
 
 
At komme igang 

pdfFactory er en printerdriver.  
Det betyder at du kan udskrive til den, 
præcis som du udskriver til andre printere.  
De fleste applikationer giver mulighed for fra  
menuen filer at vælge en udskriftsdialog.  

For at anvende pdfFactory: 

1. Gå til menuen ”filer” i din applikation och vælg “Udskriv”  
2. Vælg ”FinePrint pdfFactory” som printer  
3. Klik på OK  
4. Vent til dialogvinduet for pdfFactory vises.  
5. Når dialogvinduet vises, kan du viderebearbejde dokumentet i pdfFactory.   
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Sådan fungerer det 

  

Driveren for printeren pdfFactory, får data fra applikationen og konverterer det til en temporær 
fil (.fp format for de som kender til FinePrint ), som anvendes til preview. Ved oprettelse af filen 
til preview, kan pdfFactory vise de typografier som anvendes i dokumentet, så det er enklere at 
afgøre hvilke typografier som skal indlejres i dokumentet. 

Mens vinduet for preview vises, oprettes PDF filen i baggrunden. I de fleste tilfælde er PDF filen 
oprettet når du skal anvende  hovedfunktionerne.  

I de tilfælde hvor oprettelsen af dokumentet stadig foregår, vises processen øverst i vinduet. 
Når oprettelsen af PDF filen er afsluttet vil din kommando blive udført.  
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Anvendelse af PDF filer  

Adobes Portabelt Dokument Format (PDF) er en åben de facto standard verden over for 
elektronisk distribution af dokumenter.  

Adobe PDF er et universelt filformat som bevarer typografier, formatering, farver og grafik i alle 
dokumenter, uafhængig af applikation og platform som anvendes til at skabe den. PDF filer er 
kompakte og kan distribueres, læses og udskrives af elle som har installeret den gratis Adobe 
Acrobat Reader. 

Med pdfFactory kan du enkelt og hurtigt oprette PDF filer fra alle applikationer. Når denne er 
oprettet kan PDF filen deles med andre brugere via web, e-mail eller anvendes til arkivformål. 
Adobe Acrobat Reader kræves for at kunne læse og udskrive PDF filer.  
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Preview 

Fanebladet for preview vises som standard når dialogvinduet for pdfFactory åbnes. 
 
Herfra kan du: 

l bladre igennem dokumentet  
l zoome  
l Tilføje og slette sider og job  
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Typografi 

Fanebladet for typografi viser de typografier som anvendes i dokumentet i den igangværende 
session af pdfFactory og lader dig indlejre dem i PDF filen. Tænk over følgende når du skal 
afgøre om du vil indlejre typografier i dokumentet: 

•         Bryder du dig om de typografier som anvendes i dokumentet? Hvis ja, skal du indlejre 
disse. 

•         Anvender modtageren af dokumentet typografien på sin PC? Hvis det er en Windows 
bruger og du anvender typografi som almindeligvis anvendes i Windows er der ingen 
grund til at indlejre typografien. 

•         Vil PDF readeren udføre rimelige erstatninger for de typografier som ikke findes på 
modtagerens PC? PDF readeren vil erstatte typografier. Hvis disse er acceptable er der 
ingen grund til at indlejre disse. 

•         At indlejre typografier øger størrelsen på på PDF filen, hvilket medfører at denne tager 
længere tid at downloade fra nettet eller at sende som E-mail.   

pdfFactory husker listen over typografier som du bestemmer dig for at indlejre og vil som 
standard indlejre disse i kommende dokumenter. Du kan liste alle dine indstallerede typografier 
og vælge hvilke som skal indlejres. Når et dokument indeholder den valgte typografi vil det 
blive indlejret i dokumentet. 
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Dokument Information 

Fanebladet for Dokument Information, lader dig vælge information som vil indgå i PDF filen.  
 
Du kan vælge imellem følgende: 

l titel  
l forfatter  
l emne  
l nøgleord  
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Sikkerhed 

Fanebladet "sikkerhed" tillader indstillinger af krypterede PDF filer. Det er muligt at vælge 
password for at åbne dokumentet samt at indstille hvad brugeren kan gøre med filen når den er 
åbnet. 

Ved at klikke i ruden "Anvend sikkerhed" aktiveres sikkerhedsindstillingerne på PDF filen.  

