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Format dokumen portabel, atau biasa dikenal sebagai PDF, adalah file dalam format yang dikembangkan oleh Adobe Systems untuk mengirim dokumen secara digital. Format PDF akan menampilkan file 2D yang sudah menyertakan teks, gambar, atau grafik vektor 2D. Saat ini, PDF adalah format file yang sangat umum digunakan. Berbagai e-book dan
dokumen digital sudah menggunakan format ini. Bahkan dokumen resmi sekarang mulai berpindah dari format kata ke format PDF. Sayangnya, tidak seperti dokumen kata yang dapat dengan mudah kita ubah, dokumen PDF hanya dapat diedit menggunakan perangkat lunak khusus, termasuk untuk menskalakan dan menggabungkannya menjadi satu. Jadi
kali ini Carisinyal akan mempertimbangkan beberapa cara untuk menggabungkan file PDF. Bagaimana cara menggunakan metode? Dapatkah saya menggabungkan PDF tanpa perangkat lunak? Semua jawaban dalam ulasan berikutnya, ya! 1. Adobe Acrobat berbeda dari Adobe Reader, Adobe Acrobat adalah sistem perangkat lunak adobe yang
digunakan untuk membuat dan mengedit file PDF. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan dengan program ini adalah menggabungkan beberapa berkas sekaligus. Berikut cara menggabungkan file dengan Adobe Acrobat: Instal Adobe Acrobat di komputer Anda. Pilih versi standar atau pro, bukan uji coba. Beberapa komputer biasanya sudah hadir dengan
Adobe Acrobat. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menginstal versi terbaru. Buka perangkat lunak Adobe Acrobat, klik Buat pada toolbar utama. Jika Anda belum menemukan tombol Buat PDF, buka tampilan pada toolbar, lalu pilih tombol tugas dan mulai pilih semua tombol tugas. Pilih Gabungkan file dalam satu menu PDF di dalam Buat. Menu ini
berfungsi untuk menggabungkan beberapa dokumen di komputer Anda ke dalam satu file PDF. Klik Tampilan di jendela yang muncul di layar komputer. Kemudian cari dokumen untuk digabungkan ke dalam satu file PDF. Klik OK, dan dokumen yang dipilih akan disalin ke dalam kotak putih di sebelah kanan. Mengurutkan dokumen yang dipilih secara
berurutkan. Di sini Anda dapat menggunakan tombol hapus, pindah ke atas, dan pindah ke bawah untuk menghias data Anda. Selain itu, mudah untuk mengaktifkan semua file PDF yang terbuka, jika Anda tidak ingin menggunakan file PDF yang Anda buka sebelum dokumen diurutkan, klik Gabungkan File dan klik OK. Proses penggabungan dokumen
menjadi satu file PDF selesai, sekarang saatnya untuk menyimpan file PDF di Simpan sebagai. dengan nama yang Anda inginkan. Sebagai? Apakah mudah, benar, untuk menggunakan akrobat Adobe ini? Nah, biasanya perangkat lunak ini lebih mudah diintegrasikan dengan sistem Adobe lainnya seperti Adobe Photoshop, Adobe Reader, atau program
Adobe lainnya. 2. Icecream PDF Split and Merger Adalah aplikasi yang tidak dikembangkan oleh Adobe Systems. Namun cukup efektif untuk menggabungkan dokumen untuk membentuk satu file PDF. Ini adalah langkah-langkah untuk menggabungkan PDF dengan aplikasi Icecream PDF Split and Merger: Pertama-tama unduh Icecream PDF Split dan
gabungkan aplikasi dan instal di komputer Anda. Saat menginstal aplikasi ini, pastikan untuk membatalkan pengaturan instalasi perangkat lunak yang Anda inginkan. Buka aplikasi, lalu klik Tambahkan File dan pilih dokumen yang ingin Anda gabungkan. Dengan menelan dokumen yang dipilih sesuai urutan yang Anda inginkan, menggunakan tombol 'Atas'
atau 'Bawah' di sebelah kanan. Anda juga dapat menambahkan toote kata sandi file gabungan ini. Saat Anda merasa sudah selesai membersihkan dokumen, klik tombol Gabungkan untuk menggabungkan semua dokumen ke dalam satu file PDF. 3. Smallpdf.com Cara menggabungkan file PDF dapat dilakukan secara online. Karena Anda membuat file
PDF melalui situs yang disebut smallpdf.com. Berikut cara membuat PDF melalui situs ini: Buka browser tempat Anda berada di komputer Anda lalu kunjungi tautan smallpdf.com Pilih dokumen yang ingin Anda gabungkan, klik dan tahan pada dokumen, lalu seret file ke dalam kotak abu-abu yang mengatakan: Jatuhkan PDF Di sini di situs mengedit file
