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Bem-vindo ao PDF Studio2021

PDF Studio - Software PDF acessível e poderoso para Windows, Mac e 
Linux.

O PDF Studio™ é um editor de PDF completo e fácil de usar que fornece todos os 
recursos de PDF necessários por uma fração do custo do Adobe® Acrobat® e outros 
editores de PDF. O PDF Studio mantém total compatibilidade com o PDF Standard.

 

O PDF Studio permite:

Criar PDFs do princípio,Documentos escaneados, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, 
arquivos de texto e imagem
Mesclar, Dividir e Montar Documentos
Anote PDFs comComentários e marcações de texto
Preencha e salveFormulários PDF
Documentos seguros comSenhas e permissões
AdicionarFavoritos,Marcas d'água,Cabeçalhos e Rodapés
Criar e editarCampos de formulário 
Adicione texto a um documento usandoOCR (Reconhecimento de Texto)
Editar conteúdo PDF diretamente (Texto, Imagens, Formas)
DigitalmenteAssinar PDFs 
Redigir conteúdo de qualquer documento, incluindo imagens
Processo descontínuo Vários PDFs de uma só vez
PrecisãoFerramentas de medição incluindo Distância, Perímetro e Área
Valide e converta documentos PDF para atenderPadrões ISO PDF/A 
e muito mais!

O PDF Studio usa a tecnologia proprietária da Qoppa Software para visualizar e 
modificar arquivos PDF. É independente de plataforma e pode ser executado em 
Windows, Mac OS X e Linux. Simplesmentedownload, instale e comece a trabalhar com 
arquivos PDF imediatamente.

Suporte ao cliente

Os usuários que adquiriram o PDF Studio recebem suporte técnico online gratuito e 
somente por e-mail.

Conectados

Base de conhecimento on-line do PDF Studio ouGuia Ajuda > Base de 
Conhecimento

Contém tutoriais passo a passo, bem como respostas para as perguntas mais 
comuns sobre praticamente tudo que você precisa para o PDF Studio.

https://www.qoppa.com/pdfstudio/download/
http://kbpdfstudio.qoppa.com/
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Dentro do PDF Studio

Entre em contato conosco de dentro do PDF Studio acessandoGuia Ajuda > Suporte 
por e-mail e nos enviando um e-mail ou pergunta. Esta é a maneira mais eficaz de 
ajudá-lo, pois nos fornecerá uma cópia dos logs de erros do PDF Studio que nos 
ajudarão a resolver quaisquer problemas que você possa ter.

E-mail

studiosupport@qoppa.com

Somente envie um e-mail diretamente para o Suporte Técnico se você encontrar 
problemas ao usar o PDF Studio e não conseguir nos enviar um e-mail de dentro do 
PDF Studio conforme listado acima. Ao entrar em contato conosco, tenha uma 
descrição clara do problema, versão do PDF Studio, nome e versão do seu sistema 
operacional, bem como inclua quaisquer documentos ou capturas de tela que 
mostrem o problema. Para encontrar a versão e o número de série do PDF Studio, 
inicie o PDF Studio e selecione Sobre o PDF Studio na guia Ajuda.

Notas de lançamento

Para atualizações de documentação e notas de lançamento, consulte nossa base de 
conhecimento aqui (Registro de alterações do PDF Studio 2022)

 

 

 

mailto:studiosupport@qoppa.com
https://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=11845


-3-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

•

•
•

Requisitos de sistema

Requerimentos de instalação

400 MB de espaço livre no disco rígido (os pacotes de idioma OCR exigirão espaço 
adicional)
Conexão com a Internet para ativação de produtos, serviços de Internet (por 
exemplo, Google Drive, DocuSign etc.), idiomas OCR e atualizações de produtos
Dispositivo apontador e teclado

Requisitos mínimos de hardware

1024 MB de RAM livre (memória do sistema)
Resolução de tela mínima de 1024 х 768 (superior é altamente recomendado)

Sistemas operacionais

  Plataforma Download Instruções

Windows 11, Windows 10, Windows 8 e 
8.1, Windows 7

Windows 64 
bits

Instruções 
do 

Windows

11 (Big Sur), macOS X: 10.15 (Catalina) 
10.14, 10.13

Download do 
MacOS

Instruções 
para Mac 

OS X

Mint, Ubuntu, Elementary OS, Fedora, 
Arch Linux, Debian, OpenSuse, CentOS, 
etc…

Não tem certeza de qual Linux?

Baixar Linux 
64 bits

Instruções 
do Linux

Linux de 32 bits e outros Unix* – 
Raspbian (Raspberry Pi), AIX, Solaris 
Intel, Solaris Sparc, HP-UX* Recursos 
nativos (OCR, digitalização) não 
disponíveis no Unix.

Download do 
Unix

Instruções 
do Unix

 

https://www.qoppa.com/pdfstudio/demo/download/
https://www.qoppa.com/pdfstudio/demo/download/
https://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=282
https://www.qoppa.com/pdfstudio/demo/download/
https://www.qoppa.com/pdfstudio/demo/download/


-4-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

 



-5-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

•

•

Instruções de instalação do PDF Studio
Siga as instruções abaixo para instalar o PDF Studio com base em seu sistema 
operacional específico.

NOTA:Recomenda-se que o instalador esteja localizado na máquina real em vez de uma 
unidade mapeada/compartilhada.

Instruções do Windows:

Instruções
Após o download, clique duas vezes em PDFStudio_win64.exe.

 

Instruções para Mac OS X:

Instruções
Clique duas vezes no arquivo de instalação PDFStudio_mac64.dmg para montar 
a imagem do disco, depois clique duas vezes na imagem montada
Por fim, clique duas vezes no instalador PDF Studio Installer.

 

Instruções Linux:

Instruções  
Depois de baixar o instalador, abra uma janela do Terminal e digite os dois 
comandos a seguir:

"cd Downloads" ou substitua "Downloads" pelo diretório onde você baixou o 
instalador
sh ./PDFStudio_linux64.sh.
Isso iniciará o instalador.

 

Outras instruções Unix: AIX, Solaris, HP-UX

Instruções
Depois de baixar o instalador, abra um shell e, cd para o diretório onde você 
baixou o instalador.
No prompt digite: sh ./PDFStudio_unix.sh. Isso iniciará o instalador.
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Registro / Cancelamento / Transferência
Ao executar na versão demo, uma marca d'água será adicionada aos documentos ao 
salvá-los. Para funcionar no modo de produção total, o PDF Studio precisa ser ativado 
com a chave de licença que é enviada a você por e-mail após a compra.

Registro e Ativação

Use um dos métodos a seguir para registrar / ativar o PDF Studio

Inicie o PDF Studio e uma caixa de diálogo de teste aparecerá, onde você pode clicar 
noAtivar botão.

Se o PDF Studio já estiver lançado, vá paraGuia Ajuda>  Ativar.

Em seguida, insira sua chave de licença e siga as instruções para ativar o software

Observação:Se o seu computador estiver offline, coloque-o online 
temporariamente para ativar o software. Se o computador não puder ser colocado 
online, entre em contatoSuporte ao cliente do PDF Studio para ajuda.

Cancelar o registro / desativar o dispositivo

Desinstalar o PDF Studio de um computador não o desativa automaticamente. Se você 
estiver movendo computadores, primeiro desative o PDF Studio no computador antigo 
antes de ativá-lo no novo.

Se você atingiu o número máximo de ativações permitidas em sua licença, você precisa 
primeiro desativar o PDF Studio em um computador que não usa mais antes de ativá-lo 
em outro computador.

Como cancelar o registro de um único dispositivo

Vamos paraGuia Ajuda>  Informações de licença e clique no botão “Cancelar o 
registro" botão.

Observação:Se o seu computador estiver offline, coloque-o online 
temporariamente para ativar o software. Se o computador não puder ser colocado 
online, entre em contatoSuporte ao cliente do PDF Studio para ajuda.

Para acessar a ferramenta de gerenciamento de chaves:

A ferramenta License Key Management pode ser usada para visualizar ou remover 
quaisquer usuários e máquinas atuais registrados para sua chave de licença.

Inicie o PDF Studio em qualquer uma das máquinas atualmente registradas

Vou aoGuia Ajuda>  Informações de licençana barra de ferramentas

mailto:studiosupport@qoppa.com
mailto:studiosupport@qoppa.com
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Clique emGerir para ver a lista atual de usuários registrados e dispositivos 
associados à sua chave

Observação:Esta opção está disponível apenas para chaves de licença com 10 
ou menos usuários

Marque a caixa ao lado de cada um dos usuários / dispositivos que deseja cancelar
Clique no botão “Cancelar registro”

Chave de licença de transferência

Se você estiver movendo computadores ou tiver atingido o número máximo de 
ativações permitidas em sua licença, primeiro desative o PDF Studio em um 
computador que não usa mais antes de ativá-lo em outro computador.

Siga as instruções acima para desativar o (s) usuário (s) / dispositivo (s) de que você 
não precisa mais para liberar espaço
Depois de desativado, baixe e instale o PDF Studio no novo dispositivo
Use sua chave de licença para ativar o (s) novo (s) usuário (s) / dispositivo (s)

Recuperar usuário (s) / dispositivo (s) atual (is) registrado (s)

Para chaves com 10 usuários ou menos, use a nova ferramenta de gerenciamento de 
chave de licença para visualizar a lista de usuários e máquinas atuais registrados para 
sua chave de licença.

Para acessar a ferramenta de gerenciamento de chaves:

Inicie o PDF Studio em qualquer uma das máquinas atualmente registradas
Vá para a guia Ajuda e clique em Informações sobre a licença
Clique em Gerenciar para ver a lista atual de usuários registrados e dispositivos 
associados à sua chave

Observação:Esta opção está disponível apenas para chaves de licença com 10 ou 
menos usuários

 

Gerenciamento de chave de licença para licenças de volume 
(vários usuários / várias chaves)

Para clientes com mais de 10 licenças, oferecemos um contrato de suporte e 
atualização para acessar nosso novo portal de chave de licença. Atualmente, este 
recurso está disponível apenas por solicitação.

Para receber um orçamento para o contrato de Suporte e Upgrades do PDF Studio e 
obter acesso a esta nova ferramenta, entre em contato sales@qoppa.com.

Assim que sua conta for ativada, o novo serviço pode ser acessado AQUI

mailto:sales@qoppa.com
https://www.qoppa.com/self-service/myaccount.php
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Recursos da ferramenta de gerenciamento de chaves de licença

O novo painel de gerenciamento de chave de licença permite que TI e administradores 
controlem e gerenciem facilmente os registros de usuários. Ele também fornece acesso 
fácil para adicionar outros usuários conforme necessário. A nova ferramenta vem com 
os seguintes recursos com mais planejados para o futuro.

Painel com links rápidos para as principais ferramentas de gerenciamento e suporte
Capacidade de reivindicar várias chaves em um único login
Visualize os detalhes da chave de licença, incluindo: contagem de usuários, ID da 
transação, status da assinatura
Ver / exportar todos os detalhes de registro do usuário por chave de licença
Cancelar o registro / desativar usuários individualmente ou em lote

Sinta-se à vontade para enviar quaisquer solicitações adicionais de recursos de 
gerenciamento de chaves de licença para studiosupport@qoppa.com

 

 

mailto:studiosupport@qoppa.com
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Removendo marcas d'água de demonstração
Ao executar na versão demo, uma marca d'água será adicionada aos documentos ao 
salvá-los. Se você salvou documentos enquanto o PDF Studio estava sendo executado 
no modo de demonstração, pode remover as marcas d'água de demonstração assim 
que o PDF Studio tiver sido ativado.

Como remover marcas d'água de demonstração

Vamos paraGuia Ajuda>  Remover marca d'água de demonstração e use uma das 
opções abaixo para remover as marcas d'água.

Documento Atual - Remove a marca d'água de demonstração do PDF Studio do 
documento aberto no momento
Lote - Use esta opção para iniciar um processo em lote e remover as marcas d'água 
de demonstração do PDF Studio de vários documentos. VerSeleção de arquivos em 
lote para obter instruções sobre como usar a caixa de diálogo em lote.
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Introdução ao PDF Studio
Para começar a usar o PDF studio, basta iniciar o aplicativo e abrir um documento PDF 

usando oTela de boas vindas, indo paraAba Arquivo > Abrir, ou usando Abrir  botão 
na barra de ferramentas. Depois que um documento é carregado, você pode navegar, 
editar, imprimir ou salvar o documento como desejar.

Barra de ferramentas superior

A barra de ferramentas principal está localizada na parte superior da janela do PDF 
Studio. Use as guias da faixa de opções para navegar entre cada conjunto de 
ferramentas disponíveis no PDF Studio. O estilo do escritórioBarra de ferramentas da 
faixa de opções é o layout padrão e onde você encontrará todas as funções do PDF 
Studio. Se desejar, você pode alternar para oBarra de ferramentas clássica 
dentroPreferências da barra de ferramentas.

Área de visualização do documento

O quadro central principal é usado para exibir documentos. Por padrão, os documentos 
são exibidos usando a interface com guias para visualizar vários PDFs de uma só vez. 
Cada novo PDF que for aberto será aberto em um quadro do mesmo aplicativo apenas 
em uma nova guia. Os nomes das guias exibem o nome do documento PDF aberto 
nessa guia e você pode alternar entre as guias clicando no nome do arquivo que deseja 
visualizar.

Para desabilitar a visualização do documento com guias, vá paraPreferências Gerais.

Tela de boas vindas

oTela de boas vindas está localizado no quadro principal do PDF Studio e só é exibido 
quando nenhum documento está aberto no momento. A tela de boas-vindas permite 
que você abra rapidamente novos arquivos recentes, crie PDFs de várias fontes ou 
acesse o guia do usuário e a base de conhecimento.

Painéis

Os painéis são onde você encontrará ferramentas ou informações adicionais sobre o 
documento atual. Esses painéis podem ser redimensionados clicando e arrastando a 
borda do painel. O painel também pode ser fechado clicando no "x" no canto superior 
direito do painel ou usando os botões de alternância à esquerda da janela do PDF 
Studio.

Os detalhes de cada um dos painéis estão listados abaixo.
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Painel Esquerdo

O painel esquerdo pode mostrar uma das quatro visualizações diferentes. As 
visualizações podem ser alternadas por seus respectivos botões no lado esquerdo da 
tela ou no menu Exibir. As seguintes visualizações estão disponíveis:

 Páginas– visualizar versões em miniatura de todas as páginas dos documentos. 
Clique em uma miniatura para ir para essa página. As miniaturas podem ser arrastadas 
e soltas dentro de um documento para mover páginas ou entre documentos para copiar 
páginas em outro documento. Você também pode arrastartipos de arquivo suportados 
ao painel de miniaturas para adicioná-los como páginas PDF.

 Favoritos– visualizar marcadores ou o índice do documento, se houver.Favoritos 
permitir a navegação pelas regiões marcadas.

 Destinos- visualizar, criar, gerenciarDestinos de PDF

 Anexos- visualizar os arquivos que foram anexados ao documento PDF, se houver. 
Os arquivos anexados podem servisto,salvou, oudeletado.

 Camadas - VisãoCamadas de PDF contidas no documento, se houver. Você pode 
alternar as camadas marcando-as ou desativando-as.

 Assinaturas- Visãoassinaturas digitais que foram aplicadas ao documento

 Permissões - Visãosegurança de documentos que foi aplicado ao documento

 Contente -cexplorador de conteúdo fornece uma lista dos objetos de conteúdo que 
compõem a estrutura interna do PDF

 Tag- visualizar, criar, gerenciarEtiquetas de documentos PDF

Painel Direito

 Comentários- mostra quaisquer comentários/anotações no documento. Navegue 
até um comentário específico selecionando-o na lista.

 Caixa de ferramentas dos meus comentários - mostra comentários 
frequentemente usados e salvos. Clique em qualquer um dos comentários para 
reutilizar rapidamente uma anotação anterior ou salva com apenas um clique.
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Barra de ferramentas inferior

A barra de ferramentas inferior contém informações básicas do documento, bem como 
as opções de navegação e visualização de página do documento.

Informações da página

Tamanho da página: O tamanho da página atual em exibição

Coordenadas do cursor: A localização atual de X e Y na página do cursor usando 
as unidades definidas em Preferências

Navegação

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento.

 Número de página: Exibe a página atual que está sendo visualizada e o 
número total de páginas. Digite um número no campo e pressione “Enter” para 
navegar diretamente para essa página. Documentos usandoRótulos de página 
exigirá que o rótulo de página exato seja inserido (ou seja, iv, v, etc...)

 Próxima página: Navega para a próxima página no documento.

 Última página: Navega para a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega para a última visualização dentro do documento.

 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização dentro do documento.

Ajuste de página

 Solteiro: Exibe apenas uma única página individual de cada vez

 Único Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna 
que pode ser rolada continuamente

 Voltado para: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita

 Frente Contínuo: Exibe todas as páginas dos documentos em duas colunas com 
páginas ímpares à esquerda e páginas pares à direita
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 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

 Zoom para/zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também pode 
selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um valor de 
zoom personalizado.

 Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo maior.
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Tela de boas vindas
A tela de boas-vindas está localizada no quadro principal do PDF Studio e só é exibida 
quando nenhum documento está aberto no momento. A tela de boas-vindas permite 
que você abra rapidamente novos arquivos recentes, crie PDFs de várias fontes ou 
acesse o guia do usuário e a base de conhecimento.

Opções de tela de boas-vindas

Documentos recentes

A seção de documentos recentes exibe os 5 arquivos PDF mais recentes abertos com o 
PDF Studio. Para abrir um arquivo nesta lista basta clicar no nome do arquivo que 
deseja abrir.

 Abrir arquivo: Exibe o seletor de arquivos para selecionar um documento PDF para 
abrir

 

Criar PDF

Criar PDF fornece acesso rápido a muitas das funções de criação de PDF disponíveis no 
PDF Studio. Basta clicar na função que deseja usar para iniciar a ferramenta.
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 Da imagem:Converte um único arquivo de imagem em PDF usando qualquer um 
dosTipos de arquivos suportados

 Do MS Office: Converte o Microsoft OfficePalavra,Excel &Power Point arquivos para 
PDF a partir doTipos de arquivos suportados

 De vários arquivos:Mescla/converte vários arquivos de uma só vez para criar um 
único PDF

 Do scanner: Lança oCaixa de diálogo de digitalizaçãopara criar um novo PDF

 

Em formação

 Base de conhecimento on-line - Link que abre a Base de Conhecimento Online do 
PDF Studio que contém informações e tutoriais adicionais

 Guia do usuário do PDF Studio - Link que abre o guia do usuário online do PDF 
Studio

 

Opções

Mostrar tela de boas-vindas na inicialização - Desmarque esta opção se desejar não 
ver esta caixa de diálogo na inicialização. Esta configuração pode ser reativada 
noPreferências Gerais
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A barra de ferramentas está localizada na parte superior da janela do PDF Studio. Use 
as guias da faixa de opções para navegar entre cada conjunto de ferramentas 
disponíveis no PDF Studio. A barra de ferramentas Office Style Ribbon é o layout padrão 
e onde você encontrará todas as funções do PDF Studio. Se desejar, você pode alternar 
para oBarra de ferramentas clássica dentroPreferências da barra de ferramentas. A 
barra de ferramentas padrão é configurada conforme exibido abaixo (versão Pro).

Preferências da barra de ferramentas

Você pode acessar oPreferências da barra de ferramentas diálogo indo paraAba 
Arquivo > Preferências e selecionando Barras de ferramentas.

 

Descrições da barra de ferramentas da faixa 
de opções

Arquivo

Propriedades

Abre oPropriedades do documento do documento aberto atual

Crio 

Criar PDF fornece acesso rápido a muitas das funções de criação de PDF disponíveis no 
PDF Studio. Basta clicar na função que deseja usar para iniciar a ferramenta.

 Da imagem:Converte um único arquivo de imagem em PDF usando qualquer um 
dosTipos de arquivos suportados

 Do MS Office: Converte o Microsoft OfficePalavra,Excel &Power Point arquivos para 
PDF a partir doTipos de arquivos suportados

Barra de ferramentas da faixa de opções do 
PDF Studio
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 De vários arquivos:Mescla/converte vários arquivos de uma só vez para criar um 
único PDF

 Do scanner: Lança oCaixa de diálogo de digitalizaçãopara criar um novo PDF

 Da página em branco:Cria um PDF em branco sem conteúdo

Abrir

Abra um documento PDF ou converta qualquer um dos tipos de arquivo suportados em 
um PDF.

 Documentos recentes: Exibe uma lista dos 200 documentos mais recentes que 
foram abertos. Use o campo de pesquisa no canto superior direito para encontrar mais 
facilmente um documento específico.

 Sessões: Gerenciador de sessão que permite reabrir as últimas sessões usadas ou 
salvas

  Computador: Abre o seletor de arquivos local, selecione um arquivo para abrir

 Do URL: Abra um arquivo PDF de um endereço da Web especificado

 Google Drive: Abra qualquer tipo de arquivo suportado diretamente do seu 
linkGoogle Drive

 Dropbox: Abra qualquer tipo de arquivo suportado diretamente do seu 
linkDropbox

 OneDrive: Abra qualquer tipo de arquivo suportado diretamente do seu 
linkOneDrive

 Adicionar lugar: Pem um diretório local para a lista para acesso mais rápido no 
futuro. Esta pasta estará acessível nos painéis Abrir e Salvar como

 Adicionar lugar: Clique no botão para selecionar a pasta a ser adicionada à lista

 Remover: Clique no  para remover o local da lista aberta

Salvar 

Salve o documento atual. Este botão será desabilitado se nenhuma alteração tiver sido 
feita no documento.
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Salvar como

Salve o documento atual como um novo arquivo.

 Computador: Abre o seletor de arquivos para salvar o arquivo localmente

 Google Drive: Salve seu documento PDF diretamente no seu linkGoogle Drive

 Dropbox: Salve seu documento PDF diretamente no seu linkDropbox

 OneDrive: Salve seu documento PDF diretamente no seu linkOneDrive

 Adicionar lugar:Pem um diretório local para a lista para acesso mais rápido no 
futuro. Esta pasta estará acessível nos painéis Abrir e Salvar como

 Adicionar lugar: Clique no botão para selecionar a pasta a ser adicionada à lista

 Remover: Clique no  para remover o local da lista aberta

Reduzir o tamanho do arquivo

Lança oOtimizador de PDF para criar uma versão otimizada do documento e reduzir o 
tamanho do arquivo.

E-mail

Anexa o documento atual a um e-mail usando o aplicativo de e-mail definido 
emPreferências de Email.

Mandar

Envia o documento atual para integrações adicionais, comoDocuSign ePalavra

Perto

Fecha o documento atualmente aberto

Feche tudo

Fecha todos os documentos atualmente abertos no PDF Studio

Reverter/Recarregar

Fecha e reabre o documento atualmente reaberto para seu último estado salvo
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Imprimir

Imprime o documento atual usando oCaixa de diálogo da impressora do PDF Studio. 
Para usar a caixa de diálogo de impressão do sistema, consultePreferências de 
impressão.

Assistente de ação

Crie e inicie ações de documentos que podem ser usadas para executar várias 
ferramentas em um ou vários conjuntos de arquivos

Preferências

AbrePreferências do PDF Studio. Também pode ser acessado usando as teclas de atalho 
Ctrl + K

Saída

Fecha todos os documentos abertos no momento e encerra o PDF Studio

 

Casa

Ferramentas

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento.

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

 Tire uma foto rápida: Costumava sersalvar uma parte do documento como uma 
imagem.

 Procurar: inicia oPesquisa rápida ferramenta

 Avançado Procurar: Inicia oFerramenta de pesquisa avançada

Visão

 Ajustar à largura: Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do 
documento no quadro do PDF Studio.
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 Ajustar à página: Dimensiona a visualização para caber todo o documento dentro 
do quadro do PDF Studio.

 Tamanho atual: Exibe o documento com uma proporção de 1:1 para corresponder 
à aparência do documento se impresso sem qualquer escala.

 Ampliação: Selecione uma porcentagem de zoom predefinida ou digite no campo 
um valor de zoom personalizado. O botão principal será a última ferramenta de zoom 
usada.

 Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo maior.

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

 Ferramenta Zoom: Amplia para uma área selecionada dentro de uma página. 
Clique e arraste para selecionar a área do retângulo que você deseja ampliar.

Esquema: define o layout da página no documento atual

 Solteiro: Exibe apenas uma única página individual de cada vez

 Único Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna que 
pode ser rolada continuamente

 Voltado para: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita

 Frente Contínuo: Exibe todas as páginas dos documentos em duas colunas com 
páginas ímpares à esquerda e páginas pares à direita

 Cobrir: Exibe o documento da mesma forma que ao usar Face, apenas a primeira 
página será exibida sozinha

 Cobertura Contínua:Exibe o documento da mesma forma que ao usar Face 
Contínuo somente a primeira página será exibida sozinha

 Gire a vista no sentido anti-horário: Gira apenas a exibição dentro do documento 
no sentido anti-horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento 
for salvo e reaberto. Para salvar a rotação da página, consulteRotação de páginas).

 Girar vista no sentido horário: Gira apenas a exibição dentro do documento no 
sentido horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento for 
salvo e reaberto. Para salvar a rotação da página, consulteRotação de páginas).
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Comentários

 Máquina de escrever: Cria uma anotação de máquina de escrever.

 Texto de destaque: Usado para destacar texto em um documento.

 Notas adesivas: Cria uma anotação de nota adesiva.

 Flecha: Cria uma anotação de seta.

 Quadrado: Cria uma anotação quadrada.

 Carimbo de borracha: Usado para colocar um carimbo de borracha no documento. 
Clique diretamente no botão para reutilizar o último carimbo usado ou clique na seta 

para baixo  para selecionar outro carimbo ou escolher entre as seguintes opções de 
carimbo.

Padrão: Carimbos padronizados incluídos no PDF Studio, como: Aprovado, Não 
aprovado, Rascunho, etc...
Dinâmico: Carimbos padronizados que também incluem uma hora e data que serão 
definidas automaticamente uma vez colocadas.
Sinal Aqui: Carimbos de assinatura padronizados incluídos no PDF Studio, como: 
Assine aqui, inicialize aqui, testemunhe, etc...

Favoritos

Os favoritos são predefinidos com os seguintes padrões populares, mas podem ser 
personalizados emPreferências da barra de ferramentas para mostrar as ferramentas 
que você deseja. O grupo de favoritos é limitado a 9 ferramentas.

 Editar conteúdo PDF : Permite que vocêEditar conteúdo dentro do PDF usando a 
opção selecionada.

Editar texto e imagens: Permite que vocêEditar texto e imagens diretamente em 
linha no PDF.
Texto: Editar indivíduostrings de texto com o PDF
Imagens: Editarimagens contido no PDF
Caminhos: Editarlinhas e formas dentro do PDF
Tons: Editarsombra e gradiente objetos dentro do PDF

 Girar: Opções para girar as páginas em incrementos de 90 graus.

Observação: Girar páginas é diferente entãoExibição de página rotativa na 
medida em que não é temporário e as alterações feitas usando esta 
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ferramenta irão girar permanentemente as páginas dentro do documento 
quando salvas.

 Inserir:

Adicionar página em branco: Insere uma página em branco no documento
Anexar documento: Selecione um arquivo PDF para adicionar ao final do documento 
aberto no momento
Inserir páginas: Insira outros documentos PDF em um local especificado no PDF
Importar imagem como página: Importar uma imagem diretamente para o PDF 
como uma página
Do scanner: Cria um PDF a partir de um scanne

Digitalize com WIA / ICA / Sane Direct: Digitaliza usando oCaixa de diálogo 
do PDF Studio.
Digitalizar com Sane Daemon: iniciaVarredura Sane Daemon

 Extrair: Opções para extrair páginas do PDF

 Excluir: Excluir páginas do PDF atual

 Editar favoritos: Abre a caixa de diálogo de preferências para personalizar as 
ferramentas do Grupo de Favoritos

Sinal rápido

A ferramenta Fast Sign permite criar carimbos de assinatura eletrônica que podem ser 
facilmente aplicados a documentos.

