Consells
bàsics de
Programes
recomanats

En els nostres ordinadors mai hi falten:

Us recomanem que ens porteu les
coses a imprimir en format PDF.
Així evitareu els incòmodes salts de
pàgina inesperats, i els tipus de lletra
o imatges que desapareixen però que
vèieu mentre creàveu el document.
Per generar una versió en PDF a partir
del vostre document original el més
típic és fer-ho a través d'una
impressió virtual ja sigui perquè teniu
el programa Adobe Acrobat o bé
algun programa com PDF Redirect.
Podeu descarregar PDF Redirect en
versió gratuita o de pagament de la
seva web www.exp-systems.com.

Com generar un PDF amb PDF Redirect ?
A casa vostra, un cop validat que tot està correcte,
i des de la vostra aplicació (Word, Powerpoint,
Excel, o el que sigui) haureu de fer l'acció d'imprimir
el document, però enlloc d'escollir una impressora
real, si en teniu, heu de triar “PDF reDirect v2”.

Si cliqueu a les opcions d'impressió podreu indicar la
mida d'impressió i la resolució (recomanem 300ppi),
així com si ha de ser generat en color o blanc i negre.

Les opcions a la finestra de PDF Redirect
Una vegada confirmeu la impressió “virtual” del
vostre document, apareix la pantalla del programa,
que indica diverses coses: us n'indiquem les més
importants amb fletxes.

Fletxa vermella: Indica la QUALITAT del document;
a més gran qualitat, més gran serà el PDF resultant.
Fletxa blava: Podeu triar el LLOC on es gravarà el
document PDF (per exemple l'escriptori de windows).
Fletxa verda: Indiqueu-hi el NOM del document PDF.
Fletxa marró: Aquí veureu si PDF Redirect ja ha
processat tot el document a imprimir (si indica la
mida). En aquest espai fins i tot hi podeu fusionar
impressions provinents de diferents documents
originals, o PDF's sencers arrossegant-los-hi.
També podeu fer clic sobre la versió en miniatura del
document (a baix a la dreta) per fer-ne una visió
preliminar. Però recordeu: el document definitiu es
genera només quan feu clic al botó “Guardar”.

Esperem que us aprofiti la informació !!
COPISTERIA QUINTIGRAFIC – www.quintigrafic.com

