PDF aanmaken met Acrobat Professional
Stap 1: benodigheden downloaden van onze ftp-server
• Open je webbrowser (internet explorer, firefox, google chrome, safari, camino,...)
• In de adresbalk typ je: ftp://www.provo.be

• Je wordt nu gevraagd om een gebruikersnaam en een wachtwoord te geven (het invulvak kan er
anders uit zien naargelang welke webbrowser en welk besturingssysteem je gebruikt)

- Bij gebruikersnaam (username) typ je: Download (met hoofdletter D)
- Bij wachtwoord (password) typ je: verw8en
• Als alles goed gaat krijge je onderstaand of een gelijkaardig venster. Het zou ook kunnen dat je in
de ftp-hoofdmap terrechtkomt, dan klik je met je muis op de link ‘Download’.

• Klik met je muis op het bestandje ‘Benodigheden_distiller.zip’ en kies voor bestand opslaan, plaats
het bestandje op je bureablad of een plek waar je het makkelijk kan terugvinden.
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Stap 2: Installeren van Adobe distiller PPD en PostScript-printer
• Open het zip-bestandje, hierin zitten 4 bestanden, nl.:
• Acrobat_Distiller 7-9_SheetCmyk_1v3.zip
• Acrobat_Distiller_6_SheetCmyk_1v3.zip
• adobe.zip
• winstdut.exe

• Je opent als eerste het adobe.zip- bestand en plaatst de map los op je bureaublad. Hier hoef je
voor de moment verder niets mee te doen.
• Als tweede dubbelklik je met je muis op het bestandje ‘winstdut.exe’, dit is de installer voor de
PostScriptPrinter. Je krijgt onderstaand venster:

• Je klikt op Volgende,
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• Kijk goed of alle ander programma’s zijn afgesloten, is dit niet het geval krijg je onderstaand
venster en klik je op ‘Volgende’,

• Bij het volgende venster klik je op ‘Aanvaarden’,
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• Bij het venster ‘Printerverbindingstype’ kies je voor ‘Rechtstreeks verbonden met uw computer
(Lokale printer), je klikt op ‘Volgende’,

• Bij het venster ‘Lokale poort’ kies je ‘FILE: Local Port’ of ‘FILE Lokale poort’ en druk je op
‘Volgende’,
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• Bij het venster ‘Printermodel’ klik je op bladeren en je navigeert naar het mapje op je bureaublad
dat je in het begin hebt uitgepakt (C:/ ➜ Documents and Settings ➜ Uw naam ➜ Bureaublad (of
Desktop) ➜ Adobe) daar kies je Acrobat Distiller en klik je op ‘OK’, daarna op ‘Volgende’,

• Bij het onderstaande venster ‘Delen’ kies je ‘Niet gedeeld’ en je klikt op ‘Volgende’,
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• Bij ‘Printerinformatie geef je de naam Adobe Postscript Printer in, je vinkt 2 keer ‘Nee’ aan en
drukt vervolgens op ‘Volgende’,

• Bij het volgende venster kies je ‘Installeren’,
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• Selecteer ‘Nee’ in het Printerconfiguratie venster, je klikt op ‘Volgende’,

• In onderstaand venster kies je ‘Voltooien’,
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• Als je onderstaand venster krijgt kies je ‘Ja, ik wil mijn computer opnieuw opstarten’ en klik je
vervolgens op ‘Voltooien’. Krijg je dit venster niet, dan start je de computer handmatig opnieuw
op. Wanneer de computer opnieuw is opgestart gaat de printer ‘Adobe Postscript Printer’ in de
printerlijst aanwezig zijn. Dit is de printer waarmee je op een correcte manier Postscriptbestanden
kan aanmaken die je in een volgende stap gaat omzetten naar een correct Adobe PDF-bestand.

Stap 3: Configureren van Acobat Distiller
• Voor we vanuit word beginnen werken gaan we eerst het programma Acrobat Distiller juist
configureren om van een PostSciptbestand een correct pdf-bestand te maken. Daarvoor gaan we
uit de map die we in stap 1 gedownload hebben de presets inladen in Acrobat Distiller.
• Voor mensen die werken met versie 6 van Acrobat Distiller ga je het bestandje
‘Acrobat_Distiller_6_SheetCmyk_1v3.zip’ moeten uitpakken, voor mensen die werken met
Acrobat Distiller 7 of hoger ga je het bestandje ‘Acrobat_Distiller 7-9_SheetCmyk_1v3.zip’ moeten
uitpakken.
• Vervolgens open je het programma Acrobat Distiller en kies je bij de Settings (Instellingen) voor
Add Adobe PDF Setttings (Adobe PDF instellingen toevoegen) en navigeer je naar het bestand dat
je net hebt uitgepakt nl. ‘SheetCmyk_1v3.joboptions’.
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• Vervolgens komen de instellingen bij in de lijst te staan bij de Default Settings, ze noemen
‘SheetCmyk_1v3’. Kies steeds deze instellingen om een Postscriptbestand om te zetten naar een
pdf-bestand.

Stap 3: een pdf aanmaken vanuit Word, Excel,...
• Wanneer je document in orde is druk je op File ➜ Print
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• In de printerlijst ga je nu Adobe Postscritp Printer terugvinden, je selecteert deze,

• Bij Page range kan je de bladzijden ingeven die je wil omzetten naar pdf, wil je alles omzetten
naar pdf dan kies je All,
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• Bij Properties kan je bij Paper/Quality kiezen voor kleur of zwart/wit, kies en druk OK

• Druk nogmaals OK
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• Hieronder ga je de naam van het bestand moeten geven, let erop dat er bij ‘Save as type’ ‘All Files’
staat, geef een naam en typ erachter .ps (de extentie voor PostScript-files)

Stap 4: een pdf maken van de PostScript-file met Acrobat Distiller
• Open het programma Acrobat Distiller
• Let erop dat de juiste instellingen zijn gekozen nl. ‘SheetCmyk_1v3’.
• Kies in het menu File ➜ Open
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• Navigeer naar de PostScript-file die je in de vorige stap hebt aangemaakt en kies ‘Open’, er zal
een pdf-file aangemaakt worden op dezelfde plaats als waar de PostScript-file stond.

• Je kan ook gewoon de Postscript-file op Acrobat Distiller slepen, dan komt er ook een pdf-bestand
op dezelfde plaats te staan.
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