Observação:É importante entender também que uma "Assinatura Eletrônica" (Fast 
Sign) não é o mesmo que uma "Assinatura Digital". Uma assinatura eletrônica 
(Fast Sign) é uma representação gráfica de uma assinatura em papel e caneta, 
como uma imagem ou desenho. UMAassinatura digital (que também pode ter uma 
representação gráfica) contém um ID criptografado exclusivo para verificar sua 
autenticidade.
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Comente

Ferramentas

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento.

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

Texto

 Máquina de escrever: Cria um comentário de máquina de escrever.

 Chamar: Cria um comentário de chamada.

 Caixa de texto: Cria um comentário de caixa de texto.

 Notas adesivas: Cria um comentário de nota adesiva.

Marcações

 Texto de destaque: Usado para destacar a marcação de texto em um documento.

 Texto cruzado:Usado para riscar a marcação de texto em um documento.

 Sublinhar Texto:Usado para sublinhar a marcação de texto em um documento.

 Texto Sublinhado Ondulado:Usado para sublinhar a marcação de texto em um 
documento.

 Inserir texto:Adiciona uma marcação de texto de inserção no documento.

 Substituir texto:Adiciona uma marcação de marcação de substituição de texto no 
texto selecionado.

Formas

 Círculo: Cria uma anotação de círculo.

 Quadrado: Cria uma anotação quadrada.
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 Destaque da área:Realça uma área em um documento. Útil ao tentar destacar o 
texto digitalizado.

 Polilinha:Cria uma anotação de polilinha.

 Polígono:Cria uma anotação de polígono.

 Nuvem:Cria uma anotação de nuvem.

 Linha: Cria uma anotação de linha.

 Flecha: Cria uma anotação de seta.

 Lápis:Cria uma anotação a lápis.

Selos

 Carimbo de borracha: Usado para colocar um carimbo de borracha no documento. 
Clique diretamente no botão para reutilizar o último carimbo usado ou clique na seta 

para baixo  para selecionar outro carimbo ou escolher entre as seguintes opções de 
carimbo.

Padrão: Carimbos padronizados incluídos no PDF Studio, como: Aprovado, Não 
aprovado, Rascunho, etc...
Dinâmico: Carimbos padronizados que também incluem uma hora e data que serão 
definidas automaticamente uma vez colocadas.
Sinal Aqui: Carimbos de assinatura padronizados incluídos no PDF Studio, como: 
Assine aqui, inicialize aqui, testemunhe, etc...

 Imagem: Adiciona umImagem como um carimbo de borracha anotação no 
documento.

 Crio: Escolha uma das opções abaixo para criar um carimbo

Criar carimbo de texto: Crie um personalizadoCarimbo de texto que serão 
adicionados à lista de carimbos.
Criar carimbo de imagem: Crie um personalizadoCarimbo de imagem que serão 
adicionados à lista de carimbos.
Criar carimbo PDF: Crie umCarimbo PDF que será adicionado à lista de carimbos
Criar carimbo personalizado: Crie umCarimbo personalizado que serão 
adicionados à lista de carimbos.

 Gerenciar: Abre oGerenciador de carimbos para criar/editar/excluir carimbos de 
borracha.
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A medida

 Distância: Usado para medir aDistância entre dois pontos do documento.

 Perímetro:Usado para medir aPerímetro no documento usando várias linhas 
conectadas.

 Área: Usado para medir um determinadoÁrea no documento.

meios de comunicação

 Link:Costumava serCriar links em um documento.

Criar link: Inicia a ferramenta de link paracriar links no documento
Criar links automaticamente: Ferramenta usada paracriar links automaticamente 
com base no texto encontrado no documento
Remover todos os links:remove todos os links encontrado no documento

 Som: Adiciona umComentário de som anexo ao documento.

 Anexar arquivo:Anexa um arquivo ao PDF sem um comentário. Clique na seta para 

baixo  para anexar um arquivo ao documento com um comentário.

Adicionar 3D: Usado para criar conteúdo 3D no documento

Comentários

 Visão: Exibe oPainel de comentários

 Exportar: Opções paraExportar todos os comentários em um arquivo separado

 Importar: Opções paraImportar comentários de um arquivo FDF, XFDF ou PDF para 
o documento atual.

 Achatar:Achatar comentários diretamente na página a que pertencem para que não 
sejam mais editáveis.

 Excluir:Excluir todos os comentários na página atual ou no documento inteiro

 Anonimizar:Anonimizar comentários e anotações excluindo todas as informações 
de identificação pessoal de quaisquer comentários ou anotações no documento PDF.
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Documento

Ferramentas

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento.

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

Contente

 Redigir : Marca o conteúdo paraRedação.

 Editar conteúdo PDF : Permite que vocêEditar conteúdo dentro do PDF usando a 
opção selecionada.

Editar texto e imagens: Permite que vocêEditar texto e imagens diretamente em 
linha no PDF.
Texto: Editar indivíduostrings de texto com o PDF
Imagens: Editarimagens contido no PDF
Caminhos: Editarlinhas e formas dentro do PDF
Tons: Editarsombra e gradiente objetos dentro do PDF

 Adicione texto: cria um novo texto na página

 Adicionar imagem: Importar imagens como conteúdo a ser adicionado ao 
documento

 Adicionar forma: Adicione um novo conteúdo de forma (círculo, quadrado, linha, 
etc...) ao PDF

Processar PDF

 OCR : permite adicionar texto a documentos ou imagens digitalizadas para que o 
documento possa ser pesquisado ou marcado como faria com qualquer outro 
documento de texto.

 Otimizar : Comprima imagens ou remova objetos para reduzir o tamanho do 
arquivo PDF. Contém as seguintes opções suspensas.

Otimizar...: inicia a caixa de diálogo de otimização personalizada
Auditoria: realiza uma auditoria de otimização para mostrar quais elementos do 
documento estão usando mais espaço
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Agressivo: inicia o perfil de otimização agressivo - compactação leve mantendo 
imagens de maior qualidade
Balanceado: Inicia o perfil de otimização balanceado - Compressão adequada para a 
maioria das necessidades padrão
Light: inicia o perfil de otimização de luz - Alta compactação enquanto sacrifica a 
qualidade da imagem

 Corrigir verificação : Aprimore as digitalizações para corrigir, otimizar e 
adicionar texto pesquisável

Comparar

 Sobreposição : compare visualmente os documentos sobrepondo um segundo 
documento ao primeiro usando cores diferentes para exibir as diferenças.

 Lado a lado : Abra dois documentos PDF na mesma janela um ao lado do outro 
para comparar visualmente.

Produção de impressão

 Comprovação: Verificação de conformidade para verificar se o documento atende a 
várias conformidades de arquivamento definidas pelos padrões ISO PDF.

 Imposição: Módulo Avançado de Imposição que permite visualizar e criar Layouts 
de Imposição em PDF.

 Visualização de saída:Simula a aparência do documento com base em diferentes 
perfis de cores ICC para visualizar com precisão a aparência da versão impressa.

Dados do formulário

 Limpar campos: redefine os dados em todos os campos do formulário.

 Achatar: achatar todos os campos no formulário.

 Exportar: Exporte dados de formulário no documento atual para um arquivo nos 
formatos FDF, XFDF, XDP ou XML.

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF
XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com a 
maioria dos aplicativos PDF
XDP: Um pacote de dados XML criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF
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CSV: Um arquivo de texto simples contendo uma lista de dados separados por 
vírgulas
XML: Arquivo que usa tags personalizadas para descrever a estrutura e outros 
recursos do documento.
Texto: Arquivo de texto simples que exporta todos os dados do formulário em 
formato separado por tabulação

 Importar: Importe dados de formulário do documento atual para um arquivo nos 
formatos FDF, XFDF, XDP ou XML.

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF
XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com a 
maioria dos aplicativos PDF
XDP: Um pacote de dados XML criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF

 Campos de destaque: Realce todos os campos do formulário, facilitando a 
localização.

 

Páginas

Ferramentas

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento.

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

Navegação

 Favoritos: crie marcadores dentro do documento PDF.

Criar marcador: cria um marcador usando o local da página atual
Criar favoritos automaticamente: cria automaticamente marcadores para cada 
página do documento

 Links:Costumava serCriar links em um documento.

Criar link: Inicia a ferramenta de link paracriar links no documento
Criar links automaticamente: Ferramenta usada paracriar links automaticamente 
com base no texto encontrado no documento
Remover todos os links:remove todos os links encontrado no documento
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Índice: cria um Índice usando os marcadores de documentos existentes

Marcas de página

 Cabeçalho rodapé: Adicionar ou remover cabeçalhos e rodapés

Adicionar: inicia a ferramenta para adicionarcabeçalhos ou rodapés para o 
documento
Remover:remove todos os cabeçalhos e rodapés de cada página do documento.

 Marca d'água: Adicionar ou remover marcas d'água de documentos

Adicionar: inicia a ferramenta para adicionarmarcas d'água para o documento
Remover:remove todas as marcas d'água de cada página do documento.

Páginas

 Inserir: Opções para inserir várias páginas e conteúdo no documento

Adicionar página em branco: Insere uma página em branco no documento
Anexar documento: Selecione um arquivo PDF para adicionar ao final do documento 
aberto no momento
Anexar vários documentos:Mescla vários arquivos de uma vez para anexar ao 
documento atualmente aberto
Inserir páginas: Insira outros documentos PDF em um local especificado no PDF
Importar imagem como página: Importar uma imagem diretamente para o PDF 
como uma página
Do scanner: Cria um PDF a partir de um scanner

Digitalize com WIA / ICA / Sane Direct: Digitaliza usando oCaixa de diálogo 
do PDF Studio
Digitalizar com Sane Daemon: iniciaVarredura Sane Daemon

 Dividir: Ferramentas para dividir documentos PDF de várias maneiras.

 Girar: Opções para girar as páginas em incrementos de 90 graus.

Observação:Girar páginas é diferente entãoExibição de página rotativa na medida em 
que não é temporário e as alterações feitas usando esta ferramenta irão girar 
permanentemente as páginas dentro do documento quando salvas.

 Cortar páginas: Permite que vocêColheita Página(s) em PDF

 Excluir:Excluir páginas do PDF atual

 Extrair: Extraia uma parte de um PDF em um documento separado.
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 Substituir: Substituir páginas de um PDF usando páginas de outro PDF

 Marcha ré: Inverta automaticamente a ordem das páginas em um PDF.

Avançado

 Redimensionar: redimensionar uma página para uma dimensão especificada.

 Modelos: crie/edite páginas adicionais armazenadas no PDF que podem ser 
anexadas ou mostradas com base em um gatilho ou ação JavaScript em um documento. 

 Páginas de etiquetas: defina nomes ou números distintos que podem ser 
diferentes dos marcadores ou números de página padrão.

 

Converter

Ferramentas

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento.

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

Criar PDF

 Do scanner: Cria um PDF a partir de um scanner

Digitalize com WIA / ICA / Sane Direct: Digitaliza usando oCaixa de diálogo do PDF 
Studio.
Digitalizar com Sane Daemon: iniciaVarredura Sane Daemon

 Da imagem: Crie PDF a partir de um dos tipos de arquivo de imagem suportados 
*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff. (Imagem para PDF configurações estão na caixa 
de diálogo de preferências)

 Do Word: Crie PDF a partir de arquivos Word .doc e .docx (Word para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)
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 Do Excel: Crie PDF somente a partir de arquivos .xlsx do Excel (Excel para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)

 Do Excel: Crie PDF apenas a partir de arquivos .pptx do PowerPoint (Excel para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)

 Novo Documento:Cria um PDF em branco sem conteúdo

 De vários arquivos:Mescla/converte vários arquivos de uma só vez para criar um 
único PDF

Converter para

 Texto: Extraia todo o texto contido no documento PDF para um arquivo .txt de 
texto simples.

 Rich Text: Extrai todo o texto dentro do PDF para um arquivo .rtf formatado

 Imagens: Converta as páginas de um documento PDF nos seguintes formatos de 
imagem .jpg, .png, .tif, .gif

 Visualização rápida da Web : Converta para visualização rápida da Web, 
permitindo que documentos grandes sejam carregados mais rapidamente ao fazer 
download de uma Web.

 HTML5/SVG : Converta documentos PDF em uma página da Web HTML5.

 Palavra : Tem as seguintes opções:

Converter para .Docx:Esta opção de conversão usa o novo mecanismo de conversão 
personalizado do Qoppa Software. Este é um novo recurso lançado para 2022 e 
atualmente em BETA. Nem todos os recursos de PDF podem ser suportados ou 
criados no novo arquivo do Word.
Enviar para o Word: Converta documentos PDF em um arquivo do Microsoft Word 
usando uma conexão direta com o aplicativo Microsoft Office instalado em seu 
computador.Requer uma versão válida do Microsoft Word (2013 ou posterior).

 PDF/A : Converta arquivos para o formato PDF/A, um subconjunto estrito da 
especificação ISO PDF usada para criar versões de arquivo de documentos com a 
intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente como quando foram 
salvos.
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 PDF/X : Converta arquivos para o formato PDF/X, um subconjunto estrito da 
especificação ISO PDF comuma série de requisitos relacionados à impressão que não se 
aplicam a arquivos PDF padrão. Estes são feitoscom a intenção de que o documento 
seja impresso exatamente como quando foi salvo.

Formulários

Ferramentas

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

 Máquina de escrever: Cria uma anotação de máquina de escrever.

Campos

 Caixa de texto: cria um campo de caixa de texto

 Caixa de seleção: Cria uma caixa de seleção

 Botao de radio: cria um botão de opção. Para criar um novo grupo de Radio 

Buttons, clique na seta para baixo  à direita do botão de opção na barra de 
ferramentas e selecioneNovo. Isso iniciará um novo grupo para os botões de rádio.

 Caixa combo: Cria uma caixa de combinação

 Caixa de listagem: Cria uma caixa de listagem

 Botão: Cria um botão de pressão

 Assinatura: Cria um campo de assinatura digital

 Botão de imagem: Cria um botão de imagem

 Campo de data: cria um campo de data usando o seguinte formato m/d/aa

Dados do formulário

 Ordem de cálculo: permite definir a ordem de cálculo do campo de formulário no 
documento

 Limpar campos: redefine os dados em todos os campos do formulário.
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 Exportar: Exporte dados de formulário no documento atual para um arquivo nos 
formatos FDF, XFDF, XDP ou XML.

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF
XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com a 
maioria dos aplicativos PDF
XDP: Um pacote de dados XML criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF
CSV: Um arquivo de texto simples contendo uma lista de dados separados por 
vírgulas
XML: Arquivo que usa tags personalizadas para descrever a estrutura e outros 
recursos do documento.
Texto: Arquivo de texto simples que exporta todos os dados do formulário em 
formato separado por tabulação

 Importar: Importe dados de formulário do documento atual para um arquivo nos 
formatos FDF, XFDF, XDP ou XML.

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF
XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com a 
maioria dos aplicativos PDF
XDP: Um pacote de dados XML criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF

 Achatar: achatar todos os campos no formulário para que não sejam mais 
editáveis.

Visão

 Formulário de visualização: Alterna o modo de edição de formulários para 
permitir testar os campos enquanto permanece na guia Formulários

 Mostrar ordem de guias: Exibe o número da ordem de tabulação do campo 
quando no modo de edição

 Campos de destaque: Realce todos os campos do formulário, tornando-os mais 
fáceis de localizar

 Mostrar réguas: Alterna a exibição de réguas na área de visualização de 
documentos

 Mostre as grades: alterna a exibição da grade na parte superior do PDF
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Seguro

Tools

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF

Proteger Documento

 Segurança de documentos: Alterar senhas e permissões em documentos PDF

 Higienizar: Converte as páginas do documento em imagens e remove todas as 
informações confidenciais

Assinar Digitalmente

 Assinar Digitalmente : permite que vocêAssinar Digitalmente o PDF atual

 Certificar Documento :Assinar Digitalmente o PDF atual com opções adicionais 
de segurança do documento para evitar que o documento seja modificado.

 Carimbo de data e hora : Adiciona um carimbo de data/hora de documento 
digital ao PDF

  Adicionar campo de assinatura : Cria um campo de assinatura digital

 IDs digitais : Gerencie os IDs digitais usados pelo PDF Studio

 Servidores de carimbo de data/hora : Gerenciar os servidores de carimbo de 
data/hora usados pelo PDF Studio

 Certificados confiáveis: Gerenciar os certificados confiáveis usados pelo PDF 
Studio

  Documento©: permite enviar ou assinar o documento usando o serviço DocuSign©

Sinal rápido

A ferramenta Fast Sign permite criar carimbos de assinatura eletrônica que podem ser 
facilmente aplicados a documentos.



-36-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Observação:É importante entender também que uma "Assinatura Eletrônica" (Fast 
Sign) não é o mesmo que uma "Assinatura Digital". Uma assinatura eletrônica 
(Fast Sign) é uma representação gráfica de uma assinatura em papel e caneta, 
como uma imagem ou desenho. UMAassinatura digital (que também pode ter uma 
representação gráfica) contém um ID criptografado exclusivo para verificar sua 
autenticidade.

 

Visão

Ampliação

 Ferramenta Lupa: Exibe uma janela de zoom que amplia o PDF para mostrar os 
menores detalhes.

 Pan e Zoom: Uma janela mostrando a parte da página atualmente na tela. Arraste a 
caixa vermelha para ajustar a visualização do documento.

 Ampliação: Selecione uma porcentagem de zoom predefinida ou digite no campo 
um valor de zoom personalizado.

      Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo maior.

      Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

     Ferramenta Zoom: Amplia para uma área selecionada dentro de uma página. 
Clique e arraste para selecionar a área do retângulo que você deseja ampliar.

 Ajustar à largura: Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do 
documento no quadro do PDF Studio.

 Ajustar à página: Dimensiona a visualização para caber todo o documento dentro 
do quadro do PDF Studio.

 Tamanho atual: Exibe o documento com uma proporção de 1:1 para corresponder 
à aparência do documento se impresso sem qualquer escala.
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Exibição

 Gire a vista no sentido anti-horário: Gira apenas a exibição dentro do documento 
no sentido anti-horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento 
for salvo e reaberto. Para salvar a rotação da página, consulteRotação de páginas).

 Girar vista no sentido horário: Gira apenas a exibição dentro do documento no 
sentido horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento for 
salvo e reaberto. Para salvar a rotação da página, consulteRotação de páginas).

 Esquema: define o layout da página no documento atual

     Solteiro: Exibe apenas uma única página individual de cada vez

  Único Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna que 
pode ser rolada continuamente

   Voltado para: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita

     Frente Contínuo: Exibe todas as páginas dos documentos em duas colunas com 
páginas ímpares à esquerda e páginas pares à direita

     Cobrir: Exibe o documento da mesma forma que ao usar Face, apenas a primeira 
página será exibida sozinha

     Cobertura Contínua: Exibe o documento da mesma forma que ao usar Face 
Contínuo somente a primeira página será exibida sozinha

 Mostrar réguas: Alterna a exibição de réguas na área de visualização de 
documentos

 Mostre as grades: alterna a exibição da grade na parte superior do PDF

Navegar

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento.

 Próxima página: Navega para a próxima página no documento.

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Última página: Navega para a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega para a última visualização dentro do documento.
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 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização dentro do documento.

Visão

 Vista dividida: Exibe 2 visualizações separadas do mesmo documento aberto no 
momento

 Cores invertidas: Inverter cores ao renderizar um documento PDF

 Melhorar linhas finas: converte todas as linhas para uma largura mínima de 1px

 Posição do cursor: Alterna a exibição das coordenadas do cursor

Modos

 Modo de leitura: Oculte todas as barras de ferramentas e painéis para aprimorar a 
experiência de leitura.

 Modo tela cheia: Exibe apenas o documento ocultoa barra de menus, barras de 
ferramentas, painéis de tarefas e controles de janela.

 Modo de toque: Ativa/desativa o modo de toque

 Leia em voz alta: uma ferramenta de conversão de texto em fala (TTS) que rlê o 
texto do documento em voz alta para ajudar os usuários com deficiências.

Janela

 Cascata: Reorganizar todas as janelas do PDF Studio para que fiquem escalonadas 
umas sobre as outras

 Telha: Reorganizar todas as janelas do PDF Studio horizontalmente ou 
verticalmente em toda a área da tela para que cada quadro tenha o mesmo tamanho e 
fique visível

Minimizar tudo: Minimize todas as janelas do PDF Studio

Abrir quadros: Exibe uma visualização de cada documento aberto no PDF Studio. 
Clique na imagem de visualização para trazer a janela do PDF Studio para a frente.
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Lote

Assistente de ação

Crie e inicie ações de documentos que podem ser usadas para executar várias 
ferramentas em um ou vários conjuntos de arquivos

 Executar ação - Executar ações criadas anteriormente

 Criar nova ação - Crie e salve novas ações personalizadas

 Gerenciar ação - Visualize e gerencie ações existentes

Comentários

 Lote Excluir todos os comentários: exclui todos os comentários e anotações de um 
lote de PDFs

 Exportar em lote todos os comentários: Exporta todos os comentários para o 
formato especificado

 Agrupar todos os comentários em lote: achata todos os comentários e anotações de 
um lote de PDFs

Documento

 Documentos de mesclagem em lote: Mesclar um lote de PDFs em um único 
documento

 Documentos de OCR em lote: OCR de um lote de PDFs para adicionar texto 
pesquisável

 Otimização de lote: Otimize um lote de PDFs para reduzir o tamanho do arquivo

 Comprovação do Lote: Verifique a conformidade do documento usando vários 
padrões de PDF para um lote de PDFs

 Vista inicial do conjunto de lotes: Defina as configurações de visualização iniciais 
para um lote de PDFs

 Segurança do conjunto de lotes: Defina as configurações de segurança para um lote 
de PDFs
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 Sinal de lote: Adicione uma assinatura digital a um lote de PDFs

Páginas

 Páginas de corte em lote: Cortar um lote de PDFs

 Excluir páginas em lote: exclui um intervalo de páginas selecionado de cada um dos 
PDFs no lote

 Cabeçalho e rodapé de aplicação em lote: Adicione um cabeçalho e/ou rodapé a um 
lote de PDFs

 Redimensionar páginas em lote: Altere o tamanho da página do documento de PDFs

 Rodar páginas em lote: Gira todas as páginas em um lote de PDFs

 Aplicar marca d'água em lote: Adicione uma marca d'água a um lote de PDFs

 Impressão em lote: Imprima um lote de PDFs

 Documentos Divididos em Lote: Dividir um lote de documentos

Converter para

 Converter em lote para HTML5 / SVG: Converta um lote de PDFs para arquivos 
HTML5/SVG

 Extrair páginas em lote como imagens: Converta as páginas de um lote de PDFs em 
imagens

 PDF Rasterizar em Lote: recria o documento usando imagens das páginas em vez de 
comandos vetoriais.

 Converter arquivos em lote para PDF: Converter um lote deArquivos Suportados 
para PDF

 Converter em lote para PDF/A: Converter um lote de PDFs em PDF/A

 Extrair texto em lote de PDF: Extraia texto de um lote de PDFs
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Formulários

 Formulários de exportação em lote: Exporte dados de campo de formulário de um 
lote de PDFs

 Aplainar em lote todos os campos: achata todos os campos de um lote de PDFs

 Campos de redefinição de lote: redefine os valores de campo de um lote de PDFs

 

Propriedades

Tools

 Mão: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste paraSelecionar texto dentro do documento.

 Selecionar objeto: Costumava serEditar objetos interativos dentro do PDF.

Fonte

 Fonte: Define a fonte para a anotação selecionada.

 Tamanho: Define o tamanho da fonte para a anotação selecionada.

 Cor do texto: Define a cor da fonte para a anotação selecionada.

 Audacioso: Faz a anotação ou texto selecionadoAudacioso.

 Itálico: Faz a anotação ou texto selecionadoitálico.

 Sublinhado: Faz a anotação ou texto selecionadosublinhado

 Tachado: Marca a anotação ou texto selecionado com umtachado

 Alinhamento de texto à esquerda: Define o alinhamento do texto para a anotação 
selecionada.

 Alinhamento de texto central: Define o alinhamento do texto para a anotação 
selecionada.
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 Alinhamento de texto à direita: Define o alinhamento do texto para a anotação 
selecionada.

Estilo

 Cor de preenchimento: Permite selecionar a cor de preenchimento dos objetos 
selecionados.

 Cor da borda: Permite selecionar a cor da borda para os objetos selecionados.

 Espessura da linha: Define a largura da linha da borda para os objetos 
selecionados.

 Transparência: Define a transparência dos objetos selecionados.

Alinhar

 Alinhar à esquerda: Alinha os objetos selecionados à esquerda.

 Centro de alinhamento:Alinha os objetos selecionados ao centro.

 Alinhar à direita:Alinha os objetos selecionados à direita.

 Alinhar superior:Alinha os objetos selecionados ao topo.

 Alinhar ao meio:Alinha os objetos selecionados ao meio.

 Alinhar Inferior:Alinha os objetos selecionados na parte inferior.

Distribuir

 Distribuir horizontalmente:Distribui uniformemente os objetos selecionados 
horizontalmente.

 Distribuir verticalmente:Distribui uniformemente os objetos selecionados 
verticalmente.

Tamanho

 Alinhar largura:Alinha a largura dos objetos selecionados.

 Altura do alinhamento:Alinha a altura dos objetos selecionados.
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 Alinhar ambos:Alinha a largura e a altura dos objetos selecionados.

 

Barra de ferramentas inferior

A barra de ferramentas inferior contém informações básicas do documento, bem como 
as opções de navegação e visualização de página do documento.

Informações da página

Tamanho da página: O tamanho da página atual em exibição

Coordenadas do cursor: A localização atual de X e Y na página do cursor usando as 
unidades definidas em Preferências

Navegação

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento.

 Número de página: Exibe a página atual que está sendo visualizada e o 
número total de páginas. Digite um número no campo e pressione “Enter” para navegar 
diretamente para essa página. Documentos usandoRótulos de página exigirá que o 
rótulo de página exato seja inserido (ou seja, iv, v, etc...)

 Próxima página: Navega para a próxima página no documento.

 Última página: Navega para a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega para a última visualização dentro do documento.

 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização dentro do documento.

Ajuste de página

 Solteiro: Exibe apenas uma única página individual de cada vez

 Único Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna que 
pode ser rolada continuamente

 Voltado para: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
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 Frente Contínuo: Exibe todas as páginas dos documentos em duas colunas com 
páginas ímpares à esquerda e páginas pares à direita

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

 Zoom para/zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também pode 
selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um valor de 
zoom personalizado.

 Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo maior.
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Barra de ferramentas do PDF Studio Classic
O Estilo OfficeBarra de ferramentas da faixa de opções é o layout padrão e onde você 
encontrará todas as funções do PDF Studio. Se desejar, você pode mudar para a Barra 
de Ferramentas Clássica emPreferências da barra de ferramentas. A Barra de 
Ferramentas Clássica é onde você encontrará todas as funções mais comumente usadas 
no PDF Studio e os recursos restantes podem ser encontrados nos menus superiores.

 

      

Arrastar e soltar

Para reorganizar as ferramentas na barra de ferramentas usando arrastar e soltar, 

clique na linha divisória   à esquerda do grupo de ferramentas que deseja mover e, em 
seguida, arraste e solte-o na nova posição. Você pode mover qualquer um dos grupos 
de ferramentas para qualquer local na barra de ferramentas. Uma terceira linha pode 
ser criada arrastando um grupo de ferramentas abaixo da segunda linha para criar uma 
terceira linha.

Você também pode criar uma barra de ferramentas inferior arrastando as ferramentas e 
soltando-as na parte inferior da janela do PDF Studio

Preferências da barra de ferramentas

Você pode acessar o Preferências da barra de ferramentas caixa de diálogo usando um 
dos seguintes métodos:

Clique com o botão direito em um espaço em branco na barra de ferramentas e 
selecione “Barra de Ferramentas Personalizada”Opção.
Vamos para Editar> Preferências e selecione Barras de ferramentas.