Krypteringsstyrke 

l lav: anvend 40 bit kryptering hvis brugere af Acrobat 3.0 eller højere skal kunne læse 
dokumentet.  

l høj: anvend 128 bit kryptering hvis du behøver stærkest mulige kryptering og hvis 
brugerne har adgang til Acrobat 5.0 eller højere.   

Begrænsninger kan indstilles så brugerne af PDF filen IKKE kan: 

l se dokumentet uden password: dette valg tvinger brugeren af PDF filen til at indtaste 
password inden Acrobat tillader at dokumentet åbnes. 
Anm: Husk at der findes programmer som kan "knække" passwords, men jo længere 
password jo sværere er det at "knække".  

l kopier tekst og grafik fra dokumentet:   dette valg tillader brugeren at se dokumentet 
med ikke at kopiere indholdet. 

l udskrive dokumentet: vælg dette hvis udskrift af dokumentet ikke tillades.  
l ændre i dokumentet:   vælg dette alternativ hvis brugeren ikke skal tillades at tillægge 

eller fjerne sider eller ændre i dokumentet på anden vis. 
l tillægge eller ændre kommentarer eller felter i dokumentet: vælg dette alternativ 

hvis ændring af kommentarer eller formler ikke tillades.  

Anm: Acrobat kræver et password for at ændre sikkerhedsindstillingerne i en PDF fil. Uden 
password kan brugeren fjerne restriktionerne for dokumentet og dermed fjerne formålet med at 
anvende sikkerhed. pdfFactory kan automatisk som standard oprette et hovedpassword som 
sikrer dine valgte sikkerhedsindstillinger. Hvis du vil angive dit eget hovedpassword skal du gå 
til fanebladet Indstillinger og vælge "Tillad anvendelse af "hovedpassword" i fanebladet 
sikkerhed". Du vil nu under fanebladet sikkerhed have mulighed for at indtaste hovedpassword.  
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Links 

Under fanebladet for links kan du foretage indstillinger til oprettelse af links til hjemmesider 
(URL) og e-mail adresser. 

Links detekteres ved følgende kombinationer: 

l http://  
l ftp://  
l mailto:  
l www.domain.*  
l name@domain.*  

Visning af links kan indstilles til følgende: 

l linietykkelse  
l linietype  
l liniefarve  

Anm: links som strækker sig over flere linier understøttes ikke i pdfFactory Pro  
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Bogmærker fanebladet 

Bogmærker fanebladet anvendes til at oprette bogmærker i PDF filen.  Bogmærker 
indeholder links til andre dele af PDF dokumentet og vises i et separat vindue i Acrobat 
reader for at lette navigationen i dokumentet.  Når der klikkes på et bogmærke springer 
Acrobat til den side som bogmærket refererer til. 

Sådan oprettes bogmærker: 

l Manuelt - blad frem til den side du ønsker at bogmærke i pdfFactory Preview 
fanebladet.  Højreklik på siden og vælg "opret bogmærke på denne side" fra 
menuen.  Du kan også anvende Ctrl-B på tastaturet til denne opgave.  Når dette er 
sket vil bogmærke vinduet fremkomme - hvis ikke dette allerede er synligt og du kan 
redigere navnet på bogmærket.  Det ny bogmærke vises i bogmærkelisten i relation til 
dets position i dokumentet.  

l Bogmærke for hvert print job - denne option vil automatisk generere et bogmærke for 
hvert print job som oprettes i  pdfFactory. 
   

l Detekter overskrifter - denne option vil generere en bogmærke indholdsfortegnelse 
baseret på tekst styles.  Når karakterer af den definerede tekststyle findes i 
printjobbet vil et bogmærke automatisk blive oprettet.  Dette er anvendeligt til 
strukturerede dokumenter med ensartede tekststyles for forskellige niveauer af 
overskrifter.  

l Op til 9 forskellige tekststyles kan oprettes, en for hvert niveau i 
indholdsfortegnelsen.  Font navn, størrelse, og attributter som bold, italic eller 
understreg kan specificeres, eller hvis "vis kun fonts brugt i aktuelle dokument" er 
markeret, bliver de mulige fontvalg begrænset til de fonte som er indeholdt i det 
aktuelle dokument..  Standardindstillingen for tekst styles er de overskriftniveauer 
som anvendes i Microsoft Word.  

