključno z oznakami.
Preden začnete brskati po notranji strukturi PDF, morate izvesti preverjanje pred tiskom.

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v meniju Možnosti izberite Brskaj po notranji strukturi PDF.

Odpre se okno Notranja struktura PDF z drevesnim prikazom informacij v dokumentu in katalogom dokumenta (koren hierarhije predmetov
dokumenta).

2. Razširite vsak predmet drevesa za ogled strukture dokumenta.

3. Kliknite gumb Stran  za ogled strukture vsake strani.
4. Za spremembo prikaza vsebinskih tokov v drevesnem prikazu izberite način prikaza v orodni vrstici:

Klasičen Prikaže vsebinski tok kot zaporedje operatorjev vsebine strani. Razširite poddrevo za operator za ogled vseh njegovih
operandov. To je privzeti prikaz.

Q Združi vse operatorje v vsebinskem toku, ki pripadajo istemu grafičnemu stanju stopnje gnezdenja v paru operatorjev q/Q. Razširite
poddrevo za par q/Q za ogled notranjih operatorjev in parametrov.

BMC Podoben kot Q, le da so vsebinski tokovi urejeni glede na označeno vsebino (BMC/EMC) stopenj gnezdenja.

BT/ET Uredi vsebinske tokove po blokih besedila, ki so opremljeni z operatorji BT in ET.

Delček Prikaže vsebinske tokove kot serije delčkov. Delček je stična skupina predmetov v istem grafičnem stanju. V tem prikazu vsak
delček predstavlja vrsto operacije risanja (na primer področje barvanja) in njeno grafično stanje.

Brskanje po notranji strukturi pisave
Podrobnejši prikaz notranje strukture vdelanih pisav v dokumentu PDF kot pri rezultatih pregleda pred tiskom z grafičnim prikazom obrisa in
koordinat vsakega glifa. Določite lahko vire različnih težav pregleda pred tiskom, kot so neujemanja zaradi neskladnih širin glifov.

Preden začnete brskati po notranji strukturi pisav morate izvesti preverjanje pred tiskom.

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


 

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Brskaj po notranji strukturi vseh pisav dokumenta v meniju Možnosti.
Če si želite ogledati strukturo ene pisave, razširite vnos Pisave pod Rezultati > Pregled. Nato izberite pisavo in v meniju Možnosti kliknite
Brskaj po notranji strukturi pisave.

2. Za ogled podrobnosti glifa kliknite katerega koli od teh gumbov:

Prikaz mreže Prikaže izvor koordinatnega prostora glifa, ki ga označujeta dve zeleno obarvani pravokotni črti.

Prikaz polj Prikaže področje, ki ga uporablja izbrani glif ter največje področje, ki ga uporabljajo vsi glifi z modrimi črtami, ki se združijo
na vrhu in na dnu.

Prikaz polnjenja Prikaže področja zapolnjenega glifa kot srednje siva.

Prikaz točk Prikaže vse točke, ki so uporabljene za določitev orisa glifa. Črne točke označujejo načrt orisa. Rdeče točke označujejo
Bezierjeve krivulje, ki jih nadomesti načrt orisa.

Prikaz kazalca Prikaže položaj trenutno izbrane točke, ki jo označujeta dve škrlatno obarvani pravokotni črti. Ta gumb je na voljo samo,
če je izbrana možnost Prikaz točk.

3. Za prilagoditev velikosti področja prikaza glifa povlecite ročaj med drevesnim prikazom in področjem prikaza glifa gor ali dol.
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Ogledovanje rezultatov, predmetov in virov preverjanja pred
tiskanjem (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

O rezultatih preverjanja pred tiskanjem
Ogled rezultatov v obliki seznama
Uporaba možnosti Pripni pogled za ogled težavnih predmetov
Ogledovanje virov in splošnih informacij
Ogledovanje rezultatov v obliki komentarjev
Vdelava nadzorne sledi

O rezultatih preverjanja pred tiskanjem
Rezultate preverjanja pred tiskom lahko vidite v obliki seznama, komentarjev ali pa posamezno v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom. Na
seznamu Rezultati se neujemanja pojavijo razvrščena skladno s svojo resnostjo – na prvem mestu so napake, sledijo opozorila, nato pa
informacije. Opozorilna ikona se pojavi poleg vsakega preverjanja, ki ni ustrezal kriterijem, podanim v profilu preverjanja pred tiskom.

Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom s težavnimi predmeti

Ikone na vrhu pogovornega okna Preverjanje pred tiskom označujejo, da je bila najdena vsaj ena težava določene resnosti: rdeča ikona napake ,
rumena opozorilna ikona  in modra ikona Informacija , ki je namenjena samo informacijam (brez napak ali opozoril). Zelena potrditvena
oznaka  pomeni, da ni bilo težav.

Ogled rezultatov v obliki seznama
Pogovorno okno Preverjanje pred tiskom navaja težave, ki so bile označene po pregledu, ki testira glede na kriterije, podane v izbranem profilu.

1. Zaženite pregled pred tiskom.
2. Ko se pojavi rezultat, naredite nekaj od naslednjega:

Če so na voljo podrobnosti, razširite območje, da vidite podrobnosti o težavnem predmetu. Nastavitve za Preverjanje pred tiskom
določajo, kako se navedejo dodatni rezultati, če obstajajo.

Če si želite predmet ogledati v ločenem pogledu, izberite Prikaži v pripetem pogledu.

Za vdelavo nadzorne sledi, kliknite Vdelaj nadzorno sled. Nadzorno sled lahko vdelate samo, če ste za zagon preverjanja pred tiskom
uporabili profil.

Če ste preklopili v drug pogled v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom, kliknite Rezultati, da se vrnete na seznam Rezultatov.

Če želite videti predmet v kontekstu strani dokumenta PDF, dvokliknite element. Predmet je označen s pikčasto črto, tako da ga lažje
identificirate. Ta možnost je uporabna, kadar predmet, kot je pisava, obstaja na več mestih v dokumentu. V nekaterih primerih je element
atribut predmeta (na primer barvni prostor). V teh primerih pregled najde predmete, ki uporabljajo ta atribut.

Vrsto črte, njeno debelino in barvo lahko spremenite na zavihku Označevanje v nastavitvah za Preverjanje pred tiskom.



Na vrh

Na vrh

Na vrh

Težaven predmet na strani dokumenta PDF

Uporaba možnosti Pripni pogled za ogled težavnih predmetov
Uporabite Pripeti pogled, če želite izolirati element, kadar delate na straneh, ki vsebujejo kompleksna, prekrivajoča se območja. Nekateri elementi,
npr. polja z informacijami o dokumentu ali oznake strani, ne morejo biti prikazani.

1. Razširite kategorijo rezultatov, če želite prikazati težavne predmete, ki so bili najdeni med pregledom.
2. Izberite težaven predmet s seznama.
3. Kliknite Prikaži v pripetem pogledu.
4. V oknu Pripeti pogled preverjanja pred tiskom izberite možnost v meniju Barva ozadja. Vsi težavni predmeti so v Pripetem pogledu prikazani

v tej barvi.
Za krmarjenje po rezultatih v tem pogledu lahko klikate gumbe s puščicami. Če je podokno z rezultati aktivno, lahko uporabljate tudi
smerne tipke na tipkovnici.

Pripeti pogled težavnega predmeta

Ogledovanje virov in splošnih informacij
V razdelku Pregled pogovornega okna Preverjanje pred tiskom je seznam vseh vrst lastnosti in virov za dokument. Na seznamu so barvni prostori,
pisave, vzorci, nastavitve poltonov, grafična stanja in slike, uporabljene v dokumentu. Prikazane so tudi splošne informacije o analiziranem
dokumentu. Te informacije vključujejo program, v katerem je bil dokument ustvarjen, datum ustvarjanja in datum zadnjih sprememb v dokumentu.

1. Za prikaz podrobnosti v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Rezultati razširite razdelka Pregled in Informacije o preverjanju
pred tiskom.

2. V razdelku Pregled razširite lastnost, da bodo navedeni viri.

Ogledovanje rezultatov v obliki komentarjev
Rezultate preverjanja pred tiskom lahko v datoteko PDF vdelate v obliki komentarjev in jih potem pregledujete, kot bi pregledovali poljubne
dokumente PDF. Tako lahko na primer izberete Komentar > Seznam komentarjev, če želite vsak komentar (ali filtriran komentar) prikazati na
seznamu.

Vstavljanje in ogledovanje komentarjev preverjanja pred tiskom
1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Rezultati v meniju Možnosti izberite Vstavi rezultate preverjanja pred tiskom kot

komentarje.
2. Če vas program pozove, kliknite Vdelaj, če želite komentarje vdelati, ne glede na to, koliko jih je.



 

Na vrh

3. V dokumentu PDF kazalec pomaknite na komentar ali kliknite označevalne opombe za vsak komentar, katerega vsebino si želite ogledati.

Vzorčno poročilo PDF z označevalno opombo

Odstranjevanje komentarjev preverjanja pred tiskom
 V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v meniju Možnosti izberite Odstrani komentarje preverjanja pred tiskom.

Vdelava nadzorne sledi
Ko vdelate nadzorno sled, ob informacijah nadzorne sledi dodate tudi digitalni podpis. Informacije nadzorne sledi vsebujejo uporabljeni profil in
izvorni program. Navajajo tudi uspešnost preverjanja pred tiskom.

1. Izvajanje preverjanja pred tiskom z uporabo celotnega profila.
2. Ko se prikažejo rezultati, kliknite Vdelaj nadzorno sled.
3. Če se prikaže informativno pogovorno okno, kliknite V redu.
4. Shranite datoteko in zaprite pogovorno okno Preverjanje pred tiskom.

5. Če si želite ogledati osnovne informacije o nadzorni sledi, kliknite ikono Standardi  v podoknu za krmarjenje na levi. Na plošči Standardi
naredite nekaj od tega:

Če želite preveriti, ali je uporabljeni profil v dokumentu enak profilu v vašem lokalnem sistemu, kliknite Preveri prstni odtis profila. Na
primer, če ste stranko prosili naj uporabi določen profil, lahko tako preverite, ali je bil res uporabljen.

Za odstranjevanje nadzorne sledi kliknite Odstrani nadzorno sled preverjanja pred tiskom in shranite datoteko.

6. Za ogled dodatnih informacij o nadzorni sledi izberite Datoteka > Lastnosti in na zavihku Opis kliknite Dodatni metapodatki. Nato v
pogovornem oknu kliknite Napredno. Na seznamu razširite http://www.gwg.org/ns/gwg_preflight_v1. Poleg osnovnih informacij o preverjanju
pred tiskom ta seznam vsebuje tudi pregled rezultatov in datum ter čas izvedbe profila.

Opomba: Obstoječo nadzorno sled lahko prepišete z vdelavo nove nadzorne sledi.
Več tem pomoči
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Profili preverjanja pred tiskom (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O profilih preverjanja pred tiskom
Ogledovanje profilov
Nastavitev najljubših profilov
Pregled pogovornega okna Preverjanje urejanja profila pred tiskom
Dodajanje in odstranjevanje profilov
Uvažanje ali izvažanje profilov preverjanja pred tiskom
Zaklepanje, odklepanje in zaščita profilov z geslom
Spreminjanje nastavitev profila
Možnosti opozorila preverjanja pred tiskom
Ogledovanje povzetka profila

O profilih preverjanja pred tiskom
Uspeh preverjanja pred tiskom je odvisen od tega, kako dobro definirate kriterije za pregled. Kriteriji za pregled so zapakirani v datoteko, ki se
imenuje profil preverjanja pred tiskom. Profil Preverjanje pred tiskom vključuje enega ali več preverjanj ali popravkov ali obojih. Vsako preverjanje
vključuje eno ali več lastnosti, ki potrjujejo vsebino dokumenta PDF. Preverjanje pred tiskom prikaže napako samo v primeru, da so napačni vsi
stavki lastnosti v preverjanju. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom za urejanje profila lahko podate, katere vrednosti želite uporabljati in
kako naj se obravnavajo neujemanja. Tako lahko, na primer, izberete profil, ki o neujemanjih samo poroča, ali pa profil, ki neujemanja popravi
skladno s parametri, ki ste jih podali. Profil s popravki ima zraven zapolnjeno ikono sivega ključa.

Program Adobe Acrobat vključuje več vnaprej definiranih profilov preverjanja pred tiskom, ki so urejeni v skupine, kot so Digitalni tisk, Analiza PDF,
Priprava na tisk in Skladnost s PDF/A, PDF/E ali PDF/X. Vnaprej definirane profile lahko uporabite takšne, kot so, ali pa jih spremenite, da
ustvarite profile po meri. Preverjanja, ki sestavljajo profile (v prejšnjih različicah Acrobata so se imenovala pravila), so organizirana po kategorijah,
kot so Dokument, Strani, Slike in tako dalje. Vsako preverjanje v kategoriji ureja določeno lastnost dokumenta.

Če želite pomoč glede tega, kako ugotoviti, katere lastnosti dokumenta analizira profil preverjanja pred tiskom lahko pregledate informacije o
vsakem izbranem preverjanju v pogovornem oknu Urejanje profila. Te informacije opisujejo, katere kriterije uporablja preverjanje za analiziranje in
morebitno popravljanje lastnosti dokumenta.

Ogledovanje profilov
1. Naredite nekaj od tega:

Če pogovorno okno Preverjanje pred tiskom ni odprto, izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.

Če je v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom prikazano drugo podokno, kliknite zavihek Profili.

2. Če želite, razširite skupine profilov.

Ta seznam vključuje vnaprej definirane profile in profile po meri, ki ste jih ustvarili.

Nastavitev najljubših profilov
1. Naredite nekaj od tega:

Če pogovorno okno Preverjanje pred tiskom ni odprto, izberite Orodja > Izdelava natisa > Preverjanje pred tiskom.

Če je v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom prikazano drugo podokno, kliknite zavihek Profili.

2. Če želite, razširite skupine.
3. Izberite profil, kliknite zastavico ob imenu in izberite Priljubljeno.

Pregled pogovornega okna Preverjanje urejanja profila pred tiskom
Pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom navaja vse razpoložljive profile in prikazuje, katere lastnosti dokumentov se analizirajo. V
tem pogovornem oknu lahko odklenete in zaklenete profil, ustvarite novo skupino za organizacijo profilov ali pa podate kriterije preverjanja. Do
dodatnih možnosti informacij lahko pridete tako, da razširite profil.

Če želite odpreti pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskanjem, razširite skupino profila v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom
in kliknite Uredi (ali pa izberite Uredi profile preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti).



Na vrh

Pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom
A. Profil B. Predhodno določena preverjanja C. Več možnosti D. Skupine profilov

Dodajanje in odstranjevanje profilov
Ustvarite lahko lastne profile preverjanja pred tiskom. Preden ustvarite nov profil, preglejte obstoječe profile in najdite tiste, ki dosegajo rezultate, ki
so podobni tistim, ki jih želite vi. Če je mogoče, podvojite obstoječi profil in spremenite samo relevantni del.

