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Windows 2000 / XP / Vista, Windows Server 2003 / 2003 R2, Windows NT 4.0 Klik op 'Afdrukken' in het menu 'Bestand' in de app. Er wordt een dialoogvenster Afdrukken weergegeven. Klik op het printerpictogram en klik vervolgens op de knop Afgedrukte voorkeuren in het opdrachtmenu. Als u Windows 2000 gebruikt, kiest u een printer
en volgt u deze stappen. Als u Windows XP of Windows Server 2003/2003 R2 gebruikt, kiest u een printer en klikt u op 'Voorkeuren'. Als uw vensters NT 4.0 zijn, selecteert u deze printer en klikt u op 'Eigenschappen....' Klik op het tabblad Taak/logboek. Klik in de lijst Taaktype op Verzegeling beveiligen. Voer in het vak 'Gebruikersnaam:'
de gebruikersnaam in op acht alfabetische tekens (a-z, A-I, 0-9) en voer vervolgens een wachtwoord in dat bestaat uit 4-8 cijfers in het veld Wachtwoord:veld. De gebruikersnaam geeft aan welke gebruiker tot een bepaalde taak behoort. Klik op 'Goed' om het dialoogvenster met de eigenschappen van de printer te sluiten. Als u Windows
2000 gebruikt, voert u deze stappen uit. Begin met typen in het dialoogvenster Afdrukken. Het bestand wordt opgeslagen in het apparaat. Hier volgen enkele stappen die u nemen om het document af te drukken: Als u het document wilt verwijderen, raadpleegt u het bedieningspaneel van het apparaat om op de toets Printer te drukken om
het printerscherm weer te geven. Druk op (afgedrukte taken). Er wordt een lijst weergegeven met afgedrukte bestanden die in het apparaat zijn opgeslagen. Klik op 'Bev To-Do List'. Afdrukken. U ziet een lijst met beveiligde afgedrukte bestanden die in uw apparaat zijn opgeslagen. Er is ook een gebruikersnaam, 'Datum/tijd' en
'bestandsnaam'. Kies het gewenste bestand door erop te klikken. Druk op (Afdrukken). Het wachtwoordscherm wordt weergegeven. Voer in het wachtwoordscherm het wachtwoord met digitale sleutels in en klik op 'OK'. Er verschijnt een bevestigingsscherm. Er verschijnt een bevestigingsscherm als het wachtwoord niet correct is
ingevoerd. Klik op 'OK' om het wachtwoord opnieuw in te voeren. Als u meerdere afgedrukte bestanden selecteert, worden alleen bestanden afgedrukt die overeenkomen met het opgegeven paar. Het aantal bestanden wordt weergegeven op het bevestigingsscherm. Druk op (ja). Het beveiligde bestand wordt afgedrukt. Welkom bij het
Dutch Computer Knowledge Network!   Computer Knowledge software is een draagbare documentindeling van de inhoud van Hoe veilige PDF-documenten af te drukken Een poging om een beveiligd PDF-document te bewerken of af te drukken zal resulteren in een foutmelding. Beveiligde PDF-bestanden kunnen alleen door een
document worden bekeken. De beveiligde PDF moet worden verwijderd voordat u aanvullende wijzigingen of afdrukken aanbrengen. Het proces van het ontgrendelen van de PDF is snel, en alleen Seconden. Zodra u het document hebt ontgrendeld, u het document bewerken, opslaan of afdrukken als u een ander document hebt.
Instructies Gratis Mijn PDF Bezoek freemypdf.com 1. (Zie Bronnen) Controleer de ontheffing en zorg ervoor dat u begrijpt dat de PDF-bestanden geschikt en legaal zijn om te ontgrendelen. Het pdf-bestand met een wachtwoord maakt geen gebruik van een acceptabel bestand met die service, omdat het mogelijk de wet zou kunnen
overtreden. Bekijk het midden van webpagina 2. In de gele balk ziet u de knop Archief selecteren. Klik op deze knop en zoek het PDF-bestand op uw computer. De maximale bestandsgrootte is 7MB. 3 Klik op Doe het en wacht. Er wordt een ontgrendeld PDF-bestand weergegeven. Sla het op uw computer op als een open versie. Nu u
het PDF-bestand afdrukken. PDF Unlock 4 Bezoek de PDFunlock.com website. (Zie Bronnen). Lees de procesinformatie en houd er rekening mee dat de maximale bestandsgrootte die u ontgrendelen 10 MB is. 5 Zoek de knop Bestand selecteren en klik erop. Zoek het PDF-bestand op uw computer en selecteer het. 6 Klik op
Ontgrendelen. Sta PDFunlock toe het bestand te verwerken. Het duurt slechts een paar minuten en het bestand verschijnt op het scherm. Sla het bestand op uw computer op. Afdrukken als een kopie. De computerkennis van de auteur © 07-10-2006, 13:39 Ik wil een PDF-document afdrukken dat veilig is, maar het werkt natuurlijk niet.
Hoe de beveiliging op te geven? Ik ben gek om te kijken naar het scherm al die tijd Inge poepte in een achtersteven zak met haar poepen 07-10-2006, 14:13 Ik heb zelf nog nooit een PDF die niet is afgedrukt. Dus mijn vraag is: Hoe open je deze PDF? Wordt de PDF geüpload naar uw internet explorer of wordt deze geopend in adobe?