dalam urutan yang Anda inginkan Ketika Anda selesai membersihkan dokumen secara beres Klik Penggabungan PDF! Berikut. Jika Anda ingin menyimpan file di komputer Anda, unduh file yang Anda buat 4. Nitro PDF Nitro PDF adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat dan mengedit file PDF. Sayangnya, aplikasi ini dibayar. Namun, Anda
dapat menggunakan uji coba NITRO PDF untuk mencoba aplikasi. Berikut cara menggunakan Nitro PDF: Unduh Nitro PDF terlebih dahulu. Di sini Anda mendapatkan versi uji coba yang dapat Anda gunakan dalam 14 hari. Ketika masa uji coba ini telah mengering, Anda harus membeli aplikasi jika Anda masih ingin menggunakannya. Buka aplikasi Nitro
PDF di komputer Anda. Pilih dokumen yang ingin Anda gabungkan ke dalam file PDF. Klik kiri adalah teka-teki pergeseran pada semua dokumen yang Anda pilih. Pindahkan file ke folder untuk memudahkan menemukan. Masukkan kembali aplikasi Nitro PDF dan buka folder yang berisi dokumen yang ingin Anda gabungkan melalui aplikasi dengan memilih
menu 'Gabungkan File di NitroPDF' Rapi pada dokumen yang Anda pilih dengan merobeknya bersama-sama secara berdasarkan urutan. Gunakan tombol Pindah ke Atas dan Pindah ke Bawah untuk menambah atau mengurangi urutan dokumen. Pilih kualitas terbaik untuk dokumen Anda dalam membuat file PDF. Sebaiknya pilih Cetak Siap. Simpan
dokumen dalam kotak Simpan PDF. Lanjutkan dengan memilih 'Buat', File PDF Anda sudah selesai. 5. WPS Office Mungkin Anda tahu WPS Office hanya sebagai aplikasi pembaca PDF, Word, dan Excel. Namun faktanya, WPS Office tidak hanya bisa membaca, tetapi juga mengedit file dalam bentuk Word, Excel dan PDF. Nah, untuk PDF itu sendiri, Anda
dapat menggabungkan dua atau lebih file PDF menjadi satu PDF saja. Anda juga bisa membuat tanda tangan langsung di layar ponsel Anda berdasarkan aplikasi WPS Office. Tertarik untuk menggunakannya? Klik di sini untuk mengunduh WPS Office. Nah, bukankah sulit untuk menggabungkan file PDF di atas? Anda tidak perlu pergi ke kafe internet untuk
melakukan hal ini. Karena, Anda dapat dengan mudah menggabungkan file PDF Anda sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. 6. Xodo PDF Reader dan Editor Cara menggabungkan file PDF di HP Android dapat dilakukan dengan mudah. Yang harus Anda lakukan adalah menginstal dan mengunduh Xodo PDF Reader dan editor aplikasi. Aplikasi
ini untuk membaca serta mengedit PDF dengan mudah dan cepat. Yang harus Anda lakukan adalah menyisipkan file PDF yang ingin Anda gabungkan dan kemudian Anda langsung menggabungkan file PDF. Ini mudah dan praktis, bukan? Selain itu, Xodo PDF Reader and Editor memiliki beberapa fungsi untuk mengedit file PDF. Anda dapat menggunakan
alat di bagian atas. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi ini, maka klik langsung pada tautan ini untuk mengunduh aplikasi. 7. Utilitas PDF - Lite Well, jika Anda ingin menggunakan aplikasi khusus untuk cara menggabungkan file PDF, maka Anda dapat memanfaatkan PDF Utility - Lite. Ini adalah aplikasi yang dapat menggabungkan dua atau lebih file PDF.
Seperti, pertama-tama Anda dapat mengunduh aplikasi dengan mengklik di sini. Anda kemudian dapat memilih fungsi penggabungan. Nah, setelah itu Anda akan diminta untuk memilih file PDF yang ingin Anda gabungkan, klik pilih file. Selanjutnya, Anda dapat mengklik daftar periksa di sudut kiri bawah. Tenang, bukan?  8. Tool Pdf Meskipun ini adalah
aplikasi berbayar, tetapi Anda harus mencobanya. Dan, harga untuk aplikasi ini juga tidak mahal, tetapi Rp6000 saja. Dengan aplikasi alat pdf, pengguna melakukan banyak hal, salah satunya adalah menggabungkan beberapa file PDF. Nah, cara digunakannya juga mudah. Pertama, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi di sini. Kemudian pilih merger. 