Profil preverjanja pred tiskom mora vsebovati vsaj eno preverjanje ali popravek in eno lastnost, ki potrjuje vsebino datoteke PDF. Kadar delate
preverjanje od začetka, lahko uporabite obstoječe lastnosti ali pa spotoma ustvarjate nove lastnosti. Najboljše rezultate pri ustvarjanju in
spreminjanju profilov boste dobili, če boste dodali samo tista preverjanja, ki jih potrebujete, da potrdite vsebino PDF, in če boste poskrbeli, da so
preverjanja in lastnosti enostavna ter preprosta. Tako lahko, na primer, uporabite profil PDF/X da preverite določene kriterije, nato pa dodate
preverjanja za ne-PDF/X kriterije, kot je ločljivost slik.

Ustvarjanje profila

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi profil .
2. Izberite Možnosti > Ustvari nov profil preverjanja pred tiskom.
3. Vnesite ime in namen za nov profil ter po želji določite druge možnosti.

Privzeto se novo ustvarjeni profili pojavljajo v skupni Profili po meri, razen če ste jih dodelili drugi skupini.

4. Razširite profil v stolpcu na levi.
5. Spremenite preverjanja (kot je omogočeno).
6. Dodajte dodatna preverjanja in popravke.

Podvajanje profila

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi profil .
2. Izberite obstoječi profil in izberite Možnosti > Podvoji profil preverjanja pred tiskom.

Podvojeni profil bo dodan v isto skupino kot izvirni profil.

Ustvarjanje skupine profilov
1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom v meniju Skupina izberite Nova skupina.
2. Vnesite ime za skupino in kliknite V redu.

Opomba: Če izberete skupino profilov, so vsi profili premaknjeni v novo skupino.



Na vrh

Na vrh

Odstranjevanje profila
 V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil in kliknite Izbriši .

Uvažanje ali izvažanje profilov preverjanja pred tiskom
Profili preverjanja pred tiskom se lahko souporabljajo z drugimi uporabniki. Tako jih, na primer, lahko ponudniki tiskarskih storitev nudijo svojim
strankam, da zagotovijo, da opravila opravijo pregled, kot ga definirajo ti profili, preden so oddana. Uporabniki v delovni skupini lahko ustvarijo
lastne profile kot način za preverjanje dokumenta, preden ga prenesejo na splet ali natisnejo na posebnem tiskalniku ali pa za preverjanje notranje
produkcije.

Če želite izmenjevati profile, jih morate zapakirati za izvoz ali uvoz. Paket vključuje vsa preverjanja in lastnosti izbranega profila.

Uvažanje profila preverjanja pred tiskom
1. Naredite nekaj od tega:

V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Uvozi profil preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti.

V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom kliknite ikono Uvozi .

2. Najdite datoteko paket preverjanja pred tiskom (pripona .kfp) in kliknite Odpri. Profil se pojavi v seznamu Profili v skupini Uvoženi profili.
3. (Izbirno) Če je profil zaklenjen, v pogovornem oknu Urejanje profila preverjanja pred tiskom v pojavnem meniju izberite Odklenjeno. Profil

lahko urejate, če ga najprej odklenete.
4. (Izbirno) Če ste k temu pozvani, vnesite geslo.

Profil preverjanja pred tiskom lahko uvozite tudi tako, da datoteko povlečete v okno programa Acrobat ali na ikono programa Acrobat.

Izvažanje profila preverjanja pred tiskom
1. Pred zagonom postopka izvoza po potrebi preimenujte profil (v pogovornem oknu Urejanje profila).
2. Če želite zakleniti profil, preden ga izvozite, v pojavnega meniju v pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite

Zaklenjeno. Prav tako lahko izberete Zaščiteno z geslom in vnesete geslo.
3. Naredite nekaj od tega:

V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Izvozi profil preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti.

V pogovornem oknu Preverjanje urejanja pred tiskom kliknite ikono Izvozi .

4. Določite mesto shranjevanja paketa in kliknite Shrani. Datoteke ne preimenujte.

Zaklepanje, odklepanje in zaščita profilov z geslom
Nepooblaščene spremembe profilov preverjanja pred tiskom lahko preprečite tako, da zaklenete profile in jim dodelite gesla. To je lahko uporabno,
če profile preverjanja pred tiskom uporablja več uporabnikov. Profile preverjanja pred tiskom lahko zaklenete ali zaščitite z geslom, ko jih ustvarite
ali vsakič, ko jih shranite. Privzeto so vsi vnaprej definirani profili preverjanja pred tiskom zaklenjeni.

Odklepanje zaklenjenega profila preverjanja pred tiskom

Zaklepanje profila
1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.
2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Zaklenjeno.

Možnosti niso več na razpolago.

Zaščita profila z geslom
1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.
2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Zaščiten z geslom.
3. Vnesite in ponovno vnesite geslo, nato pa kliknite V redu. Uporabite lahko velike in male črke, številke ali ločila.
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Možnosti niso več na razpolago.

Odklepanje ali odstranjevanje zaščite profila
1. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite profil.
2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Odklenjeno.
3. Če ste pozvani, vnesite pravilno geslo in kliknite V redu.

Spreminjanje nastavitev profila
Spremenite lahko nastavitve enega profila.

Spreminjanje splošnih nastavitev profila
1. Odprite pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom.
2. Razširite skupino profilov in izberite profil.
3. Če je profil zaklenjen, izberite Odklenjeno iz pojavnega menija.
4. Spremenite poljubno nastavitev izmed naslednjih:

Vnesite novo ime za profil in ga opišite v polju Namen.

Če želite uveljaviti zaščito z geslom za profil, v pojavnem meniju izberite Zaščiten z geslom. Ko ste pozvani, vnesite in ponovno vnesite
geslo, nato pa kliknite V redu. Drugače izberite Odklenjeno.

Vnesite vaše ime in e-poštni naslov.

Dodelite profil skupini. Izberite obstoječo skupino v meniju ali izberite Nova skupina, vnesite ime in kliknite V redu. Skupine so
razvrščene po abecedi.

5. Ko končate z urejanjem z geslom zaščitenega profila, izberite Zaklenjeno v pojavnem meniju. Prav tako ga boste morebiti želeli ponovno
zaščititi z geslom.

6. Kliknite V redu ali pa kliknite Shrani, če želite shraniti spremembe, ne da bi zapirali pogovorno okno.

Spreminjanje obstoječih nastavitev preverjanja in opozoril
1. Odprite pogovorno okno Preverjanje urejanja profila pred tiskom.
2. Razširite skupino profilov in izberite profil.
3. Če je profil zaklenjen, izberite Odklenjeno iz pojavnega menija.
4. Razširite profil, da prikažete skupine lastnosti, ki so na voljo za profil.
5. Izberite skupino lastnosti.
6. Nastavite možnosti za podajanje kriterijev za pregled. Možnosti se razlikujejo glede na izbrano kategorijo lastnosti pod profilom. Lahko

izberete ali prekličete izbor kriterijev, urejate vrednosti ali aktivirate lastnost.
7. Izberite možnost opozorila v pojavnem meniju, če želite podati, kako naj se obravnavajo neujemanja med pregledom.
8. Kliknite V redu ali pa kliknite Shrani, če želite shraniti spremembe, ne da bi zapirali pogovorno okno.

Možnosti opozorila preverjanja pred tiskom
Za vsako preverjanje v profilu podajte, kako želite obravnavati neujemanja med pregledom. Izbirate lahko iz menija poleg vsake ikone opozorila.
Ikona za opozorilo se pojavi poleg preverjanja v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom.

Napaka Ustvari sporočilo o napaki za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, ki morajo biti
popravljena pred naslednjo stopnjo v poteku dela.
Opozorilo Ustvari sporočilo o opozorilu za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, za katera
želite vedeti in ki jih je morebiti treba popraviti pred končnim izhodnim procesom.
Informacije Ustvari preprosto opombo za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, za katera
želite vedeti, vendar jih ni treba popraviti pred končnim izhodnim procesom.
Neaktivno Nikoli ne ustvari sporočila o napaki za to preverjanje (ali druga preverjanja v tej kategoriji). Izberite to možnost za neujemanja, ki ne
bodo vplivala na izhodno kakovost dokumenta PDF. Če želite narediti besedilna polja razpoložljiva, morate spremeniti stanje iz Neaktivno v
katerokoli drugo stanje.

Ogledovanje povzetka profila
Če ustvarite povzetek profila, lahko prikažete opis vsakega preverjanja in njegovih kriterijev za dani profil.

 V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite profil in izberite Ustvari povzetek profila v meniju Možnosti.



 

Povzetek profila je datoteka PDF.

Več tem pomoči
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Poročila preverjanja pred tiskom (Acrobat Pro)
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Ustvarjanje poročila o rezultatih
O poročilih zalog
Ustvarjanje zaloge vsebine datoteke PDF

Članki s povezavami do vseh tem o preverjanju pred tiskanjem
Analiziranje dokumentov z orodjem Preverjanje pred tiskom (Acrobat Pro)

Ustvarjanje poročila o rezultatih
Rezultate preverjanja pred tiskom lahko zajamete v različnih tipih poročil. Rezultate lahko zajamete v besedilni datoteki, datoteki XML ali pa
datoteki PDF. Poročilo v datoteki PDF lahko vsebuje samo pregled ali pa podrobne informacije, predstavljene na več načinov.

Poročilo v datoteki PDF vsebuje informacije o dokumentu in težavnih predmetih v plasteh, ki jih lahko izklopite ali vklopite na plošči za krmarjenje
po plasteh.

Opomba: Prav tako lahko ustvarite popis vseh predmetov in virov, ki se uporabljajo v datoteki PDF.

Ustvarjanje poročila o rezultatih preverjanja pred tiskom
1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu rezultati kliknite Ustvari poročilo ali izberite Ustvari poročilo v meniju Možnosti.
2. Podajte ime in lokacijo za poročilo. Pripona "_report" se samodejno doda v ime poročila.
3. Izberite vrsto poročila in kliknite Shrani.

Vrste poročil
Poročilo v dokumentu PDF Ustvari povzetek težav in podrobnosti, ki so prikazane s prosojnimi maskami, komentarji ali plastmi za vsak težaven
predmet.

Pregled  Stisne rezultate preverjanja pred tiskom v kratek dokument, ki vključuje uveljavljene popravke, povzetek rezultatov in informacije
o dokumentu.
Podrobnosti  V poročilo so vključene dodatne informacije o vsakem težavnem predmetu, na primer mesto predmeta na strani. Možnost
Težave označene s prozorno masko preko težavnih območij uveljavi obarvano masko, podobno maski v programu Photoshop, da jih
poudari. Barvo maske lahko spremenite v nastavitvah za Preverjanje pred tiskom. Možnost Težave označene komentarji vstavi rezultate
preverjanja pred tiskom v obliki komentarjev. Možnost Težave označene po slojih prikaže datoteko, ločeno v sloje neujemanj ali najdenih
predmetov skladno s kriteriji, uporabljenimi v profilu. Drug sloj, ki se imenuje Drugi predmeti, vključuje predmete, ki z uporabljenim profilom
nimajo povezave.

Poročilo v datoteki XML Ustvari strukturirano poročilo za sisteme delovnega toka, ki lahko interpretirajo in obdelajo rezultate preverjanja pred
tiskom. Če želite več podrobnosti, se obrnite na svojega ponudnika tiskarskih storitev.
Besedilno poročilo Izdela poročilo v besedilni obliki, kjer je vsaka vrstica zamaknjena skladno s hierarhijo v pogovornem oknu Rezultati
preverjanja pred tiskom. Poročilo lahko odprete v urejevalniku besedil.

Prikazovanje ali skrivanje plasti poročila PDF
1. V podoknu za krmarjenje za poročilo PDF kliknite gumb Plasti , če želite odpreti ploščo Plasti.
2. Na plošči Plasti razširite poročilo in kliknite kvadrat desno od imena plasti, če želite plast prikazati ali skriti.

O poročilih zalog
Poročilo o zalogah prikazuje vire, ki se uporabljajo v datoteki PDF, vključno z barvnimi prostori, slikami, vzorci, senčenjem, metapodatki in
pisavami ter glifi v vsaki družini pisav. Povezane informacije so združene skupaj in urejene na strani datoteke PDF, tako da jo lahko pregledate in
najdete elemente. Poročilo o zalogah lahko poženete pred pregledom pred tiskom ali po njem. Za razliko od poročila o rezultatih preverjanja pred
tiskom, ki vsebuje samo informacije, ki jih zahtevajo preverjanja v izbranem profilu, poročilo o zalogah ne filtrira vsebine datoteke PDF. Če ju
uporabljate skupaj, lahko s poročilom pregleda pred tiskom in poročilom o zalogah ugotovite in popravite težave.

Informacije v poročilu o zalogah so lahko uporabne, kadar izvajate naloge, kot so te:

Raziskovanje datotek, ki so videti nenavadne, kot so tiste, ki so jih ustvarili neznani programi, ali datotek s počasnim izrisovanjem na zaslonu
ali pa dejanj kopiranja in lepljenja, ki ne delujejo.

Pregledovanje težav pri obdelavi, kot je nepravilno tiskanje, ali pa težav, ki se pokažejo med barvno pretvorbo, impozicijo, postavljanje na
stran v programu InDesign in tako dalje.



 

Na vrh

Ugotavljanje vidikov datoteke PDF, ki niso idealni, kot je nenamerna vdelava pisave zaradi neopaženega presledka na matrični strani ali pa
obrezanih slik z zunanjimi podatki o sliki, ali predmetov, ki niso pričakovanega tipa (kot so tipografski in vektorski predmeti, ki so pretvorjeni v
slike ali združeni z njo).

Omogočanje dostopa do dodatnih informacij o predmetu poleg njegove prisotnosti. Tako na primer lahko najdete barvo točke v poročilu o
zalogah in ugotovite, ali se uporablja sama ali v kombinaciji z drugimi barvili, kot je dvotonska slika. Prav tako lahko ugotovite, kateri glifi v
pisavi so vdelani, kako so videti in katere znake naj bi predstavljali. Te informacije vam lahko omogočajo, da odpravite težave z manjkajočimi
glifi.

Raziskovanje metapodatkov XMP, ki so vdelani v datoteki, kot so avtor, resolucija, barvni prostor, avtorske pravice in uveljavljene ključne
besede. Ta informacija se shranjuje v standardizirani obliki s standardom Extensible Metadata Platform (XMP).

Ustvarjanje zaloge vsebine datoteke PDF
1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Ustvari zalogo v meniju Možnosti.
2. Izberite vrste predmetov in virov, ki naj bodo vključeni v zalogah. Poleg pisav, barv, slik itd. lahko vključite tudi naslednje informacije:

Obrazec XObjects Predmeti, na katere obstajajo sklici v datoteki PDF. Če torej datoteka PDF vsebuje več primerkov istega predmeta,
obstaja kot en vir, na katerega je usmerjenih več sklicev.