Note:  Det er muligt at sætte tekststyles ved at kopiere et eksempel af teksten til clipboard 
fra en applikation som kan overføre RTF til clipboard.  Når teksten er placeret på clipboard 
vil en "kopier fra clipboard" knap fremkomme i bogmærkefanebladet med en beskrivelse af 
tesktstylen..  Eksempelvis kan knappen vise: "Kopier fra clipboard (Times New Roman 
12)".  Ved at klikke på knappen vil det aktuelt valgte niveau blive anvendt på tekst af denne 
karakter. 

Redigering af bogmærke listen 

l Nyt navn - klik på bogmærket, vent et sekund, og indtast dine ændringer.  Dette kan 
også opnås ved at højreklikke på bogmærket i bogmærkevinduet og vælge nyt navn..  

l Slet - klik på bogmærket og tryk på DEL eller højreklik og vælg slet.  
l Rearranger - du trækker blot bogmærket og dropper det hvor du ønsker det.  

Gem dine tekst styles. 

Hvis du har en række forskellige tekst styles som du ønsker at generere bogmærker for, er 
det praktisk at gemme overskrift indstillinger som en group.  Dette kan gøres ved at bruge 
gem format knappen.  Formater gemmes i en .fmt fil og kan indlæses ved at bruge hent 
format knappen. 

Hvis du har problemer med at oprette bogmærker ved automatisk genkendelse af 
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overskrifter, prøv følgende: 

l Brug "Vis kun fonts brugt i aktuelle dokument" og kontroller at fontene i fontlisten 
svarer til dem som anvendes i det originale dokument.  Hvis de afviger herfra kan det 
skyldes at pdfFactory papirstørrelsen afviger fra det originale dokuments 
papirstørrelse.  Korriger papirstørrelse og prøv at udskrive igen.  

l Microsoft Word markup characters skal slås fra.   
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Indstillinger 

Fanebladet for indstillinger lader dig udføre overordnede indstillinger i pdfFactory.  

Indstillingen Autogem, gemmer hele indholdet i pdf filen automatisk. Dette er envendeligt hvis 
du vil gå tilbage til et tidligere udskrift, eller hvis du kommer ud for systemnedbrud.  

Du kan indstille hvor mange sessioner du vil gemme ved at klikke på pilene.  

PDF filerne gemmes som standard i biblioteket  
C:\Mine dokumenter\pdfFactory\Autogem. 

Standardbibliotek for manuelle og autogemte filer kan du angive ved at anvende knappen 
”Søgeveje filer”. 
 
Autogemte filer kan slettes ved at anvende knappen ”Slet autogemte filer”  
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Hovedfunktioner 

Nederst i pdfFactory’s dialogvindue findes knapper for hovedfunktionerne.  

l Vis PDF – åbner din oprettede PDF fil med dit standardprogram (normalt Adobe Acrobat 
Reader).  

l Gem – gemmer din PDF i en fil. Din fil vil også blive autogemt.  
l Send – åbner dit standardprogram for E-mail og tilføjer filen som bilag. Hvis du ikke 

gemmer din PDF fil manuelt med eget filnavn, vil et standardfilnavn blive anvendt.   
l Kombiner dokument – når pdfFactory’s dialogvindue åbnes, vil den samle alle udskrifter 

fra dine applikationer. Du kan vende tilbage til dine applikationer og udskrive igen.  
Hvis du herefter vil ændre rækkefølgen på udskriftsjobbene skal du bruge programmet 
FinePrint sammen med pdfFactory.  

Anm: Vinduet for preview i pdfFactory, er en kopi af hvorledes din PDF fil vil se ud, men er ikke 
den virkelige PDF fil. I næsten alle tilfølde vil der ikke være forskel på previewvinduet i 
pdfFactory og en PDF læser (f.eks. Acrobat Reader). Vil du være absolut sikker på udseendet, 
skal du se på den oprettede PDF fil. 

Tilføj eller Slet sider fra preview vinduet vil automatisk oprette en ny PDF fil i baggrunden.  
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Kombiner udskriftsjob 

pdfFactory kan kombinere flere udskriftsjob til en enkelt PDF fil. 
 
For at kombinere flere udskriftsjob til en fil,  
skal du gå tilbage til din applikation og udskrive igen.  
 
Så længe pdfFactory’s dialogvindue er åbent,  
vil den automatisk samle alle  
udskrifter fra dine applikationer. 

Anm: Hvis pdfFactory forsvinder bag andre vinduer,  
skal du blot klikke på ikonet for pdfFactory i værktøjslinien. 

Side 1 af 1Kombinera utskriftsjobb

18-11-2002mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\2\fpp1.chm::/...