Kemudian pilih beberapa file yang ingin Anda gabungkan. Terakhir, klik tombol merger di bagian bawah. Tunggu beberapa saat hingga Pdf Tool selesai menggabungkan file PDF. Sangat sederhana, bukan? 9. PDF Utils PDF Utils adalah aplikasi yang juga dapat memudahkan Anda yang ingin menggabungkan file ATAU gambar PDF ke dalam file pdf. Fitur
lain yang ditawarkan oleh aplikasi ini adalah bebas iklan dan gratis untuk digunakan. Nah, untuk menggabungkan file PDF, Anda bisa langsung memilih alat merger. Anda kemudian dapat langsung menyisipkan file PDF yang Anda inginkan dan menggabungkan file secara langsung. Tertarik untuk menggunakan aplikasi ini? Mari kita mengambil aplikasi di
sini. 10. PDFelement 6 Tidak perlu mencari perangkat lunak untuk menggabungkan file PDD, karena Anda juga dapat menggunakan PDFelement 6. Ini adalah aplikasi pengeditan PDF yang bagus dan praktis dan bahkan penggabungan PDF. Ingin tahu cara menggunakannya? Anda dapat mengikuti langkah-langkah ini: masuk ke aplikasi dan langsung pilih
Gabungkan PDF. Pilih file PDF yang ingin Anda gabungkan. Anda dapat langsung mengklik untuk melihat dan mencari file. Selain itu, Anda juga dapat menyeret dan meletakkan file PDF segera. Setelah selesai, cukup klik berikutnya. Kemudian tunggu beberapa detik sampai PDFelement 6 menggabungkan dua Berkas PDD. Dibuat, sekarang kedua file
PDF telah digabungkan dengan cepat dan sangat mudah. Bahkan, pdfelement 6 hanya membutuhkan 3 tahap. Jadi, mengapa bingung dan kesulitan menggabungkan file PDF? Cukup gunakan PDFelement 6 dan unduh aplikasi dengan mengklik tautan ini. Anda juga dapat melihat ulasan lengkap PDFelement 6 kami di artikel ini. 11. PDF Doctor Premium
Aplikasi lain untuk menggabungkan file PDF di Android. Apakah PDF Doctor Premium, ya aplikasi ini bukan aplikasi gratis. Namun, Anda dijamin tidak akan kecewa dengan kenyang fungsi dalam Doctor Premium PDF. Salah satu hal yang dapat Anda manfaatkan adalah penggabungan file PDF. Di sini Anda hanya perlu memilih alat fusi. Anda kemudian
dapat langsung memilih file pdf yang ingin Anda gabungkan. Anda kemudian dapat langsung mengklik Penggabungan PDF. Sudah selesai, sekarang file PDF Anda berhasil digabungkan dengan satu. 12. Alat PDF Adalah aplikasi lain yang dapat menggabungkan PDF, yaitu PDF Tools. Padahal aplikasi ini memiliki cara kerja yang mirip dengan aplikasi lain.
Untuk menggabungkan PDF, Anda hanya perlu mengklik bagian penggabungan terlebih dahulu. Kemudian pilih file pdf yang ingin Anda gabungkan. Terakhir, cukup klik tanda centang di bagian bawah dan tunggu beberapa saat agar semua file PDF Anda berhasil digabungkan. Apakah Anda ingin mencobanya? Anda dapat mengunduh aplikasi secara gratis
di sini. 13. Foxit Foxit, salah satu program yang dapat Anda andalkan untuk menggabungkan semua file PDF ke dalam satu file. Aplikasi ini mengklaim bahwa mereka dapat menggabungkan file PDF dengan mudah dan cepat, terlepas dari file. Selain kemampuan untuk menggabungkan file PDF, Foxit juga bertindak sebagai editor perangkat lunak PDF di
mana pengguna dapat menambahkan cap air, halaman, headliner / footer, ke file PDF mereka. Tidak perlu khawatir file Anda bocor karena Foxit memastikan bahwa file Anda aman. Jadi, tunggu, apa lagi? Anda dapat langsung berlangganan Foxit di tautan ini. Dalam langganan ini, perangkat lunak dapat digunakan secara offline! Beberapa file PDF sangat
berguna hiasi file kotor di hard drive, bahkan jika mereka menjadi lebih besar. Nah, untuk menghemat lebih banyak ruang penyimpanan, Anda juga dapat mengurangi ukuran file PDF gabungan dengan mengikuti tutorial ini. Selamat tinggal! Mencoba! cara menggabungkan 2 halaman pdf menjadi 1 halaman offline
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