Vključi metapodatke XMP Vključi informacije, vdelane v datoteki PDF, tako da jih lahko uporablja vsak program ali naprava v delovnem
toku, ki omogoča delo z XMP. Te informacije lahko vključujejo smiselne opise in naslove, ključne besede za iskanje, ime avtorja in
informacije o avtorskih pravicah. Če izberete Vključi napredna polja, lahko vključite polja in strukture, ki se uporabljajo za shranjevanje
metapodatkov z imenskimi prostori in lastnostmi. Te napredne informacije se pojavijo kot besedilni drevesni pogled vseh podatkov XMP v
datoteki PDF, tako za dokumente kot tudi za slike v datoteki PDF, za katere so prisotni podatki XMP.

Opomba: Metapodatke lahko vidite tudi v dokumentu PDF kot celoto v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta. Izberite Datoteka >
Lastnosti, kliknite zavihek Opis in nato Dodatni metapodatki. Če želite videti napredna polja, na levem seznamu kliknite Napredno.

3. (Izbirno) Shrani poročilo
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Dodatna preverjanja z orodjem preverjanja pred tiskom (Acrobat Pro)
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O dodatnih preverjanjih in lastnostih
Pregled pogovornega okna Preverjanje urejanja profila pred tiskom (Preverjanja po meri)
Dodajanje preverjanj profilu
Ustvarjanje ali spreminjanje preverjanj po meri
Nastavljanje priljubljenih posameznih preverjanj
Poglejte, kje se uporablja preverjanje ali lastnost

O dodatnih preverjanjih in lastnostih
Orodje preverjanje pred tiskom vključuje zbirko dodatnih preverjanj (v prejšnjih različicah Acrobata imenovanih pravila), ki jih lahko dodate profilu.
Ta preverjanja so na voljo v odseku Preverjanja po meri v vsakem profilu. Ta preverjanja lahko spremenite na več načinov, odvisno od lastnosti
PDF, ki jo opisujejo. Ustvarite lahko tudi posamezna preverjanja, ki jih lahko hitro zaženete in niso del profila. Če izvedete posamezna preverjanja,
bodo vse označene vsebine v rezultatih prikazane kot napake.

Nekatere lastnosti so definirane s preprostim stavkom, ki je lahko pravilen ali napačen za določen predmet v datoteki PDF, na primer "Pisava ni
vdelana" ali pa "Uporabljena barva z upravljanjem barv". Nekateri stavki o lastnostih podajajo razmerja med dejansko vrednostjo lastnosti (na
primer velikostjo besedila ali imenom barve točke) in vrednostjo, ki jo vnesete v pogovorno okno (na primer "12" ali "Globoko modra"). Drugi stavki
primerjajo številčne vrednosti.

Razmerja med vrednostjo
lastnosti in vneseno
lastnostjo

 Razmerja med številčnimi
vrednostmi

Logične lastnosti

je enako ni enako je manj kot je pravilno

vsebuje ne vsebuje je manj ali enako ni pravilno

se začne z se ne začne z je enako  

se konča z se ne konča z ni enako  

je vsebovano v ni vsebovano v je več kot  

  je več ali enako  

Skupine lastnosti
Lastnosti za definiranje preverjanja so združene v kategorije. Seznam vseh skupin lastnosti lahko vidite v pogovornem oknu Urejanje preverjanja.
Poleg tega lahko vidite posamezne lastnosti, ki sestavljajo vsako skupino, kot tudi opis, kako orodje Preverjanje pred tiskom uporablja lastnosti.

Na voljo so naslednje skupine lastnosti:

Besedilo Vključuje informacije o tem, kako je prikazano besedilo, ali se velikost spreminja anamorfično ali nagnjeno in ali se lahko preslika v
Unicode in tako pravilno kopira in izvaža.
Pisava Opisuje vse vidike pisave, v kateri je izpisano besedilo. Vedeti morate, da je velikost besedila lastnost besedila, ne lastnost pisave, ker se
lahko pisava v dokumentu PDF lahko uporablja v več velikostih. Velikost besedila je vključena v skupino lastnosti besedila.
Slika Vključuje ločljivost besedila, barvno globino, število slikovnih pik, namen prikaza in več.
Barve Vključuje barvne karakteristike, kot so barvni prostori, alternativni barvni prostori, vzorci in barve točk. Alternativni barvni prostor omogoča
Acrobatu, da prikaže ali natisne določene barve točk in večkomponentne barve točk (DeviceN). Tako na primer za reprodukcijo oranžne na
zaslonu ali tiskalniku PDF zahteva drugačen barvni prostor (sestavljen iz barv RGB in CMYK), ki definirajo, kako je videti barva točke.
Barvni prostori ICC Vključuje lastnosti za dostopanje do karakteristik v vdelanih profilih ICC, ki določajo barvne prostore ICC. Profili ICC
vsebujejo podatke za pretvarjanje od naprave odvisnega barvnega prostora v od naprave neodvisnega barvnega prostora, kot je Lab. To omogoča
dosledno reprodukcijo barv v različnih platformah, napravah in programih, združljivih z ICC (kot sta Adobe Illustrator in Adobe InDesign).
Dokument, ki vsebuje predmete v različnih barvnih prostorih (kot so RGB, CMYK in sivinska lestvica), ima lahko različne profile ICC za kalibriranje
barve za vsak barvni prostor.
Lastnosti grafičnega stanja za zapolnjevanje Vključuje informacije grafičnega stanja o tem, kako se območja zapolnjujejo, posebej o barvnih
vrednostih za trenutni barvni prostor.
Lastnosti grafičnega stanja za poteze Vključuje informacije grafičnega stanja o tem, kako se rišejo črte, posebej o barvnih vrednostih za trenutni
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barvni prostor, kakor tudi za črte specifične lastnosti, kot je debelina.
Splošne lastnosti grafičnega stanja Vključuje nastavitve, ki nadzorujejo, kako se prikažejo besedilo, grafika ali slike na strani PDF. Tu so, na
primer, vključene tudi nastavitve pretiskanja.
Poltoni Vključuje nastavitve grafičnega stanja, ki so pomembne za operacije priprave na tisk, kot so koti zaslona, frekvence in oblike točk.
Opis strani Vključuje splošne informacije o predmetih na strani PDF, kot so tip predmeta (ali je na primer slika, besedilo ali gladka senca) in ali je
zunaj ali znotraj vidnega območja strani ter koliko je oddaljen od polja prirezovanja.
OPI Vključuje lastnosti za analiziranje obstoječih povezav OPI (komentarjev), ki so iz različice OPI 1.3 ali 2.0. Možni vnosi OPI v PDF so enaki kot
v datotekah PostScript.
Vdelan PostScript Nanaša se na kodo PostScript, ki se lahko vdela v PDF. Obstajajo tri lastnosti: ena za operaterja PostScript, ki se uporablja
neposredno v opisu strani; ena za kodo PostScript, ki je vdelana v PostScript XObject, in ena za zgodnjo obliko PostScript XObject, in sicer
PostScript Form XObject.
Metapodatki predmeta Vključuje informacije, vdelane v predmet, kot so avtor, resolucija, barvni prostor, avtorske pravice in uveljavljene ključne
besede. Tako se na primer lahko z lastnostmi v tej skupini pridobijo in pregledajo informacije, ki so bile vdelane v metapodatke slike, ustvarjene v
programu Photoshop, ki je bila postavljena v dokument InDesign, ta dokument pa je bil pretvorjen v PDF.
Pripombe Vključuje večino značilnosti komentarjev in oznak risanja, pasti in oznak tiskalnika.
Polja obrazca Vključuje lastnosti za polja obrazcev.
Plasti Preverja izbirno vsebino, ki lahko včasih vpliva na videz strani.
Strani Vključuje številke strani in velikosti strani, ki predstavljajo različna polja strani, ki jih podpirajo Adobe PDF 1.3 in kasnejšo tehnologijo (polje
medijev, polje prelivanja, polje obrobe in polje slike). Ta skupina prav tako vključuje imena plošč za strani PDF, ki pripadajo vnaprej ločenemu
dokumentu PDF.
Dokument Vključuje vse dele informacij, ki se nanašajo na PDF kot celoto, na primer, ali je dokument šifriran, vsebuje polja obrazcev ali
zaznamke.
Informacije o dokumentu Navaja vse standardne vnose, do katerih lahko prestopate preko pogovornega okna Informacije o dokumentu v
Acrobatu, in informacije, ki so bile standardizirane v standardu ISO 15930 (PDF/X).
Metapodatki dokumenta Vključuje informacije, vdelane v dokument, kot so avtor, resolucija, barvni prostor, avtorske pravice in uveljavljene
ključne besede. Te informacije so na voljo tudi v odseku Metapodatki dokumenta v pogovornem oknu Lastnosti dokumenta v Acrobatu. (Izberite
Datoteka > Lastnosti, kliknite zavihek Opis in kliknite Dodatni metapodatki.)
Podpisi Vključuje informacije o podpisih v dokumentu.
Strukturiran PDF Vključuje več osnovnih lastnosti za strukturo označevanja v označenem PDF, za katere določa omejitve standard PDF/A.
Izhodni nameni za PDF/X, PDF/A ali PDF/E Definira, za kateri izhodni proces je bil pripravljen PDF. PDF, ki je namenjen za visokoločljiv tiskan
izhod, navadno vsebuje izhodni namen z vdelanim profilom ICC za uporabo v napravi za preverjanje ali pa programu RIP (raster image processor)
za napravo.
Izhodni namen za PDF/X, PDF/A ali PDF/E (lastnosti profila ICC) Vključuje lastnosti za dostopanje informacij iz profila ICC, ki je vdelan v
izhodnem namenu. Ta skupina vključuje iste lastnosti kot ICC profili za predmete, kot sta ime profila in tip. Profil ICC opisuje izhodne pogoje za
napravo, v kateri bo dokument upodobljen.
Učinkovitost toka vsebine PDF Pomaga ugotoviti, kako učinkovito so kodirani opisi strani. Tako je na primer mogoče vključiti besedilo Živijo kot
besedilni operator za celotno besedo ali kot več besedilnih operatorjev za vsak znak v besedi. Zadnji način je manj učinkovit in zmanjša hitrost
prikaza strani. Preverjanje učinkovitosti vrne odstotke za več tipov operatorjev. Manjša vrednost je v večini primerov boljša od višje vrednosti.
Napake v sintaksi PDF Vrne informacije o določenih napakah v sintaksi dokumenta PDF. Tako na primer lahko Acrobat še zmeraj prikaže
datoteko, če določeni ključi, ki jih zahteva specifikacija PDF, niso vključeni. Za predvidljiv prikaz datotek PDF pa je priporočljivo, da se vse
datoteke PDF kodirajo strogo v skladu s specifikacijo PDF.
Napake v strukturirani datoteki PDF Vrne informacije o napakah v strukturi oznak označene datoteke PDF. Tako se na primer vrne napaka, če
tip označenega predmeta ni pravilno specificiran. Lastnosti v tej skupini pomagajo ugotoviti napake v strukturi oznak.
Napake v toku vsebine PDF Vrne informacije o napakah v opisu strani v datoteki PDF. Tako na primer so za definicijo barve RGB zahtevani trije
številčni operandi. Če so operatorji manj kot trije, strani ni mogoče prikazati. Lastnosti v tej skupini pomagajo ugotoviti razloge, zakaj stran
dokumenta PDF ni prikazana.

Pregled pogovornega okna Preverjanje urejanja profila pred tiskom (Preverjanja po meri)
Seznam Profili v pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom vsebuje vnaprej definirane profile, ki so vključeni v Acrobat in vse
profile po meri, ki ste jih ustvarili. Če izberete preverjanja po meri, dobite več možnosti za izbiranje in spreminjanje elementov. Gumbi na dnu
stolpca izvajajo osnovne funkcije urejanja, kot so podvojevanje, odstranjevanje in ustvarjanje. Polje za iskanje vam pomaga najti določeno
preverjanje.
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Preverjanja po meri
A. Išči B. Opis C. Opozorila D. Ustvari Novo preverjanje in ga vključi v Trenutni profil E. Podvoji preverjanje in ga dodeli trenutnemu
profilu F. Urejanje preverjanja G. Odstrani preverjanje iz profila H. Vključi v profil I. Novo preverjanje J. Podvojeno preverjanje K. Urejanje
preverjanja L. Brisanje preverjanja

Dodajanje preverjanj profilu
Acrobat vključuje več vnaprej definiranih profilov, ki jih lahko uporabite takšne, kot so, ali pa jih spremenite, da ustvarite profile po meri. Profil
lahko spremenite tako, da skoraj ustreza vašim potrebam s tem, da dodate enega ali več preverjanj, ki analizirajo dokument z različnimi kriteriji.
Tako na primer lahko obstoječe preverjanje zazna vse besedilo, ki ni samo črno - torej besedilo, ki uporablja črno in določene količine cijan,
magente in rumene. Ker je to lahko težavno pri tiskanju majhnega besedila, lahko spremenite preverjanje, tako da označuje besedilne predmete,
ki imajo več kot eno barvo in imajo velikost besedila, ki je enaka ali manjša od 12 pik.

Preverjanje lahko ponovno uporabite v vsakem profilu, kjer je to potrebno. Zavedajte pa se, da se v primeru, da spremenite preverjanje, ki se
uporablja v več profilih, preverjanje spremeni v vsakem profilu, ki ga uporablja. Če se želite izogniti nepotrebnim spremembam, preimenujte
preverjanje za določen profil. Preden urejate profil preverjanja pred tiskom, ga morate odkleniti.

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite profil in kliknite povezavo Uredi poleg imena profila ali pa izberite Uredi profile
preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti.

2. V pojavnem meniju v zgornjem levem kotu pogovornega okna izberite Odklenjeno.
3. S seznama elementov, prikazanih pod imenom profila, izberite Preverjanja po meri.
4. Delajte s ploščami tako, da storite nekaj od naslednjega:

Če želite hitro najti specifično preverjanje, vnesite celotno ali delno ime v polje iskanja. Prikazani so samo tisti elementi, ki vsebujejo
iskani izraz. Odstranjevanje imena iz polja iskanja ponovno prikaže vsa preverjanja.

Če želite v profil dodati preverjanje, izberite preverjanje na desni plošči, kliknite puščico levo in po potrebi prilagodite tip opozorila v
pojavnem meniju v spodnjem levem kotu pogovornega okna. Tip opozorila, ki je privzeto Napaka, podaja, kakšen tip opozorila bo orodje
Preverjanje pred tiskom prikazalo, če najde neujemanje. Dodate lahko toliko preverjanj, kot jih potrebujete.

Če želite odstranite preverjanje iz profila, ga izberite na levi plošči in kliknite puščico desno.