Ferramentas Flutuantes

As ferramentas também podem ser colocadas em outros locais para facilitar o acesso. 
Para fazer flutuar qualquer uma das ferramentas da barra de ferramentas, clique na 

linha divisória   à esquerda do grupo de ferramentas que você deseja flutuar e arrastar 
sua barra de ferramentas para fora da seção da barra de ferramentas e, em seguida, 
solte-a em uma nova posição, não na barra de ferramentas superior ou inferior, para 
deixá-la flutuante. Para retorná-lo à barra de ferramentas, arraste-o de volta para um 
local na barra de ferramentas ou clique no botão “X” e ele retornará ao seu último local 
na barra de ferramentas.
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Redefinir barra de ferramentas

Para redefinir a barra de ferramentas de volta aos padrões de instalação, clique com o 
botão direito em um espaço em branco na seção da barra de ferramentas e selecione a 
opção “Redefinir barras de ferramentas”. (Observação: Isto não pode ser desfeito)

Descrições clássicas da barra de ferramentas

Arquivo

 Abrir : Abra um documento PDF ou converta qualquer um dos tipos de arquivos 

suportados em PDF. Clique na seta para baixo   para escolher um documento 
do Histórico de arquivo recente abrir.

 Salve : Salve o documento atual. Este botão será desabilitado se nenhuma 
alteração for feita no documento.

 Impressão: Imprime o documento atual usando a caixa de diálogo da impressora 
PDF Studio. Para usar a caixa de diálogo de impressão do sistema, 
consulte Preferências de impressão.

 PDF de e-mail: Anexa o documento atual a um e-mail usando o aplicativo de e-mail 
definido em Preferências de Email.

 Digitalize para PDF: Cria um PDF a partir de um scanner usando uma das 2 caixas 
de diálogo de digitalização disponíveis. A última opção usada será a padrão. Clique na 

seta para baixo   para escolher entre as caixas de diálogo do scanner disponíveis. 
(Observação: Os instaladores do Windows e Mac de 64 bits sempre usarão WIA / OCA 
e Linux sempre usará Sane para digitalização)

Digitalize com Twain: Digitaliza usando a caixa de diálogo de impressão do sistema 
padrão.
Digitalize com WIA / ICA: Digitaliza usando a caixa de diálogo PDF Studio.

Navegação

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior do documento.

 Número de página: Exibe a página atual sendo visualizada e o número total 
de páginas. Digite um número no campo e pressione "Enter" para navegar diretamente 
para essa página. Documentos usando Rótulos de página exigirá que o rótulo exato da 
página seja inserido (ou seja, iv, v, etc ...)
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 Próxima página: Navega para a próxima página do documento.

 Última página: Navega até a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega até a última visualização do documento.

 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização no documento.

Ajuste de página

 Tamanho atual: Exibe o documento com uma proporção de 1: 1 para corresponder 
à aparência do documento se impresso sem qualquer escala.

 Ajustar à largura: Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do documento 
no quadro do PDF Studio.

 Ajustar à página: Dimensiona a visualização para caber todo o documento no 
quadro do PDF Studio.

Ver rotação

 Girar vista no sentido horário: Gira apenas a visão dentro do documento no sentido 
horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento for salvo e 
reaberto)

 Girar a vista no sentido anti-horário: Gira apenas a visão dentro do documento no 
sentido anti-horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento for 
salvo e reaberto)

Ampliação

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

 Zoom para / zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também pode 
selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um valor de 
zoom personalizado.

 Mais Zoom: Amplie para ver o conteúdo maior.

 Ferramenta de zoom: Aplica zoom em uma área selecionada em uma página. Clique 
e arraste para selecionar a área do retângulo que deseja ampliar.

 Ferramenta Lupa: Exibe uma janela de zoom que amplia o PDF para mostrar os 
menores detalhes.
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 Panorâmica e zoom:  Uma janela que mostra a parte da página atualmente na tela. 
Arraste a caixa vermelha para ajustar a visualização do documento.

Documento

 Editar Conteúdo : Permite que você Editar Conteúdo dentro do PDF.

 Marca para redação : Marca o conteúdo para Redação.

 Recortar páginas: Permite que você Colheita as páginas do PDF.

 Assinar Documento : Permite que você Assinar digitalmente o PDF atual.

Padrão

 Arraste e role a página: Clique e arraste para rolar ou mover as páginas.

 Selecionar texto: Clique e arraste para selecionar o texto no documento.

 Editar objetos interativos: Usado para editar objetos interativos no PDF.

 Tire uma foto rápida: Usado para salvar uma parte da tela como uma imagem.

 Avançado Procurar: Usado para pesquisar o texto de um documento PDF.

Comentários de Texto

 Notas adesivas: Cria uma anotação de nota adesiva.

 Máquina de escrever: Cria uma anotação de máquina de escrever.

 Caixa de texto: Cria uma anotação de caixa de texto.

 Chamar: Cria uma anotação de texto explicativo.

Comentários de forma

 Círculo: Cria uma anotação de círculo.

 Flecha: Cria uma anotação de seta.

 Linha: Cria uma anotação de linha.
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 Quadrado: Cria uma anotação quadrada.

 Lápis:Cria uma anotação a lápis.

 Polígono: Cria uma anotação de polígono.

 Nuvem:Cria uma anotação na nuvem.

 Polilinha:Cria uma anotação de polilinha.

Marcações de texto

 Destacar texto: Usado para destacar o texto em um documento.

 Texto cruzado: Usado para riscar texto em um documento.

 Sublinhar o texto: Usado para sublinhar o texto em um documento.

 Texto Squiggly Sublinhado: Usado para sublinhar o texto em um documento.

 Inserir texto: Adiciona uma marcação de inserção de texto no documento.

 Substituir texto: Adiciona uma marcação de texto de substituição no texto 
selecionado.

 Destaque da área: Destaca uma área em um documento. Útil ao tentar destacar o 
texto digitalizado.

Selos de borracha

 Carimbo de borracha: Usado para colocar um carimbo de borracha no documento. 
Clique diretamente no botão para reaproveitar o último carimbo usado ou clique na 

seta para baixo   para selecionar outro carimbo ou escolher entre as seguintes 
opções de carimbo.

Padrão: Selos padronizados incluídos no PDF Studio, tais como: Aprovado, Não 
aprovado, Rascunho, etc ...

Dinâmico: Selos padronizados que também incluem hora e data que serão configuradas 
automaticamente assim que forem colocados.

Assinar Aqui: Carimbos de assinatura padronizados incluídos no PDF Studio, como: 
Assine aqui, Inicialize aqui, Testemunha, etc ...
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Crie um novo: Escolha uma das opções abaixo para criar um carimbo

Criar carimbo de texto: Crie um carimbo de texto personalizado que será adicionado 
à lista de carimbos de borracha.
Criar carimbo de imagem: Crie um carimbo de imagem personalizado que será 
adicionado à lista de carimbos de borracha.
Criar carimbo PDF: Crie um carimbo personalizado de um PDF que será adicionado à 
lista de carimbos
Criar carimbo personalizado: Crie um carimbo personalizado que será adicionado à 
lista de carimbos de borracha.

Gerenciar selos: Abre o gerenciador de carimbos de borracha para criar / editar / 
excluir carimbos.

Multimídia

 Som: Adiciona um anexo de anotação de som ao documento.

 Imagem: Adiciona uma imagem como uma anotação de carimbo ao documento.

 Link: Usado para criar links em um documento.

 Anexar arquivo: Anexa um arquivo ao PDF sem uma anotação.

 Anexar arquivo como comentário: Anexa um arquivo ao documento com uma 
anotação.

Medidas 

 Distância: Usado para medir a distância entre dois pontos no documento.

 Perímetro: Usado para medir o perímetro do documento usando várias linhas.

 Área: Usado para medir uma área designada no documento.

Alinhamentos

 Alinhar à esquerda: Alinha os objetos selecionados à esquerda.

 Alinhar centro: Alinha os objetos selecionados ao centro.

 Alinhar à direita: Alinha os objetos selecionados à direita.

 Alinhar no topo: Alinha os objetos selecionados no topo.
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 Alinhar ao meio: Alinha os objetos selecionados ao meio.

 Alinhar inferior: Alinha os objetos selecionados na parte inferior.

 Distribuir horizontalmente: Distribui uniformemente os objetos selecionados 
horizontalmente.

 Distribuir verticalmente: Distribui uniformemente os objetos selecionados 
verticalmente.

 Alinhar a largura: Alinha a largura dos objetos selecionados.

 Alinhar a altura: Alinha a altura dos objetos selecionados.

 Alinhar ambos: Alinha a largura e a altura dos objetos selecionados.

Propriedades - Aparência

 Cor de preenchimento: Permite selecionar a cor de preenchimento dos objetos 
selecionados.

 Cor da borda: Permite selecionar a cor da borda dos objetos selecionados.

 Espessura da linha: Define a largura da linha da borda para os objetos 
selecionados.

  Transparência: Define a transparência para os objetos selecionados.

Propriedades - Texto

 Fonte: Define a fonte da anotação selecionada.

 Tamanho: Define o tamanho da fonte para a anotação selecionada.

 Cor do texto: Define a cor da fonte para a anotação selecionada.

 Negrito: Faz a anotação ou texto selecionado Negrito.

 Itálico: Faz a anotação ou texto selecionado itálico.

 Sublinhado: Torna a anotação ou texto selecionado sublinhado
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 Tachado: marca a anotação ou texto selecionado com um tachado

 Alinhamento horizontal: Define o alinhamento do texto para a anotação 
selecionada.

Modo de toque

 Modo de toque: Ativa / desativa o modo de toque

Ooutros

 Divisor: separa cada uma das seções da barra de ferramentas

Botão / opções agrupados: usado em um dos seguintes

escolha entre diferentes opções para a ferramenta que está anexada
para selecionar outras ferramentas quando as barras de ferramentas são agrupadas 
(ver Botões Agrupados em Preferências da barra de ferramentas)
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Minibarra de ferramentas
A mini barra de ferramentas é uma pequena barra de ferramentas exibida quando uma 
anotação, link ou campo de formulário é selecionado. Esta barra de ferramentas 
permite que você acesse facilmente as propriedades ou exclua o objeto selecionado 
sem precisar usar o menu de contexto do botão direito ou o teclado. A barra de 
ferramentas pode ser habilitada ou desabilitada noPreferências da barra de 
ferramentas.

Observação: A mini barra de ferramentas só será exibida em campos de 
formulário quando estiver no Modo de Edição de Formulário ou 
quandoSelecionando objetos.

A Minibarra de ferramentas tem os seguintes botões

  Cor da borda: Permite selecionar a cor da borda para os objetos selecionados.

  Cor de preenchimento: Permite selecionar a cor de preenchimento dos 
objetos selecionados.

 Cor do texto: Define a cor da fonte para a anotação selecionada.

    Propriedades: Abre as propriedades da anotação, link ou campo de formulário 
selecionado

    Excluir: Exclui a anotação, link ou campo de formulário selecionado
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Barra de acesso rápido
A Barra de Ferramentas de Acesso Rápido está localizada no canto superior esquerdo 
acima daBarra de ferramentas da faixa de opções e fornece acesso rápido a funções 
comuns. A barra de ferramentas de acesso rápido é diferente, pois permanece 
persistente em todas as guias para que as ferramentas e funções estejam sempre 
disponíveis. Esta barra de ferramentas pode ser personalizada para adicionar qualquer 
ferramenta do aplicativo para um acesso mais conveniente.

Como personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido

A barra de ferramentas de acesso rápido pode ser personalizada adicionando ou 
removendo qualquer ferramenta encontrada na barra de ferramentas da faixa de 
opções. Para isso siga as instruções abaixo.

Clique no  seta para baixo no lado direito da barra de ferramentas de acesso rápido
Usando o menu, clique na ferramenta para alternar a adição/remoção da barra de 
ferramentas de acesso rápido

Opções de personalização

Adicionar separador - Cria um separador de linha vertical para organizar as 
ferramentas

Remover separador - Remove o separador atualmente mais à direita

Remover todos os botões - Remove todos os botões da barra de ferramentas de 
acesso rápido para começar a criar um conjunto personalizado de ferramentas

Restaurar padrões - Restaura as ferramentas padrão definidas na instalação

Minimizar fita - Alterna o modo minimizado para a faixa de opções

Editar grupo de faixas de favoritos - Abre as preferências para personalizar a seção 
Ferramentas favoritas da guia inicial
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Abrindo arquivos
Há muitas maneiras de abrir um arquivo no PDF Studio. A maneira mais rápida e fácil é 
definir o PDF Studio como seuaplicativo PDF padrão ou arraste e solte qualquer arquivo 
PDF diretamente no quadro do PDF Studio. Você também pode usar os vários outros 
métodos, como a tela de boas-vindas ou a guia Arquivo, que inclui a abertura de pastas 
locais, documentos recentes, bem como serviços de armazenamento em nuvem, como 
Google Drive, Dropbox e OneDrive.

Observação:Usando qualquer um dos métodos abaixo e selecionando um dosTipos 
de arquivo suportados irá converter automaticamente o arquivo para um PDF.

 

Arraste e Solte

Os arquivos podem ser arrastados e soltos no PDF Studio.

Os tipos de arquivo suportados podem ser criados em um novo documento 
arrastando o arquivo para uma janela do PDF Studio sem nenhum documento aberto 
no momento.
Os tipos de arquivo suportados podem ser inseridos como novas páginas em um 
documento aberto existente arrastando o arquivo para o Painel de Miniaturas.
As páginas também podem ser arrastadas e soltas em vários documentos abertos.

Observação: Soltar um arquivo no painel de documentos principal abrirá o 
documento em um novo quadro.

 

Tela de boas vindas

Documentos recentes - A seção de documentos recentes exibe os 5 arquivos PDF mais 
recentes abertos com o PDF Studio. Para abrir um arquivo nesta lista basta clicar no 
nome do arquivo que deseja abrir.

 Abrir arquivo: Exibe o seletor de arquivos para selecionar um documento PDF para 
abrir

 

Aba Arquivo

NoAbrir você também encontrará as seguintes opções para abrir arquivos
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 Documentos recentes: Exibe uma lista dos 200 documentos mais recentes que 
foram abertos. Use o campo de pesquisa no canto superior direito para encontrar mais 
facilmente um documento específico.

 Sessões: Gerenciador de sessão que permite reabrir as últimas sessões usadas ou 
salvas

  Computador: Abre o seletor de arquivos local, selecione um arquivo para abrir

 Do URL: Abra um arquivo PDF de um endereço da Web especificado

 Google Drive: Abra qualquer tipo de arquivo suportado diretamente do seu 
linkGoogle Drive

 Dropbox: Abra qualquer tipo de arquivo suportado diretamente do seu 
linkDropbox

 OneDrive: Abra qualquer tipo de arquivo suportado diretamente do seu 
linkOneDrive

 Adicionar pasta: Fixe a pasta especificada na lista aberta para acesso futuro com 
um clique. Várias pastas podem ser fixadas.

 

Adicionar pasta

O recurso Adicionar pasta permite fixar um diretório local à lista para acesso mais 
rápido no futuro. Esta pasta estará acessível nos painéis Abrir e Salvar como

 Adicionar pasta: Clique neste botão para selecionar a pasta a ser adicionada à lista

 Remover: Remove o local da lista aberta
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Histórico de arquivo recente
A lista de arquivos recentes no PDF Studio mantém o controle dos arquivos PDF abertos 
recentemente (500 arquivos no total) em um menu organizado e fácil de usar.

Acesse a lista de arquivos recentes

A lista de arquivos recentes pode ser acessada indo paraGuia Arquivo> Abrir >

Documentos recentes ou clicando na seta para baixo  ao lado do Aberto  ícone na 
barra de ferramentas.

Pesquisa de arquivo recente

Use o campo no topo da lista de arquivos recentes parafiltrar os documentos recentes 
com base no termo de pesquisa inserido. Conforme você digita, os resultados são 
filtrados para mostrar apenas os arquivos que correspondem às palavras inseridas.

Arquivos mais recentes

A abertura  A lista suspensa de ícones exibirá os 10 arquivos mais recentes no topo 
da lista.

OGuia Arquivo> Abrir >  Documentos recentes painel irá exibir os últimos 200 
documentos

Categorias

O  As categorias suspensas do ícone Abrir organizarão os documentos por:

Esta semana
Semana passada
2 semanas atrás
3 semanas atrás
Mais velho

Limpar lista de arquivos recentes

Além disso, você pode limpar a lista de arquivos recentes no menu da lista de arquivos 
recentes. (Observação: Isto não pode ser desfeito)

 

 



-59-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.
2.

3.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

Google Drive
A integração do Google Drive permite que você se conecte ao seu armazenamento em 
nuvem para visualizar, modificar e salvar os arquivos diretamente do PDF Studio. Uma 
vez feito, você pode salvá-lo de volta no Google Drive, se necessário.

Observação:Uma conta do Google é necessária. Os arquivos não são editados 
diretamente no servidor, mas um arquivo local temporário é armazenado durante 
a edição. Uma vez salvo, o arquivo é enviado de volta ao servidor e o arquivo 
temporário é removido.

Como usar o Google Drive

Abrindo arquivos

Vá oAba Arquivo > Abrir seleção do painel  Google Drive
Se ainda não estiver conectado, siga as etapas para fazer login na sua conta do 
Google Drive
Use o painel direito para explorar seus diretórios e arquivos do Google Drive como 
faria normalmente
Clique duas vezes para abrir o arquivo e você pode começar a editar o PDF como 
faria normalmente

Salvando arquivos

Os arquivos podem ser salvos diretamente na unidade de origem, bastando clicar 
noSalvar botão na barra de ferramentas ou usando o Ctrl + S(Comm + S no Mac) tecla 
de atalho.

Se você deseja salvar o arquivo com um novo nome ou um novo diretório, use 
oSalvar como painel noArquivo aba

Vou aoArquivo Guia > Salvar como painel e selecione  Google Drive
Se ainda não estiver conectado, siga as etapas para fazer login na sua conta do 
Google Drive
Use o painel direito para navegar até onde você deseja salvar o arquivo no seu 
Google Drive
Defina um nome de arquivo e clique emSalvar

Sair

Uma vez logado, sua chave de acesso é armazenada nas sessões. Se necessário, 
você pode sair do serviço de unidade em nuvem para garantir que outro usuário não 
possa acessar seus arquivos.
Vou aoArquivo Guia > Abrir ouSalvar como painel

Clique no botão sair  à direita do rótulo do Google Drive
Clique em SIM para confirmar e sua conta será desconectada
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Opções adicionais

 Adicionar pasta - Clique para criar uma nova pasta no diretório atual

 Atualizar - Clique para atualizar a lista de arquivos/pastas no diretório atual

 Sair - Clique para sair da sua conta do Google Drive
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Dropbox
A integração do Dropbox permite que você se conecte ao seu armazenamento em 
nuvem para visualizar, modificar e salvar os arquivos diretamente do PDF Studio. Uma 
vez feito, você pode salvá-lo de volta no Dropbox, se necessário.

Observação:É necessária uma conta do Dropbox. Os arquivos não são editados 
diretamente no servidor, mas um arquivo local temporário é armazenado durante 
a edição. Uma vez salvo, o arquivo é enviado de volta ao servidor e o arquivo 
temporário é removido.

Como usar o Dropbox

Abrindo arquivos

Vá oAba Arquivo > Abrir seleção do painel  Dropbox
Se ainda não estiver logado, siga as etapas para fazer login na sua conta do Dropbox
Use o painel direito para explorar seus diretórios e arquivos do Dropbox como faria 
normalmente
Clique duas vezes para abrir o arquivo e você pode começar a editar o PDF como 
faria normalmente

Salvando arquivos

Os arquivos podem ser salvos diretamente na unidade de origem, bastando clicar 
noSalvar botão na barra de ferramentas ou usando o Ctrl + S(Comm + S no Mac) tecla 
de atalho.

Se você deseja salvar o arquivo com um novo nome ou um novo diretório, use 
oSalvar como painel noArquivo aba

Vou aoArquivo Guia > Salvar como painel e selecione  Dropbox
Se ainda não estiver logado, siga as etapas para fazer login na sua conta do Dropbox
Use o painel direito para navegar até onde você deseja salvar o arquivo em seu 
Dropbox
Defina um nome de arquivo e clique emSalvar

Sair

Uma vez logado, sua chave de acesso é armazenada nas sessões. Se necessário, 
você pode sair do serviço de unidade em nuvem para garantir que outro usuário não 
possa acessar seus arquivos.
Vou aoArquivo Guia > Abrir ouSalvar como painel

Clique no botão sair  à direita do rótulo do Dropbox
Clique em SIM para confirmar e sua conta será desconectada
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Opções adicionais

 Adicionar pasta - Clique para criar uma nova pasta no diretório atual

 Atualizar - Clique para atualizar a lista de arquivos/pastas no diretório atual

 Sair - Clique para sair da sua conta do Dropbox
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OneDrive
A integração do OneDrive permite que você se conecte ao seu armazenamento em 
nuvem para visualizar, modificar e salvar os arquivos diretamente do PDF Studio. Uma 
vez feito isso, você pode salvá-lo de volta no OneDrive, se necessário.

Observação:É necessária uma conta OneDrive. Os arquivos não são editados 
diretamente no servidor, mas em vez disso, um arquivo local temporário é 
armazenado durante a edição. Depois de salvo, o arquivo é enviado de volta ao 
servidor e o arquivo temporário é removido.

Como usar o OneDrive

Abrindo arquivos

Vai aGuia Arquivo> Abrir painel de seleção  OneDrive
Se ainda não estiver conectado, siga as etapas para fazer login em sua conta do 
OneDrive
Use o painel direito para explorar seus diretórios e arquivos do OneDrive como faria 
normalmente
Clique duas vezes para abrir o arquivo e você pode começar a editar o PDF como 
faria normalmente

Salvando arquivos

Os arquivos podem ser salvos diretamente na unidade de onde vieram, basta clicar 
noSalve  botão na barra de ferramentas ou usando o Ctrl + S(Cmd + S no Mac) tecla 
de atalho.

Se você deseja salvar o arquivo com um novo nome ou um novo diretório, use 
oSalvar como painel noArquivo aba

Vou aoArquivo Tab> Salvar como painel e selecione  OneDrive
Se ainda não estiver conectado, siga as etapas para fazer login em sua conta do 
OneDrive
Use o painel direito para navegar até onde deseja salvar o arquivo em seu OneDrive
Defina um nome de arquivo e clique emSalve 

Sair

Uma vez logado, sua chave de acesso é armazenada em todas as sessões. Se 
necessário, você pode fazer logout do serviço de unidade em nuvem para garantir 
que outro usuário não possa acessar seus arquivos.
Vou aoArquivo Tab> Abrir ouSalvar como painel

Clique no botão de logout  à direita da etiqueta Goole Drive
Clique em SIM para confirmar e sua conta será desconectada
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Opções adicionais

 Adicionar pasta - Clique para criar uma nova pasta no diretório atual

 Atualizar - Clique para atualizar a lista de arquivos / pastas no diretório atual

 Sair - Clique para sair da sua conta OneDrive
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Atalhos do teclado
A tecla de atalho para cada função pode ser vista no aplicativo passando o mouse sobre 
o ícone na barra de ferramentas. O nome da função e a tecla de atalho serão exibidos 
em uma dica de ferramenta.

 

Atalhos gerais

Ação Windows/Linux Mac
Novo Documento Ctrl+N ⌘ + N
Abrir Ctrl+O ⌘ + O
Salvar Ctrl + S ⌘ + S
Salvar como Ctrl + Shift + S ⌘ + Deslocamento + S
Perto Ctrl+W ⌘ + W
Reverter/Recarregar Ctrl + Shift + G ⌘ + Deslocamento + G
Imprimir Ctrl+P ⌘ + P
Saída Ctrl + Q ⌘ + Q
Desfazer Ctrl+Z ⌘ + Z
Refazer Ctrl + Y ⌘ + Deslocamento + Z
Mostrar caminho do arquivo n / D ⌘ ou Ctrl + clique no título da janela
Abrir preferências Ctrl+K ⌘ + K

 

Atalhos de Documentos

Ação Windows/Linux Mac
Criar marcador Ctrl+B ⌘ + B
Adicionar página em branco Ctrl + Shift + B ⌘ + Deslocamento + B
Pesquisa rápida Ctrl+F ⌘ + F
Busca Avançada Ctrl + Shift + F ⌘ + Deslocamento + F
Girar páginas Ctrl + Shift + R ⌘ + Deslocamento + R
Cortar páginas Ctrl + Shift + C ⌘ + Deslocamento + C
Propriedades do documento Ctrl+D ⌘ + D
Comprovação Ctrl + Shift + X ⌘ + Deslocamento + X
Otimizar Ctrl + Shift + O ⌘ + Deslocamento + O

 

Atalhos de navegação/visualização

Ação Windows/Linux Mac
Primeira página Casa Casa
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Última página Fim Fim
Próxima página PgDn ou Espaço PgDn ou Espaço
Página anterior PgUp ou Shift + Espaço PgUp ou Shift + Espaço
Vá para página Ctrl + Shift + P ⌘ + Deslocamento + P
Rolar para baixo Espaço Ou ↓ Espaço Ou ↓
Rolar para cima ↑ ↑
Próxima visualização Alt + → ⌘ + [
Visualização prévia Alt + ← ⌘ + ]
Rode no sentido dos ponteiros 
do relógio Ctrl + Shift + → ⌘ + Deslocamento + →

Girar no sentido anti- 
horário

Ctrl + Shift + ← ⌘ + Deslocamento + ←
Zoom para o tamanho real Ctrl+1 ⌘ + 1
Zoom para ajustar a 
página

Ctrl+0 ⌘ + 0

Zoom para ajustar a largura Ctrl + 2 ⌘ + 2

Mais Zoom
Ctrl + Mais ou Ctrl + Roda 
do mouse para cima

Cmd + Plus ou Alt + Roda 
do mouse para cima

Reduzir o zoom Ctrl + Menos ou Ctrl + Roda do 
mouse para baixo

Cmd + Menos ou Alt + Roda do 
mouse para baixo

Ferramenta Zoom

Ctrl + Barra de espaço - 
Ampliar  
Ctrl + Alt + Barra de espaço 
- Reduzir

Barra de espaço + Cmd- 
Ampliar  
Barra de espaço + Cmd + 
Opção - Reduzir

Janelas em cascata Ctrl + Shift + J ⌘ + Deslocamento + J
Bloco: Windows 
horizontalmente

Ctrl + Shift + K ⌘ + Deslocamento + K

Bloco: Windows Verticalmente Ctrl + Shift + L ⌘ + Deslocamento + L
Editor de formulário de 
entrada/saída

Ctrl + Shift + M ⌘ + Deslocamento + M

Meu painel de comentários Ctrl + Shift + T ⌘ + Deslocamento + T
Modo de leitura Ctrl+H ⌘ + Ctrl + H
Modo tela cheia Ctrl + L ⌘ + L
Comparar lado a lado Ctrl + Shift + N ⌘ + Deslocamento + N
Auto rolagem Ctrl + Shift + H ⌘ + Deslocamento + H
Direção de rolagem 
automática reversa

- tecla menos - tecla menos

Velocidade de rolagem 
automática 0-9 (0 mais lento | 9 mais rápido) 0-9 (0 mais lento | 9 mais rápido)

Régua (mostrar/ocultar) Ctrl+R Ctrl+R
Alternar leitura em voz alta 
(ativar/desativar) Ctrl + Shift + V Ctrl + Shift + V

Ler em voz alta a página 
atual

Ctrl + Shift + W Ctrl + Shift + W

Ler da página atual até o final 
do documento Ctrl + Shift + Z Ctrl + Shift + Z

Pausar/Retomar Leitura 
em voz alta

Ctrl + J Ctrl + J
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Pare de ler em voz alta Ctrl+K Ctrl+K

 

Selecionar/editar ferramentas

Ferramenta/Ação Windows/Linux Mac

Ferramenta de mão
Esc ou segure a barra de 
espaço

Esc ou segure a barra de 
espaço

Selecionar cursor de texto Ctrl+T ⌘ + T
Seleção de texto 
retangular

Ctrl + arrastar cursor Cmd + arrastar cursor

Editar objeto interativo Ctrl + eu ⌘ + eu
Editar conteúdo Ctrl + Shift + E ⌘ + Deslocamento + E
Ferramenta de redação Ctrl + Shift + Y ⌘ + Deslocamento + Y
Selecionar todo o texto Ctrl+A ⌘ + A
Desmarcar todo o texto Ctrl + Shift + A ⌘ + Deslocamento + A
Achatar todos os campos 
do formulário

Ctrl + Shift + D ⌘ + Deslocamento + D

Ferramenta de instantâneo Ctrl+G ⌘ + G

 

Atalhos de anotação

Anotação Windows/Linux Mac
Área Ctrl + Alt + E ⌘ + Alt + E
Marcador de área Ctrl + Alt + I ⌘ + Alt + I
Flecha Ctrl + Alt + A ⌘ + Alt + A
Anexar arquivo Ctrl + Alt + F ⌘ + Alt + F
Chamar Ctrl + Alt + V ⌘ + Alt + V
Círculo Ctrl + Alt + C ⌘ + Alt + C
Nuvem Ctrl + Alt + B ⌘ + Alt + B
Riscar o texto Ctrl + Alt + O ⌘ + Alt + O
Distância Ctrl + Alt + M ⌘ + Alt + M
Caixa de texto Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Shift + T ⌘ + Alt + T
Realçar texto Ctrl + Alt + H ⌘ + Alt + Shift + H
Inserir Imagem Ctrl + Shift + I ⌘ + Deslocamento + I
Inserir texto Ctrl + Alt + X ⌘ + Alt + X
Linha Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Shift + L ⌘ + Alt + L
Lápis Ctrl + Alt + P ⌘ + Alt + P
Link Ctrl + Alt + K ⌘ + Alt + K
Perímetro Ctrl + Alt + R ⌘ + Alt + R
Polígono Ctrl + Alt + G ⌘ + Alt + G
Polilinha Ctrl + Alt + Y ⌘ + Alt + Y
Substituir texto Ctrl + Alt + Z ⌘ + Alt + Z
Som Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Shift + S ⌘ + Alt + S
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Quadrado Ctrl + Alt + Q ⌘ + Alt + Shift + R
Sublinhado Ondulado Ctrl + Alt + J ⌘ + Alt + J
Notas adesivas Ctrl + Alt + N ⌘ + Alt + N
Sublinhar texto Ctrl + Alt + U ⌘ + Alt + U
Máquina de escrever Ctrl + Alt + W ⌘ + Alt + W

 

Atalhos de anotação de texto

Eles são usados apenas ao editar texto em anotações de máquina de escrever, texto 
explicativo e caixa de texto.