Indlejr typografi 

Fanebladet for typografi viser de typografier som anvendes i dokumentet i den igangværende 
session af pdfFactory giver dig mulighed for at indlejre dem i PDF filen. Du bør overveje 
følgende når du skal afgøre om du ønsker indlejring af typografie i dokumenterne:  

•         Synes du om typografierne som anvendes i dokumentet? Hvis ja skal du indlejre 
typografien 

•         Anvender modtageren af dokumentet typografien på sin PC? Hvis det er en Windows 
bruger og du anvender en typografi som almindeligvis bruges i Windows er der ingen 
grund til at indlejre typografien. 

•         Vil PDF læseren udføre rimelige erstatninger af de typografier som ikke findes på 
modtagerens system? PDF læseren vil erstattetypografier og hvis disse er acceptable er 
der ingen grund til at indlejre typografi. 

•         Indlejring af typografi øger størrelsen på PDF filen, hvilket betyder at det vil tage 
længere tid at downloade fra internet eller at sende som E-mail.  

pdfFactory husker listen over typografier som du beslutter dig for at indlejre og vil som 
standard indlejre disse i kommende dokumenter. Du kan liste alle dine installerede typografier 
og vælge dem som du ønsker indlejret. Når et dokument indeholder den valgte typografi vil det 
blive indlejret i dokumentet. 
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Indtastning af serienummer  

Når du køber pdfFactory modtager du et serienummer. Serienummeret anvendes til at fjerne 
"annonceteksten" som findes nederst på dokumenter oprettet med demoversionen.  

l Udskriv på sædvanlig vis med pdfFactory.   

l Når preview vinduet dukker op vælges fanebladet "Om pdfFactory".   

l Indtast derefter navn og serienummer i de viste felter.  Vær sikker på at du indtaster 
serienummeret nøjagtigt som angivet i din licens E-mail.  

l Klik på knappen Registrering og pdfFactory fungerer fuldt ud.   
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Indsætning af tomme sider 

Tomme sider kan indsættes før eller efter en hvilken som helst side i dokumentet.  
Højreklik på en side i preview vinduet og vælg "tilføj tom side" vælg derefter "før denne side" 
eller "efter denne side". 
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Slet sider 

Slet sider og fortryd slet sider 
Du kan slette enkelte sider eller enkelte jobs fra din liste over udskriftsjob.. Dette er anvendeligt til at fjerne 
tomme sider ved udskrift fra internet eller til at fjerne tomme sider som fejlagtigt skrives ud. 
Højreklik på siden du vil slette og vælg en af kommandoerne: 

Slet denne side – sletter aktuel side 
 
Slet dette job - sletter aktuel side og alle andre sider i samme job. 
 
Åben indstillingen slet sider – giver adgang til flere kommandoer - se nedenfor. 
 
Fortryd alle – fortryder sletning af tidligere slettede sider. 
 
Vis slettede sider – viser slettede sider med et rødt kryds over. I denne indstilling er følgende 
valg mulige ved at højreklikke på en side: 
 
…Fortryd sletning af denne side – Fortryder sletning af aktuel side 
…Fortryd sletning af dette job - Fortryder sletning af aktuelle side og alle andre sider i samme 
job. 
…Gem slettede sider – Viser ikke slettede sider 

Indstillingen slet sider 
Hvis du skal slette mange sider kan du med fordel bruge denne indstilling. hvis du i denne indstilling klikker på 
en side slettes denne og et rødt kryds vises over den. For at fortryde skal du blot klikke på siden igen. 
 
For at åbne indstillingen for sletning af sider kan du højreklikke på en hvilken som helst side i preview billedet 
og vælge "åben indstillingen slet sider". 
 
For at lukke indstillingen slet sider: højreklikk på en hvilken som helst side i preview billedet og vælge "luk 
indstillingen slet sider". 
 
For at slette flere sider i rækkefølge: klik på den første side og flyt cursoren eller scroll til sidste side, hold 
SHIFT-tasten nede og klik på den sidste side som du vil fjerne. Alle sider i dette område slettes og markeres 
med rødt kryds. 
 
Anm: Hvis "vis slettede sider" er slået til vil slettede sider blive vist på skærmen, men de vil ikke blive 
udskrevet. 
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Zoom 

Du kan anvende funktionen zoom kontrollere din udskrift. 
 