Dvokliknite preverjanje, če ga želite urediti.
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Ustvarjanje ali spreminjanje preverjanj po meri
Čeprav lahko spremenite poljubno odklenjeno vnaprej definirano preverjanje, je najbolje pustiti vnaprej definirana preverjanja konfigurirana tako,
kot so. Namesto tega lahko ustvarite novo preverjanje ali pa osnujete preverjanje na obstoječem.

Opomba: Zaklenjeni profili s preverjanjem so označeni in jih ne morete urejati, dokler profili, ki uporabljajo preverjanja, niso odklenjeni.

Ustvarjanje preverjanja po meri za profil

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi profil .
2. Izberite profil in kliknite gumb Uredi ob imenu profila.
3. Če je potrebno, v pojavnem meniju izberite Odklenjeno.
4. Na levi strani pogovornega okna pod profilom izberite Preverjanja po meri.
5. V pogovornem oknu Urejanje profila preverjanja pred tiskom pod Preverjanja po meri v tem profilu naredite nekaj od naslednjega:

Na seznamu preverjanj kliknite ikono Novo .

Če želite novo preverjanje zasnovati na obstoječem, izberite profil in kliknite Podvoji .

6. Če je treba, na levi strani pogovornega okna Novo/Podvojeno preverjanje naredite nekaj od tega:

Vnesite sporočilo, ki ga želite prikazati, kadar preverjanja najdejo neujemanje (se sprožijo) in kadar teh ne najdejo. Če na primer
definirate preverjanje za uporabo barv točk, je lahko vaše sporočilo, kadar ni neujemanj, "Dokument nima barv točk."

Vnesite razlago preverjanja.

Izberite elemente, ki jih želite preveriti.

7. Na desni strani pogovornega okna izberite skupino, izberite lastnost za skupino in nato kliknite Dodaj.

Ustvarjanje posameznega preverjanja

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .
2. Izberite Možnosti > Ustvari novo preverjanje pred tiskom.
3. Na desni strani pogovornega okna izberite skupino, izberite lastnost za skupino in nato kliknite Dodaj.

Novo posamezno preverjanje se prikaže v skupini, ki ustreza skupini in lastnosti.

Podvajanje posameznega preverjanja

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .
2. Izberite obstoječi profil in izberite Možnosti > Podvoji preverjanje pred tiskom.

Nastavljanje priljubljenih posameznih preverjanj

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi posamezna preverjanja .
2. Če želite, razširite skupine.
3. Izberite posamezno preverjanje, kliknite zastavico ob imenu in izberite Priljubljeno.

Poglejte, kje se uporablja preverjanje ali lastnost
 V pogovornem oknu Urejanje profila preverjanja pred tiskom dvokliknite preverjanje in nato kliknite Uporaba v pogovornem oknu Urejanje

preverjanja, da preverite, kateri profili uporabljajo preverjanje.
Več tem pomoči
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Avtomatizacija analize dokumentov s kapljicami ali dejanji preverjanja
pred tiskom (Acrobat Pro)
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O kapljicah in dejanjih
Ustvarjanje in urejanje kapljice za izvajanje preverjanja pred tiskom

O kapljicah in dejanjih
Če pogosto uporabljate isti profil preverjanja pred tiskom za pregled dokumentov, lahko za obdelavo uporabite kapljico ali dejanje preverjanja pred
tiskom.

Kapljica v postopku Preverjanje pred tiskom je majhen program, ki zažene pregled Preverjanja pred tiskom na eni ali več datotekah PDF, ki jih

povlečete na ikono Kapljica . Kapljico lahko shranite na namizje ali na drugo mesto v računalniku.

Podobno kot kapljice dejanje pregleda več datotek naenkrat, loči ustrezne datoteke od težavnih in ustvari poročila na določenih mestih. Poleg tega
lahko vroče mape pretvorijo več tipov datotek (JPETG, HTML, RTF in tako dalje ) v PDF ali v PDF/X z nastavitvami pretvorbe, ki jih podate,
pregledajo datoteke s podanimi profili in jih pretvorijo v izhodne podatke v vsakem formatu, ki ga podpira Acrobat, vključno s PDF in PostScript.

Opomba: Če preverjate samo datoteke, vam verjetno ni treba shranjevati sprememb ali kopij v izhodne mape.

Ustvarjanje in urejanje kapljice za izvajanje preverjanja pred tiskom
Kadar pregledujete datoteke s kapljico, lahko ločite uspešne datoteke od težavnih datotek in pregledate rezultate v izbirnem poročilu.

Ustvarjanje kapljice
1. V meniju Možnosti v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom izberite Ustvari kapljico preverjanja pred tiskom.
2. Izberite profil za Preverjanje pred tiskom v pojavnem meniju. Ustvarite novega, če ni navedenega profila, ki ga potrebujete.
3. Podajte nastavitve za obravnavo datotek PDF po pregledu pred tiskom in shranite kapljico.

Urejanje nastavitev kapljice
1. Dvokliknite ikono Kapljica  ali izberite Urejanje kapljice preverjanja pred tiskom v meniju Možnosti v pogovornem oknu Preverjanje pred

tiskom.
2. Spremenite nastavitve, ki jih želite spremeniti, nato pa shranite kapljico.

Nastavitve kapljice
Uporabite možnosti kapljice, če želite podati, kako naj orodje Preverjanje pred tiskom obdela datoteke PDF, kadar jih povlečete na ikono kapljice.

Opomba: Prav tako lahko te možnosti navedete, kadar preverjanje pred tiskom izvedete z dejanji. (Oglejte si Čarovnik za dejanja (Acrobat Pro).)
Obdrži profil [profil] (Urejanje nastavitev kapljic) Za preverjanje pred tiskom uporabi trenutno izbran profil.
Zajem (Urejanje nastavitev kapljic) Vstavi profil, ki se uporablja v kapljici, na seznam profilov v kategoriji Uvoženi profili.
Spremeni profil (Urejanje nastavitev kapljic) Prikaže seznam vseh razpoložljivih profilov. Za preverjanje pred tiskom lahko izbere drug profil.
Poženi profil preverjanja pred tiskom brez uveljavljanja popravkov Pregleda in poroča o težavah, brez da bi jih popravil. Ta možnost je na
voljo samo, če izberete profil, ki vključuje popravek za popravljanje težav.
Kopiraj datoteko PDF Postavi kopijo datoteke PDF v mapo Uspeh ali Napaka.
Premakni datoteko PDF Premakne pregledani PDF v mapo Uspeh ali mapo Napaka.
Shrani vzdevek datoteke PDF V mapo Uspeh ali mapo Napaka postavi povezavo na datoteko PDF, tako da se izvirna datoteka ne premakne s
svoje lokacije.
Ustvari poročilo in shrani v mapi Uspeh/Napaka Omogoča, da podate tip poročila in količino podrobnosti. To poročilo kaže rezultate preverjanja
pred tiskom.
Nastavitve Omogoča, da spremenite možnosti poročila.
Mapa Uspeh/Napaka Omogoča, da podate mapo in lokacijo za datoteke ter izbirna poročila.
Prikaži povzetek v PDF Ustvari poročilo o datotekah, ki so ustvarjale neujemanja med pregledom. To poročilo navaja mesto vsake datoteke, pot
do datoteke pa je aktivna povezava.
Več tem pomoči
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Popravljanje težavnih območij z orodjem preverjanja pred tiskom
(Acrobat Pro)
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O popravkih preverjanja pred tiskom
Dodajanje popravkov profilu
Pregled pogovornega okna Urejanje popravka
Ustvarjanje ali spreminjanje popravkov
Nastavljanje priljubljenih posameznih popravkov

Članki s povezavami do vseh tem o preverjanju pred tiskanjem
Analiziranje dokumentov z orodjem Preverjanje pred tiskom (Acrobat Pro)

O popravkih preverjanja pred tiskom
Orodje Preverjanje pred tiskom lahko uporabite za popravljanje veliko napak v dokumentu. Če želite to storiti, v profil dodate popravljanje napak, ki
se imenujejo popravki. Popravek samodejno popravi težavo, če je mogoče, ali pa nudi informacije, tako da lahko sami popravite težavo v izvorni
datoteki. Profil s popravki ima zraven ikono sivega ključa. Obris ključa pomeni, da s profilom popravki niso povezani.

Preverjanje pred tiskom vsebuje več vnaprej definiranih popravkov, ki jih lahko dodate profilu. Ti pokrivajo širok spekter napak, ki vplivajo na
barve, pisave, slike, produkcijo tiskanja, skladnost z mednarodnimi standardi, kot sta PDF/X in PDF/A ter drugimi območji. Preverjanje pred tiskom
vključuje komplet orodij za ustvarjanje lastnih posameznih popravkov.

Opomba: Popravek za stalno spremeni dokument.
Tako na primer lahko popravki izvedejo naslednja dejanja za popravljanje napak:

Pretvorba barvnih prostorov, tako kot to naredi funkcija Pretvarjanje barv.

Popravljanje dokumentov in odpravljanje nepotrebne vsebine za zmanjševanje velikosti datoteko, kot to naredi Optimizator PDF.

Pretvorbo datotek PDF v drugo različico.

Razširjanje tankih črt.

Izravnavanje prosojnosti.

Odstranjevanje predmetov zunaj polja prirezovanja in preliva.

Priprava dokumenta PDF za pretvorbe PDF/X, PDF/E ali PDF/A.

Nastavljanje informacij dokumenta.

Dodajanje popravkov profilu
Orodje Preverjanje pred tiskom vsebuje več zbirk popravkov, ki jih lahko dodate profilu. Ta so na voljo v odseku Popravki v vsakem profilu.

1. Odprite pogovorno okno Preverjanje pred tiskom, izberite profil in kliknite povezavo Urejanje ob imenu profila.
2. Razširite kategorijo s profilom, ki ga želite, nato pa razširite profil.



3. Če je treba, odklenite profil, tako da ga lahko uredite. V pojavnem meniju v zgornjem delu pogovornega okna izberite Odkleni.
4. V elementih pod profilom izberite Popravki.

Popravki so na voljo v odseku Popravki v vsakem profilu.

5. Izberite popravek v stolpcu na desni in kliknite puščico levo, če želite premakniti popravek v stolpec na levi.

Dodate lahko toliko popravkov, kot jih želite.

Opomba: Če želite popravek iz profila odstraniti, ga izberite na levi plošči in kliknite puščico desno.



Na vrh

Na vrh

Pregled pogovornega okna Urejanje popravka
Pogovorno okno Urejanje popravka navaja tipe vnaprej definiranih popravkov, ki jih lahko dodate profilu, in vrednosti, ki so povezane z vsakim
popravkom. Pogovorno okno Urejanje popravka lahko uporabite za spreminjanje vrednosti, ki so povezane s popravkom, ali pa za ustvarjanje
popravkov po meri na podlagi obstoječih. Podobno kot preverjanja so popravki organizirani po kategorijah.

Pogovorno okno Urejanje popravka
A. Ime popravka B. Kategorije Popravki C. Kriterij popravka D. Gumb za ogled profilov, ki uporabljajo popravek E. Išči F. Področja v
popravku, ki jih je mogoče spremeniti

Ustvarjanje ali spreminjanje popravkov
Ustvarite lahko popravke po meri za določena opravila ali izhodne naprave. Nastavitve, ki jih podate, določajo stvari kot izhodni namen, katere
barvne pretvorbe se izvršijo, kako se slike stiskajo in vzorčijo ter katero raven združljivosti PDF mora podpirati datoteka PDF. Čeprav lahko
spremenite kateregakoli izmed vnaprej definiranih popravkov, če niso zaklenjeni, je bolje podvojiti obstoječi popravek in spremeniti njegove
vrednosti. Ta tehnika je posebej uporabna, če popravek pripada več zaklenjenim profilom, vi pa vseh teh ne želite najti in odkleniti. Podvojen
popravek je privzeto odklenjen, ker še ne pripada profilu. Ustvarite lahko tudi posamezne popravke, ki jih lahko hitro zaženete in niso del profila.

Ustvarjanje popravka za profil

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi profil .
2. Izberite profil in kliknite gumb Uredi ob imenu profila.
3. Na levi strani pogovornega okna pod profilom izberite Popravki.
4. Po potrebi v pojavnem meniju izberite Odklenjeno.
5. Pod Popravki v tem profilu, kliknite ikono Novo .
6. Poimenujte popravek in podajte kriterije.

Ustvarjanje popravka na podlagi obstoječega
1. Sledite korakom od 1 do 4 za ustvarjanje popravka za profil.



 

Na vrh

2. V pogovornem oknu Preverjanje urejanja profila pred tiskom izberite popravek, ki ga želite prilagoditi, in kliknite gumb Podvoji  na desni.
3. V pogovornem oknu Podvoji popravek po potrebi spremenite informacije ali ustvarite nov stolpec.
4. Če želite videti, kateri profili uporabljajo ta popravek, kliknite Uporaba. Mogoče boste morali odkleniti druge profile, preden lahko spremenite

ta popravek.
5. Naredite nekaj od naslednjega in kliknite V redu:

Če želite preimenovati popravek, vnesite to v polje Ime na vrhu.

Če želite spremeniti, kako se obravnavajo napake, podajte možnost ali vrednosti za vsako podano možnost popravka.

Ustvarjanje posameznega popravka

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi posamezne popravke .
2. Izberite Možnosti > Ustvari nov popravek pred tiskom.
3. Poimenujte popravek in podajte kriterije.

Nov popravek se prikaže v skupini, ki ustreza kategoriji in vrsti.

Podvajanje posameznega popravka

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi posamezne popravke .
2. Izberite obstoječi popravek in izberite Možnosti > Podvoji preverjanje pred tiskom.

Nastavljanje priljubljenih posameznih popravkov

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom v podoknu Profili kliknite gumb Izberi posamezne popravke .
2. Če želite, razširite skupine.
3. Izberite posamezen popravek, kliknite zastavico ob imenu in izberite Priljubljeno.
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Izhodni nameni v datotekah PDF (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Na vrh

O izhodnih namenih
Ustvarjanje izhodnih namenov
Ekstrahiranje izhodnega namena za ponovno uporabo
Izvažanje profila ICC iz izhodnega namena
Brisanje izhodnega namena

O izhodnih namenih
Izhodni namen opisuje končno ciljno napravo, ki se bo uporabljala za reprodukcijo barve v datoteki PDF, kot je separacijska tiskarska naprava.
Izhodni nameni preglasijo delovne prostore med gledanjem in tiskom, vendar ne spremenijo barv v datoteki PDF.