Ação Windows/Linux Mac
Audacioso Ctrl+B ⌘ + B
itálico Ctrl + eu ⌘ + eu
Sublinhado Ctrl+U ⌘ + U
Aumentar o tamanho da fonte Ctrl + Shift + > ⌘ + Deslocamento + >
Diminuir o tamanho da fonte Ctrl + Deslocamento + < ⌘ + Deslocamento + <
Alinhar à esquerda Ctrl + L ⌘ + L
Centralizar Ctrl+E ⌘ + E
Alinhar à direita Ctrl+R ⌘ + R

 

Atalhos de edição de conteúdo

Eles são usados apenas ao editar conteúdo no PDF.

Ação Windows/Linux Mac
Traga para frente Ctrl + Shift + ↑ ⌘ + Deslocamento + ↑
Enviar para trás Ctrl + Shift + ↓ ⌘ + Deslocamento + ↓
Enviar Encaminhar Ctrl+↑ ⌘ + ↑
Enviar para trás Ctrl + ↓ ⌘ + ↓
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Selecionando Texto

Clique no ícone Selecionar texto  na barra de ferramentas e arraste o mouse para 
selecionar os objetos desejados. Ao clicar com o botão direito do mouse (Mac: Ctrl + 
Click), um menu aparecerá dando a opção de copiar o texto para a área de 
transferência; realce, sublinhe, risque, sublinhe ou substitua o texto selecionado; ou 
insira um novo texto após a seleção.

Observação : Ao copiar texto, o PDF Studio preservará as propriedades Fonte, 
Cor, Tamanho, Negrito e Itálico do texto selecionado.

Para sair do modo de seleção, basta clicar na ferramenta de mão  ou Esc no teclado.

 

 

Seleção de texto retangular

Para seleção de texto retangular, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Command for 

macOS) enquanto arrasta o mouse. O cursor mudará para  para indicar que um modo 
de seleção diferente está ativo.
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Opções de seleção de texto

 Copiar para a área de transferência - copia o texto selecionado para a área de 
transferência do SO

 Copiar texto como tabela - copia o texto selecionado para a área de transferência 
do SO como uma tabela CSV delimitada por vírgulas

Colar - cola o conteúdo atualmente armazenado na área de transferência do SO no 
documento

Texto: será colado como um comentário de caixa de texto
Imagem: será colado como um carimbo de imagem
Dados do arquivo: serão colados como um anexo

Extrair - extrair texto simples ou texto como uma tabela (CSV)

Extrair texto - o texto selecionado é extraído como arquivo de texto simples .txt
Extrair texto como tabela (CSV) - o texto selecionado é extraído como arquivo CSV 
delimitado por vírgulas

Ferramentas de marcação

 Realçar texto - destaca o texto selecionado

 Sublinhar texto - sublinha o texto selecionado

 Riscar texto - adiciona riscar ao texto selecionado

 Substituir texto - adiciona marcação de texto de substituição ao texto selecionado

 Marcar para redação - adicionar anotação de redação ao texto selecionado
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Outro

 Criar Link - cria um link interativo no texto selecionado

 Criar marcador - cria um marcador na posição atual usando o texto selecionado

Procurar

 Pesquisar no Google por... - realiza uma pesquisa no Google com o texto 
selecionado
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Selecionando objetos
A ferramenta de seleção de objetos pode ser usada para editar objetos que não fazem 
parte do conteúdo real do PDF. Abaixo está uma lista dos objetos que podem ser 
selecionados.

Anotações
Marcações de texto
Campos de formulário
Links
Comentários do anexo de arquivo
conteúdo 3D

Usando a Ferramenta de Seleção de Objetos

Clique no ícone Seleção de objeto  na barra de ferramentas, clique ou arraste uma 
área com o mouse para selecionar os objetos desejados. Uma vez que os objetos 
selecionados podem ser editados, movidos ou excluídos da mesma forma que você 
faria com qualquer outra coisa.

Para sair do modo de seleção, basta clicar na ferramenta de mão  ou Esc no teclado.
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Ferramenta de instantâneo
A ferramenta de instantâneo pode ser usada para salvar uma parte da tela como uma 
imagem.

Selecione a ferramenta de instantâneo emGuia Home>  Instantâneo na barra de 
ferramentas, arraste o mouse sobre a página para selecionar a área de instantâneo.

Quando o botão do mouse for liberado, uma imagem será criada a partir da área 
selecionada. A imagem é sempre copiada para a área de transferência do sistema e 
uma caixa de diálogo será exibida com opções adicionais para a imagem criada.

Opções

Salvar como: Permite que você salve a imagem no formato selecionado no diretório 
especificado. Depois de selecionar as opções, clique em OK para salvar o arquivo. O 
destino e o formato da imagem de saída também podem ser definidos 
emPreferências Gerais indo paraGuia Arquivo> Preferências e selecionando a guia 
Geral.
Não mostrar novamente: Marque esta caixa para sempre usar as opções 
selecionadas ao tirar um instantâneo.
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Pesquisa rápida
Com o PDF Studio, você pode pesquisar texto rapidamente em um documento PDF. A 
ferramenta de pesquisa rápida permite que você pesquise apenas a próxima ocorrência 
do texto dentro do documento. Para encontrar uma lista de todas as ocorrências dentro 
do documento, use oBusca Avançada em vez de.

Como usar a Pesquisa Rápida

Abra o documento que deseja pesquisar

Abra o pop-up de pesquisa rápida acessandoGuia Home>  Procurarou usando a 
tecla de atalho Ctrl + F (Command + F no Mac)
Digite o texto que deseja pesquisar e pressione a tecla "Enter" para encontrar a 
próxima ocorrência do texto dentro do documento

Opções de pesquisa rápida

 Claro: Limpe os resultados da pesquisa

 Ocorrência Anterior: Navega para a ocorrência anterior da palavra no documento

 Próxima Ocorrência: Navega para a próxima ocorrência da palavra no documento

Observação:Pressionar a tecla "Enter" também continuará para a próxima 
ocorrência

 Opções de busca: Usado para definir as opções de pesquisa rápida. Clique na seta 
para selecionar as opções que deseja usar

Busca Avançada: Isso abrirá oBusca Avançada e comece a pesquisar o texto 
atualmente no campo de pesquisa.
Maiúsculas e Minúsculas: Se marcada, a pesquisa da string "The" não retornará 
os mesmos resultados que a pesquisa da string "the".
Apenas palavras inteiras: Se marcada, a pesquisa de "o" não retornará 
ocorrências de "eles". Mas quando esta opção é deixada desmarcada, todas as 
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ocorrências de "eles" e outras palavras com as letras "o", aparecerão na lista de 
ocorrências.
Incluir comentários: Se marcada, a pesquisa incluirá texto nos comentários de 
anotação.
Incluir campos: Se marcada, a pesquisa incluirá texto nos campos do 
formulário. (ativado por padrão)
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1.

Busca Avançada
O PDF Studio vem com uma ferramenta de pesquisa avançada de texto que permite 
pesquisar apenas o documento aberto no momento, mas também vários documentos 
ao mesmo tempo. Essa ferramenta permite que você veja os resultados da pesquisa em 
contexto com o texto ao redor do resultado para ajudar a localizar a seção do 
documento com o texto correto. Você também pode usar as Ações de pesquisa 
avançada para adicionar marcações de texto ou redações a todos os resultados da 
pesquisa.

Como usar a pesquisa avançada

Abra o documento que você deseja pesquisar
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Abra o pop-up de pesquisa rápida indo paraGuia inicial >  Procurarna barra de 
ferramentas ou pressione Ctrl + Shift + F (Cmd + Shift + F no Mac).
Digite o texto a ser pesquisado no campo de texto e selecione quaisquer opções 
adicionais e, em seguida, pressione a tecla Enter ou clique no botão Pesquisar. 
Todas as ocorrências do texto no documento aparecerão na lista de ocorrências.

Para navegar pelos resultados:

Use a tecla de seta para cima (anterior) e a tecla de seta para baixo (próximo).
Clique nos botões Ocorrência Anterior ou Próxima Ocorrência.
Clique no resultado com o mouse

Observação:Ao navegar pelos resultados da pesquisa para vários documentos, 
destacar ou selecionar outro documento o abrirá em uma nova janela do PDF 
Studio.

Opções de pesquisa avançada

Procurar: permite selecionar onde procurar o texto desejado. Escolha uma das 
seguintes opções

Documento atual: pesquisa apenas o documento aberto e ativo no momento.
Todos os documentos abertos: pesquisa todos os documentos atualmente abertos 
no PDF Studio
Diretório: pesquisa todos os documentos PDF dentro de um diretório direto 
selecionadoory. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino. Marque a opção 
"Incluir subpastas" para incluir quaisquer documentos encontrados em qualquer 
pasta dentro do diretório selecionado.
Documentos Recentes: pesquisa todos os documentos noHistórico de arquivos 
recentes Lista

Palavra ou frase: Digite o texto que deseja pesquisar

Maiúsculas e minúsculas: Se marcada, a busca pela string "The" não retornará os 
mesmos resultados que a busca pela string "the".

Somente palavras inteiras: Se marcado, pesquisar por "the" não retornará ocorrências 
de "they". Mas quando esta opção é deixada desmarcada, todas as ocorrências de "eles" 
aparecerão na lista de ocorrências.

Nome do arquivo: Se marcado, a pesquisa incluirá documentos PDF com o texto no 
nome do arquivo

Metadados: Se marcado, a pesquisa incluirá os Metadados encontrados 
emPropriedades do documento de qualquer arquivo PDF

Incluir comentários: Se marcada, a pesquisa incluirá texto nos comentários da 
anotação.
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Incluir campos de formulário: Se marcada, a pesquisa incluirá texto nos campos do 
formulário. (este está ativado por padrão)

Incluir anexos: Se marcado, pesquisará o texto nos documentos PDF anexados.

Usar expressão regular:Permite que você use uma expressão regular para realizar 
consultas de pesquisa mais avançadas

Exemplos:

Número de telefone dos EUA: ((\(\d{3}\)?)|(\d{3}-))?\d{3}-\d{4}
Número do Seguro Social dos EUA: \d{3}-\d{2}-\d{4}
Endereço de e-mail: [\w-]+@([\w-]+\.)+[\w-]+
Para mais informações: https://en.wikipedia.org/wiki/Regex

 

Navegação de resultados

 Ocorrência anterior: Navega para a ocorrência anterior da palavra no documento

 Próxima Ocorrência: Navega para a próxima ocorrência da palavra no documento

Observação:Pressionar a tecla "Enter" também continuará para a próxima 
ocorrência

 

Ações de pesquisa avançada

Use as opções de Ações para aplicar marcações ou redações a todos os resultados 
encontrados no documento.

 Texto em destaque - aplica-seDestaque de texto marcações para os resultados

 Riscar texto - aplica-seDescartar marcações de texto para os resultados

 Sublinhar texto - aplica-seSublinhado marcações de texto para os resultados

 Texto Sublinhado Ondulado - aplica-seSublinhado Ondulado marcações de texto 
para os resultados

 Criar marcador - cria ummarca páginas para cada um dos resultados encontrados

 Criar Link - cria umLink da web para cada um dos resultados encontrados usando as 
opções selecionadas
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 Marcar para redação - cria umAnotação de redação para cada um dos resultados 
encontrados

Observação:Isso aplica apenas as anotações de redação para que você possa 
revisar a redação antesAplicando Redações

 Substituir texto - substitui todas as instâncias do texto encontrado pelo novo texto 
que você escolher

Observação:Isso não irá refluir ou alterar o layout dos parágrafos. Esta ferramenta é 
útil apenas para pequenas alterações.
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Imprimindo PDFs
Os documentos PDF podem ser impressos a partir do PDF Studio. Por padrão, o PDF 
Studio imprimirá usando nossa caixa de diálogo personalizada, que fornece opções de 
impressão avançadas adicionais, bem como uma visualização de impressão ao vivo. 

Inicie a caixa de diálogo de impressão clicando no  Ícone de impressão ou pressione 
Ctrl + P (Cmd + P no Mac).

Diálogo de impressão

Imprimir com Windows/Mac/Linux: Imprime o PDF usando a caixa de diálogo de 
impressão padrão do sistema. As configurações nesta caixa de diálogo serão 
determinadas pelo sistema operacional.
Imprima com o PDF Studio: Imprime o PDF usando a caixa de diálogo do PDF Studio. 
Abaixo está uma lista das configurações disponíveis ao usar a caixa de diálogo de 
impressão do PDF Studio

Observação:Se desejar definir a caixa de diálogo de impressão do sistema 
operacional como padrão, consultePadrões de impressão em Preferências.
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Opções de impressão do PDF Studio

As opções de impressão abaixo estão disponíveis ao usar a caixa de diálogo Imprimir 
do PDF Studio. As opções de configurações serão habilitadas e desabilitadas com base 
no que a impressora informa que o PDF Studio está disponível.

Observação: Pode haver alguns casos em que a impressora pode oferecer suporte 
a uma opção listada como desativada porque não foi relatada como disponível 
para o PDF Studio. Se este for o caso, você precisará usar a caixa de diálogo 
Impressão do sistema.

Impressora- O nome da impressora que você deseja imprimir

Cópias -O número de cópias do documento a ser impresso
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Agrupar: Mantém as páginas em ordem ao imprimir várias cópias. Por exemplo, se 
desmarcada, duas cópias de um documento de três páginas serão impressas nesta 
ordem: 1,1,2,2,3,3. Se marcado, a ordem será 1,2,3,1,2,3. Esta opção não está 
disponível ao imprimir apenas uma cópia.

Imprimir para arquivo - Opção para imprimir em um arquivo .prn ao invés de 
diretamente na impressora. Isso permite reimprimir o documento sem executar ou 
mesmo ter o aplicativo original que criou o arquivo. Por exemplo, se você precisar 
enviar o documento para uma gráfica que imprime apenas em uma impressora 
específica.

Em geral

Intervalo de páginas

Todas as páginas: todas as páginas do documento

Pagina atual: a página atual que está sendo exibida

Visão atual: imprime a página exatamente como é exibida no quadro atual do PDF 
Studio.Observação:Esta opção será desativada se mais de uma página estiver sendo 
exibida no momento.

Páginas selecionadas: imprime as páginas atualmente selecionadas no painel de 
miniaturas

Páginas: defina o intervalo personalizado de páginas, se necessário, usando valores 
separados por vírgulas. Por exemplo, para imprimir apenas as páginas 2 a 4 e 6 a 12 e 
20 de um documento de 30 páginas, digite “2-4, 6-12, 20″. Documentos usandoRótulos 
de página exigirá que o rótulo de página exato seja inserido (ou seja, iv, v, etc...)

Subconjunto: Subconjunto do intervalo de páginas atualmente definido para 
impressão. Escolha entre as opções abaixo

Todas as páginas no intervalo: imprime todas as páginas no intervalo definido
Apenas páginas pares: imprime apenas as páginas pares no intervalo definido (ou 
seja, 2, 4, 6, etc...)
Apenas páginas ímpares: imprime apenas as páginas ímpares no intervalo definido 
(ou seja, 1, 3, 5, etc...)

Inverter páginas: inverta a ordem em que as páginas saem da impressora

Impressão padrão

Laterais - As opções para imprimir páginas em um lado ou nos dois lados do papel

Um lado: imprime apenas uma página na frente de cada folha de papel
Frente e verso (borda curta): imprime duas páginas, uma na frente e outra no verso, 
por folha de papel virando a página na borda curta
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Frente e verso (borda longa): imprime duas páginas, uma na frente e outra no verso, 
por folha de papel virando a página na borda longa

Opções de impressão - Opções de impressão adicionais para dimensionar o conteúdo 
para a página.

Centralizar na página: centralize a página no papel. Nenhum efeito se as páginas de 
um documento forem maiores que o papel em que estão sendo impressas.
Reduzir para Margens: encolher as páginas para que caibam no papel. Nenhum 
efeito se as páginas de um documento forem menores do que o papel em que estão 
sendo impressas.
Expandir para Margens: expanda as páginas para preencher o papel em que estão 
sendo impressas. Nenhum efeito se as páginas de um documento forem maiores 
que o papel em que estão sendo impressas.
Escala: define uma escala personalizada para o documento ao imprimir. Esta opção 
só está disponível quando Reduzir para Margens ou Expandir para Margens não 
estiver selecionado.

Impressão de várias páginas por folha

Páginas por folha: Número de páginas do documento que devem ser impressas por 
folha. As páginas serão adicionadas à planilha usando grades uniformemente 
espaçadas

Ordem das páginas: Opções para ordenar as páginas horizontalmente de cima para 
baixo ou verticalmente da esquerda para a direita

Margens da página: Ajusta o espaçamento entre cada uma das grades da página

Laterais - As opções para imprimir páginas em um lado ou nos dois lados do papel

Um lado: imprime apenas uma página na frente de cada folha de papel
Frente e verso (borda curta): imprime duas páginas, uma na frente e outra no verso, 
por folha de papel virando a página na borda curta
Frente e verso (borda longa): imprime duas páginas, uma na frente e outra no verso, 
por folha de papel virando a página na borda longa

Girar automaticamente páginas individuais na folha: gira cada página individual para 
que a largura e o comprimento se ajustem melhor a cada uma das grades individuais 
da folha.

Imprimir borda: Quando marcado adiciona uma borda ao redor de cada uma das 
páginas da folha

Impressão de livretos

Subconjunto de livretos: Subconjunto das opções de intervalo de páginas definidas no 
momento. Escolha entre as opções abaixo
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Ambos os lados (margem longa): Isso imprimirá todas as páginas do livreto em 
ambos os lados de cada folha de papel para que, quando dobrado, crie um livreto.
Somente frentes: Funcionará exatamente como atualmente, imprimindo apenas as 
frentes do livreto para que o usuário possa virar as páginas e imprimir o verso para 
duplex manualmente, se necessário.
Apenas verso: funcionará exatamente como atualmente, apenas imprimindo o verso 
do livreto

Margens da página: Ajusta o espaçamento entre cada uma das grades da página

Vinculativo: Determina se a encadernação (borda dobrada) do livreto quando dobrado 
deve ficar à esquerda ou à direita

Girar automaticamente páginas individuais na folha: gira cada página individual para 
que a largura e o comprimento se ajustem melhor a cada uma das grades individuais 
da folha.

Imprimir borda: Quando marcado adiciona uma borda ao redor de cada uma das 
páginas da folha

Papel

Tamanho do papel - O tamanho do papel a ser impresso. Esses tamanhos na lista são 
determinados pela impressora selecionada

Bandeja de papel - A bandeja na impressora de onde o papel virá

Orientação - O layout e a direção do conteúdo que está sendo colocado na página

Rotação automática de páginas: gire a impressão para combinar a largura e o 
comprimento com o papel. As configurações de retrato/paisagem não podem ser 
definidas pelo usuário quando esta opção é selecionada.
Retrato: imprimir o retrato da página
Paisagem: imprimir a paisagem da página
Paisagem reversa: imprime a paisagem da página, mas invertida

Avançado

Cromaticidade - Define a cor do documento a ser impresso

Monocromático: imprimirá em P&B ou em escala de cinza
Cor: imprimirá o documento em cores

Qualidade - Define a qualidade das páginas a serem impressas

Rascunho: impressão rápida com baixa qualidade
Normal: qualidade de impressão normal na velocidade padrão. Melhor para a maioria 
das situações de impressão
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Alta: impressão de alta qualidade para detalhes finos. Pode demorar muito mais para 
imprimir

atuação- Define opções avançadas adicionais para melhorar o desempenho de 
impressão

Imprimir como imagem - em vez de enviar comandos de desenho para a impressora, 
envia uma única imagem por página. Útil ao encontrar problemas de desempenho 
em documentos com grandes quantidades de comandos de desenho na página
Dimensionar imagem para saída - informa a impressorapara redimensionar imagens 
para corresponder ao DPI de saída, defini-lo como falso envia a imagem em seu 
tamanho original e permite que a impressora a redimensione.

Comentários e formulários

Imprimir: define as opções de impressão para documentos com comentários e 
formulários

Documento e Comentários: imprime o documento com todos os comentários
Document Only: imprime o documento sem comentários. Para obter uma lista de 
todos os comentários que serão removidos, consulteAnotando e comentando PDFs
Apenas campos do formulário: imprime apenas os campos do formulário e nenhum 
outro conteúdo.
Apenas comentários: imprime apenas as anotações e comentários e nenhum outro 
conteúdo.

Resumir comentários - anexa um resumo de texto dos comentários em anotações por 
página ou no final do documento.

Visualizar

O painel de visualização de impressão exibe a aparência do documento depois de 
impresso com base nas opções selecionadas, além de conter botões de navegação que 
permitem navegar pelas páginas de visualização e propriedades do documento 
mostrando o papel e os tamanhos de documento selecionados. A alteração das opções 
de impressão atualizará a visualização em tempo real.

Observação:No Mac OS e Linux, algumas impressoras sempre exibirão "Cor", 
mesmo que a impressora imprima apenas em preto e branco. 

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento de visualização.

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento de visualização.

 Número de página: Exibe a página atual que está sendo visualizada e o 
número total de páginas. Digite um número no campo e pressione “Enter” para navegar 
diretamente para essa página.
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 Próxima página: Navega para a próxima página no documento de visualização.

 Última página: Navega para a última página no documento de visualização.
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Preferências de usuário
A caixa de diálogo Preferências permite a personalização de várias configurações do 
PDF Studio. Abaixo está uma lista das seções disponíveis na caixa de diálogo de 
preferências.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
Use oCtrl+K tecla de atalho

Em geral Formulários Barras de ferramentas

Acessibilidade JavaScript Ferramentas

Comentários OCR Identificação digitals 

Conversão Comprovação 
Servidores de carimbo de 
data/hora 

Conversão MS Office Padrões de impressão Certificados confiáveis

Exibição Réguas e Grades Inscrição

E-mail Varredura
Gerenciador de 
configurações

Fontes
Verificação 
ortográfica
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Preferências Gerais
A seção Preferências Gerais contém todas as configurações gerais do PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências Gerais:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarEm geral no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Linguagem - Selecione inglês, francês, alemão, japonês, italiano ou espanhol. As 
opções de localidade adicionais são listadas após o idioma. O idioma padrão será 
determinado a partir da configuração de idioma do computador/sistema operacional. 
Reinicie o PDF Studio após alterar esta configuração.

Unidades – Defina as unidades de medida preferidas (polegadas, centímetros, pontos, 
milímetros). As unidades serão usadas para a caixa de diálogo Cortar e em 
Propriedades do documento ao exibir o tamanho da página.

Página padrão- Define o tamanho e a orientação da página padrão quandoCriando um 
PDF em branco ouAdicionando uma página em branco.

Tamanho: o tamanho da página do documento usando muitos dos padrões globais e 
também uma opção personalizada.
Orientação: A orientação da página, paisagem ou retrato.

Documentos - Define o comportamento do documento para abrir documentos 
adicionais

Abrir documentos em novas guias: define o aplicativo para abrir todos os 
documentos como guias dentro do quadro.
Abrir links de documentos na mesma janela: Quando marcado, os links para 
documentos externos serão abertos na mesma janela
Restaurar a última sessão na inicialização: Quando marcado, restaurará todas as 
guias do documento que estavam abertas quando o PDF Studio foi encerrado pela 
última vez

Assinaturas - Configurações de exibição de assinatura digital

Mostrar validade da assinatura: Quando marcado exibe oValidação de assinatura 
diretamente na assinatura na página. Caso contrário, a validade precisará ser 
verificada no Painel de Assinaturas

Colar imagens – Define se ajusta ou não o zoom para as imagens coladas.
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Ajustar para zoom: Quando marcadas, as imagens coladas no PDF Studio manterão o 
mesmo tamanho e escala de quando visualizadas no aplicativo de onde foram 
coladas.

 

Outro

Use a caixa de diálogo de arquivo do sistema: alterna entre a caixa de diálogo de 
arquivo do PDF Studio e a caixa de diálogo de arquivo do sistema. Esta seleção está 
disponível para instalações Windows e Linux/Unix.
Usar arquivo temporário ao salvar: Crie um arquivo temporário ao salvar 
documentos. Alguns aplicativos de gerenciamento de documentos que usam um 
servidor WebDAV requerem gravação direta no arquivo original para preservar o 
histórico do documento.
Mostrar tela de boas-vindas na inicialização: quando marcado, oTela de boas 
vindas será exibido na inicialização
Avise antes de excluir páginas: exibe um aviso antesExcluindo páginas.
Avise antes de alterar a segurança: exibe um aviso ao fazer alteraçõesSegurança 
de documentos
Avise antes de higienizar o documento: exibe um aviso antesDocumentos 
Sanitizantes
Criar links de URLs: detecta automaticamente o texto em um documento que se 
assemelha a um URL e o torna um link clicável
Avise antes de achatar todos os comentários: exibe um aviso antesAchatando 
todos os comentários.
Avise antes de excluir todos os comentários: exibe um aviso antesExcluindo todos 
os comentários.
Avisar antes de salvar o documento assinado: Exibe um aviso antes de salvar um 
documento que contém umAssinatura digital pois isso invalidaria a assinatura no 
documento.
Mostrar '*' na barra de título do documento modificado: Quando um documento é 
modificado, o PDF Studio anexará um asterisco '*' ao final do nome do arquivo 
exibido para distinguir facilmente se o documento foi modificado ou não.
Solicitar a inclusão de subpastas em Lote -> Adicionar pasta: Exibe um aviso 
antes de processar arquivos em lote com a opção "subpastas" habilitada
Mostrar a caixa de diálogo de opções da página ao criar um novo documento: 
Quando marcado, o usuário será solicitado a fornecer novas configurações de 
tamanho de página antes de criar um novo documento
Colar páginas após a seleção atual: Quando marcada, as páginas copiadas serão 
coladas APÓS a página selecionada no painel de miniaturas
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Preferências de acessibilidade
A seção Preferências gerais contém todas as configurações de acessibilidade do PDF 
Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências gerais:

Vamos paraGuia Arquivo> Acessibilidade
SelecioneEm geral no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Substituir cores do documento:Selecione esta opção para habilitar as opções de 
acessibilidade que deseja usar.

