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Algemeen
Acrobat Reader is een viewprogramma waarmee men xxxx.pdf-bestanden kan lezen.
Het voordeel is dat men een document dat in pdf-formaat wordt aangeboden
weliswaar niet kan wijzigen maar wel afdrukken, opslaan en evt. geheel of
gedeeltelijk kopiëren.
Het is nagenoeg op elke computer aanwezig, zoniet dan kan men het gratis
downloaden bij Adobe op de volgende site :
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html
Hier kan men de gewenste versie downloaden m.b.v. de Adobe Download
Manager door op de DOWNLOAD-button te klikken.
De laatste versies zijn Acrobat Reader 9 en Acrobat Reader X 10.
Het eenvoudigst te installeren is versie 9.
Versie X 10 is zeer uitgebreid en voorzien van de nieuwste sandboxbeveiligingstechniek. Deze installatie vraagt daarom nogal wat tijd.
Als het installeren m.b.v. de Adobe Download Manager niet lukt, klik dan op de
blauwe regel 'Klikt U hier....".
Het programma zal dan via de Windows-installer worden geïnstalleerd.
Normaal gesproken mag dat dan geen problemen geven.

Handleidingen van apparatuur worden dikwijls als pdf-bestand aangeleverd.
Pdf-bestanden worden gemaakt door het document eerst in een toepasselijk
programma (b.v. Word, Excel, Photoshop) aan te maken en daarna te converteren
naar een xxxx.pdf bestand.
De twee belangrijkste situaties waarbij het zinvol is om gebruik te maken van
xxxx.pdf-bestanden zijn:
1
Heeft men documenten die men aan derde wil doorgeven dan is het
mogelijk dat zij het originele document niet of in een verminkte vorm
kunnen openen, omdat je b.v. een documenttype, een opmaak of een
lettertype hebt gebruikt dat derden niet op hun computer niet kunnen
bekijken.
2
Als men een document aan derden doorgeeft, wil je soms niet dat de
ontvanger iets in dat document kan veranderen.
Als men het originele document omzet naar een .pdf-document dan zal het pdfdocument bij derden altijd onveranderd en niet wijzigbaar vertoond kunnen worden.
Voor het omzetten is het simpele, gratis programma PrimoPDF aan te bevelen.
Evt. aanwezige bookmarks t.b.v. een inhoudsopgave worden echter niet
meegenomen.

Hoe naar een xxxx.pdf-bestand omzetten.
Hiervoor zijn twee manieren:
1
Gebruik maken van het echte Adobe Acrobat-programma. Hiermede kan men
alle documenten omzetten naar een .pdf-bestand.
Voordeel is dat men daarin ook nog wijzigingen zoals b.v. het maken van
koppelingen e.d. kan aanbrengen.
Nadeel is dat het een paar honderd euro kost.
2
Er zijn ook heel bruikbare gratis .pdf-omzetters te downloaden.
Met deze converters kan men heel eenvoudig een document omzetten in een
.pdf-formaat, maar verder zijn er geen extra mogelijkheden zoals in Adobe
Acrobat.
Een heel goed werkende gratis converter is Primo, te downloaden via:
http://www.primopdf.com/ .
Een beperking is dat koppelingen zoals indexen en inhoudsopgaven niet mee
worden overgenomen naar het .pdf-bestand.
Als men deze installeert, dan wordt er een soort printerdriver geïnstalleerd.
Is Primo geïnstalleerd dan maakt men als volgt een .pdf-bestand;
1 Heeft men een document gemaakt klik dan op BESTAND / AFDRUKKEN
2 In het scherm dat dan verschijnt moet men achter de naam van de printer
op het v-knopje klikken en de Primo-printer selecteren.
3 Klik op OK
4 Na even wachten verschijnt het Primo-scherm. Daar moet men eerst op de
knop PDF maken klikken en daarna in het volgende scherm naar de
directory, waar het .pdf-bestand moet komen, bladeren en dan op OK
klikken.
Dat is alles !

Opmerking:
Het kan voorkomen dat een .PDF-bestand dat men vanaf een internetsite wil
openen, niet geopend kan worden.
De meest waarschijnlijke oorzaak is dat er dan een conflict is tussen je Acrobat
Reader en je Internet Explorer.
Soms kan dat worden opgelost door de laatste versie van Acrobat Reader te
installeren.
Als je dat doet, uninstal dan eerst de oude versie, anders kunnen er weer
installatieconflicten ontstaan.
Helpt dat ook niet dan kan men, door een instelling in Acrobat Reader te veranderen,
het webbestand rechtstreeks openen in Acrobat Reader i.p.v. via Explorer.
Dat aanpassen gaat als volgt:
1
Open je Acrobat Reader
2
Klik in de menubalk op BEWERKEN
3
Klik op VOORKEUREN
4
Klik op OPTIES of INTERNET (afhankelijk van versie)
5
Haal het vinkje weg bij PDF IN BROWSER WEERGEVEN
6
Klik op OK
Als je nu de bewuste internetsite opent en op het pdf-bestand klikt zal het
rechtstreeks in Acrobat Reader te lezen zijn.