Opomba: V poteku dela PDF/X1-a izhodni namen opisuje delovni prostor CMYK. V poteku dela PDF/X-3 se vdelani profil ICC izhodnega
namena uporabi za dinamično pretvarjanje predmetov z barvo, ki je predmet barvnega upravljanja, v barvni prostor profila ICC v izhodnem
namenu. V večini primerov bo to CMYK, lahko pa je tudi RGB ali sivinska lestvica.
Obstajata dve vrsti izhodnih namenov: En vključuje vdelani profil naprave, ki definira barvni prostor ciljne naprave, kot je U.S. Web Coated
(SWOP) v2. Drugi je ime, ki definira ciljni barvni prostor in navadno poimenuje standardne izhodne pogoje. Uporaba poimenovanega izhodnega
namena namesto vdelanega profila pomaga zmanjšati velikost datoteke PDF, vendar pa je to navadno mogoče samo za datoteke PDF/X-1 ali
PDF/X-3, ki ne vsebujejo barve, ki je predmet barvnega upravljanja.

Izhodne namene vključite, kadar ustvarite datoteke PDF/X (ali PDF/A) s ploščo Standardi v pogovornem oknu Nastavitve Adobe PDF. (Do okna
Nastavitve Adobe PDF lahko dostopate tudi drugače, odvisno od tega, kateri program uporabljate.) Za vključevanje izhodnih namenov lahko
uporabite vtičnike neodvisnih proizvajalcev. Za dokumente s poimenovanim, ne z vdelanim barvnim profilom, program išče barvne profile, ki so
povezani s poimenovanim namenom.

Ustvarjanje izhodnih namenov
1. Na zavihku Izhodni nameni okna Nastavitve preverjanja pred tiskom naredite nekaj od naslednjega:

Če želite ustvariti nov izhodni namen, kliknite ikono  Ustvari nov izhodni namen.

Če želite ustvariti izhodni namen na podlagi obstoječega namena, izberite možnost s seznama na levi, nato pa kliknite ikono Podvoji
izbrani izhodni namen . Imenu podvojenega izhodnega namena je dodano celo število.

2. Nastavite možnosti izhodnega namena.

Ekstrahiranje izhodnega namena za ponovno uporabo
Iz druge datoteke lahko ekstrahirate vdelani izhodni namen in ga nato dodate na seznam izhodnih namenov v nastavitvah za Preverjanje pred
tiskom.

1. Na zavihku Izhodni nameni v oknu Nastavitve preverjanja pred tiskom kliknite Zajemanje.
2. Najdite datoteko z vdelanim izhodnim namenom, ki ga želite, in jo odprite.

Izhodni namen se pojavi na koncu seznama z imenom, ki kaže, da je bil zajet iz določenega tipa datoteke, na primer "Zajeti izhodni namen iz
datoteke PDF/X".

Izvažanje profila ICC iz izhodnega namena
1. Na zavihku Izhodni nameni v oknu Nastavitve preverjanja pred tiskom izberite izhodni namen in kliknite Izvozi profil ICC.
2. Vnesite ime in mesto shranjevanja ter kliknite Shrani.

Profil ICC se pojavi skupaj z drugimi profili ICC v mapi Profili.

Brisanje izhodnega namena
1. Na zavihku Izhodni nameni v oknu Nastavitve preverjanja pred tiskom izberite izhodni namen in kliknite Izbriši .
2. Potrdite brisanje.



 

Več tem pomoči
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Datoteke skladne s PDF/X, PDF/A in PDF/E (Acrobat Pro)

Na vrh

Na vrh

Na vrh

Pretvorba dokumentov PDF v PDF/X, PDF/A ali PDF/E
Preverjanje dokumenta PDF glede na kriterije PDF/X, PDF/A, PDF/VT ali PDF/E
Odstranjevanje informacij PDF/X, PDF/A ali PDF/E

Pretvorba dokumentov PDF v PDF/X, PDF/A ali PDF/E
Vsebino dokumenta PDF lahko preverite glede na kriterije standardov PDF/X, PDF/A, PDF/VT ali PDF/E. Kopijo dokumenta PDF lahko tudi
shranite v zapisu PDF/X, PDF/A ali PDF/E, če je v skladu z navedenimi zahtevami. Tako je na primer lahko pod določenimi pogoji za skladnost s
PDF/X-1a, PDF/X-3 in PDF/X-4 zahtevan profil ICC, ki opisuje ciljne naprave. Če vaš dokument nima vdelanega izhodnega profila ICC, ga lahko
vdelate pred shranjevanjem.

Dokument PDF lahko pretvorite v dokument PDF, skladen s standardi, z uporabo čarovnika za standarde. Ta čarovnik razloži namen
posameznega formata in vas vodi po postopku. Če standarde poznate, lahko za pretvorbo v zapis PDF uporabite vdelani profil ali profil, ki ga
izdelate s pomočjo čarovnika.

Opomba: Prav tako lahko datoteke združljive s PDF/X in PDF/A ustvarite s programom Acrobat Distiller.

Pretvori v PDF/X, PDF/A ali PDF/E z uporabo profila
1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite Profili.
2. Razširite profil skladnosti in izberite želeni profil. Na primer, pod Skladnost s PDF/A izberite Pretvori v PDF/A-1b (sRGB).
3. Kliknite Analiziraj in popravi.

Pretvarjanje v PDF/X, PDF/A ali PDF/E z uporabo čarovnika
1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite Standardi.
2. Izberite Shrani kot PDF/X, Shrani kot PDF/A ali Shrani kot PDF/E in kliknite Nadaljuj.
3. Določite različico in kliknite Nadaljuj.
4. Izberite profil pretvorbe in enega od razpoložljivih pogojev za ogledovanje in tiskanje.
5. Naredite nekaj od tega:

Za uporabo popravkov med pretvarjanjem izberite možnost Uporabi popravke. Kliknite ikono vprašaja, da prikažete seznam uporabljenih
popravkov.

Če želite shraniti profil, kliknite Shrani kot profil.

Če želite dokument PDF pretvoriti glede na izbrani profil in nastavitve, kliknite Shrani kot.

Če pretvarjanje uspe, se v pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom prikaže zelena kljukica. Če pretvarjanje ne uspe, se v pogovornem oknu
Preverjanje pred tiskom prikaže rdeč znak X.

Preverjanje dokumenta PDF glede na kriterije PDF/X, PDF/A, PDF/VT ali PDF/E
Datoteke PDF/X, PDF/A, PDF/VT in PDF/E je mogoče ustvariti na različne načine, na primer z uporabo programa Acrobat Distiller ali z ukazom
Datoteka > Shrani kot drugo. Če odprete dokument PDF, ki ustreza enemu izmed teh standardov, si lahko informacije standarda ogledate v

podoknu za krmarjenje. (Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje) in kliknite gumb plošče Standardi .) Meni in plošča za
standarde sta na voljo samo, če dokument PDF ustreza standardu. Plošča za standarde je prisotna pri vseh različicah (Std, Pro in tudi Reader).
Funkcijo za preverjanje skladnosti pa ponuja samo različica Acrobat Pro.

V informacijah o skladnosti je prikazan standard, ki je bil uporabljen pri ustvarjanju datoteke, ime ISO in, ali je bila datoteka preverjena kot skladna
s PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA ali PDF/E. V informacijah o izhodnem namenu je prikazana datoteka z nastavitvami barv, ki je povezana z
datoteko. Za preverjanje datoteke za skladnost s standardi kliknite Preveri skladnost.

Odstranjevanje informacij PDF/X, PDF/A ali PDF/E
Odstranite lahko za PDF/X, PDF/A ali PDF/E specifične informacije, kot je izhodni pogoj ali ključ različice GTS_PDFX. To dejanje je uporabno, če
je bila spremenjena datoteka, želite začeti znova ali če profil ICC preveč poveča velikost datoteke.

1. V pogovornem oknu Preverjanje pred tiskom kliknite Profili.



 

2. Razširite profil skladnosti in izberite Odstrani popravek. Na primer, pod Skladnost s PDF/A izberite Odstranjevanje informacij PDF/A.
3. Kliknite Analiziraj in popravi.

Več tem pomoči
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Upravljanje barv

Nekatere vsebine, do katerih vodijo povezave s te strani, bodo morda samo v angleščini.



Razumevanje upravljanja barv

Na vrh

Na vrh

Zakaj se barve včasih ne ujemajo
Kaj je sistem upravljanja barv?
Ali potrebujete upravljanje barv?
Ustvarjanje okolja ogleda za upravljanje barv

Sistem upravljanja barv uskladi razlike med barvami na napravah, zato se lahko zanesete na končne barve, ki jih sistem ustvari. Ogledovanje
pravih barv omogoča sprejemanje dobrih odločitev glede barv med celotnih potekom dela - od digitalnega zajemanja, do končnega izpisa.
Upravljanje barv omogoča tudi ustvarjanje izpisa na osnovi standardov za izdelavo izpisa ISO, SWOP in Japan Color.

Zakaj se barve včasih ne ujemajo
V sistemu tiskanja ni naprave, ki bi bila sposobna reproducirati polni spekter barv, ki jih lahko vidi človeško oko. Naprave uporabljajo določen
barvni prostor, ki lahko proizvede določen spekter oziroma lestvico barv.

Barvni model določa razmerje med vrednostmi, barvni prostor pa absolutni pomen teh vrednosti spremeni v barve. Nekateri barvni modeli (na
primer CIE L*a*b) vsebujejo nespremenljivi barvni prostor, ker se nanašajo neposredno na način človekovega zaznavanja barv. Te modele
opisujemo kot neodvisne od naprav. Ostali barvni modeli (RGB, HSL, HSB, CMYK, itd.) lahko vsebujejo več različnih barvnih prostorov. Ker so ti
modeli drugačni za vsak povezan barvni prostor ali napravo, jih opisujemo kot odvisne od naprav.

Zaradi različnih barvnih prostorov lahko barve pri prenašanju dokumentov med različnimi napravami spreminjajo videz. Do razlik v barvah lahko
pride zaradi razlik v virih slik; načina določanja barv s strani programske opreme; medijev za tiskanje (časopisni papir reproducira manjšo barvno
lestvico od papirja za revije); in ostalih naravnih variacij, kot so razlike v proizvodnji monitorjev ali starost monitorja.

Barvne lestvice različnih naprav in dokumentov
A. Barvni prostor Lab B. Dokumenti (delovni prostor) C. Naprave

Kaj je sistem upravljanja barv?
Težave z ujemanjem barv nastanejo zaradi tega, ker različne naprave in različna programska oprema uporablja različne barvne prostore. Ena od
rešitev je, da vam pri interpretiranju in prevajanju barv med napravami pomaga sistem. Sistem urejanja barv (CMS) primerja barvni prostor, v
katerem je bila ustvarjena barva, z barvnim prostorom, v katerem bo ta barva natisnjena, in opravi zahtevane prilagoditve za dosledno prikazovanje
barve na vseh napravah.

Sistem urejanja barv prevede barve s pomočjo barvnih profilov. Profil je matematični opis barvnega prostora naprave. Profil skenerja na primer
sistemu urejanja barv sporoča, kako skener "vidi" barve. Urejanje barv Adobe uporablja profile oblike ICC, ki jo določa konzorcij International Color
Consortium (ICC) kot standard za različne platforme.

Ker ni idealnega postopka za prevajanja barv vseh vrst grafike, omogoča sistem upravljanja barv izbiranje med nameni upodabljanja ali postopki
prevajanja, da lahko uporabite za določen grafični element ustrezen postopek. Na primer postopek prevajanja barve, ki ohrani pravilno razmerje
med barvami pri fotografijah narave, lahko spremeni barve v logotipu z enobarvnimi odtenki barv.

Opomba: Upravljanja barv ne zamenjujte s popravljanjem barv. Sistem upravljanja barv ne bo popravil slike, ki je bila shranjena s težavami pri
odtenkih ali barvnem ravnovesju. Zagotavlja okolje, v katerem lahko slike zanesljivo ovrednotite v kontekstu končnega izpisa.



 

Na vrh

Na vrh

Ali potrebujete upravljanje barv?
Brez sistema upravljanja barv so specifikacije barv odvisne od naprav. Upravljanje barv potrebujete, če strogo nadzorujete proizvodni postopek za
samo en medij. Na primer vi ali vaš ponudnik tiskalnih storitev lahko prilagodi slike CMYK in določi vrednosti barv za znane in točno določene
nabore pogojev tiskanja.

Vrednost upravljanja barv se poveča, ko proizvodni postopek vsebuje več spremenljivk. Upravljanje barv je priporočljivo, če nameravate znova
uporabiti barvno grafiko v tiskanih in spletnih medijih, uporabiti različne vrste naprav v enem mediju (kot so različni tiskalniki) ali upravljati več
delovnih postaj.

Sistem upravljanja barv vam bo prišel prav, če želite doseči naslednje:

Doseči predvidljiv in skladen prikaz barv na različnih izhodnih napravah, vključno z ločevanjem barv, namiznim tiskalnikom in monitorjem.
Upravljanje barv je še posebej uporabno za prilagajanje barv na napravah z omejeno barvno lestvico, kot so štiribarvni tiskalniki za
postopkovno tiskanje.

Natančno preveriti (predogled) barvni dokument na monitorju, ki simulira določeno izhodno napravo. (Na preverjanje vplivajo omejitve
zaslona monitorja in ostali dejavniki, kot so pogoji osvetlitve sobe.)

Natančno oceniti in dosledno vključiti barvne grafike iz različnih virov, če uporabljajo upravljanje barv in tudi, če jih ne (v nekaterih primerih).

Pošljite barvne dokumente v različne izhodne naprave in medije, ne da bi prim tem morali ročno prilagoditi barve in dokumente ali izvirno
grafiko. To je še posebej uporabno pri ustvarjanju slik, ki jih boste uporabili za tiskanje in na spletu.

Pravilno tiskanje barv z neznano tiskalno napravo; na primer na spletu lahko shranite dokument in omogočite skladno reprodukcijo tiskanja
barv na zahtevo po vsem svetu.

Ustvarjanje okolja ogleda za upravljanje barv
Vaše delovno okolje vpliva na vaše zaznavanje barv na monitorju in izpisu. Za najboljše rezultate nadzirajte barve in svetlobo v delovnem okolju na
naslednji način:

Oglejte si dokumente v okolju, ki nudi stalno raven osvetlitve in temperature barve. Značilnosti barve sončne svetlobe se na primer skozi dan
spreminjajo in spremenijo videz barv na zaslonu, zato imejte med delom žaluzije spuščene ali pa delajte v sobi brez oken. Če se želite
znebiti modrozelenega odtenka fluorescentne svetlobe, lahko namestite osvetlitev D50 (5000 ° Kelvinov). Tiskane dokumente si lahko
ogledate tudi z osvetlitvijo D50.

Dokumente si oglejte v sobi z nevtralno obarvanimi stenami in stropom. Barva sobe lahko vpliva na zaznavanje barv na monitorju in
natisnjenih barv. Najboljša barva za ogledovanje je nevtralna siva. Poleg tega se lahko barva vaših oblačil odbija od zaslona monitorja, kar
vpliva na videz barv na zaslonu.