Use cores de alto contraste: Escolha a partir de uma lista predefinida de combinações 
de cores de alto contraste

Cor customizada: defina sua própria combinação de cores para o fundo da página e a 
cor do texto

Page fundo: a cor de fundo exibida
Cor do texto: cor de todo o texto no documento, incluindo conteúdo, anotações e 
campos do formulário

Só mude a cor do texto preto ou arte de linha: quando marcada, irá ignorar qualquer 
texto ou arte de linha que não esteja atualmente definido como preto

Altere a cor da arte de linha, bem como do texto: quando marcada, usará a cor do 
texto especificada acima para também colorir qualquer caminho ou conteúdo de linha 
dentro do documento
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Preferências de comentários
A seção Comentários Preferências contém todas ascomentário, marcação e anotação 
configurações do PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de comentários:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarComentários no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Propriedades da ferramenta padrão - Contém as preferências padrão para cada uma 
das ferramentas de anotação individuais. Para editar os valores padrão de uma 
anotação, clique no nome da ferramenta para abrir sua caixa de diálogo de 
propriedades. Em seguida, defina os valores que você deseja que sejam o padrão e 
clique em OK para salvar as alterações.

Desenho

Permitir desenhar comentários sobrepostos: Permite que as anotações sejam 
desenhadas diretamente em cima de outra anotação.
Use Ctrl + Arrastar para copiar as anotações selecionadas

Observação:Quando "Permitir comentários sobrepostos de desenho" está 
desativado, as anotações ainda podem ser sobrepostas criando primeiro a 
anotação em uma parte diferente da página e depois arrastando-a sobre a 
anotação existente.

Carimbo de borracha

Exibir visualizações de carimbos: Quando ativado, uma visualização dos carimbos de 
borracha será exibida no menu. Caso contrário, apenas o nome do carimbo será 
exibido como texto
Copiar o nome do carimbo para a nota: adiciona o nome do carimbo à nota como 
forma de categorizar as anotações na exportação.

Marcações de texto

Copiar texto para nota: ao usar anotações de marcação de texto, o texto selecionado 
será copiado para a nota da anotação.

Autor

Autor: Este nome será associado às anotações adicionadas ao documento

Painel de comentários



-92-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

Mostrar painel de comentários ao abrir um PDF com comentários: Quando marcado, 
abrirá automaticamente oPainel de comentários quando um documento que contém 
anotações é aberto.

Visualizando

Ativar indicadores de texto e dicas de ferramentas: Quando marcado, exibirá balões 
de fala e dicas de ferramentas nas anotações que contêm comentários.
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Preferências de conversão
A seção Preferências de conversão contém todas as configurações do PDF Studio ao 
converter documentos de texto e arquivos de imagem em PDF.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de conversão:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarConversão no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Texto para PDF

Fonte- Configurações de fonte quando os arquivos .txt são convertidos.

Fonte: fonte a ser utilizada na conversão do documento .txt.
Tamanho: tamanho da fonte a ser utilizada na conversão do documento .txt.
Negrito: torna todo o texto no documento convertidonegrito.
Itálico: torna todo o texto no documento convertidoItálico.

Tamanho e margens da página- Tamanho da página e configurações de margem 
quando os arquivos .txt são convertidos.

Unidades: unidades a serem usadas para o tamanho da página e configurações de 
margem ao converter .txt para PDF
Largura: largura da página nas unidades selecionadas.
Altura: altura da página nas unidades selecionadas.
Superior: margem superior da página nas unidades selecionadas.
Inferior: margem inferior da página nas unidades selecionadas.
Esquerda: margem esquerda da página nas unidades selecionadas.
Direita: margem direita da página nas unidades selecionadas.

Usar plano de fundo - Define uma imagem que será usada como plano de fundo ao 
converter um arquivo .txt para PDF

Imagem para PDF

Essas configurações se aplicam aConvertendo imagens para PDF ouImportando 
imagens como páginas.

Imagens coloridas - Configurações usadas quando as imagens coloridas são convertidas

Compressão - Converta qualquer imagem para JPEG, JPEG2000, FLATE ou JBIG2.

JPEG: compactação com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem
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JPEG2000: compactação com menos perdas que reduzirá o tamanho e alguma 
qualidade
FLATE: A compressão sem perdas não reduz a qualidade
JBIG2: Compressão sem perdas que só suporta cores preto e branco. As imagens 
coloridas serão convertidas para preto e branco. Melhor para documentos 
digitalizados sem imagens

Observação:Sempre que uma alteração for feita em “Color Space” ou “DPI”, a 
imagem terá que ser recompactada. Quando a opção “Sem alteração” estiver 
selecionada, o PDF Studio tentará manter o formato de compactação de imagem 
atual. Se não for compatível, o PDF Studio será recompactado para a compactação 
compatível mais próxima.

Qualidade JPEG - Permite ajustar a qualidade da imagem entre 10-100%.

Isso afetará apenas as imagens JPEG ou JPEG2000, pois esses são os únicos formatos 
que suportam configurações de qualidade de imagem.

Espaço colorido- Escolha entre reter ou converter as cores da imagem em tons de 
cinza ou preto e branco.

Cinza: Compatível apenas com JPEG, JPEG2000 ou FLATE. Melhor para imagens 
coloridas
P&B: Suportado apenas por FLATE ou JBIG2. Melhor para documentos digitalizados 
sem imagens

Observação:Quando a opção “Sem alteração” estiver selecionada, o PDF Studio 
tentará manter o espaço de cores da imagem atual. Se não for compatível, o PDF 
Studio mudará para o espaço de cores compatível mais próximo. Imagens JPEG 
com espaço de cores CMYK serão convertidas em RGB devido a um bug de 
regressão no JDK 1.7.

Imagens em tons de cinza - Configurações usadas quando as imagens em tons de cinza 
são convertidas

Compressão - Converta qualquer imagem para JPEG, JPEG2000, FLATE ou JBIG2.

JPEG: compactação com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem
JPEG2000: compactação com menos perdas que reduzirá o tamanho e alguma 
qualidade
FLATE: A compressão sem perdas não reduz a qualidade
JBIG2: Compressão sem perdas que só suporta cores preto e branco. As imagens 
coloridas serão convertidas para preto e branco. Melhor para documentos 
digitalizados sem imagens

Observação:Sempre que uma alteração for feita em “Color Space” ou “DPI”, a 
imagem terá que ser recompactada. Quando a opção “Sem alteração” estiver 
selecionada, o PDF Studio tentará manter o formato de compactação de imagem 
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atual. Se não for compatível, o PDF Studio será recompactado para a compactação 
compatível mais próxima.

Qualidade JPEG - Permite ajustar a qualidade da imagem entre 10-100%.

Isso afetará apenas as imagens JPEG ou JPEG2000, pois esses são os únicos formatos 
que suportam configurações de qualidade de imagem.

Espaço colorido - Escolha entre reter ou converter as cores da imagem em P&B.

P&B: Suportado apenas por FLATE ou JBIG2. Melhor para documentos digitalizados 
sem imagens

Observação:Quando a opção “Sem alteração” estiver selecionada, o PDF Studio 
tentará manter o espaço de cores da imagem atual. Se não for compatível, o PDF 
Studio mudará para o espaço de cores compatível mais próximo. Imagens JPEG 
com espaço de cores CMYK serão convertidas em RGB devido a um bug de 
regressão no JDK 1.7.

Imagens em preto e branco - Configurações usadas quando as imagens em preto e 
branco são convertidas

Compressão - Converta qualquer imagem para FLATE ou JBIG2.

FLATE: A compressão sem perdas não reduz a qualidade
JBIG2: Compressão sem perdas que só suporta cores preto e branco. As imagens 
coloridas serão convertidas para preto e branco. Melhor para documentos 
digitalizados sem imagens

Observação:Sempre que uma alteração for feita em “Color Space” ou “DPI”, a 
imagem terá que ser recompactada. Quando a opção “Sem alteração” estiver 
selecionada, o PDF Studio tentará manter o formato de compactação de imagem 
atual. Se não for compatível, o PDF Studio será recompactado para a compactação 
compatível mais próxima.

Otimize imagens somente se houver redução de tamanho - quando marcada a 
conversão de imagem validará que a nova imagem usando as opções selecionadas é 
realmente menor em bytes que a original. Caso contrário, a imagem original 
permanecerá no documento recém-criado.

 

 



-96-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.
2.

•

•

•

Preferências de conversão do MS Office
A seção Preferências de conversão do MS Office contém todas as configurações do PDF 
Studio ao converter documentos do Word e Excel para PDF e PDF para documentos do 
Word.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de conversão do MS Office:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarConversão MS Office no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Word para PDF

As configurações de Incorporação de fontes permitem definir se as fontes são 
incorporadas ou não ao converter documentos do Word (.doc ou .docx) em PDFs. Ele 
também permite que você defina uma fonte de fallback a ser usada quando a fonte não 
existir no sistema.

Observação:Por padrão, o PDF Studio usará a fonte DroidSansFallbackFull.ttf que 
foi empacotada com o instalador como uma fonte de reserva.

Não incorpore fontes - as fontes não serão incorporadas ao documento quando 
convertidas. Em vez disso, as fontes serão referenciadas por nome dentro do 
documento e caberá ao visualizador de PDF encontrar a fonte no sistema a ser exibida 
ao visualizar o documento.

Incorporar fontes - as fontes serão incorporadas ao documento PDF quando 
convertidas.

Quando a incorporação falha - Determina o que o PDF Studio fará se a fonte nomeada 
no documento do Word não existir no sistema.

Erro de lançamento: se a fonte não for encontrada no sistema, a conversão do 
documento falhará e exibirá uma mensagem de erro no PDF Studio.
Usar fonte substituta do PDF Studio: tentará encontrar os caracteres usando a fonte 
substituta fornecida com o PDF Studio
Usar fonte de reserva selecionada: tentará encontrar os caracteres na fonte de 
reserva definida abaixo.

Observação:Ao converter um documento do Word, o PDF Studio primeiro 
procurará a fonte no sistema e, em seguida, tentará encontrar os caracteres 
dentro do conjunto de fontes de fallback. Se nenhum caractere for encontrado no 
sistema ou na fonte de fallback, todo o documento falhará na conversão. É 
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importante que, ao selecionar um fallback, seja escolhida uma fonte com o maior 
número de caracteres possível para evitar falhas de conversão.

Fonte substituta - O caminho completo para o arquivo de fonte (.ttf) a ser usado. 
Clique no botão "Procurar..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até o arquivo 
de fonte (.ttf) que você deseja usar .

Máximo de caracteres ausentes:Defina o número máximo de caracteres únicos não 
suportados permitidos ao fazer fallback para a fonte de fallback.Definir esta opção 
permite algum controle sobre se a conversão deve ser bem-sucedida ou não quando a 
Fonte Fallback não fornece suporte completo a glifos para caracteres que serão usados 
para renderizar.

Crie marcadores a partir de títulos - Esta opção criará marcadores usando os estilos 
de cabeçalho do Word (Cabeçalho 1, Cabeçalho 2, etc...)

 

Excel para PDF

UMAdd um marcador para cada folha - Cria um marcador no PDF para cada planilha 
na pasta de trabalho

Escala - Determina como a planilha será dividida em páginas ao converter para PDF. O 
PDF Studio usará as configurações de tamanho de página e margem definidas no 
documento do Excel ao criar o documento PDF.

Ajustar à página: reduz a planilha inteira para que tudo caiba em uma única página
Ajustar à largura: reduz a planilha para que todas as colunas caibam em uma única 
página. As linhas continuarão em páginas adicionais conforme necessário
Tamanho real: sem dimensionamento, quando os dados não cabem em uma página, 
eles serão divididos em páginas usando a Ordem de página definida no arquivo 
Excel.

Contagem máxima de páginas - Planilhas extremamente grandes podem levar muito 
tempo ou ficar sem memória durante a conversão. Isso define o número máximo de 
páginas para tentar converter uma planilha. A configuração padrão é 2.000 páginas.

Não incorpore fontes - as fontes não serão incorporadas ao documento quando 
convertidas. Em vez disso, as fontes serão referenciadas por nome dentro do 
documento e caberá ao visualizador de PDF encontrar a fonte no sistema a ser exibida 
ao visualizar o documento.

Incorporar fontes - as fontes serão incorporadas ao documento PDF quando 
convertidas.

Observação:Por padrão, o PDF Studio usará a fonte DroidSansFallbackFull.ttf que 
foi empacotada com o instalador como uma fonte de reserva.
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Quando a incorporação falha - Determina o que o PDF Studio fará se a fonte nomeada 
no documento do Excel não existir no sistema.

Erro de lançamento: se a fonte não for encontrada no sistema, a conversão do 
documento falhará e exibirá uma mensagem de erro no PDF Studio.
Usar fonte substituta do PDF Studio: tentará encontrar os caracteres usando a fonte 
substituta fornecida com o PDF Studio
Usar fonte substituta selecionada: tentará encontrar os caracteres na fonte 
substituta definida abaixo.

Observação:Ao converter um documento do Word, o PDF Studio primeiro 
procurará a fonte no sistema e, em seguida, tentará encontrar os caracteres 
dentro do conjunto de fontes de fallback. Se nenhum caractere for encontrado no 
sistema ou na fonte de fallback, todo o documento falhará na conversão. É 
importante que, ao selecionar um fallback, seja escolhida uma fonte com o maior 
número de caracteres possível para evitar falhas de conversão.

Fonte substituta - O caminho completo para o arquivo de fonte (.ttf) a ser usado. 
Clique no botão "Procurar..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até o arquivo 
de fonte (.ttf) que você deseja usar .

Máximo de caracteres ausentes:Defina o número máximo de caracteres únicos não 
suportados permitidos ao fazer fallback para a fonte de fallback.Definir esta opção 
permite algum controle sobre se a conversão deve ser bem-sucedida ou não quando a 
Fonte Fallback não fornece suporte completo a glifos para caracteres que serão usados 
para renderizar.

 

PowerPoint para PDF

Não incorpore fontes - as fontes não serão incorporadas ao documento quando 
convertidas. Em vez disso, as fontes serão referenciadas por nome dentro do 
documento e caberá ao visualizador de PDF encontrar a fonte no sistema a ser exibida 
ao visualizar o documento.

Incorporar fontes - as fontes serão incorporadas ao documento PDF quando 
convertidas.

Quando a incorporação falha - Determina o que o PDF Studio fará se a fonte nomeada 
no documento PowerPoint não existir no sistema.

Erro de lançamento: se a fonte não for encontrada no sistema, a conversão do 
documento falhará e exibirá uma mensagem de erro no PDF Studio.
Usar fonte substituta do PDF Studio: tentará encontrar os caracteres usando a fonte 
substituta fornecida com o PDF Studio
Usar fonte substituta selecionada: tentará encontrar os caracteres na fonte 
substituta definida abaixo.
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Observação:Ao converter um documento do Word, o PDF Studio primeiro 
procurará a fonte no sistema e, em seguida, tentará encontrar os caracteres 
dentro do conjunto de fontes de fallback. Se nenhum caractere for encontrado no 
sistema ou na fonte de fallback, todo o documento falhará na conversão. É 
importante que, ao selecionar um fallback, seja escolhida uma fonte com o maior 
número de caracteres possível para evitar falhas de conversão.

Fonte substituta - O caminho completo para o arquivo de fonte (.ttf) a ser usado. 
Clique no botão "Procurar..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até o arquivo 
de fonte (.ttf) que você deseja usar .

Máximo de caracteres ausentes:Defina o número máximo de caracteres únicos não 
suportados permitidos ao fazer fallback para a fonte de fallback.Definir esta opção 
permite algum controle sobre se a conversão deve ser bem-sucedida ou não quando a 
Fonte Fallback não fornece suporte completo a glifos para caracteres que serão usados 
para renderizar.
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Preferências de exibição
A seção Preferências de exibição contém todas as configurações de exibição do PDF 
Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de exibição:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarExibição no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Olhe e sinta - Altera a aparência (tema) do PDF Studio. Requer uma reinicialização para 
ser aplicada.

Tema

Automático: (padrão) definirá o tema de cores claras ou escuras para corresponder 
ao tema definido no sistema operacional
Luz: interface de usuário plana com estilo moderno de luz
Escuro: interface de usuário plana com estilo escuro moderno

Cor do ícone

Cor: ícones lisos modernos de cor completa
Monocromático: ícones planos modernos em tons de cinza, melhores para o modo 
escuro

Aparência em tela cheia 

Plano de fundo: define as opções usadas quando o PDF Studio está exibindo um 
documento emModo tela cheia

Layout e ampliação - Define os padrões de layout e ampliação para exibir documentos.

Por padrão, o PDF Studio usa as configurações de visualização iniciais definidas no 
documento para exibir os painéis à esquerda ao abrir um documento. Se nenhuma 
configuração for definida nas configurações de visualização inicial do documento PDF, 
o painel Páginas será aberto por padrão. Selecionar "Ignorar configuração do 
documento" em qualquer uma das opções forçará o PDF Studio a ignorar as 
configurações do documento e usar a opção selecionada.

Guia de navegação - define o comportamento padrão da guia de navegação ao 
abrir documentos PDF.

Padrão: usa as configurações padrão do PDF Studio
Nenhum (Apenas Documento): Nenhuma guia de navegação será exibida
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Painel de marcadores: exibe o painel de marcadores quando o documento é 
aberto
Painel de páginas: exibe o painel de páginas quando o documento é aberto
Painel de anexos: exibe o painel de anexos quando o documento é aberto

Layout da página - define o comportamento padrão para o layout da página ao 
abrir documentos PDF.

Padrão: usa as configurações padrão do PDF Studio
Único: exibe apenas uma única página individual de cada vez
Contínuo Único: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna 
que pode ser rolada continuamente
Frente: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em duas colunas com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
Capa: Exibe o documento exatamente como ao usar Face, somente a primeira 
página será exibida sozinha
Capa Contínua: Exibe o documento exatamente como ao usar Face Contínua, 
somente a primeira página será exibida sozinha

Ampliação - define a ampliação padrão a ser usada ao abrir documentos PDF.

Padrão: usa as configurações padrão do PDF Studio
Real:Exibe o documento com uma proporção de 1:1 para corresponder à 
aparência do documento se impresso sem qualquer escala
Ajustar à página:Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do 
documento no quadro do PDF Studio
Ajustar à largura: dimensiona a visualização para caber todo o documento 
dentro do quadro do PDF Studio
%: define o zoom para o valor numérico especificado

Restaurar última página - quando ativado, o PDF Studio reabre para a última 
página visualizada ao reabrir o mesmo PDF.

Observação: As opções “Padrão” e “Nenhum (somente documento)” usarão 
as configurações de visualização iniciais definidas no PDF. Se qualquer outra 
opção for selecionada, ela usará a configuração do PDF Studio em vez da 
configuração na configuração de visualização inicial do documento PDF.

Cores invertidas - Define o PDF Studio para sempre usar como padrãoModo Inverter 
Cores.

Vinculativo -Especifica se um arquivo PDF deve ser exibido com encadernação à 
esquerda ou à direita. Essa configuração afeta a exibição de páginas no layout Página 
Oposta - Contínuo e a exibição de miniaturas lado a lado.

Resolução de Documentos - Define a resolução a ser usada ao exibir PDFs. Isso afeta 
apenas o tamanho do documento quando ele é exibido na tela. Idealmente, isso deve 
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ser definido em um valor para que, quando o zoom for definido para 100%, ele tenha o 
mesmo tamanho do documento impresso.

Configuração do sistema: usa a resolução definida pelo sistema.
Resolução personalizada: permite definir uma resolução personalizada a ser usada.

Por padrão, o PDF Studio definirá um valor de resolução que exibirá com mais 
precisão o tamanho do PDF em 100% de zoom. Se o valor personalizado for 
alterado, use o botão "Redefinir" para restaurar o padrão calculado do PDF 
Studio.

Renderização: Opções para exibição do conteúdo do documento

Melhorar linhas finas: converte todas as linhas para uma largura mínima de 1px
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Preferências de Email
A seção Preferências de e-mail contém todas as configurações de e-mail do PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de e-mail:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneE-mail no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências para 
visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Insira as informações da sua conta de e-mail para enviar PDFs de dentro do PDF Studio.

Opções de PDF - Opções para realizar no documento antes de enviar por e-mail.

Achatar todos os comentários:Nivela todas as anotações, incluindo caixas de texto, 
formas, realces e carimbos diretamente no documento para que não possam mais 
ser editados.

Anotações como a nota adesiva terão os comentários removidos, mas a 
imagem ainda será colocada no documento

Observação:As seguintes anotações (anotações de anexo de arquivo, links, sons e 
anotações de redação) NÃO serão removidas ao nivelar a anotaçãos. Embora 
tecnicamente as anotações de anexo de arquivo, links, sons e anotações de 
redação sejam anotações, eles contêm ações que também seriam removidas se a 
anotação fosse nivelada e, portanto, permanecem para não interferir nas funções 
colocadas no PDF.

Achatar todos os campos:Nivela todos os campos, incluindo caixas de texto, caixas 
de seleção, botões de opção, caixas de combinação, caixas de listagem, botões e 
campos de assinatura diretamente no documento para que não possam mais ser 
editados. Todos os valores dentro do os campos também serão nivelados

Use o Microsoft Outlook - Marque para habilitar o envio direto do Outlook (apenas no 
Windows)

Use o Mac OS X Mail - Marque para habilitar o envio direto do Mail (somente no Mac)

Use o PDF Studio- Marque esta opção para usar a função de e-mail integrada no PDF 
Studio. Você precisará primeiro configurar as informações da sua conta de e-mail para 
que isso funcione.

Clique em Editar para inserir suas configurações de e-mail.

Informação do usuário
Seu Nome: Nome a ser mostrado ao enviar o e-mail.
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Seu e-mail: endereço de e-mail da conta que deseja usar.
Informações do servidor - essas configurações deverão ser obtidas com seu 
provedor de serviços de e-mail.

Servidor de saída
Servidor requer autenticação
Nome do usuário
Senha
Lembre-se de senha
Especifique a porta
Iniciar TLS

Use o botão Test Connection para certificar-se de que suas configurações estão 
corretas antes de salvá-las.

Use outro aplicativo de e-mail - Permite que você use uma ação de linha de comando 
para iniciar um aplicativo de e-mail. Insira os campos de 2 linhas de comando para 
enviar e-mail com ou sem anexos uma vez que você deve usar um comando diferente 
linhas para cada um deles. Isso pode acontecer ao executar ações Javascript ou ao 
iniciar a função de e-mail no PDF Studio.

Exemplos de e-mail de linha de comando com um assunto e um anexo

Outlook no Windows:

Linha de comando: start outlook.exe / c ipm.note / m "& subject = $ filename"

Linha de comando (com anexo): start outlook.exe / c ipm.note / m "& subject 
= $ filename" / a "$ filepath"

Thunderbird no Linux:

Linha de comando: thunderbird

Linha de comando (com anexo): thunderbird -compose subject = $ filename, 
attachment = $ filepath

Thunderbird / Outlook no Mac:

Linha de comando: abrir -a "Microsoft Outlook.app"

Linha de comando (com anexo): open -a "Microsoft Outlook.app" $ filepath

Você também pode clicar em “Adicionar variável” para adicionar algumas variáveis 
predefinidas.

Para verificar se suas configurações estão funcionando corretamente, abra um 

documento e clique no e-mail  botão ou vá paraArquivo> Email.
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Observação: No momento, os usuários do Mac podem apenas abrir o aplicativo de 
e-mail específico sem escrever um novo e-mail
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Preferências de fontes
A seção Preferências de fontes contém todas as configurações de fonte para o PDF 
Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de fontes:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarFontes no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências para 
visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Padrões de fonte CJK

Esta seção determina as fontes padrão a serem usadas ao renderizar fontes CJK não 
incorporadas

Modelo - Lista cada um dos tipos de fonte CJK usados em documentos PDF.

Sistema Fonte - A fonte que está sendo usada atualmente para os tipos de fonte CJK 
selecionados. Para editar, selecione o tipo de fonte CJK e, em seguida, escolha a fonte 
do sistema a ser usada quando a fonte não estiver incorporada. Para cada tipo de fonte 
CJK (chinês, chinês simplificado, japonês, coreano, etc...), os usuários podem selecionar 
qual fonte local usar entre todas as fontes instaladas em seu sistema. Se nenhuma 
fonte CJK estiver disponível na caixa de combinação de fontes do sistema, você 
precisará localizar e instalar novas fontes CJK em seu sistema. Geralmente é possível 
instalar novas fontes no formato ttf ou ttc. Por padrão, o PDF Studio terá as 
configurações abaixo.

Configurações de substituição de fonte CJK padrão

Ao renderizar um documento PDF onde as fontes CJK NÃO estão incorporadas, o PDF 
Studio tentará encontrar fontes CJK no sistema. Examinamos versões recentes do 
Windows, macOS e Linux para entender quais fontes CJK são fornecidas com o sistema 
operacional.

A partir dessas informações, desenvolvemos listas de fontes priorizadas para cada 
sistema operacional. O PDF Studio procurará as fontes e selecionará a primeira que for 
encontrada como a fonte substituta padrão para essa categoria CJK.

Fontes CJK padrão no Windows

O PDF Studio usará as seguintes fontes CJK que acompanham o Windows:

Chinês Sans Serif - Microsoft JhengHei
Serifa Chinesa - PmingLiu, MingLiu, SimSun
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Chinês simplificado - SimSun, NsimSun, Microsoft YaHei
Japonês Sans Serif - Meiryo, MS PGothic, MS Gothic, Yu Gothic Regular
Serifa Japonesa - MS PMincho, MS Mincho, SimSun, NSimSun
Coreano Sans Serif - Malgun Gothic, Dotum, Gulim
Serif coreano - Batang, Gungsuh, Malgun Gothic

Fontes CJK padrão no Mac

O PDF Studio usará as seguintes fontes CJK que acompanham o Mac:

Chinese Sans Serif - Apple LiGothic Medium, PingFang TC, STHeiti
Serifa Chinesa - LiSong Pro, Biau Kai, STSongti-TC
Chinês simplificado - STSong, STFangsong
Japonês Sans Serif - Hiragino Kaku Gothic Pro W3, Apple Gothic, Hiragino Maru 
Gothic Pro W4, Osaka
Serifa Japonesa - Hiragino Mincho Pro W3, PCMyungjo
Coreano Sans Serif - Apple Gothic, AppleSDGothicNeoR00
Serifa Coreana - Appley Myungjo, PCMyungjo, PilGi

Fontes CJK padrão no Linux

O PDF Studio usará as seguintes fontes CJK que acompanham o Linux:

Chinese Sans Serif - UMingTW, UMingHK, Source Han Sans TW, DroidSan sFallback
Serifa Chinesa - UMingTW, UMingHK, Source Han Sans TW, DroidSans Fallback
Chinês simplificado - WenQuanYiMicroHei, WenQuanYiZenHei, DroidSans Fallback, 
Source Han Sans CN
Japanese Sans Serif - Droid Sans Japanese, Takao PGothic, VL-Gothic-Regular, 
WenQuanYiMicroHei
Serifa Japonesa - Droid Sans Japanese, Takao PGothic, VL-Gothic-Regular, 
WenQuanYiMicroHei
Coreano Sans Serif - Nanum Gothic, Nanum Barun Gothic
Serif coreano - Nanum Myeongjo

 

Regras de substituição de fontes

Durante a conversão, se o documento de origem contiver uma fonte que não está 
disponível, a tabela a seguir pode ser usada para definir sua fonte de substituição 
preferida. Para conversão de Word para PDF com incorporação de fonte, a fonte 
Fallback definida nas preferências de conversão do MS Office será usada como último 
recurso se nenhuma fonte correspondente definida aqui estiver disponível.