Wanneer u deze opent voor een internetonderzoeker, moet u de PDF afzonderlijk downloaden en deze vanaf de plek op uw computer starten. Als u het in de woning opent, moet u het gewoon afdrukken uit het bestand van de afdruk. Wat u ook doen, is de tekst selecteren, invoegen in het document en het afdrukken van het daar. Ik weet
zeker dat er een knop voor dit ik weet, want ik kijk Werkt op Firefox, Chrome, Mac OS X, OpenSuse en Google. 07-10-2006, 14:39 Quote: freyk schreef op 07-10-2006 en 15:13 : Zelf heb ik nog nooit een PDF gezien die niet gedrukt is. Dus mijn vraag is: Hoe open je deze PDF? Wordt de PDF geüpload naar uw internet explorer of wordt
deze geopend in adobe? Wanneer u deze opent voor een internetonderzoeker, moet u de PDF afzonderlijk downloaden en deze vanaf de plek op uw computer starten. Als u het in de woning opent, moet u het gewoon afdrukken uit het bestand van de afdruk. Wat u ook doen, is de tekst selecteren, invoegen in het document en het
afdrukken van het daar. Het is en om het te openen heb je een wachtwoord nodig (ik heb). Dan kan ik een kopie op de harde schijf, klaar. Ik kan het niet afdrukken en ik kan de tekst niet kopiëren (vanwege de beveiliging). Inge poepte het voer in de poepzak met haar poepende poeper 07-10-2006, 15:10 Je ook werken met screenshots.
Open de PDF Klik op prnt scrn op het toetsenbord Openen Paint en klik vervolgens op bewerken - voeg de afbeelding in zodat u alleen de tekst zien. Print een afbeelding van z. Ik weet zeker dat er een knop voor dit ik weet, want ik ben op zoek draait op Firefox, Chrome, Mac OS X, OpenSuse en Google. 07-10-2006, 15:15 Smart Guy
Dit is een 50-pagina diktat, dus ik ben op zoek naar een meer fundamentele oplossing Is er een programma dat de beveiliging van een PDF-document kan ruïneren? Het is net als programma's die beveiliging cd's en dvd's te slopen. Ik krijg vierkante ogen - Inge poepte poep in een poepzak met haar poepende poeper 07-10-2006, 15:33
Quote: De mogelijkheid om een PDF te e-mailen heeft een interessante bijwerking. Op deze manier u soms beveiligde PDF-documenten opslaan via een omweg. Als u de huidige reader te zwaar vindt, u het programma versnellen door onnodige functies uit te schakelen met de onofficiële Reader Speed-Up. De bron en dit programma lijkt
te werken, ook. 07-10-2006, 16:23 Ik zou proberen met Foxit Reader (alternatieve PDF-lezer), en anders kun je altijd proberen te downloaden naar Adobe Acrobat als je hebt of weet iemand die het heeft, misschien kan worden geopend (met een wachtwoord toch). Wat zou een andere minder fundamentele oplossing, zoals Freyk beveelt,
is om te werken met screenshots, maar gebruik speciaal ontworpen software zoals SnagIt, die een geweldige foto van een screenshot kan maken door te scrollen of zelfs het bekijken van tekst op het scherm en het opslaan als een tekstbestand (of deze methode werkt met Adobe Reader, heb ik niet geprobeerd). Waknar Steden l'ngsamt
och jag yr full igen (Kent - Columbus) 07-10-2006, 16:39 Dit afzuigprogramma werkt niet omdat ik dan een ander wachtwoord nodig heb dan het te openen. Snikken - Inge poepte poep in een achterstevenzak met haar poepende poeper 07-10-2006, 17.00 uur vond ik het Elcom Soft-programma, APDFPR dat de veiligheid dwarsboomt.
Helaas, de proef doet dit alleen voor de eerste 5 pagina's. Inge poepte de poep in de poepzak met haar poepende poeper 08-10-2006, 14:36 Ik zal morgen zien of ik toevallig dit programma heb. - Huil Havok en laat de honden de oorlog uitglijden. 'Vorig thema' Volgende thema' Regels voor berichten die u niet starten, u niet beantwoorden
U geen bijlagen verzenden U uw HTML-codeberichten niet bewerken vanaf alle tijden GMT No.1. Het is 15.03 uur. Als u een PDF hebt en u het wachtwoord niet meer weet om de PDF te openen, moet u de PDF opnieuw maken. Acrobat DC biedt geen manier om uw wachtwoord te herstellen. Als u een PDF hebt en de
wachtwoordmachtigingen bent vergeten die zijn gebruikt om bepaalde functies in de PDF te beperken, volgt u de tussentijdse oplossing hieronder om ervoor te zorgen dat u de PDF bewerken door een kopie af te drukken. Opmerking: Wanneer u een bestand afdrukt op een PDF met de Adobe PDF-printer, worden interactieve elementen
zoals bladwijzers, hyperlinks en knoppen uit het afgedrukte bestand verwijderd. Open het PDF-bestand in Acrobat DC. Ga naar het afdrukbestand of tik op het printerpictogram op de werkbalk. Selecteer Adobe PDF in het dialoogvenster Afdrukken als printer en tik op Afdrukken. Breng de naam naar het bestand en klik op Opslaan. Het
PDF-bestand wordt gemaakt en geopend in Acrobat. U de PDF nu bewerken. Bewerken. beveiligde pdf toch afdrukken
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