Z ozadja na namizju monitorja odstranite barvne vzorce. Živahni ali svetli vzorci okoli dokumenta motijo natančnost zaznavanja barv.
Nastavite namizje na prikazovanje samo nevtralnih sivih odtenkov.

Dokumente preverjajte pod naravnimi pogoji, pod kakršnimi jih bo videlo vaše občinstvo. Katalog domače opreme si lahko ogledate pod
močnimi žarnicami, ki jih uporabljate doma, katalog pisarniškega pohištva pa pod fluorescentno svetlobo, ki je prisotna v pisarnah. Končne
odločitve glede barv pa vedno sprejemajte pod svetlobnimi pogoji, določenimi s pravnimi zahtevami za preverjanje pogodb v svoji državi.
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O upravljanju barv v Adobejevih programih
Osnovni koraki za izdelavo skladnih barv
Sinhronizacija nastavitev barv med Adobejevimi programi
Nastavljanje upravljanja barv
Upravljanje postopkovnih barv in barv točk

O upravljanju barv v Adobejevih programih
Adobejevo upravljanje barv skrbi za vzdrževanje videza barv, ko prenesete slike iz zunanjega vira, urejate dokumente in jih prenašate med
Adobejevimi programi in natisnete dokončano kompozicijo. Osnova sistema so pravila skupine International Color Consortium, ki je odgovorna za
poenotenje oblik profilov in postopkov, da je mogoče prek poteka dela doseči skladne in natančne barve.

Po privzeti nastavitvi je upravljanje barv v Adobejevih programih za barve vklopljeno. Če ste kupili paket Adobe Creative Suite, so nastavitve barv
med programi sinhronizirane in tako zagotavljajo skladen prikaz barv RGB in CMYK. Barve so tako videti enako ne glede na program, v katerem si
jih ogledujete.

Nastavitve barv za paket Adobe Creative Suite so sinhronizirane na skupnem mestu prek programa Adobe Bridge.

Če se odločite spremeniti privzete nastavitve, vam preproste prednastavitve omogočajo nastavljanje upravljanja barv Adobe za ujemanje s
splošnimi pogoji izpisa. Nastavitve barv lahko spremenite, tako da ustrezajo zahtevam vašega poteka dela za barve.

Ne pozabite, da na način uporabe upravljanja barv vplivata vrsta slik, s katerimi delate, in zahteve izpisa. Na primer pri poteku dela za tiskanje
fotografij RGB, poteku dela za komercialno tiskanje CMYK, poteku dela mešanega digitalnega tiskanja RGB/CMYK in poteku dela za objavo v
spletu veljajo različne zahteve za skladnost barv.

Osnovni koraki za izdelavo skladnih barv

1. Posvetujte se s proizvodnimi partnerji (če jih imate) in zagotovite skladnost med vašim in partnerjevim potekom dela
za upravljanje barv.
Z delovnimi skupinami in ponudniki se dogovorite, na kakšen način bo potek dela za barve integriran, kako bo nastavljena programska in strojna
oprema za integriranje v sistem upravljanja barv in na kateri ravni bo vključeno upravljanje barv. (Oglejte si Ali potrebujete upravljanje barv?.)

2. Umerjanje in ustvarjanje profila monitorja
Profil monitorja je prvi profil, ki ga morate ustvariti. Prikazovanje pravilnih barv je ključnega pomena za sprejemanje ustvarjalnih odločitev glede
barv, ki jih določite v dokumentu. (Oglejte si Umerjanje in ustvarjanje profila monitorja.)

3. Dodajanje barvnih profilov v sistem za vse vhodne in izhodne naprave, ki jih nameravate uporabljati, npr. skenerje in
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tiskalnike
Sistem upravljanja barv s pomočjo profilov določi način proizvajanja barve na napravi in določi dejanske barve v dokumentu. Profili naprav se
navadno namestijo, ko je naprava dodana v sistem. Za ustvarjanje natančnejših profilov za določene naprave in pogoje lahko uporabite tudi
programsko opremo drugih proizvajalcev. Če boste dokumente natisnili v komercialne namene, se obrnite na ponudnika storitev in določite profile
za tiskalne naprave ali pogoje za tiskalnike. (Oglejte si O barvnih profilih in Namestitev barvnega profila.)

4. Nastavitev upravljanja barv v Adobejevih programih
Privzete nastavitve barv ustrezajo večini uporabnikom. Vendar pa lahko nastavitve barv spremenite na enega izmed naslednjih načinov:

Če uporabljate več Adobejevih programov, s programom Adobe® Bridge izberite standardno konfiguracijo upravljanja barv in sinhronizirajte
nastavitve barv med programi, preden začnete delati z dokumenti. (Oglejte si Sinhronizacija nastavitev barv med Adobejevimi programi.)

Če uporabljate samo en Adobejev program ali če želite prilagoditi napredne možnosti upravljanja barv, lahko spremenite nastavitve barv za
določen program. (Oglejte si Nastavljanje upravljanja barv.)

5. (Izbirno) Predogled barv je mogoč s preverjanjem.
Ko ustvarite dokument, si lahko s pomočjo pregledovanja ogledate, kako bodo barve videti ob natisu ali na določeni napravi. (Oglejte si
Preverjanje barv.)

Opomba: Samo mehko preverjanje ne omogoča predogleda pretiskanja v primeru ofset tiskanja. Pri delu z dokumenti, ki vsebujejo pretiskanje,
vklopite Predogled pretiskanja, da boste lahko natančno določili pretiskanja mehkega preverjanja.

6. Pri tiskanju ali shranjevanju datotek uporabite upravljanje barv.
Cilj upravljanja barv je skladnost videza barv na vseh napravah v poteku dela. Upravljanje barv naj bo omogočeno pri tiskanju dokumentov,
shranjevanju datotek in pripravljanju datotek na ogledovanja preko spleta. (Oglejte si Urejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro) in
Dokumenti za upravljanje barv za elektronsko ogledovanje.)

Sinhronizacija nastavitev barv med Adobejevimi programi
Če uporabljate zbirko Adobe Creative Suite, lahko s programom Adobe Bridge samodejno sinhronizirate nastavitve barv med programi.
Sinhronizacija zagotavlja enak videz barv v vseh Adobejevih programih za barve.

Če nastavitve barv niso sinhronizirane, se na vrhu pogovornega okna Nastavitve barv v vsakem izmed programov prikaže opozorilno sporočilo.
Adobe priporoča sinhronizacijo nastavitev barv pred delom z novimi ali obstoječimi dokumenti,

1. Odiranje programa Bridge

Program Bridge odprete iz programa v zbirki Creative Suite tako, da izberete Datoteka > Prebrskaj. Za neposredno odpiranje programa
Bridge izberite Adobe Bridge v meniju Start (Windows) ali dvokliknite ikono Adobe Bridge (Mac OS).

2. Izberite Uredi > Nastavitve barv za Creative Suite.
3. Iz seznama izberite nastavitev barve in kliknite Uporabi.

Če nobena od privzetih nastavitev ne ustreza vašim zahtevam, izberite Prikaži razširjeni seznam datotek z nastavitvami barv in si oglejte
dodatne nastavitve. Za namestitev datoteke z nastavitvami po meri, na primer datoteke, ki ste jo prejeli od ponudnika tiskalnih storitev,
kliknite Prikaži shranjene datoteke z nastavitvami barv.

Nastavljanje upravljanja barv
1. Izberite kategorijo Upravljanje barv v pogovornem oknu Nastavitve.
2. V meniju Nastavitve izberite nastavitve barve in kliknite V redu.

Izbrana nastavitev določa, katere delovne prostore bo program uporabil, kaj se bo zgodilo, ko boste odprli in uvozili datoteke z vdelanimi
profili in kako sistem upravljanja barv pretvori barve. Za ogled opisa nastavitev izberite nastavitev in postavite miškin kazalec na ime
nastavitve. Na dnu pogovornega okna se prikaže opis.

Opomba: Nastavitve barv Acrobat so podnabor nastavitev v programih InDesign, Illustrator in Photoshop.

V določenih situacijah, na primer ko vas ponudnik storitev oskrbi z izhodnim profilom po meri, boste morali določene nastavitve v
pogovornem oknu Nastavitve barv spremeniti. Spreminjanje nastavitev pa je priporočljivo samo za napredne uporabnike.

Opomba: Če delate z več kot enim Adobejevim programom, sinhronizirajte nastavitve barv na vseh programih. (Oglejte si Sinhronizacija
nastavitev barv med Adobejevimi programi.)

Upravljanje postopkovnih barv in barv točk
Ko je upravljanje barv vključeno, vsaka barva, ki jo uporabite ali ustvarite v Adobejevem programu za barve, samodejno uporabi barvni profil, ki se
nanaša na dokument. Pri preklapljanju barvnih načinov uporabi sistem upravljanja barv ustrezen profil, s pomočjo katerega prevede barvo v novo
izbrani barvni model.



 

Pri delu s postopkovnimi barvami in barvami točk upoštevajte naslednje smernice:

Izberite delovni prostor CMYK, ki se ujema s pogoji izpisa CMYK, ter tako zagotovite natančno določanje in ogledovanje postopkovnih barv.

Za prikaz vnaprej določenih barv točk (kot so barve knjižnic TOYO, PANTONE, DIC in HKS) in pretvarjanje teh barv v postopkovne barve
uporabite vrednosti Lab (privzeta nastavitev). Uporaba vrednosti Lab zagotavlja visoko natančnost in zagotavlja skladen prikaz barv v vseh
programih paketa Creative Suite.

Opomba: Upravljanje barv točk zagotavlja približek barv točk naprave za izpis ali monitorja. Vendar pa je na monitorju ali napravi za izpis težko
natančno reproducirati barvo točke, ker je veliko barvnih odtenkov izven barvnih lestvic večine teh naprav.
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Dokumenti za upravljanje barv za elektronsko ogledovanje
Preverjanje barv
Urejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro)

Dokumenti za upravljanje barv za elektronsko ogledovanje
Upravljanje barv za spletno ogledovanje se močno razlikuje od upravljanja barv za tiskane medije. Pri tiskanih medijih imate veliko večji nadzor
nad videzom končnega dokumenta. Pri spletnih medijih bodo dokumenti prikazani na veliko neumerjenih monitorjih in sistemih za prikazovanje
videa, kar znatno zmanjša vaš nadzor nad skladnostjo barv.

Ko upravljate barve dokumentov, ki so namenjeni izključno spletnemu ogledovanju, Adobe priporoča uporabo barvnega prostora sRGB. sRGB je
privzeti delovni prostor večine barvnih nastavitev Adobe; ali je izbran lahko preverite v nastavitvah Upravljanje barv. Če je delovni prostor
nastavljen na sRGB, bo vsa ustvarjena grafika RGB za barvni prostor uporabljala sRGB.

Med izvažanjem dokumentov PDF lahko izberete vdelavo profilov. Dokumenti PDF z vdelanimi profili zagotavljajo skladno reprodukcijo barv v
pravilno nastavljenem sistemu upravljanja barv. Z vdelavo barvnih profilov se poveča tudi velikost dokumentov PDF. Profili RGB so navadno
majhni (okoli 3 KB), profili CMYK pa so lahko veliki od 0,5 do 2 MB.

Preverjanje barv
Pri splošnem poteku dela za objavo natisnete trdi primer dokumenta za predogled barv, ki bodo natisnjene na določeni izhodni napravi. V poteku
dela z upravljanjem barv lahko s pomočjo natančnosti profilov opravite mehki pregled dokumentov kar na monitorju. Prikažete lahko predogled
barv dokumenta na zaslonu in si ogledate, kako bodo barve videti na določeni izhodni napravi.

Upoštevajte, da je zanesljivost mehkega pregledovanja odvisna od kakovosti monitorja, profilov monitorja in izhodnih naprav ter pogojev umetne
svetlobe v delovnem okolju.

Opomba: Samo mehko preverjanje ne omogoča predogleda pretiskanja v primeru ofset tiskanja. Pri delu z dokumenti, ki vsebujejo pretiskanje,
vklopite Predogled pretiskanja, da boste lahko natančno določili pretiskanja mehkega preverjanja.

Uporaba mehkega preverjanja za predogled končnega videza dokumenta na monitorju
A. Dokument je izdelan v lastnem delovnem barvnem prostoru. B. Vrednosti barv v dokumentu so prevedene v barvni prostor izbranega profila za
pregledovanje (navadno profila izhodne naprave). C. Monitor prikaže interpretacijo vrednosti barv v dokumentu, kot je določeno v profilu za
pregledovanje.

Mehko preverjanje barv (Acrobat Pro)
1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled natisa.
2. V meniju Profil simulacije izberite barvni profil določene izhodne naprave.
3. Izberite poljubne dodatne možnosti za mehko preverjanje:

Simuliraj črno črnilo V skladu s profilom preverjanja namesto povsem črne barve simulira temno sivo, ki jo izpisuje veliko tiskalnikov. Vsi
profili ne podpirajo te možnosti.

Simuliraj barvno papirja Simulira umazano belo barvo pravega papirja v skladu s profilom preverjanja. Vsi profili ne podpirajo te
možnosti.

Urejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro)
Pri ustvarjanju dokumentov PDF Adobe za komercialno tiskanje lahko določite način predstavitve informacij o barvah. To najenostavneje storite, če
uporabite standard PDF/X. Za več informacij o PDF/X in ustvarjanju dokumentov PDF si oglejte pomoč.

Pri ustvarjanju dokumentov PDF imate na voljo naslednje možnosti za ravnanje z barvami:



 

(PDF/X-3) Ne pretvori barv. Ta način uporabite pri ustvarjanju dokumenta, ki bo natisnjen ali prikazan na različnih ali neznanih napravah. Ko
izberete standard PDF/X-3, se barvni profili samodejno vdelajo v PDF.

(PDF/X-1a) Pretvori vse barve v ciljni barvni prostor CMYK. Ta način uporabite za ustvarjanje datotek, pripravljenih za tiskanje, ki ne
zahtevajo dodatnih pretvorb barv. Ko izberete standard PDF/X-1a, se barvni profili vdelajo v PDF.

Opomba: Informacije o barvah točk se med pretvarjanjem barv ohranijo; samo postopkovnim barvam ustrezne barve se pretvorijo v določeni
barvni prostor.
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Dokumenti za upravljanje barv za elektronsko ogledovanje
Preverjanje barv
Urejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro)

Dokumenti za upravljanje barv za elektronsko ogledovanje
Upravljanje barv za spletno ogledovanje se močno razlikuje od upravljanja barv za tiskane medije. Pri tiskanih medijih imate veliko večji nadzor
nad videzom končnega dokumenta. Pri spletnih medijih bodo dokumenti prikazani na veliko neumerjenih monitorjih in sistemih za prikazovanje
videa, kar znatno zmanjša vaš nadzor nad skladnostjo barv.