Use a opção "Sempre" para substituir a fonte especificada, independentemente de estar 
ou não disponível.

NOTA:A substituição de fonte pode causar diferenças de layout de texto se as 
métricas da fonte substituída forem diferentes da original.
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 Adicionar: crie uma nova regra de substituição de fonte

 Editar: edita a regra de substituição de fonte selecionada

 Remover: exclui a regra de substituição de fonte selecionada

Restaurar padrões: quando clicado restaura as regras de fonte de volta aos padrões de 
instalação
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Preferências de formulários
A seção Preferências de formulários contém todas as configurações de formulário do 
PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de formulários:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneFormulários no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Mesclando Formulários - Configurações usadas ao mesclar documentos que contêm 
campos de formulário

Renomear campos: Ao mesclar documentos que possuem campos, os campos 
podem ser renomeados ou campos com o mesmo nome podem ser mesclados. Os 
campos com o mesmo nome, mas de tipos diferentes, ainda serão renomeados.

Achatar - Essas configurações são usadas quandocampos achatados dentro de um PDF.

Botões de pressão de pintura: irão desenhar o botão como uma imagem ao achatar.
Somente botões de pintura de imagem: só desenhará um botão como uma 
imagem ao nivelar quando o botão contiver uma imagem. Os botões de texto 
padrão não serão desenhados.

Pintar campos não imprimíveis: ainda achatará um campo que tenha a propriedade 
de visibilidade definida como "Ocultar" ou "Mostrar / Não imprimir".

Propriedades do campo - Esta seção contém as preferências padrão para cada uma 
das ferramentas de edição de formulário. Para editar os valores de aparência padrão ao 
criar campos de formulário, clique no nome do campo para abri-lo diálogo de 
propriedades. Em seguida, defina os valores que deseja usar como padrão e clique em 
OK para salvar as alterações.
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Preferências de JavaScript
A seção Preferências de JavaScript contém todas as configurações de JavaScript para 
PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de JavaScript:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneJavaScript no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Javascript habilitado - Ative o processamento de recursos JavaScript em PDFs e 
silencie os erros, se desejar. JavaScript pode ser definido como Sempre ativado, Nunca 
ativado ou Avisar quando você abre um documento com JavaScript. Prompt é o padrão.

Nunca: nunca permitirá que o JavaScript seja executado no documento PDF.
Prompt: exibirá uma mensagem solicitando ao usuário que permita a execução de 
JavaScript no documento PDF.
Sempre: sempre executará JavaScript no documento PDF.Aviso: Certifique-se de 
abrir apenas documentos de fontes confiáveis.

Erros de formatação - Mostrar mensagem de aviso ou emitir um bipe quando houver 
JavaScript no documento PDF.

Avisar antes de enviar o formulário - Quando marcada, aparecerá o prompt antes de 
enviar um formulário PDF usando JavaScript

Avisar antes de enviar o documento por e-mail - Quando marcada, aparecerá o 
prompt antes de enviar um documento por e-mail usando JavaScript
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Preferências de OCR
A seção Preferências de OCR contém todas as configurações de OCR (Reconhecimento 
Ótico de Caracteres) do PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de OCR:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarOCR no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências para 
visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Idiomas de reconhecimento - Opções para definir o idioma OCR padrão e a 
capacidade de baixar novos idiomas.

Idioma principal: define o idioma OCR padrão a ser usado.
Ativar idioma secundário: (Experimental) Ative esta opção ao trabalhar com 
documentos que contêm vários idiomas para reconhecer texto para um idioma 
secundário, bem como o idioma selecionado padrão.
Baixar idiomas OCR: abre o gerenciador de download de idiomas.

Processamento de imagem - Configurações usadas ao passar a imagem digitalizada 
para o mecanismo de OCR para reconhecer o texto.

Resolução DPI: define a resolução da imagem a ser enviada ao mecanismo de OCR.

Observação:De nossos testes, uma resolução de 300 DPI produz bons resultados 
de OCR para a maioria das imagens. Ao lidar com varreduras contendo ruído, 
você pode tentar usar uma configuração de DPI mais baixa para eliminar o ruído e 
obter melhores resultados de OCR.

Idiomas de OCR disponíveis

Os seguintes arquivos de dicionário de idiomas estão disponíveis para download 
diretamente nas funções de OCR do PDF Studio.

afrikaans
Albanês - shqip
árabe – ةيبرعلا
Azerbaijano – azərbaycan
Basco – euskara
Bielo-russo – беларуская
Bengali – বাংলা
Búlgaro – български

Galego – galego
Alemão - Alemão
Grego – Ελληνικά
Hebraico – תירבע
Hindi – हिन्दी
Húngaro - magiar
islandês – islenska

Polonês - Polskie
Português - Português
Romeno – română
Russo – русский
Sérvio - српски
Eslovaco – slovenčina
Eslovaco (Fraktur) – 
slovenčina (Fraktur)
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Catalão – catala
Cherokee
Chinês (simplificado) – 中 
文（简体中文）
Chinês (tradicional) – 中文 
（繁體）
croata - hrvatski
Checo – čeština 
“da”>dinamarquês – dansk
Dinamarquês – Dansk
Dinamarquês (Fraktur) – 
Dansk (Fraktur)
Holandês - Holandês
Inglês
estoniano - eesti
Finlandês - Suomalainen
Francês - Français

Indonésio – Bahasa 
Indonésia
Italiano - Italiano
Italiano (antigo) – 
italino vecchio
Japonês – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coreano – 한국어
Letão - latviešu
Lituano - lietuvių
Macedônio - 
македонски
Malaio – Bahasa 
Melayu
Malayalam – മലയാളം
Maltês – Maltês
Matemática / 
Equações
Norueguês - 
Norueguês

Esloveno – slovenščina
Espanhol - Español
Espanhol (Antigo) – 
español (Antíguo)
Swahili – Kiswahili
Sueco - Svensk
Tagalo
Tâmil –தமிழ்
Telugu –తెలుగు
Tailandês -ไทย
Turco – Türkçe
Ucraniano – українська
Vietnamita – Tiếng Việt

O uso do arquivo de idioma apropriado melhorará a precisão dos resultados de OCR. 
VerDicas para melhorar os resultados de OCR para informações adicionais

 

 

http://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=2059
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Preferências de PDF / A
A seção Preferências de PDF / A contém todas as configurações de PDF / A para PDF 
Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de PDF / A:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecionePDF / A no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências para 
visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Conversão PDF / A - Configurações que se aplicam ao converter um documento em 
PDF / A-1b

Mostrar caixa de diálogo de informações: se deve mostrar uma caixa de diálogo 
explicando como as opções abaixo serão tratadas antes de iniciar a conversão.

Anotações não suportadas: se deseja excluir ou avisar quando forem 
detectadas anotações não suportadas.
Transparência: se deve remover ou avisar quando a transparência é detectada 
nas imagens.
Arquivos incorporados: se deseja excluir ou avisar quando arquivos 
incorporados são detectados.
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Preferências de padrões de impressão
A seção Preferências de Padrões de Impressão permite selecionar qual caixa de diálogo 
Imprimir usar no PDF Studio, bem como definir as opções de impressão a serem usadas 
ao imprimir com a Caixa de diálogo Imprimir do sistema.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências dos padrões de impressão:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarPadrões de impressão no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Caixa de diálogo de impressão - permite que você escolha qual caixa de diálogo de 
impressão usar no PDF Studio.

Imprimir com Windows/Mac/Linux: Imprime o PDF usando a caixa de diálogo de 
impressão padrão do sistema. As configurações nesta caixa de diálogo serão 
determinadas pelo sistema operacional e não pelo PDF Studio. Abaixo estão as 
configurações adicionais que serão habilitadas ao imprimir com o Sistema.
Imprimir com o PDF Studio: Imprime o PDF usando a caixa de diálogo do PDF Studio. 
Quando selecionado, as configurações abaixo serão desativadas porque essas 
configurações estão disponíveis diretamente na caixa de diálogo de impressão do 
PDF Studio.

Imprimir com as configurações do Windows/Mac/Linux

Opções de impressão - Opções de impressão adicionais para dimensionar o conteúdo 
para a página.

Centralizar na página: centralize a página no papel. Nenhum efeito se as páginas de 
um documento forem maiores que o papel em que estão sendo impressas.
Reduzir para Margens: encolher as páginas para que caibam no papel. Nenhum 
efeito se as páginas de um documento forem menores do que o papel em que estão 
sendo impressas.
Expandir para Margens: expanda as páginas para preencher o papel em que estão 
sendo impressas. Nenhum efeito se as páginas de um documento forem maiores 
que o papel em que estão sendo impressas.

Orientação - O layout e a direção do conteúdo que está sendo colocado na página

Rotação automática de páginas: gire a impressão para combinar a largura e o 
comprimento com o papel. As configurações de retrato/paisagem não podem ser 
definidas pelo usuário quando esta opção é selecionada.
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Dimensionar imagem para saída - informa a impressorapara redimensionar imagens 
para corresponder ao DPI de saída, defini-lo como falso envia a imagem em seu 
tamanho original e permite que a impressora a redimensione.

Comentários e formulários: define as opções de impressão para documentos com 
comentários e formulários

Documento e Comentários: imprime o documento com todos os comentários
Document Only: imprime o documento sem comentários. Para obter uma lista de 
todos os comentários que serão removidos, consulteAnotando e comentando PDFs
Apenas campos do formulário: imprime apenas os campos do formulário e nenhum 
outro conteúdo.
Apenas comentários: imprime apenas os comentários e anotações e nenhum outro 
conteúdo
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Preferências de réguas e grades
A seção Preferências de réguas e grades contém todas as configurações de régua e 
grade do PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de réguas e grades:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneRéguas e grades no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Unidades- Escolha entre usar polegadas ou centímetros quando as réguas e grades 
estão habilitadas

Grades - Opções de espaçamento e cor usadas para as opções de grade abaixo e 
quando exibidas

Espaçamento horizontal: espaço horizontal entre cada uma das linhas de grade nas 
unidades selecionadas acima.
Espaçamento vertical: espaço vertical entre cada uma das linhas de grade nas 
unidades selecionadas acima.
Subdivisões: número de linhas de subdivisão entre cada uma das linhas horizontais 
e verticais.
Deslocamento esquerdo: distância de deslocamento esquerdo para a linha de grade 
inicial.
Deslocamento superior: distância de deslocamento à direita da linha de grade inicial.
Cor: cor das linhas da grade quando ativada.
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Preferências de verificação ortográfica
A seção Preferências de verificação ortográfica contém todas as configurações de 
verificação ortográfica do PDF Studio usadas ao inserir texto noAnotações ouCampos 
do Formulário.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de verificação ortográfica:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneVerificação ortográfica no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Opções - Opções gerais de verificação ortográfica

Habilitar verificação ortográfica - Ativa ou desativa usando a verificação ortográfica

Cor - Define a cor da linha irregular que é colocada sob a palavra com erro ortográfico

Ignorar palavras em MAIÚSCULAS - Quando marcada, as palavras digitadas em letras 
maiúsculas não serão marcadas como erros ortográficos

Ignorar números em palavras - Quando marcada, qualquer palavra que contenha 
números (ou seja, "Studio11") não será marcada como incorreta

Dicionários - Opções de dicionário, incluindo idioma e palavras personalizadas

Língua - Define o idioma a ser usado quando a verificação ortográfica está ativada. 
Verificar mais de um idioma ativará a verificação ortográfica em vários idiomas. Os 
seguintes idiomas estão disponíveis para verificação ortográfica.

árabe
holandês
inglês
francês
alemão
italiano
polonês
russo
espanhol

Palavras Customizadas - Exibe uma lista de palavras definidas pelo usuário 
adicionadas ao dicionário ortográfico. As palavras nesta lista não serão marcadas como 
erros ortográficos
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 Adicionar: usado para adicionar uma palavra personalizada ao dicionário 
personalizado

 Editar: edite a palavra selecionada no dicionário personalizado

 Excluir: Exclui a palavra selecionada do dicionário personalizado
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Preferências da barra de ferramentas
A seção Preferências da barra de ferramentas contém todas as configurações da barra 
de ferramentas do PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências das barras de ferramentas:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneBarra de ferramentas no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

 

Definições

Estilo da Barra de Ferramentas - Escolha entre usar oBarra de ferramentas da faixa de 
opções ou oBarra de Ferramentas Clássica

Configurações da barra de ferramentas da faixa de opções

Grupo de faixa de favoritos

Permite que você especifique os botões do grupo "Favoritos" personalizado na guia 
Início das fitas. A lista à esquerda mostra todas as ferramentas disponíveis organizadas 
por abas e a lista à direita mostra a lista de ferramentas favoritas atual

Adicionar / Remover Ferramentas

Use oAdicionar >> e <<Remover botões para escolher definir as ferramentas favoritas 
que deseja ter na barra de ferramentas

Reorganizar ferramentas

Use o  e  botões para alterar a ordem dos botões na barra de ferramentas.

 

Configurações clássicas da barra de ferramentas

Modo de visualização- Selecione para qual modo deseja alterar as configurações

Padrão: configurações a serem usadas no modo normal.
Modo de toque: configurações a serem usadas no modo de toque.

Personalizar Barras de Ferramentas- Na árvore da barra de ferramentas, ative ou 
desative os grupos para mostrar ou ocultar esse grupo da barra de ferramentas. Cada 
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grupo também pode ser expandido para mostrar ou ocultar itens individuais dentro de 
cada grupo.

Botões de grupo -Ative ou desative os grupos para agrupar automaticamente esses 
botões em um botão na barra de ferramentas. Quando agrupados, os botões serão 
combinados em um único botão com uma seta à direita do botão para selecionar as 
outras ferramentas no grupo.

Agrupado: Não agrupado:

Tamanho do ícone- Altere o tamanho do ícone na barra de ferramentas e no painel de 
comentários para um tamanho especificado.

Barras de ferramentas: altera os tamanhos dos ícones da parte superior 
principalBarra de ferramentas no PDF Studio
Painel de comentários: altera os tamanhos dos ícones usados noPainel de 
comentários.

 

Outros ajustes

Configurações gerais adicionais da barra de ferramentas

Mostrar mini-barra de ferramentas de comentários: Habilita ou desabilita o 

comentárioMinibarra de ferramentas  exibido ao editar anotações, links e 
campos de formulário.
Mostrar a posição do cursor: Ativa ou desativa a posição do cursor de ser exibida 
na barra de ferramentas inferior
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Preferências de IDs digitais
A seção Preferências de IDs digitais contém todas as configurações de IDs digitais para 
o PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de IDs digitais:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarIDs digitais no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

IDs do sistema- Exibe uma lista de IDs digitais atualmente instalados no sistema

Habilitar assinatura com IDs digitais do sistema: escolha se deseja ou não permitir 
a assinatura de documentos com IDs digitais do sistema.

Minhas identificações digitais- Permite que vocêGerenciar IDs digitais utilizado na 
assinatura de documentos.

Senha- Um ID digital pode ser protegido com uma senha complexa. O PDF Studio 
pode salvar esta senha e protegê-la com sua própria senha. Ao assinar 
documentos, o PDF Studio solicitará sua própria senha. Isso facilita a assinatura de 
documentos sem precisar lembrar as senhas complexas.

Somente Linux

Outros IDs PKCS11 (USB, Tokens, HSM, CAC) - Permite gerenciarSmartcard/tokens 
USB que armazenam chaves privadas de certificados necessárias para aplicar 
assinaturas digitais em um documento. O arquivo de configuração é necessário - 
consulteAssinatura digital de PDFs com token USB smartcard Para maiores informações.

Navegar - use o navegador de arquivos para navegar e selecionar seu arquivo de 
configuração para usar

Remover- limpa o arquivo de configuração armazenado atualmente

 

 

https://kbpdfstudio.qoppa.com/digitally-signing-pdfs-with-smartcard-usb-token/
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Preferências de servidores de carimbo de 
data/hora

A seção Preferências do servidor de carimbo de data/hora contém todas as 
configurações do servidor de carimbo de data/hora para o PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de servidores de carimbo de data/hora:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarServidores de carimbo de data/hora no painel à esquerda da caixa 
de diálogo de preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Servidores de carimbo de data/hora - Permite adicionar, editar e remover servidores 
de carimbo de data/hora, bem como definir o servidor de carimbo de data/hora padrão 
a ser usado com IDs digitais.

Por padrão, o PDF Studio vem empacotado com os seguintes servidores de carimbo de 
data/hora:

Digicert - http://timestamp.digicert.com (  Predefinição)
Entrust - http://timestamp.entrust.net/TSS/RFC3161sha2TS
Time.certum - http://time.certum.pl
zeitstempel - http://zeitstempel.dfn.de
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Preferências de certificados confiáveis
A seção Preferências de certificados confiáveis contém todas as configurações de 
certificados confiáveis para o PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de certificados confiáveis:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneCertificados confiáveis no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Certificados do Sistema- Exibe uma lista de certificados do sistema a serem usados ao 
validar assinaturas digitais.

Autoridades de certificação raiz do sistema de confiança: Habilite o uso das 
autoridades de certificação atualmente instaladas em seu sistema.

Certificados PDF Studio - Exibe uma lista de certificados empacotados no PDF Studio 
para serem usados na validação de assinaturas digitais.

Confiar nas autoridades de certificação raiz do PDF Studio: ative o uso das 
autoridades de certificação fornecidas no PDF Studio.

Meus certificados confiáveis- Permite que vocêImportar e gerenciar certificados 
confiáveis adicionais a serem usados ao validar assinaturas digitais.
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Preferências do aplicativo
A seção Preferências de atualização contém todas as configurações de atualização do 
PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de atualizações:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarInscriçãono painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Atualizações - Verifique a versão atualizada do PDF Studio e defina o intervalo de 
verificação automática.

Mensal: verificará apenas uma vez a cada 30 dias para atualizações
Semanalmente: verificará uma vez por semana se há atualizações
Nunca: nunca verificará se há atualizações

Verifique agora - Verifica se há atualizações quando pressionado

Mensagens no aplicativo - Ativa ou desativa as mensagens no aplicativo do Qoppa 
anunciando novos lançamentos de produtos.

Inscrição- Configurações que se aplicam à memória e desempenho do PDF Studio.

Executado em segundo plano - SOMENTE WINDOWS: Ativa ou desativa o recurso 
"Executar em segundo plano" no PDF Studio. O PDF Studio pode permanecer 
aberto em segundo plano após a primeira inicialização para melhorar o 
desempenho de inicialização ao abrir documentos PDF. Quando "Executar em 
segundo plano" estiver definido, o PDF Studio permanecerá em execução como 
um processo em segundo plano até que o computador seja reiniciado ou o 
aplicativo seja encerrado acessando Arquivo > Sair.

Observação:IMPORTANTE: Durante a execução como um processo em 
segundo plano, os recursos usados pelo PDF Studio não serão liberados e não 
estarão disponíveis para uso por outros aplicativos.

Memória alocada - Permite modificar a quantidade de memória alocada ao PDF 
Studio. Ao executar processos intensos no PDF Studio, você pode receber um erro 
"Heap Space" ou uma imagem pode não aparecer corretamente na página. Isso 
acontece quando o PDF Studio está ficando sem memória. Use a configuração 
abaixo para alterar a quantidade de memória alocada ao PDF Studio.

Máximos sugeridos com base na quantidade total de memória disponível em seu 
sistema.
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Sistema Estúdio PDF

4GB 2 GB (2048 MB)

6 GB 3 GB (3072 MB)

8 GB 4 GB (4096 MB)

10 GB 5 GB (5120 MB)

12 GB 6 GB (6144 MB)

Observação:Certifique-se de ter memória suficiente restante para outros 
aplicativos ou sua máquina pode começar a trocar e não responder.

Salvar configurações

Arquivo de salvamento automático a cada - Quando marcado habilita o recurso 
de salvamento automático usando o número especificado de minutos. Para obter 
mais informações sobre o recurso de salvamento automático e como recuperar 
arquivos, consulteSalvando PDFs
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1.
2.

Gerenciador de configurações
A seção Gerenciador de configurações contém opções que permitem exportar ou 
importar suas preferências, carimbos ou IDs digitais e certificados confiáveis do PDF 
Studio, bem como restaurar as preferências do PDF Studio para os padrões de 
instalação.

Para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de configurações:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneGerenciador de configuraçõesno painel à esquerda da caixa de 
diálogo de preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Exportar

Selecione as categorias de preferência que deseja exportar e clique no botão "Exportar" 
para gerar o arquivo de configurações.

Preferências - Opções para exportar todas as preferências do PDF Studio ou importar 
um arquivo de preferências exportado anteriormente.

Selos de borracha - Opções para exportar todos os carimbos armazenados no PDF 
Studio ou importar um arquivo de carimbos exportado anteriormente.

IDs digitais e certificados confiáveis - Opções para exportar todas as IDs digitais e 
certificados confiáveis armazenados no PDF Studio ou importar IDs digitais e arquivos 
de certificados confiáveis exportados anteriormente.

Observação:Por motivos de segurança, ao exportar IDs e certificados digitais, 
apenas IDs e certificados digitais criados pelo PDF Studio serão exportados. Todos 
os outros IDs e certificados encontrados no sistema não serão exportados.

Restaurar

Importar - Clique para selecionar o arquivo de configurações que deseja importar.

Restaurar padrões - Restaura todas as configurações do PDF Studio para os padrões 
de instalação.

Observação:Isto não pode ser desfeito
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Modo de toque
O modo de toque pode ser ativado em seu dispositivo clicando no ícone do modo de 

toque  debaixo deExibir guia sobre a barra de ferramentas.

Recursos adicionados especificamente para o modo de toque no PDF Studio.

Alças de redimensionamento ampliadas em anotações e campos de formulário para 
controle mais fácil
Fontes e linhas ampliadas em comentários e painéis de miniaturas.
Minibarra de ferramentas durante a seleção de objetos para acesso rápido para 
excluir e mostrar propriedades
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Sinal rápido
A ferramenta Fast Sign permite criar carimbos de assinatura eletrônica que podem ser 
facilmente aplicados a documentos. Os carimbos podem ser criados usando uma fonte 
de assinatura, desenhando com o mouse ou importando uma imagem digitalizada 
existente de sua assinatura. Assim que o documento for salvo, o PDF Studio nivelará 
todos os campos do formulário dentro do documento para evitar mais edições.

Observação:É importante entender também que uma "Assinatura Eletrônica" (Fast 
Sign) não é o mesmo que uma "Assinatura Digital". Uma assinatura eletrônica 
(Fast Sign) é uma representação gráfica de uma assinatura em papel e caneta, 
como uma imagem ou desenho. UMAassinatura digital (que também pode ter uma 
representação gráfica) contém um ID criptografado exclusivo para verificar sua 
autenticidade.

Criando um carimbo de sinal rápido

Se nenhum carimbo de assinatura já estiver criado, basta clicar em "  Criar novo" no 
painel Sinal rápido.

Se já existe um carimbo de assinatura e você deseja criar um adicional, clique no botão 

 seta dupla para baixo no painel Fast Sign e escolhaCriar assinatura.

Configurações de carimbo de sinal rápido

Categoria - Categoria para adicionar este carimbo de assinatura se desejar organizar 
os carimbos. Clique noAdicionar botão para criar uma nova categoria

Nome – Nome do carimbo de assinatura.

Modelo - Selecione o tipo de carimbo de assinatura que você gostaria de criar

Digite minha assinatura: digite seu nome e use uma das fontes disponíveis que 
lembram caligrafia para criar a assinatura.

Desenhar minha assinatura: Use o mouse (também suporta caneta de 
computador) para desenhar sua assinatura

Importar imagem de assinatura: Importe uma imagem digitalizada existente da 
sua assinatura
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Converter branco em transparente - quando marcado, qualquer fundo branco ficará 
transparente.

Tolerância- Esta opção remove o fundo branco de uma imagem. A tolerância afeta a 
faixa de cores que são consideradas "brancas" para serem convertidas em 
transparentes. A tolerância mais alta converte mais pixels. Para assinaturas desenhadas 
à mão, recomenda-se usar uma caneta grossa em negrito.

Exigir senha - Quando marcado, exigirá que uma senha seja inserida antes que o 
carimbo de assinatura Fast Sign possa ser colocado na página. Clique emConfigurar 
senha para designar a senha.

Aplicando assinatura de sinal rápido

Para aplicar o carimbo de assinatura Fast Sign:

Abra o documento ao qual deseja aplicar o carimbo
Clique no carimbo de assinatura que deseja usar
Clique no documento onde deseja aplicar o carimbo. Redimensione e mova o 
posicionamento, se necessário
Salve o documento para aplicar o carimbo

Assim que o documento for salvo, o PDF Studio nivelará todos os campos de 
formulário dentro do documento para evitar mais edições.

 

Gerenciando Carimbos de Sinal Rápido

Os carimbos Fast Sign podem ser gerenciados usando o Fast Sign Signature Manager.

Acessando o Gerenciador de Assinaturas de Sinal Rápido

O Fast Sign Signature Manager pode ser acessado clicando no  Gerenciar botão ou o 

 seta dupla para baixo no painel Fast Sign.

Usando o Fast Sign Signature Manager

A caixa de diálogo mostra uma árvore de carimbos de sinal rápido e uma barra de 
ferramentas para trabalhar com a árvore. A barra de ferramentas tem os seguintes 
botões

 Criar um novo carimbo de assinatura

 Adicione uma nova pasta à árvore.

 Abre a caixa de diálogo de edição para o carimbo de assinatura atualmente 
selecionado ou a caixa de diálogo de alteração de nome para a pasta selecionada.

 Exclua o item atualmente selecionado.
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Desfazer
No PDF Studio, é possível desfazer a maioria das ações.

Desfaça ou refaça clicando no  Desfazerou  Refazer botões na barra de 
ferramentas, ou usando as teclas de atalho padrão:

 Desfazer: CTRL + Z (Cmd + Z no macOS)

 Refazer:CTRL + Y (Shift + Cmd + Z no macOS)

Ações que podem ser desfeitas / refeitas:

Anotações

(Caixa de texto, texto explicativo, nota adesiva, máquina de escrever, 8 formas, som, 
imagem, link, destaque de área, medidas, carimbo)

Adicionar
Novo
Colar
Meus comentários
comentários recentes

Mover
Mouse

Teclado
Redimensionar
Alterar propriedades
Achatar
Excluir
Marcar com marca de verificação
Análise

Favoritos

Adicionar
Renomear
Excluir
Reordenar

Edição de conteúdo - texto, objetos de caminho, imagem

Redigir (antes de ser aplicado)
Excluir
Mover
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Edite as propriedades do texto (dados do texto, fonte, cor do contorno, tamanho, 
etc.).
Editar propriedades do objeto de caminho
Redimensionar caminho e imagem

Forma

Editar o conteúdo do campo

Marcação (destaque, riscado, sublinhado, ondulado, substituir, inserir)

Adicionar
Mover
Alterar propriedades
Achatar
Excluir

Páginas

Girar
Colheita
Cabeçalho / rodapé / marca d'água

Ações que redefinem as pilhas de desfazer / refazer:

Documento

Salve 
Segurança

Campo de Sinal
Assinar
Remover assinaturas

Página

Mover
Excluir

Forma

Achatar campos de formulário
Redefinir campos do formulário

Ações que estão sendo ignoradas:

Documento

Anexar arquivo
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Adicione uma página em branco
Inserir páginas

Importar anotações
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Criando PDFs
Há muitas maneiras de criar um arquivo PDF no PDF Studio.

