Word dokumentumok PDF fájlra átalakítása

A Moodle rendszerbe lehetőség van PDF fájlként feltölteni dokumentumokat (pl. Hospitálási naplót),
ami lényegesen kevesebb helyet foglal, miközben megőrzi a dokumentum eredeti kinézetét.
Fontos tudni, hogy amit PDF-re átalakítottunk azon módosítani nem lehetséges, a Word fájlt kell
átírni, majd újra átalakítani!
LÉPÉSEK:
1. Szükségünk lesz egy ingyenes programra, aminek a neve PDFCreator (letöltési link itt, vagy az
oldal alján lábjegyzetben). A program automatikusan letöltődik a linkről, ami után fel kell
telepítenünk azt a számítógépünkre.
2. A telepítésnél kiválaszthatjuk a Haladó beállításokat, elfogadjuk a szerződést, kiválasztjuk a
normál telepítést, majd tovább haladva a teljes telepítést választjuk ki a lenyíló menüben. A
többi beállítás maradhat az, amit a program alapból felkínál. Csak tovább kell mennie a
telepítésnek és meg kell várnunk míg végez. A telepítés után lehet, hogy újra kell indítanunk
a számítógépet.
3. Hogyha feltelepült a program akkor kapunk egy virtuális nyomtatót a számítógépünkre, ami
nem papírra, hanem egy általunk megadott PDF fájlba nyomtatja ki a dokumentumainkat.
Ehhez nyissuk meg azt a Word (vagy egyéb) fájlt, amit PDF-fé akarunk átalakítani. A Fájl ->
Nyomtatás menüben válasszuk ki a PDFCreator-t mint nyomtatót/eszközt, és nézzük meg a
nyomtatási előképet, hogy biztosan úgy néz ki ahogy mi szeretnénk.
4. A Nyomtatás gombra rányomva beugrik a PDFCreator ablaka, ahol felül beírhatjuk a
dokumentum címét, és középtájt a szerző nevét is (amennyiben szükséges). Ha mindent
rendben találtunk akkor a jobb alsó Mentés gombra rányomva már csak a fájl nevét kell
beírnunk (ez lehet a dokumentum címe is), valamint azt, hogy hová szeretnénk lementeni, és
ha ez megtörtént automatikusan megnyílik az Adobe Acrobat Reader PDF olvasó, és
megmutatja hogyan is néz ki a kész PDF fájl.

Érdemes ilyen módon lementeni a dokumentumainkat és így feltölteni, mivel előfordulhat, hogy
egy 32 megabájtos fájlt ugyanilyen formában 1 megabájtosként tudunk lementeni.

PDFCreator letöltési linkje: http://download.pdfforge.org/download/pdfcreator/PDFCreator-stable