Ko upravljate barve dokumentov, ki so namenjeni izključno spletnemu ogledovanju, Adobe priporoča uporabo barvnega prostora sRGB. sRGB je
privzeti delovni prostor večine barvnih nastavitev Adobe; ali je izbran lahko preverite v nastavitvah Upravljanje barv. Če je delovni prostor
nastavljen na sRGB, bo vsa ustvarjena grafika RGB za barvni prostor uporabljala sRGB.

Med izvažanjem dokumentov PDF lahko izberete vdelavo profilov. Dokumenti PDF z vdelanimi profili zagotavljajo skladno reprodukcijo barv v
pravilno nastavljenem sistemu upravljanja barv. Z vdelavo barvnih profilov se poveča tudi velikost dokumentov PDF. Profili RGB so navadno
majhni (okoli 3 KB), profili CMYK pa so lahko veliki od 0,5 do 2 MB.

Preverjanje barv
Pri splošnem poteku dela za objavo natisnete trdi primer dokumenta za predogled barv, ki bodo natisnjene na določeni izhodni napravi. V poteku
dela z upravljanjem barv lahko s pomočjo natančnosti profilov opravite mehki pregled dokumentov kar na monitorju. Prikažete lahko predogled
barv dokumenta na zaslonu in si ogledate, kako bodo barve videti na določeni izhodni napravi.

Upoštevajte, da je zanesljivost mehkega pregledovanja odvisna od kakovosti monitorja, profilov monitorja in izhodnih naprav ter pogojev umetne
svetlobe v delovnem okolju.

Opomba: Samo mehko preverjanje ne omogoča predogleda pretiskanja v primeru ofset tiskanja. Pri delu z dokumenti, ki vsebujejo pretiskanje,
vklopite Predogled pretiskanja, da boste lahko natančno določili pretiskanja mehkega preverjanja.

Uporaba mehkega preverjanja za predogled končnega videza dokumenta na monitorju
A. Dokument je izdelan v lastnem delovnem barvnem prostoru. B. Vrednosti barv v dokumentu so prevedene v barvni prostor izbranega profila za
pregledovanje (navadno profila izhodne naprave). C. Monitor prikaže interpretacijo vrednosti barv v dokumentu, kot je določeno v profilu za
pregledovanje.

Mehko preverjanje barv (Acrobat Pro)
1. Izberite Orodja > Izdelava natisa > Predogled natisa.
2. V meniju Profil simulacije izberite barvni profil določene izhodne naprave.
3. Izberite poljubne dodatne možnosti za mehko preverjanje:

Simuliraj črno črnilo V skladu s profilom preverjanja namesto povsem črne barve simulira temno sivo, ki jo izpisuje veliko tiskalnikov. Vsi
profili ne podpirajo te možnosti.

Simuliraj barvno papirja Simulira umazano belo barvo pravega papirja v skladu s profilom preverjanja. Vsi profili ne podpirajo te
možnosti.

Urejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro)
Pri ustvarjanju dokumentov PDF Adobe za komercialno tiskanje lahko določite način predstavitve informacij o barvah. To najenostavneje storite, če
uporabite standard PDF/X. Za več informacij o PDF/X in ustvarjanju dokumentov PDF si oglejte pomoč.

Pri ustvarjanju dokumentov PDF imate na voljo naslednje možnosti za ravnanje z barvami:



 

(PDF/X-3) Ne pretvori barv. Ta način uporabite pri ustvarjanju dokumenta, ki bo natisnjen ali prikazan na različnih ali neznanih napravah. Ko
izberete standard PDF/X-3, se barvni profili samodejno vdelajo v PDF.

(PDF/X-1a) Pretvori vse barve v ciljni barvni prostor CMYK. Ta način uporabite za ustvarjanje datotek, pripravljenih za tiskanje, ki ne
zahtevajo dodatnih pretvorb barv. Ko izberete standard PDF/X-1a, se barvni profili vdelajo v PDF.

Opomba: Informacije o barvah točk se med pretvarjanjem barv ohranijo; samo postopkovnim barvam ustrezne barve se pretvorijo v določeni
barvni prostor.
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Tiskanje z upravljanjem barv
Barve med tiskanjem določi tiskalnik
Barve med tiskanjem določi program
Pridobivanje profilov po meri za namizne tiskalnike
Urejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro)

Tiskanje z upravljanjem barv
Možnosti upravljanja barv za tiskanje omogočajo določanje načina, na katerega Adobejevi programi ravnajo z izhodnimi podatki slik, da lahko
tiskalnik natisne barve, skladne s prikazom na monitorju. Vaše možnosti za tiskanje dokumentov z upravljanimi barvami so odvisne od
uporabljenega Adobejevega programa ter od izbrane izhodne naprave. Na voljo imate naslednje možnosti za ravnanje z barvami med tiskanjem:

Barve določi tiskalnik.

Barve določi program.

Barve med tiskanjem določi tiskalnik
V tem poteku dela aplikacija ne opravlja barvnih pretvorb, ampak pošlje vse potrebne informacije izhodni napravi. Ta postopek je posebej priročen
pri tiskanju z brizgalnimi foto tiskalniki, saj zahteva vsaka kombinacija vrste papirja, ločljivosti tiskanja in dodatnih parametrov (kot je hitrost
tiskanja) drugačen profil. Večina novih brizgalnih foto tiskalnikov ima v gonilnike nameščene dokaj natančne profile, zato lahko pustite tiskalniku,
da sam izbere ustrezen profil, s čimer prihranite pri času in zmanjšate možnost napak. Ta postopek je priporočljiv tudi v primeru, da niste
seznanjeni z upravljanjem barv.

Če izberete ta postopek, morate v gonilniku tiskalnika nastaviti možnosti tiskanja in vklopiti upravljanje barv. Za dodatna navodila si oglejte pomoč.

Če izberete tiskalnik PostScript, lahko izkoristite upravljanje barv PostScript. Upravljanje barv PostScript omogoča izvajanje sestavljenega
izpisovanja barv ali ločevanje barv v procesorju rastrske slike (RIP) (postopek se imenuje ločevanja in-RIP ), tako da mora program samo določiti
parametre za ločevanje, napravi pa prepusti izračun končnih vrednosti barv. Izhodni poteki dela PostScript z upravljanjem barv zahtevajo izhodno
napravo, ki podpira upravljanje barv PostScript z uporabo PostScript nivo 2 (različica 2017 ali novejša) ali PostScript stopnja jezika 3.

Barve med tiskanjem določi program
V tem poteku dela program opravi vse pretvorb barv in ustvari podatke o barvah za točno določeno izhodno napravo. Program za pretvarjanje
barv v barvno lestvico izhodne naprave uporabi dodeljene barvne profile in izračunane vrednosti pošlje v izhodno napravo. Natančnost teh
postopkov je odvisna od natančnosti izbranega profila tiskalnika. Uporabite ta potek dela, ko imate na voljo točno določene profile ICC po meri za
vsako posamezno kombinacijo tiskalnika, črnila in papirja.

Če izberete to možnost, morate nujno onemogočiti upravljanje barv v gonilniku tiskalnika. Če program in gonilnik tiskalnika med tiskanjem hkrati
upravljata barve, pride do nenačrtovanih barv. Za dodatna navodila si oglejte pomoč.

Pridobivanje profilov po meri za namizne tiskalnike
Če izhodni profili, ki so priloženi tiskalniku, ne dajejo zadovoljivih rezultatov, lahko na naslednje načine pridobite profile po meri:

Kupite profil za vrsto svojega tiskalnika in vrsto papirja. To je navadno najpreprostejši in cenovno najugodnejši način.

Kupite profil za svoj tiskalnik in papir. Pri tem načinu morate s svojim tiskalnikom in na svoj papir natisniti ciljni profil in ga poslati podjetju, ki
bo za vas izdelalo profil. To je dražji način od nakupa standardnega profila, vendar lahko omogoči boljše rezultate, saj upošteva morebitne
razlike v proizvodnji tiskalnikov.

S pomočjo sistema s skenerjem lahko ustvarite svoj profil. Pri tem načinu potrebujete programsko opremo za izdelovanje profilov in skener
za skeniranje ciljnega profila. Zagotovi lahko odlične rezultate pri papirju z matno podlago, kar pa ne velja za papir s svetlečo podlago.
(Svetleč papir vsebuje fluorescentne sijajne elemente, ki so v skenerju videti drugače kot pod sobno svetlobo.)

Ustvarite svoj profil z orodjem za ustvarjanje profilov. Ta način je drag vendar nudi najboljše rezultate. Z dobrim strojnim orodjem lahko
ustvarite natančne profile celo za sijajni papir.

Prilagodite profil, ustvarjen na enega izmed prejšnjih profilov s programsko opremo za urejanje profilov. Programska oprema je zapletena za
uporabo, toda omogoča odpravljanje težav s profilom ali prilagajanje profila za najboljše rezultate po meri.



 

Na vrhUrejanje barv dokumentov PDF za tiskanje (Acrobat Pro)
Pri ustvarjanju dokumentov PDF Adobe za komercialno tiskanje lahko določite način predstavitve informacij o barvah. Najlažji način je uporaba
standarda PDF/X; možnosti ravnanja z barvami pa lahko določite tudi ročno v odseku Izhod pogovornega okna PDF. Za več informacij o PDF/X in
ustvarjanju dokumentov PDF si oglejte pomoč.

Pri ustvarjanju dokumentov PDF imate na voljo naslednje možnosti za ravnanje z barvami:

(PDF/X-3) Ne pretvori barv. Ta način uporabite pri ustvarjanju dokumenta, ki bo natisnjen ali prikazan na različnih ali neznanih napravah. Ko
izberete standard PDF/X-3, se barvni profili samodejno vdelajo v PDF.

(PDF/X-1a) Pretvori vse barve v ciljni barvni prostor CMYK. Ta način uporabite za ustvarjanje datotek, pripravljenih za tiskanje, ki ne
zahtevajo dodatnih pretvorb barv. Ko izberete standard PDF/X-1a, se barvni profili vdelajo v PDF.

Opomba: Informacije o barvah točk se med pretvarjanjem barv ohranijo; samo postopkovnim barvam ustrezne barve se pretvorijo v določeni
barvni prostor.
Več tem pomoči
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O barvnih delovnih prostorih
Možnosti delovnega prostora
O manjkajočih in neujemanjih barvnih profilov
Možnosti pretvorbe barve
O namenih upodabljanja

O barvnih delovnih prostorih
Delovni prostor je vmesni barvni prostor, ki se uporablja za določanje in urejanje barv v Adobejevih programih. Vsak barvni model vsebuje svoj
profil delovnega prostora. Profile delovnih prostorov lahko izberete v pogovornem oknu Nastavitve barv.

Če ima predmet vdelan barvni profil, ki se ne ujema s profilom delovnega prostora, program uporabi pravilnik za upravljanje barv, s katerim določi
način ravnanja s podatki o barvah. V večini primerov skuša privzeti pravilnik ohraniti vdelan profil.

Možnosti delovnega prostora
Izberite kategorijo Upravljanje barv v pogovornem oknu Nastavitve.

Za ogled opisa poljubnega profila izberite profil in postavite miškin kazalec na ime profila. Na dnu pogovornega okna se prikaže opis.

RGB Določa barvni prostor RGB programa. Na splošno velja, da je namesto profila za določeno napravo (kot je profil za monitor) najbolje izbrati
profil Adobe RGB ali sRGB.
sRGB je priporočljiv pri pripravi slik za splet ali mobilne naprave, ker določa barvni prostor standardnega monitorja za ogledovanje slik na spletu.
sRGB je dobra izbira tudi pri delu s slikami iz neprofesionalnih fotoaparatov, saj večina teh fotoaparatov za privzeti barvni prostor uporablja sRGB.

Adobe RGB je priporočljiv pri pripravljanju dokumentov za tiskanje, ker barvna lestvica profila Adobe RGB vključuje nekatere natisljive barve (še
posebej svetlomodre in modre), ki jih ni mogoče določiti z lestvico sRGB. Adobe sRGB je dobra izbira tudi pri delu s slikami iz fotoaparatov za
splošno uporabo, saj uporablja večina teh fotoaparatov za privzeti barvni prostor Adobe sRGB

CMYK Določa barvni prostor CMYK programa. Vsi delovni prostori CMYK so odvisni od naprav, kar pomeni, da so odvisni od dejanskih kombinacij
črnila in papirja. Delovni prostori CMYK podjetja Adobe so osnovani na standardnih komercialnih pogojih tiskanja.
Sivine Določa sivinski barvni prostor programa.
Opomba: Za ogledovanje in tiskanje lahko uporabite barvni prostor v vdelanem izhodnem barvnem prostoru. Več informacij o izhodnih namenih
vam je na voljo v poglavju Pretvarjanje barv in ravnanje s črnilom (Acrobat Pro).
Adobejevi programi vsebujejo standardni nabor profilov delovnega prostora, ki jih priporoča in jih je podjetje Adobe Systems preizkusilo z večino
potekov dela za upravljanje barv. Po privzeti nastavitvi so v menijih delovnega prostora prikazani samo ti profili.

O manjkajočih in neujemanjih barvnih profilov
Če ni določeno drugače, dokument uporablja profil delovnega prostora, povezan s svojim barvnim načinom za ustvarjanje in urejanje barv. Vendar
pa nekateri obstoječi dokumenti morda ne bodo uporabljali določenega delovnega prostora, medtem ko nekateri ne bodo uporabljali upravljanja
barv. Naletite lahko na naslednje izjeme v zvezi s potekom dela za upravljanje barv:

Odprete lahko dokument ali uvozite podatke o barvah (na primer s kopiranjem in lepljenjem ali vlečenjem in spuščanjem) iz dokumenta, ki ni
označen s profilom. Do tega pogosto pride pri odpiranju dokumenta, ki je bil ustvarjen v programu, ki ne podpira upravljanja barv oziroma v
katerem je upravljanje barv izključeno.

Odprete lahko dokument ali uvozite podatke o barvah iz dokumenta, označenega s profilom, ki se razlikuje od trenutnega delovnega
prostora. Do tega lahko pride pri odpiranju dokumenta, ustvarjenega z drugimi nastavitvami upravljanja barv ali skeniranega in označenega s
profilom skenerja.

V obeh primerih program s pravilnikom za upravljanje barv določi način ravnanja s podatki o barvah v dokumentu.

Možnosti pretvorbe barve
Možnosti pretvorbe barv omogočajo nadzor nad načinom, na katerega program med premikanjem od enega do drugega barvnega prostora ravna
z barvami v dokumentu. Spreminjanje teh možnosti je priporočljivo samo v primeru, če se spoznate na upravljanje barv in ste prepričani o
spremembah, ki jih nameravate opraviti. Če želite prikazati možnosti pretvorb, izberite kategorijo Upravljanje barv v pogovornem oknu Nastavitve.