Aba Arquivo

DebaixoAba Arquivo > Criar, você encontrará as seguintes opções:

 Da imagem:Converte um único arquivo de imagem em PDF usando qualquer um 
dosTipos de arquivos suportados

 Do MS Office: Converte o Microsoft OfficePalavra,Excel &Power Point arquivos para 
PDF a partir doTipos de arquivos suportados

 De vários arquivos:Mescla/converte vários arquivos de uma só vez para criar um 
único PDF

 Do scanner: Lança oCaixa de diálogo de digitalizaçãopara criar um novo PDF

 Da página em branco:Cria um PDF em branco sem conteúdo

 

Guia Converter

DebaixoGuia Converter na barra de ferramentas você encontrará as seguintes opções:

 Do scanner: Cria um PDF a partir de um scanner.

Digitalize com WIA / ICA / Sane Direct: Digitaliza usando oCaixa de diálogo do PDF 
Studio.
Digitalizar com Sane Daemon: iniciaVarredura Sane Daemon

 Da imagem: Crie PDF a partir de um dos tipos de arquivo de imagem suportados 
*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff. (Imagem para PDF configurações estão na caixa 
de diálogo de preferências)

 Do Word: Crie PDF a partir de arquivos Word .doc e .docx (Word para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)

 Do Excel: Crie PDF somente a partir de arquivos .xlsx do Excel (Excel para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)
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 Do Excel: Crie PDF apenas a partir de arquivos .pptx do PowerPoint (Excel para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)

 Novo Documento:Cria um PDF em branco sem conteúdo

 De vários arquivos:Mescla/converte vários arquivos de uma só vez para criar um 
único PDF

 

Arraste e Solte

Os tipos de arquivo suportados podem serarrastar e soltar diretamente no PDF Studio 
para converter o arquivo em PDF.
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Criando um PDF em branco
Um PDF em branco pode ser criado no PDF Studio. Para criar um PDF em branco, sem 
nenhum documento aberto no momento, siga um destes procedimentos:

Vamos paraAba Arquivo > Criar >  Novo Documento ou use a tecla de atalho 
Ctrl + N (⌘ + N no Mac) para criar um documento em branco usando as 
configurações padrão definidas noPreferências Gerais.

Vamos paraAba Páginas >  Inserir >  Adicionar página em branco ou use a 
tecla de atalho Ctrl + Shift + B (⌘ + Shift + B no Mac) para criar uma página em 
branco usando configurações personalizadas.

A página em branco recém-criada não conterá absolutamente nenhum conteúdo, como 
se fosse uma folha de papel em branco.

 

Definições
Igual à página - (disponível apenas ao adicionar uma página em branco) Permite que 
você corresponda as novas configurações de página a uma página existente no 
documento

Novo tamanho de página - Permite selecionar um tamanho de página em uma lista de 
tamanhos de documentos padrão predefinidos.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem

Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Contar- número de páginas em branco a serem criadas

Cor- define a cor de fundo das novas páginas que estão sendo criadas
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Convertendo arquivos para PDF
O PDF Studio pode converter tipos de arquivo não PDF em documentos PDF. VerTipos 
de arquivo suportados para obter uma lista dos tipos de arquivo suportados.

 Convertendo Word para PDF - Converte arquivos do Microsoft Word para PDF.

 Convertendo Excel para PDF - Converte arquivos do Microsoft Excel para PDF.

 Convertendo PowerPoint para PDF - Converte arquivos do Microsoft PowerPoint para 
PDF.

 Convertendo imagens para PDF - Converte arquivos de imagem para PDF.

 Convertendo Texto para PDF - Converte arquivos de texto em PDF.
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Convertendo Word© para PDF
O PDF Studio pode converter documentos Word© em PDF, ambas as extensões .doc 
(Word 97© a 2003) e .docx (Word 2007© e posterior) são suportadas. Por padrão, as 
fontes do documento do Word serão incorporadas ao PDF criado. Se você deseja alterar 
essas opções, consultePreferências de fontes.

 

Instruções:

Usando a tela de boas-vindas

Iniciar o PDF Studio
Usando oTela de boas vindas clamber oDo MS Office opção em "Criar PDF"
Navegue até o arquivo Word©(*doc, *docx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Da barra de ferramentas

Vamos paraGuia Converter >  Do Word
Navegue até o arquivo Word©(*doc, *docx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Na guia Arquivo

Vamos paraGuia Arquivo > Criar >  Do MS Office
Navegue até o arquivo Word©(*doc, *docx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Arraste e Solte

Arraste e solte o arquivo Word© (*doc, *docx) que você deseja converter diretamente 
no PDF Studio para converter o arquivo em PDF.

 

Ao abrir o arquivo, o PDF Studio converterá automaticamente o documento em um 
documento PDF que você poderá salvar como um novo documento PDF.
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Convertendo Excel© para PDF
O PDF Studio pode converter documentos Excel© em PDF. Somente arquivos .xlsx são 
suportados. Por padrão, as fontes do documento Excel© serão incorporadas ao PDF 
criado.

 

Instruções:

Usando a tela de boas-vindas

Iniciar o PDF Studio
Usando oTela de boas vindas clamber oDo MS Office opção em "Criar PDF"
Navegue até o arquivo Excel©(*xlsx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Da barra de ferramentas

Vamos paraGuia Converter >  Do Excel
Navegue até o arquivo Excel©(*xlsx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Na guia Arquivo

Vamos paraGuia Arquivo > Criar >  Do MS Office
Navegue até o arquivo Excel©(*xlsx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Arraste e Solte

Arraste e solte o arquivo Excel© (*xlsx) que deseja converter diretamente no PDF 
Studio para converter o arquivo em PDF.

 

Ao abrir o arquivo, o PDF Studio converterá automaticamente o documento em um 
documento PDF que você poderá salvar como um novo documento PDF.
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Convertendo imagens para PDF
O PDF Studio pode converter imagens em PDF. Os seguintes tipos de imagem podem 
ser convertidos *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff. Ao converter imagens, as 
configurações de Preferências de imagem serão usadas ao criar o PDF.

 

Instruções:

Da barra de ferramentas

Vamos paraGuia Converter >  Da imagem
Navegue até o arquivo de imagem(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff) você 
deseja converter e clique em "Abrir"

Na guia Arquivo

Vamos paraGuia Arquivo > Criar >  Da imagem
Navegue até o arquivo de imagem(*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff) você 
deseja converter e clique em "Abrir"

Arraste e Solte

Arraste e solte o arquivo de imagem (*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff) que 
deseja converter diretamente no PDF Studio para converter o arquivo em PDF.

 

Ao abrir o arquivo, o PDF Studio converterá automaticamente o documento em um 
documento PDF que você poderá salvar como um novo documento PDF.
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Convertendo Texto para PDF
O PDF Studio pode converter documentos de texto com extensão .txt em PDF. Ao 
converter arquivos .txt, oTexto para PDF configurações nas preferências serão usadas 
para formatar o documento.

 

Instruções:

Na guia Arquivo

Vamos paraGuia Arquivo > Criar >  De arquivo
Navegue até o arquivo de texto(*TXT ) você deseja converter e clique em "Abrir"

Arraste e Solte

Arraste e solte o arquivo de texto (*txt ) que deseja converter diretamente no PDF 
Studio para converter o arquivo em PDF.

 

Ao abrir o arquivo, o PDF Studio converterá automaticamente o documento em um 
documento PDF que você poderá salvar como um novo documento PDF.
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Mesclando / convertendo vários arquivos em 
PDF

O PDF Studio é capaz de mesclar / converter vários arquivos de uma vez para criar um 
único PDF. Apenas oTipos de arquivos suportados podem ser mesclados / convertidos 
em um único PDF.

Instruções:

Usando a tela de boas-vindas

Inicie o PDF Studio
Usando oTela de boas vindas clamber noDe vários arquivos opção em "Criar PDF"
UsandoAdicionar arquivos ouAdicionar pasta selecione os arquivos que deseja 
mesclar / converter em um único PDF.
Selecione quaisquer opções adicionais ao converter os arquivos.

Adicione marcadores para cada documento mesclado.
Resultados: Abra ou salve o novo documento mesclado
Senhas para tentar ao abrir documentos

Assim que todas as opções forem selecionadas, clique em Iniciar para começar a 
mesclar / converter os arquivos.
Todos os arquivos serão mesclados / convertidos em uma única ação. TudoTipos de 
arquivos suportados será convertido para PDF.

Da barra de ferramentas

Vamos paraConverter guia>  De vários arquivos
Usando Adicionar arquivos ou Adicionar pasta, selecione os arquivos que deseja 
mesclar / converter em um único PDF.
Selecione quaisquer opções adicionais ao converter os arquivos.

Adicione marcadores para cada documento mesclado.
Resultados: Abra ou salve o novo documento mesclado
Senhas para tentar ao abrir documentos

Assim que todas as opções forem selecionadas, clique em Iniciar para começar a 
mesclar / converter os arquivos.
Todos os arquivos serão mesclados / convertidos em uma única ação. TudoTipos de 
arquivos suportados será convertido para PDF.

Na guia Arquivo

Vamos paraGuia Arquivo> Criar>  De vários arquivos
Usando Adicionar arquivos ou Adicionar pasta, selecione os arquivos que deseja 
mesclar / converter em um único PDF.
Selecione quaisquer opções adicionais ao converter os arquivos.

Adicione marcadores para cada documento mesclado.
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Resultados: Abra ou salve o novo documento mesclado
Senhas para tentar ao abrir documentos

Assim que todas as opções forem selecionadas, clique em Iniciar para começar a 
mesclar / converter os arquivos.
Todos os arquivos serão mesclados / convertidos em uma única ação. TudoTipos de 
arquivos suportados será convertido para PDF

 

Unir / converter configurações

Nova página

Tamanho da página - Permite selecionar um tamanho de página em uma lista de 
tamanhos de documento padrão predefinidos.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem

Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens do corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros

Largura - Cidth da página nas unidades selecionadas

Altura - Alturada página nas unidades selecionadas

Manter Proporcional - Alterna mantendo os valores de largura e altura em 
sincronia

Pagina atual

Centro -Quando marcada, esta opção centralizará o conteúdo da página original no 
novo tamanho de página

Dimensione para caber - Redimensiona o conteúdo da página para melhor se ajustar 
ao novo tamanho de página

Ajustar corte à página - Define a caixa de corte igual à caixa de mídia

Favoritos

Adicione um favorito para cada documento mesclado - Isso criará um favorito 
separado para cada arquivo mesclado adicionado ao documento
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Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

 Excluir- Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 Subir- Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 Mover para Baixo- Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 Mover para o topo- Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 Mover para o fundo- Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Resultados

Abrir novo documento mesclado- Depois que a mesclagem for concluída, o novo 
arquivo será exibido no PDF Studio

Anexar ao Documento Atual - Acrescenta as páginas selecionadas ao final do 
documento atualmente aberto

Salvar como- Esta opção permite definir um destino para o arquivo mesclado recém- 
criado. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." para abrir um 
seletor de arquivos e definir o destino para o arquivo recém-criado

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote. Somente arquivos PDF com senhas 
são suportados.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas serão 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Arraste e solte para criar PDF
Tipos de arquivos suportados pode ser arrastado e solto no PDF Studio para converter 
imediatamente para PDF. Isso usará as configurações de conversão padrão para os 
tipos de arquivo com base nas configurações emPreferências.

Os tipos de arquivo suportados podem ser criados em um novo documento 
arrastando o arquivo para uma janela do PDF Studio sem nenhum documento aberto 
no momento.
Os tipos de arquivo com suporte podem ser inseridos como novas páginas em um 
documento aberto existente arrastando o arquivo para o painel de miniaturas.
As páginas também podem ser arrastadas e soltas em vários documentos abertos.

Observação: Soltar um arquivo no painel do documento principal abrirá o 
documento em um novo quadro.
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Digitalizando documentos para PDF
Com o PDF Studio, você pode digitalizar imagens em um documento PDF novo ou 
existente usando qualquer scanner compatível com WIA/ICA ou Sane. As opções de 
driver de digitalização (WIA/ICA ou Sane) disponíveis dependerão do sistema 
operacional usado.

Para criar um PDF a partir de um scanner, siga um destes procedimentos:

Usando oTela de boas vindas clamber o  Do scanner opção em "Criar PDF"

Vamos paraGuia Arquivo > Criar >  Do scannerna barra de menus.

Vamos paraGuia Converter >  Do scannerna barra de ferramentas.

Opções de digitalização

Abaixo está uma lista de opções de driver de digitalização disponíveis ao digitalizar 
para PDF para cada sistema operacional e versão do PDF Studio.

 

janelas

PDF Studio 32 bits

Digitalização WIA - Digitalize usando os drivers WIA e a caixa de diálogo de 
digitalização do PDF Studio
Digitalização Twain - Digitalize usando a interface de scanner nativa Twain

PDF Studio 64 bits

Digitalização WIA - Digitalize usando os drivers WIA e a caixa de diálogo de 
digitalização do PDF Studio

 

Mac

PDF Studio 64 bits

Digitalização ICA - Digitalize usando os drivers ICA e a caixa de diálogo de 
digitalização do PDF Studio

 



-147-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

Linux

PDF Studio 64 bits

Digitalização Direta Sane - Digitalize usando a caixa de diálogo de digitalização do 
PDF Studio com acesso direto aos drivers Sane
Varredura Sane Network Daemon - Digitalize usando a interface de scanner nativa do 
Sane Network Daemon
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Perfis de digitalização
O PDF Studio permite que você crie Perfis de digitalização para definir scanners e 
configurações específicas para serem usados novamente mais tarde. Depois de 
definidos, o uso dos perfis permite a digitalização com um único clique com as 
configurações especificadas.

Observação:Perfis de digitalização são suportados apenas ao usar as caixas de 
diálogo de digitalização WIA / ICA no Windows e Mac.

Criação de um perfil de digitalização

Inicie a caixa de diálogo de digitalização normalmente
Defina todas as opções que gostaria de ter em seu perfil. Você pode iniciar a partir 
de um perfil existente ou de um modelo em branco selecionando "<novo perfil>" no 
menu suspenso.
Depois de concluir suas configurações, clique em Salvar. Isso abrirá uma janela para 
nomear seu perfil.
Se você estiver começando com um modelo em branco, este campo ficará em 
branco. Se você já usou um perfil, o nome do perfil anterior será exibido. Se você 
deseja apenas atualizar o perfil anterior, deixe o nome e clique em OK. Se desejar 
criar um novo perfil, basta digitar o novo nome com o qual deseja salvá-lo e clicar 
em OK.
Depois de concluído, seu perfil estará disponível no menu suspenso

Observação:Você não precisa criar ou salvar um perfil de digitalização antes de 
digitalizar um documento. Para digitalizar documentos sem salvar as configurações, 
basta clicar em Digitalizar após selecionar as configurações de digitalização.

Digitalizando um documento PDF usando um perfil de 
digitalização existente

Existem 2 maneiras de usar um perfil de otimizador existente:

Na caixa de diálogo de digitalização

Inicie a caixa de diálogo de digitalização normalmente. Escolha o perfil de digitalização 
na lista suspensa da caixa de combinação e clique no botão de digitalização para iniciar 
a digitalização com as configurações salvas.

Da barra de ferramentas

Clique na pequena seta para baixo à direita do botão de digitalização  e selecione o 
perfil com o qual deseja digitalizar. Isso iniciará imediatamente a digitalização com as 
configurações que você escolheu para o perfil.
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Observação:Apenas aqueles para os quais você escolheu a opção Mostrar no 
Menu aparecerão nesta lista. Clique no perfil do otimizador na lista que deseja 
executar e ele começará a otimizar imediatamente o PDF usando as configurações 
salvas no perfil do otimizador.

Opções de digitalização

Scanner - O scanner a ser usado

Definir scanner padrão - Quando marcado, isso tornará o scanner selecionado o 
padrão a partir de agora

Fonte - Qual entrada de digitalização usar ao digitalizar o documento / imagem (por 
exemplo, base plana ou alimentador)

Duplex - Se o scanner suportar digitalização em frente e verso, selecione esta 
opção para digitalizar os dois lados ao mesmo tempo.

Formato de Cor - Escolha entre preto e branco, escala de cinza ou colorido ao 
digitalizar

Observação:Se "(Conversão)" estiver listado ao lado da opção de cor, então esta 
opção não é compatível com seu dispositivo. O PDF Studio converterá a imagem 
digitalizada no espaço de cores selecionado para você como parte do processo de 
digitalização.

Tamanho da página - Tamanho do documento que está sendo digitalizado

Resolução DPI - Qual resolução usar ao salvar a imagem no documento PDF. Selecione 
um valor predefinido entre 50 - 600 ou digite seu próprio valor personalizado até 1200. 
Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax "alta")
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI

Digitalize mais páginas - Opções para continuar digitalizando mais páginas, se 
necessário, após a digitalização inicial ser concluída. Útil se, por exemplo, digitalizar 
uma única página de cada vez em um scanner de mesa

Desativado: criará o novo documento assim que a digitalização for concluída
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Perguntar ao usuário: solicita que o usuário veja se páginas adicionais precisam ser 
digitalizadas
Automaticamente após: inicia outra varredura automaticamente após o número 
selecionado de segundos

Brilho - Ajusta o brilho do documento digitalizado. Aumente o valor para fazer o 
documento / imagem parecer mais claro

Contraste - Ajusta o contraste do documento digitalizado. Isso afeta as diferenças 
entre claro e escuro no documento / imagem

Opções de PDF

Inserir em - Onde inserir a nova imagem. Escolha uma das seguintes opções:

Início do documento: insere as páginas digitalizadas antes da primeira página do 
documento aberto no momento
Local atual: insere as páginas digitalizadas na frente da página atual sendo exibida 
do documento aberto no momento
Fim do documento: acrescenta a digitalização no final do documento.
Novo documento: Cria um novo documento usando apenas as páginas digitalizadas
Intercalar - Ao digitalizar várias imagens, esta opção pode ser usada para inseri-las a 
cada duas páginas. Isso é especialmente útil para digitalizar documentos frente e 
verso.
Intercalar reverso: insira a digitalização no documento atual a cada duas páginas na 
ordem inversa, começando após a última página do documento.
Vários documentos - Use esta opção para criar vários documentos ao digitalizar 
várias páginas. Quando selecionado, uma caixa de diálogo será exibida para definir 
as seguintes opções.

Páginas por PDF - Número de páginas antes de criar o próximo PDF
Padrão do nome do arquivo - o nome do arquivo a ser usado ao criar os PDFs. 
Cada arquivo terá o número do documento anexado ao final do nome do 
arquivo
Salvar arquivos em - Onde salvar os arquivos criados
Salvar como padrão - Quando marcado, isso tornará as opções selecionadas o 
padrão a partir de agora

Tamanho da página - Que tamanho usar ao criar uma nova página para conter a 
imagem.

Tamanho da imagem - A nova página será criada com o mesmo tamanho da imagem 
digitalizada.
Igual ao documento - A nova página será criada com o mesmo tamanho do 
documento aberto atualmente. Se o documento estiver vazio ou se a opção Inserir 
em estiver configurada para Novo documento, a nova página será criada com o 
mesmo tamanho da imagem digitalizada.

Compressão - Qual compactação usar ao salvar a imagem no documento PDF.
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JPEG - compressão com perdas (compressão recomendada)
Qualidade (somente para compressão JPEG) - Se usar JPEG, a qualidade da 
compressão pode ser ajustada de 1 a 100%.

1 = alta compressão, qualidade muito baixa
100 = compressão baixa, qualidade muito alta
Geralmente, 80 = alta qualidade, 50 = média qualidade, 20 = baixa 
qualidade

Flate - formato de compressão sem perdas
JBIG2 P&B - formato de compressão sem perdas que suporta apenas cores P&B

Imagens de alinhamento automático - Quando marcado, se o texto / imagens do 
documento estiverem inclinados demais em uma direção ou desalinhados, o PDF Studio 
tentará girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja corrigido.

Opções de OCR

OCR - Criar PDF pesquisável - Marque para fazer OCR automaticamente do documento 
após a digitalização

Língua - Idioma a ser usado se OCR for selecionado. Clique em "Baixar idiomas de 
OCR" para baixar idiomas adicionais.
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WIA / ICA / Varredura Direta Sane
WIA (Windows), ICA (Mac) e Sane Direct (Linux) são interfaces de aplicativos ou drivers 
incluídos pelo sistema operacional que permitem que o software se comunique com 
hardware de imagem, como scanners e câmeras digitais. Ao digitalizar usando uma 
dessas interfaces, o PDF Studio usará nossa caixa de diálogo de digitalização 
personalizada que se comunicará diretamente com seus scanners que suportam a 
interface WIA, ICA ou Sane Direct.

 

Digitalização com WIA/ICA

Vamos paraAba Arquivo > Criar >  Do scanner
Isso abrirá a caixa de diálogo de opções Digitalizar para PDF
Selecione o scanner e a configuração que deseja usar.
Depois de selecionar todas as opções, clique em Visualizar ou Digitalizar

Visualização - gera uma visualização rápida usando as opções de digitalização 
que serão exibidas à direita da caixa de diálogo
Digitalizar - usará as opções selecionadas para digitalizar e, em seguida, criar 
um novo PDF ou anexar a imagem a um PDF existente, dependendo da opção 
selecionada.

 

WIA / ICA / Sane Direct Scan Settings

Opções de digitalização para PDF

Perfil - Permite adicionar, editar ou excluir perfis de digitalização

Scanner - O scanner a ser usado

Fonte - Qual entrada de digitalização usar ao digitalizar o documento/imagem (ou seja, 
mesa plana ou alimentador)

Duplex - Se o scanner suportar digitalização em 2 faces, selecione esta opção para 
digitalizar ambas as faces ao mesmo tempo.

Formato de cor - Escolha entre preto e branco, escala de cinza ou colorido ao 
digitalizar

Observação:Se "(Conversão)" estiver listado ao lado da opção de cor, essa opção 
não é compatível com seu dispositivo. O PDF Studio converterá a imagem 
digitalizada para o espaço de cores selecionado para você como parte do processo 
de digitalização.
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Tamanho da página - Tamanho do documento que está sendo digitalizado

Resolução de DPI - Qual resolução usar ao salvar a imagem no documento PDF. 
Selecione um valor predefinido entre 50 e 600 ou digite seu próprio valor 
personalizado até 1200. Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax “alta”)
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI

Digitalize mais páginas: define o comportamento após a conclusão da verificação

Desativado: não solicitará para continuar a digitalização
Perguntar ao usuário: Solicita após concluir a digitalização da página para continuar 
digitalizando páginas adicionais
Automaticamente após: aguarda o tempo especificado antes de iniciar 
automaticamente outra verificação

Brilho - Ajusta o brilho do documento digitalizado. Aumente o valor para tornar o 
documento/imagem mais claro

Contraste - Ajusta o contraste do documento digitalizado. Isso afeta as diferenças 
entre claro e escuro no documento/imagem

Opções de PDF

Inserir em - Onde inserir a nova imagem. Escolha entre as seguintes opções:

Início do documento: insere as páginas digitalizadas antes da primeira página do 
documento aberto no momento
Local atual: insere as páginas digitalizadas na frente da página atual que está sendo 
exibida do documento aberto no momento
Fim do documento: anexa a digitalização no final do documento.
Novo documento: cria um novo documento usando apenas as páginas digitalizadas
Intercalar – Ao digitalizar várias imagens, esta opção pode ser usada para inseri-las 
em páginas alternadas. Isso é especialmente útil para digitalizar documentos frente 
e verso.
Intercalar reverso: Insira a digitalização no documento atual a cada duas páginas na 
ordem inversa, começando após a última página do documento.
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Vários documentos - Use esta opção para criar vários documentos ao digitalizar 
várias páginas. Quando selecionado, uma caixa de diálogo será exibida para definir 
as seguintes opções.

Páginas por PDF - Número de páginas antes de criar o próximo PDF
Padrão de nome de arquivo - O nome de arquivo a ser usado ao criar os PDFs. 
Cada arquivo terá o número do documento anexado ao final do nome do 
arquivo
Salvar arquivos em - Onde salvar os arquivos criados
Salvar como padrão - Quando marcado, isso fará com que as opções 
selecionadas sejam o padrão daqui para frente

Tamanho da página - Qual tamanho usar ao criar uma nova página para conter a 
imagem.

Size to Image – A nova página será criada com o mesmo tamanho da imagem 
digitalizada.
Igual ao Documento – A nova página será criada com o mesmo tamanho do 
documento aberto atual. Se o documento estiver vazio ou se a opção Inserir em 
estiver definida como Novo documento, a nova página será criada com o mesmo 
tamanho da imagem digitalizada.

Compressão - Qual compactação usar ao salvar a imagem no documento PDF.

JPEG - Compressão com perdas (compressão recomendada)
Qualidade (somente para compactação JPEG) – Se estiver usando JPEG, a 
qualidade da compactação pode ser ajustada de 1 a 100%.

1 = alta compressão, qualidade muito baixa
100 = baixa compressão, qualidade muito alta
Geralmente, 80 = alta qualidade, 50 = qualidade média, 20 = baixa 
qualidade

Flate - Formato de compactação sem perdas
JBIG2 B&W - Formato de compactação sem perdas que suporta apenas cores B&W

Desinclinação automática de imagens - Quando marcado, se o texto/imagens do 
documento estiverem muito inclinados em uma direção ou estiverem desalinhados, o 
PDF Studio tentará girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja 
corrigido.

Opções de OCR

OCR - Criar PDF pesquisável - Marque esta opção para fazer o OCR do documento 
automaticamente após a digitalização

Linguagem - Idioma a ser usado se OCR for selecionado. Clique em "Download OCR 
Languages" para baixar idiomas adicionais.

 

 



-155-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.



-156-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

•

3.

4.

5.

Digitalização TWAIN
TWAIN (Windows e Mac) é um protocolo de digitalização que conecta scanners e 
aplicativos, fornecendo interface padrão. TWAIN permite que aplicativos adquiram 
imagens de dispositivos compatíveis com TWAIN (scanners, câmeras digitais, etc.). A 
maioria dos scanners vêm com drivers TWAIN que são instalados automaticamente 
quando você instala o scanner em seu computador. Consulte a documentação do 
scanner se não houver fontes TWAIN disponíveis. Ao digitalizar usando TWAIN PDF 
Studio irá primeiro iniciar o aplicativo de digitalização fornecido pelo hardware e, 
quando a digitalização for concluída, importe a imagem digitalizada para concluir o 
processo de digitalização para PDF.

Observação: O protocolo TWAIN só é compatível com instalações de 32 bits do 
PDF Studio no Windows e Mac. Se você estiver usando a instalação do PDF Studio 
de 64 bits, esta opção não estará disponível.

Vamos paraConverter guia>  Do Scannerclique na pequena seta para baixo à 

direita do botão de digitalização  e selecione "Scan to PDF (Twain)".
Escolha um scanner da lista e clique no botão OK para continuar. Se houver um erro 
com o scanner selecionado, a caixa de diálogo aparecerá novamente com o scanner 
testado anteriormente realçado para que você possa escolher um novo scanner.

Se o scanner selecionado era uma opção padrão, você pode usar esta caixa de 
diálogo para alterar o scanner padrão selecionando o novo scanner e marcando 
a opção "Definir scanner padrão".

Quando o botão OK for pressionado, o aplicativo de digitalização personalizada do 
scanner será aberto. Este é um programa separado que permitirá que você visualize 
a digitalização, escolha uma região para digitalizar, ajuste a resolução da 
digitalização e, em seguida, aceite a digitalização usando o software que acompanha 
o seu scanner.
Assim que a digitalização for aceita e o PDF Studio receber os dados do software do 
scanner, o PDF Studio exibirá uma caixa de diálogo mostrando algumas informações 
sobre a digitalização e solicitará uma série de opções para determinar como inserir o 
nova imagem.
Depois de selecionar as opções, clique em OK para criar um novo PDF ou anexar a 
imagem a um PDF existente, dependendo da opção selecionada.