Når musen føres over en side i fanebladet Preview ændres cursoren til en zoom - peger (+). Ved at klikke 
på siden åbnes zoom-vinduet. Samme resultat fås ved at højreklikke på en side og vælge zoomniveau. 
 
Cursoren fungerer på følgende måde ved zooming: 

l klik på en side i previewvinduet og siden forstørres til at passe til din skærm.  

Følgende valgmuligheder findes for zoom: 

l Normal – viser hele siden med aktuel layout  
l Hel side – zoom således at hele papirsiden tilpasses en skærmside.  
l 100 % - fuld sidestørrelse  
l 200 % - dobbelt skala  
l 400 % - firedobbelt skala  

Med Escape - tasten kan man altid returnere til normaltilstand. 
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Anvendelse af pdfFactory med FinePrint 

FinePrint er flagskibet blandt vore produkter og giver forbedrede udskriftsmuligheder for alle 
Windows programmer. Ved at anvende FinePrint sammen med pdfFactory får du flere 
fordele.  
 
Ved først at udskrive til FinePrint og derefter til pdfFactory, får du følgende yderligere 
muligheder: 

l oprette sidehoved og sidefod med dato, tid eller andre kundetilpassede felter.   
l tilføj vandmærker til dokumentet, f.eks. Udkast, Konfidentielt, kopi etc .  
l udskriv på elektroniske brevhoveder og formularer.  
l ændre rækkefølgen på dokumenter inden PDF filen oprettes.   
l ændre marginer for at forstørre tekst.  
l oprette bogformat  
l oprette PDF filer med flere sider pr. papirside.  
l ...  

Vil du vide mere om FinePrint, bedes du besøge vores hjemmeside. 
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AutoGem - alternativ 

pdfFactory’s for indstillinger har mulighed for at styre hvordan dine PDF filer gemmes 
automatisk.  

pdfFactory gemmer dine PDF filer automatisk i biblioteket ”C:\Mine 
Dokument\pdfFactory\Autogem\”.  
Disse filer slettes efterhånden som du når det maksimale antal som er angivet under fanebladet 
indstillinger. 
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Indstillinger printere - pdfFactory   

Papisstørrelse, orientering og egenskaber for pdfFactory’s dialogvindue indstilles igennem 
printerens egenskaber. 

Tryk på Windows Start knap, vælg indstillinger, Printere og højreklik på ikonen for pdfFactory: 

l hvis du anvender Windows 9x/ME, vælg egenskaber  
l hvis du anvender Windows NT, vælg Dokument standardindtillinger  
l hvis du anvender Windows 2000/XP, vælg Printere alternativ  

Papirsstørrelse 
Her kan du vælge standardindstilling for papirstørrelse - pdfFactory understøtter et stort antal 
standardstørrelser samt egne papirstørrelser. Egne papirstørrelser kan oprettes via knappen 
”Egne”. 

Orientering 
Vælg enten liggende eller stående format. 
 
Vis dialogvinduet for pdfFactory 

l preview til – dette er standardindstillingen. Dialogvinduet for pdfFactory vises efter at 
applikationen er færdig med at sende jobbet til printeren. Der kan forekomme en 
forsinkelse imellem at applikationen er færdig med udskriftsjobbet og inden at 
pdfFactory’s dialogvindue vises. 

l preview fra – anvend denne indstilling hvis du har et stort udskriftsjob og ikke vil vente 
med indstillingerne til jobbet er afsluttet. Preview er ikke tilgængelig ved denne 
indstilling. 

l Slet ikke – Denne indstilling er anvendelig når du vil oprette en PDF fil uden at se 
dialogvinduet. pdfFactory’s dialogvindue vises ikke og PDF filen gemmes med 
standardnavnet i biblioteket for autogemte filer.   

Simuler printer – Denne indstilling sikrer at PDF filen har samma margener og 
sideombrydning som ved udskrift til den valgte printer. Denne indstilling anvender samme 
opløsning og margener som den valgte printer. Afmærk her hvis du vil indstille dine egne 
margener og opløsning.  

Komprimer billeder til 96 dpi – dette alternativ anvender en avanceret kompression af 
billeder, hvilket drastisk reducerer filstørrelsen på PDF dokumentet. Denne bør være valgt hvis 
ikke billederne i PDF filen er af dårlig kvalitet. 
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Teknisk support 

Du bedes læse på væres hjemmeside hvor du finder svar på de mest almindelige spørgsmål 
(FAQ’s) og anden supportinformation. 
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