Mehanizem Določa modul upravljanja barv (CMM) za preslikavo barvne lestvice enega barvnega prostora v barvno lestvico drugega. Večini



 

Na vrh

uporabnikom privzeti mehanizem Adobe (ACE) za pretvorbe povsem zadošča.
Za ogled opisa mehanizma ali možnosti namena izberite možnost in postavite miškin kazalec na ime možnosti. Na dnu pogovornega okna se
prikaže opis.

Uporabi poravnavo črne točke Zagotavlja ohranitev podrobnosti senc v sliki, tako da simulira poln dinamičen razpon izhodne naprave. To
možnost izberite, če nameravate med tiskanjem uporabiti poravnavo črne točke (ki je priporočljiva v večini primerov).

O namenih upodabljanja
Namen upodabljanja določa način, na katerega sistem upravljanja barv ravna s pretvorbami barv iz enega v drug barvni prostor. Različni nameni
upodabljanja uporabljajo različna pravila za določanje načina prilagajanja izvirnih barv; na primer barve, ki so zajete v ciljno barvno lestvico, lahko
med prevajanjem v manjšo ciljno barvno lestvico ostanejo nespremenjene ali pa so lahko prilagojene na ohranjanje izvirnega razpona razmerij.
Rezultat izbiranja namena upodabljanja je odvisen od grafične vsebine dokumenta in profila, uporabljenega za določanje barvnih prostorov.
Nekateri profili proizvajajo identične rezultate za različne namene upodabljanja.

Na splošno je za izbrano nastavitev barve priporočljivo uporabiti privzeti namen upodabljanja, ki ga je preizkusilo podjetje Adobe Systems in
ustreza industrijskim standardom. Če na primer izberete nastavitev barve za Severno Ameriko ali Evropo, je privzeti namen upodabljanja
relativna kolorimetrija. Če izberete nastavitev barve za Japonsko, je privzeti namen upodabljanja dojemljiv.

Namen upodabljanja lahko izberete med nastavljanjem možnosti pretvarjanja barv za sistem upravljanja barv, barv za mehko preverjanje in
tiskanja grafičnih elementov:

Dojemljivo Skuša ohraniti vizualno razmerje med barvami, zato velja za ustreznega človeškemu očesu, čeprav se lahko vrednosti barv
spremenijo. Namen je primeren za fotografije z veliko barvami izven barvne lestvice. je standardni namen upodabljanja za tiskalno industrijo na
Japonskem.
Nasičenje Skuša proizvesti žive barve v sliki na račun natančnosti barv. Ta namen upodabljanja je primeren za poslovno grafiko, kot so grafikoni
ali diagrami, kjer so svetle nasičene barve pomembnejše od natančnega razmerja med barvami.
Relativna kolorimetričnost Primerja mejne poudarke izvirnega barvnega prostora s poudarki ciljnega barvnega prostora in ustrezno premakne
vse barve. Barve izven barvne lestvice se premaknejo na najbližje barve v ciljnem barvnem prostoru, ki jih je mogoče proizvesti. Relativna
kolorimetrija ohrani več izvirnih barv v sliki od dojemljive. Je standardni namen upodabljanja pri tiskanju v Severni Ameriki in Evropi.
Absolutna kolorimetrija Ne spreminja barv znotraj ciljne barvne lestvice. Barve izven barvne lestvice so odrezane. Spreminjanje merila barv v
ciljne bele točke se ne izvaja. Ta namen skuša ohraniti natančnost barv na račun ohranjanja povezav med barvami in je primeren za preverjanje
izpisa določene naprave. Ta namen je posebej primeren za predogled vpliva barve papirja na natisnjene barve.
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Uporaba varnega poteka dela CMYK
Pripravljanje uvožene grafike za upravljanje barv

Uporaba varnega poteka dela CMYK
Varni potek dela CMYK zagotavlja ohranitev številk barv CMYK vse do njihovega končnega izpisa. Sistem upravljanja barv tako številk ne
spremeni. Potek dela je koristen pri postopnem sprejemanju postopkov upravljanja barv. Za mehko in trdo pregledovanje dokumentov lahko
uporabite na primer profile CMYK in pri tem ne tvegate neželenih pretvorb barv med končnim izpisom.

Varne nastavitve CMYK lahko preglasite med tiskanjem ali shranjevanjem dokumenta v Adobe PDF. Toda s tem znova ločite barve. Na primer
predmeti popolnoma črni barvi CMYK so lahko ločeni na obilno črno. Za več informacij o možnostih upravljanja barv za tiskanje in shranjevanje
dokumentov PDF uporabite pomoč.

Pripravljanje uvožene grafike za upravljanje barv
Za pripravljanje grafike na upravljanje barv v Adobejevih programih sledite naslednjim splošnim smernicam:

Pri shranjevanju datoteke vdelajte z ICC skladen profil. Oblike zapisov datotek, ki podpirajo profile, so JPEG, PDF, PSD (Photoshop), AI
(Illustrator), INDD (InDesign), Photoshop EPS, Large Document Format in TIFF.

Če nameravate barvno grafiko znova uporabiti na več izhodnih napravah ali medijih, kot so tiskanje, video in splet, jo pripravite z barvami
RGB ali Lab, če je to mogoče. Če morate grafiko shraniti v modelu, ki ni RGB ali Lab, ohranite kopijo izvirne grafike. Barvna modela RGB in
Lab predstavljata večje barvne lestvice, kot jih zmore proizvesti večina izhodnih naprav, s čimer ohranjata kar največ informacij o barvah,
preden so te prevedene v manjše izhodne barvne lestvice.

Več tem pomoči
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Delo z barvnimi profili
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O barvnih profilih
O umerjanju in označitvi monitorja
Umerjanje in ustvarjanje profila monitorja
Namestitev barvnega profila
Vdelovanje barvnega profila
Pretvarjanje barv v drug profil (Acrobat Pro)

O barvnih profilih
Natančno in skladno upravljanje barv zahteva natančne profile, skladne z ICC na vseh napravah za barve. Brez natančnega profila skenerja je
lahko na primer vrhunsko skenirana slika v drugem programu videti nepravilno, ker prihaja med skenerjem in programom, v katerem je slika
prikazana, do razlik. Ta zavajajoča predstavitev lahko privede do nepotrebnih, časovno potratnih in morebiti celo škodljivih "popravkov" sicer
zadovoljive slike. Z natančnim profilom lahko program, ki uvaža sliko, popravi vse razlike na napravah in prikaže dejanske skenirane barve.

Sistem upravljanja barv uporablja naslednje vrste profilov:

Profili monitorjev Opisujejo način, na katerega monitor reproducira barve. To je prvi profil, ki ga morate ustvariti, saj omogoča ogled pravilnih
barv na zaslonu sprejemanje kritičnih odločitev v oblikovnem postopku. Če prikaz na monitorju ne odraža dejanskih barv dokumenta, ne boste
mogli vzdrževati skladnosti barv.
Profili vhodnih naprav Opisujejo barve, ki jih zmore vhodna naprava zajemati ali skenirati. Če digitalni fotoaparat nudi več različnih profilov,
Adobe priporoča, da izberete profil Adobe RGB. V nasprotnem primeru izberite sRGB (ki je privzeti profil večine fotoaparatov). Napredni uporabniki
lahko razmislijo tudi o uporabi različnih profilov za različne vire svetlobe. Nekateri fotografi ustvarijo pri skenerjih različne profile za vsako vrsto ali
znamko skeniranega filma.
Profili izhodne naprave Opisujejo barvni prostor izhodnih naprav, kot so namizni tiskalniki ali tiskarski stroji. Sistem upravljanja barv uporablja
profile izhodnih naprav, s katerimi preslika barve dokumenta v barve znotraj barvne lestvice v barvnem prostoru dokumenta. Izhodni profil mora
upoštevati tudi posebne pogoje tiskanja, kot sta vrsta papirja in črnila. Sijajni papir zmore na primer prikazati drugačen razpon barv kot matiran
papir.
Večina gonilnikov tiskalnikov vsebuje vgrajene barvne profile. Preizkusite jih, preden kupite profile po meri.

Profili izhodne naprave Opisujejo barvni prostor izhodnih naprav, kot so namizni tiskalniki ali tiskarski stroji. Sistem upravljanja barv uporablja
profile izhodnih naprav, s katerimi preslika barve dokumenta v barve znotraj barvne lestvice v barvnem prostoru dokumenta. Izhodni profil mora
upoštevati tudi posebne pogoje tiskanja, kot sta vrsta papirja in črnila. Sijajni papir zmore na primer prikazati drugačen razpon barv kot matiran
papir.
Večina gonilnikov tiskalnikov vsebuje vgrajene barvne profile. Preizkusite jih, preden kupite profile po meri.

Profili dokumentov (Ne velja za dokumente PDF.) Določa natančen barvni prostor RGB ali CMYK v dokumentu. Z dodeljevanjem ali
označevanjem dokumenta s profilom program omogoča opredelitev dejanskega videza barv v dokumentu. Na primer R=127, G=12, B=107 je niz
številk, ki jih bodo različne naprave različno prikazale. Ko pa so te številke označene z barvnim prostorom Adobe RGB, predstavljajo dejansko
barvo ali valovno dolžino svetlobe; v tem primeru specifično vijoličasto barvo.
Ko je upravljanje barv vključeno, Adobejevi programi novemu dokumentu samodejno dodelijo profil na podlagi možnosti Delovni prostor v
pogovornem oknu Nastavitve barv. Dokumenti brez dodeljenih profilov so neoznačeni in vsebujejo samo neobdelane številke barv. Pri delu z
neoznačenimi dokumenti uporabljajo Adobejevi programi za prikaz in urejanje barv profil trenutnega delovnega prostora.
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Urejanje barv s profili
A. Profili opisujejo barvne prostore vhodne naprave in dokumenta. B. Z opisi profilov sistem upravljanja barv prepozna dejanske barve v
dokumentu. C. Profil monitorja sistemu upravljanja barv pove, kako naj prevede številske vrednosti dokumenta v barvni prostor monitorja. D. S
profilom izhodne naprave sistem upravljanja barv prevede številske vrednosti dokumenta v vrednosti barv izhodne naprave, da se natisnejo
ustrezne barve.

O umerjanju in označitvi monitorja
Programska oprema za ustvarjanje profilov lahko umeri in označi monitor. S pomočjo umerjanja se monitor uskladi s prednastavljenim standardom;
na primer prilagajanje monitorja za prikaz barv s pomočjo standarda za grafiko bele pike s temperaturo 5000 stopinj Kelvina. Označevanje
monitorja preprosto ustvari profil, ki opisuje trenutni način reprodukcije barv monitorja.

Umerjanje monitorja vključuje prilagajanje naslednjih video nastavitev:

Svetlost in kontrast Skupna raven in razpon intenzivnosti zaslona. Ta parametra delujeta enako kot pri televizorju. Pripomoček za umerjanje
monitorja vam pomaga doseči optimalna svetlost in kontrast za umerjanje.
Gama Svetlost vrednosti srednjih odtenkov. Vrednosti, ki jih monitor prikaže od črne do bele, so nelinearne - v diagramu tvorijo krivuljo in ne ravne
črte. Gama določa vrednost te krivulje na polovici med črno in belo.
Fosfor Snov, s pomočjo katere monitorji CRT oddajajo svetlobo. Različen fosfor tvori različne barvne značilnosti.
Bela točka Barva ter intenzivnost najsvetlejše bele točke, ki jo lahko monitor prikaže.

Umerjanje in ustvarjanje profila monitorja
Monitor pri umerjanju prilagajate, da bo ustrezal znanim specifikacijam. Ko je monitor umerjen, omogoča pripomoček za ustvarjanje profilov
shranjevanje profila. Profil opisuje obnašanje barv monitorja - katere barve je mogoče na monitorju prikazati in katerih ne ter kako je treba številske
vrednosti barv v sliki pretvoriti, da bodo barve pravilno prikazane.

1. Zagotovite, da je monitor vključen že vsaj pol ure. Tako je imel dovolj časa za ogrevanje in skladen prikaz barv.
2. Zagotovite, da lahko vaš monitor prikaže tisoče barv ali več. Če je le mogoče, naj bo sposoben prikazati barve vsaj 24-bitne globine.
3. Z ozadja na namizju monitorja odstranite barvne vzorce in nastavite namizje na prikaz nevtralnih sivih odtenkov. Živahni vzorci ali svetle

barve okoli dokumenta motijo natančnost zaznavanja barv.
4. Za umerjanje monitorja in ustvarjanje profila monitorja storite nekaj od naslednjega:

V programu Windows uporabite pripomoček za umerjanje monitorja.

V operacijskem sistemu Mac OS uporabite pripomoček Calibrate (Umerjanje) na zavihku System Preferences/Displays/Color
(Lastnosti/Zasloni/Barva sistema).

Za najboljše rezultate uporabite programsko opremo in merilne naprave tretjega proizvajalca. Na splošno lahko z merilno napravo, kot je
merilnik barv oz. kolorimeter skupaj s programsko opremo ustvarite natančnejše profile, saj lahko naprava izmeri na monitorju prikazane
barve veliko natančneje od človeškega očesa.

Opomba: Delovanje monitorja se skozi čas spremeni in poslabša; približno enkrat mesečno monitor umerite in ustvarite profil monitorja. Če
monitorja nikakor ne morete umeriti v skladu s standardom, je morda prestar in zbledel.
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Večina programske opreme za ustvarjanje profilov dodeli nov profil kot privzeti profil monitorja. Za navodila o ročnem dodeljevanju profila monitorja
si oglejte pomoč operacijskega sistema.

Namestitev barvnega profila
Barvni profili se navadno namestijo, ko je naprava dodana v sistem. Natančnost teh profilov (ki jih pogosto imenujemo splošni profili ali strojni
profili) se med proizvajalci razlikuje. Profile naprave lahko dobite tudi pri ponudniku storitev, jih prenesete s spleta ali ustvarite profile po meri s
pomočjo profesionalne opreme za ustvarjanje profilov.

V programu Windows z desno miškino tipko kliknite profil in izberite Namesti profil. Ali pa profile kopirajte v mapo
WINDOWS\system32\spool\drivers\color.
V Mac OS kopirajte profil v mapo /Library/ColorSync/Profiles ali v mapo /Users/[uporabniško ime]/Library/ColorSync/Profiles.

Po namestitvi barvnih profilov znova zaženite Adobejeve programe.

Vdelovanje barvnega profila
V predmet lahko vdelate barvni profil. Acrobat izbranim predmetom v dokumentu PDF priloži ustrezen profil, ki je bil določen v pogovornem oknu
Pretvarjanje barv. Za dodatne informacije si oglejte Pretvarjanje barv in ravnanje s črnilom (Acrobat Pro).

Pretvarjanje barv v drug profil (Acrobat Pro)
V dokumentu PDF spremenite barve s pomočjo orodja Pretvarjanje barv na plošči Priprava za tisk v podoknu Orodja. Več informacij vam je na
voljo v poglavju Pretvarjanje barv in ravnanje s črnilom (Acrobat Pro).

Več tem pomoči

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu
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