Configurações de importação de digitalização TWAIN

Informação da imagem

Esta seção exibe alguns detalhes básicos sobre a imagem que foi recebida do software 
do seu scanner

Opções de PDF

Inserir em - Onde inserir a nova imagem. Escolha uma das seguintes opções:
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Início do documento: insere as páginas digitalizadas antes da primeira página do 
documento aberto no momento
Local atual: insere as páginas digitalizadas na frente da página atual sendo exibida 
do documento aberto no momento
Fim do documento: acrescenta a digitalização no final do documento.
Novo documento: Cria um novo documento usando apenas as páginas digitalizadas
Intercalar - Ao digitalizar várias imagens, esta opção pode ser usada para inseri-las a 
cada duas páginas. Isso é especialmente útil para digitalizar documentos frente e 
verso.
Intercalar reverso: insira a digitalização no documento atual a cada duas páginas na 
ordem inversa, começando após a última página do documento.
Vários documentos - Use esta opção para criar vários documentos ao digitalizar 
várias páginas. Quando selecionado, uma caixa de diálogo será exibida para definir 
as seguintes opções.

Páginas por PDF - Número de páginas antes de criar o próximo PDF
Padrão do nome do arquivo - o nome do arquivo a ser usado ao criar os PDFs. 
Cada arquivo terá o número do documento anexado ao final do nome do 
arquivo
Salvar arquivos em - Onde salvar os arquivos criados
Salvar como padrão - Quando marcado, isso tornará as opções selecionadas o 
padrão a partir de agora

Tamanho da página - Que tamanho usar ao criar uma nova página para conter a 
imagem.

Tamanho da imagem - A nova página será criada com o mesmo tamanho da imagem 
digitalizada.
Igual ao documento - A nova página será criada com o mesmo tamanho do 
documento aberto atualmente. Se o documento estiver vazio ou se a opção Inserir 
em estiver configurada para Novo documento, a nova página será criada com o 
mesmo tamanho da imagem digitalizada.

Compressão - Qual compactação usar ao salvar a imagem no documento PDF.

JPEG - compressão com perdas (compressão recomendada)
Qualidade (somente para compressão JPEG) - Se usar JPEG, a qualidade da 
compressão pode ser ajustada de 1 a 100%.

1 = alta compressão, qualidade muito baixa
100 = compressão baixa, qualidade muito alta
Geralmente, 80 = alta qualidade, 50 = média qualidade, 20 = baixa 
qualidade

Flate - formato de compressão sem perdas
JBIG2 P&B - formato de compressão sem perdas que suporta apenas cores P&B

Imagens de alinhamento automático - Quando marcado, se o texto / imagens do 
documento estiverem inclinados demais em uma direção ou desalinhados, o PDF Studio 
tentará girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja corrigido.
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Opções de OCR

OCR - Criar PDF pesquisável - Marque para fazer OCR automaticamente do documento 
após a digitalização

Língua - Idioma a ser usado se OCR for selecionado. Clique em "Baixar idiomas de 
OCR" para baixar idiomas adicionais.
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2.

•

3.

4.

5.

Sane Daemon Scanning
Sane (somente Linux) é um protocolo de digitalização que se conecta a scanners 
fornecendo uma interface padronizada. O SANE fornece apenas uma interface com o 
hardware e exibe as opções disponíveis para cada scanner. Ao digitalizar usando Sane 
PDF Studio irá primeiro inicie o aplicativo de digitalização e, quando a digitalização for 
concluída, importe a imagem digitalizada para concluir o processo de digitalização para 
PDF.

Observação: Para que o PDF Studio se conecte ao scanner corretamente, você precisa 
se certificar de que possui um daemon saned e pelo menos um back-end lógico 
instalado. Isso éobrigatório para que nossa biblioteca de digitalização funcione 
corretamente. Observe que este não é um requisito para outros produtos, como XSane e 
Gimp, entãoé possível que o XSane e o Gimp funcionem, mas o PDF Studio não . 
Para obter mais informações sobre como configurar o daemon saned, 
consulteDigitalizando para PDF com Linux em nossa Base de Conhecimento.

Vamos paraConverter guia>  Do Scannerclique na pequena seta para baixo à 

direita do botão de digitalização  e selecione "Sane Daemon Scanning".
Escolha um scanner da lista e clique no botão OK para continuar. Se houver um erro 
com o scanner selecionado, a caixa de diálogo aparecerá novamente com o scanner 
testado anteriormente realçado para que você possa escolher um novo scanner.

Se o scanner selecionado era uma opção padrão, você pode usar esta caixa de 
diálogo para alterar o scanner padrão selecionando o novo scanner e marcando 
a opção "Definir scanner padrão".

Quando o botão OK é pressionado, uma interface de digitalização padrão é exibida. 
Este é um programa separado que permitirá ajustar as configurações de 
digitalização e, em seguida, iniciar o processo de digitalização.
Assim que a digitalização for concluída e o PDF Studio receber os dados do scanner, 
o PDF Studio exibirá uma caixa de diálogo mostrando algumas informações sobre a 
digitalização e solicitará uma série de opções para determinar como inserir a nova 
imagem.
Depois de selecionar as opções, clique em OK para criar um novo PDF ou anexar a 
imagem a um PDF existente, dependendo da opção selecionada.

Configurações de importação do Sane Scan

Informação da imagem

Esta seção exibe alguns detalhes básicos sobre a imagem que foi recebida do software 
do seu scanner

Opções de PDF

Inserir em - Onde inserir a nova imagem. Escolha uma das seguintes opções:

http://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=185
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Início do documento: insere as páginas digitalizadas antes da primeira página do 
documento aberto no momento
Local atual: insere as páginas digitalizadas na frente da página atual sendo exibida 
do documento aberto no momento
Fim do documento: acrescenta a digitalização no final do documento.
Novo documento: Cria um novo documento usando apenas as páginas digitalizadas
Intercalar - Ao digitalizar várias imagens, esta opção pode ser usada para inseri-las a 
cada duas páginas. Isso é especialmente útil para digitalizar documentos frente e 
verso.
Intercalar reverso: insira a digitalização no documento atual a cada duas páginas na 
ordem inversa, começando após a última página do documento.
Vários documentos - Use esta opção para criar vários documentos ao digitalizar 
várias páginas. Quando selecionado, uma caixa de diálogo será exibida para definir 
as seguintes opções.

Páginas por PDF - Número de páginas antes de criar o próximo PDF
Padrão do nome do arquivo - o nome do arquivo a ser usado ao criar os PDFs. 
Cada arquivo terá o número do documento anexado ao final do nome do 
arquivo
Salvar arquivos em - Onde salvar os arquivos criados
Salvar como padrão - Quando marcado, isso tornará as opções selecionadas o 
padrão a partir de agora

Tamanho da página - Que tamanho usar ao criar uma nova página para conter a 
imagem.

Tamanho da imagem - A nova página será criada com o mesmo tamanho da imagem 
digitalizada.
Igual ao documento - A nova página será criada com o mesmo tamanho do 
documento aberto atualmente. Se o documento estiver vazio ou se a opção Inserir 
em estiver configurada para Novo documento, a nova página será criada com o 
mesmo tamanho da imagem digitalizada.

Compressão - Qual compactação usar ao salvar a imagem no documento PDF.

JPEG - compressão com perdas (compressão recomendada)
Qualidade (somente para compressão JPEG) - Se usar JPEG, a qualidade da 
compressão pode ser ajustada de 1 a 100%.

1 = alta compressão, qualidade muito baixa
100 = compressão baixa, qualidade muito alta
Geralmente, 80 = alta qualidade, 50 = média qualidade, 20 = baixa 
qualidade

Flate - formato de compressão sem perdas
JBIG2 P&B - formato de compressão sem perdas que suporta apenas cores P&B

Imagens de alinhamento automático - Quando marcado, se o texto / imagens do 
documento estiverem inclinados demais em uma direção ou desalinhados, o PDF Studio 
tentará girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja corrigido.
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Opções de OCR

OCR - Criar PDF pesquisável - Marque para fazer OCR automaticamente do documento 
após a digitalização

Língua - Idioma a ser usado se OCR for selecionado. Clique em "Baixar idiomas de 
OCR" para baixar idiomas adicionais.
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Tipos de arquivo suportados
O PDF Studio suporta a conversão de certos tipos de arquivos não PDF em documentos 
PDF. Os tipos atualmente suportados são:

   Arquivos de imagem: *png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif & *tiff. (Imagem para PDF 
configurações estão na caixa de diálogo de preferências)

 Arquivos do Word: .doc e .docx (Word para PDF configurações de fonte estão na 
caixa de diálogo de preferências)

 Arquivos Excel: somente arquivos .xlsx (Excel para PDF configurações de fonte 
estão na caixa de diálogo de preferências)

 Arquivos do PowerPoint: somente arquivos .pptx (PowerPoint para PDF 
configurações de fonte estão na caixa de diálogo de preferências)

 Arquivos de texto: .TXT (Texto para PDF configurações estão na caixa de diálogo 
de preferências)
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Visualização e comparação de PDFs
PDF Studio oferece ampla funcionalidade para visualização e comparação de PDFs

Visualizando PDFs

Navegação: Dicas e ferramentas gerais de navegação

Visualização do documento com guias: Trabalhar com vários documentos são exibidos 
no Studio

Ampliando: Aumentar / diminuir o zoom do documento

Configurando o Layout da Página: Definir como as páginas são exibidas

Visualização de página rotativa: Girando a visualização da página

Ferramenta Lupa: Amplie uma pequena região da página

Ferramenta Panorâmica e Zoom: Exibe uma janela com a localização atual no 
documento

Modo de Leitura: Hides todas as barras de ferramentas e painéis de tarefas para 
maximizar a área de visualização na tela

Modo tela cheia: Exibe apenas a ocultação do documentoa barra de menus, barras de 
ferramentas, painéis de tarefas e controles de janela

Inverter modo de cores: Inverta as cores ao exibir PDFs para acessibilidade

Vista dividida: Mostra duas partes separadas do mesmo documento

Mostrar / ocultar camadas: habilitar e desabilitar camadas.

Documento de rolagem automática: Rolar automaticamente o documento para facilitar 
a leitura

Comparando PDFs

Comparação lado a lado : Compare dois PDFs diferentes um ao lado do outro

Comparação de sobreposição : Compare dois PDFs diferentes um sobre o outro, 
destacando as diferenças
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Navegação
O PDF Studio tem uma variedade de métodos que podem ser usados para navegar em 
documentos PDF.

 

Usando o Rato

O principal método de navegação em documentos PDF é com o mouse. O PDF Studio é 
compatível com todos os mouses padrão e suporta as seguintes ações usando os 2 
botões e a roda de rolagem normalmente encontrados no mouse.

Observação: No Mac, se estiver usando um mouse com um único botão, você pode 
clicar com o botão direito segurando Ctrl e clicando no botão do mouse

Botão esquerdo do mouse

Clique para selecionar os itens
Mantenha pressionado para arrastar itens

Rodinha do mouse

Rolar as páginas do documento

Botão direito do mouse

Exibe menus de contexto com opções adicionais

 

Panorâmica/mover páginas

Com a ferramenta manual  selecionado clique e arraste em qualquer lugar na página 
para deslocar o documento

Usando a roda de rolagem do mouse, você pode mover o documento para cima e para 
baixo

Você também pode usar as barras de rolagem vertical e horizontal para deslocar o 
documento clicando e arrastando na barra de rolagem
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Usando o teclado

O teclado também pode ser usado em alguns casos para navegar rapidamente no 
documento usando teclas de atalho. Os seguintes atalhos podem ser usados.

Ação Windows/UNIX Mac
Primeira página Casa Casa
Última página Fim Fim
Próxima página PgDn ou Espaço PgDn ou Espaço
Página anterior PgUp ou Shift + Espaço PgUp ou Shift + Espaço
Vá para página Ctrl + Shift + P ⌘ + Deslocamento + P
Rolar para baixo Espaço ou ↓ Espaço ou ↓
Rolar para cima ↑ ↑
Próxima visualização Alt + → ⌘ + [
Visualização prévia Alt + ← ⌘ + ]

 

Usando as ferramentas de navegação

As ferramentas de navegação estão localizadas na barra de ferramentas inferior e 
podem ser usadas para navegar no documento.

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento.

 Número de página: Exibe a página atual que está sendo visualizada e o 
número total de páginas. Digite um número no campo e pressione “Enter” para 
navegar diretamente para essa página. Documentos usandoRótulos de página 
exigirá que o rótulo de página exato seja inserido (ou seja, iv, v, etc...)

 Próxima página: Navega para a próxima página no documento.

 Última página: Navega para a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega para a última visualização dentro do documento.

 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização dentro do documento.

 



-167-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•
•

Como usar miniaturas de página

As miniaturas das páginas podem ser encontradas no lado esquerdo da janela do PDF 

Studio. Se não for exibido, o painel pode ser aberto usando o  Botão Páginas no lado 
esquerdo da tela

As miniaturas de página mostram versões em miniatura de todas as páginas dos 
documentos.

Clique em uma miniatura para ir diretamente para essa página.
use a Esquerda ← e Direita→ teclas de seta para navegar para as páginas Anterior e 
Próxima

 

Usando marcadores

O painel Marcadores está localizado à esquerda da janela do PDF Studio. Se não for 

exibido, o painel pode ser aberto usando o  Botão de favoritos no lado esquerdo da 
tela.

O uso de marcadores pode ser útil ao navegar em PDFs grandes que contêm muitas 
páginas. Frequentemente, marcadores são colocados para rotular capítulos ou seções 
dentro de um documento. Clique no marcador para ir diretamente para esse local no 
documento.

NOTA:o ícone a seguir  significa um marcador inválido sem destino.

 

Usando destinos

O painel Destino está localizado à esquerda da janela do PDF Studio. Se não for 

exibido, o painel pode ser aberto usando o  Botão Destinos no lado esquerdo da tela.

O uso de destinos pode ser útil ao navegar em PDFs grandes que contêm muitas 
páginas. Destinos são ferramentas de navegação adicionais implementadas para rotular 
locais ou seções específicas em um documento. Clique no nome do destino para ir 
diretamente para esse local no documento.
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Visualização de documento com guias
No PDF Studio, os documentos serão abertos usando a interface com guias para 
visualizar vários PDFs de uma só vez. Cada novo PDF que for aberto será aberto em um 
quadro do mesmo aplicativo apenas em uma nova guia.

Os nomes das guias exibem o nome do documento PDF aberto nessa guia e você pode 
alternar entre as guias clicando no nome do arquivo que deseja visualizar. Quando o 
número de guias do documento aberto não cabe mais na área da guia, um botão 
Anterior e Avançar será exibido no lado direito para navegar pelas guias. Use o botão 
de menu à direita das setas para pular rapidamente entre as guias.

 

Trabalhando com guias de documentos

As seguintes funções estão disponíveis ao trabalhar com guias de documentos. Cada 
ação pode ser executada em uma única guia ou você pode usar o atalho Ctrl + Clique 
para selecionar várias guias de uma só vez.

Gerenciando abas

Mover guia para um novo local

Clique na guia, arraste e solte-a entre as duas guias do documento que você gostaria 
que fosse colocada

Fechando abas

Para fechar um único documento, clique no botão  ícone à direita do nome do 
documento ou clique com o botão direito do mouse na guia do documento e escolha 
uma das seguintes opções:

Perto: fecha o documento especificado
Feche tudo: fecha todos os documentos abertos no momento deixando o PDF Studio 
aberto
Fechar outros: deixa a guia do documento selecionado aberta e fecha todos os 
outros documentos
Fechar abas à direita: fecha todos os documentos à direita da guia selecionada 
deixando todos os documentos à esquerda da guia selecionada abertos

Criar nova janela

Clique em uma guia e, em seguida,arraste-o para fora da janela existente e solte. 
Isso criará uma nova janela.
Clique com o botão direito do mouse na guia e selecione “Abrir em nova janela”.
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Mover-se pelas janelas

Cada janela do PDF Studio pode ter várias guias de documentos ao mesmo tempo

Clique em uma guia, arraste e solte-a na área da guia de outra janela. Isso moverá as 
guias selecionadas de uma janela para outra.

Trabalhando em abas

O PDF Studio suporta operações em guias, bem como em janelas separadas do PDF 
Studio. Isso pode ser útil ao precisar copiar páginas ou texto de um documento para 
outro. Abaixo alguns exemplos:

Arraste as páginas pelas guias: abra o painel de miniaturas em ambas as guias, 
selecione a página para mover, arraste-a e passe o mouse sobre a segunda guia do 
documento que exibirá o segundo documento. Continue arrastando a página e solte- 
a no painel de páginas do segundo documento.
Copiar páginas entre guias: abra o painel de miniaturas em ambas as guias, 
selecione uma página e clique com o botão direito para copiar. Em seguida, clique 
na segunda guia do documento e clique com o botão direito no painel de miniaturas 
para colar a página.
Copiar texto entre guias: selecione o texto e você deseja copiar em uma guia do 
documento e cole-o no local desejado de outra guia do documento.

Opções adicionais

As seguintes ações adicionais podem ser executadas ao trabalhar com várias guias de 
documentos abertas. Esses recursos só estão disponíveis ao usar o atalho Ctrl + Clique 
para selecionar várias guias de uma só vez.

Arquivo

Copiar caminho para a área de transferência: copia o caminho do arquivo para a 
área de transferência do sistema
Abrir pasta contendo: abre a pasta no sistema onde o documento está armazenado

Documento

Mesclar: inicia oMesclar PDF ferramenta com documentos selecionados já definidos 
na lista de mesclagem
Comparar sobreposição: inicia oComparar sobreposição ferramenta com os 
documentos selecionados
Comparar lado a lado: disponível apenas com 2 documentos - inicia oLado a lado 
vista de comparação com os documentos selecionados
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Ativar/Desativar a visualização de documento com guias

Para desabilitar a visualização do documento com guias, vá paraPreferências Gerais e 
desmarque o "Abrir documentos em novas guias"opção.
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Zoom
Ao visualizar um documento, existem várias maneiras de aumentar/diminuir o zoom do 
documento.

 

Usando o Rato

Para ampliar ou reduzir o documento usando o mouse, mantenha pressionada a tecla 
Ctrl (Alt no Mac) e role a roda do mouse para cima para ampliar e para baixo para 
reduzir.

Usando o teclado

O teclado também pode ser usado em alguns casos para ampliar rapidamente o 
documento usando teclas de atalho. Os seguintes atalhos podem ser usados.

Zoom para o tamanho real Ctrl+1 ⌘ + 1
Zoom para ajustar a página Ctrl+0 ⌘ + 0
Zoom para ajustar a largura Ctrl + 2 ⌘ + 2
Mais Zoom Ctrl + Mais Alt + Mais
Reduzir o zoom Ctrl + Menos Alt + Menos

Usando as ferramentas de zoom

As ferramentas de zoom estão localizadas na barra de ferramentas inferior e podem ser 
usadas para ampliar o documento.

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

 Zoom para/zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também pode 
selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um valor de 
zoom personalizado.

 Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo maior.

 Ferramenta Zoom: Amplia para uma área selecionada dentro de uma página. 
Clique e arraste para selecionar a área do retângulo que você deseja ampliar.

Segure a tecla Ctrl para diminuir o zoom enquanto a ferramenta Zoom estiver 
ativa.

 Ferramenta Lupa: Exibe uma janela de zoom que amplia o PDF para mostrar os 
menores detalhes.
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 Pan e Zoom: Uma janela mostrando a parte da página atualmente na tela. 
Arraste a caixa vermelha para ajustar a visualização do documento.
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Configurando o Layout da Página
Ao visualizar um documento, existem várias opções de layout de página disponíveis 
para você escolher.

Layouts de página

Por padrão, o layout da página será determinado peloConfigurações de visualização 
inicial no documento ou no padrãoConfigurações de layout de página definido nas 
preferências do PDF Studio. Diferente o layout da página pode ser selecionado ao 

visualizar o documento indo paraGuia Home>  Layout na barra de ferramentas e 
selecionando o layout que você deseja usar.

 Solteiro: Exibe apenas uma página individual por vez

 Contínuo único: Mostra todas as páginas do documento em uma única coluna 
que pode ser continuamente rolada

 Voltado para: Mostra apenas duas páginas de cada vez, lado a lado com as 
páginas ímpares à esquerda e as páginas pares à direita

 Enfrentando Contínuo: Exibe todas as páginas dos documentos em duas 
colunas com páginas ímpares à esquerda e páginas pares no direito

 Cobrir: Exibe o documento exatamente como ao usar Facing apenas a primeira 
página será exibida sozinha

 Capa contínua:Exibe o documento exatamente como ao usar Facing Contínuo 
apenas a primeira página será exibida sozinha

Visualizações de página

Por padrão, a visualização da página será determinada peloConfigurações de 
visualização inicial no documento ou no padrãoConfigurações de ampliação definido 
nas preferências do PDF Studio. Diferente a visualização da página pode ser 
selecionada ao visualizar o documento indo paraAba inicialou Barra de Ferramentas 
Inferiore selecionando a vista que deseja usar.

 Tamanho atual: Exibe o documento com uma proporção de 1: 1 para 
corresponder à aparência do documento se impresso sem qualquer escala.

 Ajustar à largura: Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do 
documento no quadro do PDF Studio.
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 Ajustar à página: Dimensiona a visualização para caber todo o documento no 
quadro do PDF Studio.
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Visualização de página rotativa
As páginas de um documento podem ser giradas temporariamente, como se você 
estivesse girando um livro ou revista em suas mãos. Isso pode ser acessado clicando 
em Rotate View   noAba inicial da barra de ferramentas.

Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento for salvo e reaberto. 
Para girar páginas permanentemente no documento quando salvo, consulteRotação de 
páginas

 Girar vista no sentido horário: Roda apenas a visão dentro do documento no 
sentido horário

 Girar a vista no sentido anti-horário: Roda apenas a vista dentro do documento 
no sentido anti-horário
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1.

2.
3.

4.

Ferramenta Lupa
A ferramenta de lupa é um retângulo arrastável que amplia o PDF para mostrar o menor 
detalhe. Quando ativo, uma segunda janela será exibida mostrando o conteúdo atual 
que você está ampliando.

Instruções:

Vamos paraExibir guia e Clamba a ferramenta Lupa  botão na barra de 
ferramentas
Clique na parte da página que deseja ampliar. Isso exibirá a janela de ampliação.
Use as alças nos cantos da área de zoom azul ou o controle deslizante na janela de 
ampliação para alterar o nível de ampliação ao usar a ferramenta
Quando terminar de fechar a ferramenta, clique no "x" na janela de ampliação ou 
pressione Esc no teclado
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1.

2.

3.

Ferramenta Panorâmica e Zoom
A ferramenta Panorâmica e Zoom é uma segunda janela que será exibida mostrando a 
parte da página atualmente na tela. Arraste a caixa vermelha para ajustar a visualização 
do documento.

Instruções:

Vamos paraExibir guia e Clamber a ferramenta panorâmica e zoom  botão na 
barra de ferramentas. Uma segunda janela será exibida mostrando uma parte da 
página atualmente na tela.
Para ajustar a visualização do documento, arraste a caixa vermelha ou use as 
ferramentas de navegação e zoom na janela panorâmica e zoom
Quando terminar de fechar a ferramenta, clique no "x" na janela de ampliação ou 
pressione Esc no teclado
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Modo de Leitura
Ao ler um documento, você pode ocultar todas as barras de ferramentas e painéis para 
aprimorar a experiência de leitura.

Observação:Este modo não preencherá a tela inteira, pois o título da janela ainda 
será mostrado. Para cobrir o máximo possível da tela, certifique-se de maximizar a 
janela do PDF Studio.

 

Como iniciar o modo de leitura

Para habilitar o modo de leitura, vá paraExibir guia>  Modo de Leitura ou use a tecla 
de atalho Ctrl + H (Cmd + Ctrl + H no Mac)

 

Opções do modo de leitura

Assim que o modo de leitura estiver ativadoNavegação o documento usando o teclado 
ou mouse funciona normalmente.

Além disso, você pode usar o botão esquerdo  e certo  setas que são exibidas na 
leitura modo para navegar para as páginas seguintes e anteriores.

Pressione a tecla "esc" para sair do modo de leitura.

 

 



-179-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Modo tela cheia
O modo de tela inteira exibe apenas a ocultação do documentoa barra de menus, 
barras de ferramentas, painéis de tarefas e controles de janela. Quando está neste 
modo, apenas o documento é exibido com toda a área restante tornada preta.

 

Como iniciar o modo de tela inteira

Para habilitar o modo de leitura, vá paraExibir guia>  Modo de Leitura ou use a tecla 
de atalho Ctrl + L (Cmd + Ctrl + L no Mac)

 

Opções do modo de leitura

Assim que o modo de tela inteira estiver ativadoNavegação o documento usando o 
teclado ou mouse funciona normalmente.

Pressione a tecla "esc" para sair do modo de leitura.
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Cores invertidas

Inverta as cores ao renderizar um documento PDF, selecionandoExibir guia>  Cores 
invertidas do menu.

Para documentos típicos, a exibição mudará de "Preto sobre branco" para "Branco sobre 
preto". A inversão das cores torna as coisas muito mais fáceis de ler em telas pequenas, 
especialmente ao trabalhar em uma sala escura, em um avião ou à noite. Este modo 
está disponível como uma preferência para inverter as cores em todos os documentos 
ou em qualquer documento aberto no menu Exibir.

Documento de exemplo com cores invertidas ativadas:

 

 



-181-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.
3.

Vista dividida
A visualização dividida permite que você tenha 2 visualizações separadas do 
documento atualmente aberto na mesma janela. Isso pode ser útil se você precisar 
fazer referência a uma parte diferente do documento enquanto visualiza outra.

Como iniciar a visualização dividida

Abra qualquer documento

Vamos paraExibir guia >  Vista dividida na barra de ferramentas
Um novo painel será aberto mostrando uma visão separada do documento aberto no 
momento

Opções de visualização dividida

 Dividir horizontalmente: Exibe cada painel da visualização dividida 
horizontalmente

 Dividir verticalmente: Exibe cada painel da exibição dividida verticalmente
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1.

2.

3.

Mostrar/ocultar camadas
Ao visualizar um documento, as camadas podem ser ativadas e desativadas para criar 
visualizações diferentes.

Observação:As camadas podem ser redefinidas para seu estado original usando a 
opção de menu "Redefinir camadas".

 

Como Mostrar/Ocultar Camadas em um PDF

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
Mostre ou oculte camadas clicando na caixa de seleção ao lado do nome das 
camadas
Continue trabalhando no documento como faria normalmente

Observação:Ativar e desativar as camadas não modifica o documento e não será 
salvo. Para alterar o estado padrão ao abrir o PDF, consultePropriedades da 
camada
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Documento de rolagem automática
O recurso de rolagem automática no PDF Studio permite rolar pelas páginas sem 
pressionar nenhuma tecla. Isso é útil para aqueles que podem ser prejudicados, além 
de facilitar a rolagem de PDFs longos para encontrar as informações de que você 
precisa.

 

Como usar a rolagem automática

Use as teclas de atalho abaixo

UsarCtrl + Shift + H (Comando + Shift + H no Mac) para iniciar e parar a rolagem 
automática
A tecla menos "-" inverte a direção de rolagem
As teclas numéricas 0-9 controlam a velocidade de rolagem (0 para o mais lento e 9 
para o mais rápido)
Ao rolar para baixo (direção de leitura normal), a seta para baixo aumenta a 
velocidade de rolagem e a seta para cima diminui.
Ao rolar para cima, o controle de velocidade da seta é invertido para corresponder 
ao comportamento esperado.
Pule para as páginas seguintes ou anteriores usando as teclas de seta para a 
esquerda e para a direita
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Comparação de documentos PDF
O PDF Studio possui várias ferramentas que podem ser usadas para comparar 
documentos PDF. Essas ferramentas podem ser usadas para localizar alterações e 
diferenças entre um ou mais documentos PDF.

Ferramentas de comparação

Lado a lado - Abra dois documentos PDF na mesma janela um ao lado do outro para 
comparar visualmente

Comparação de sobreposição - Compare documentos sobrepondo um segundo 
documento sobre o primeiro usando cores diferentes para encontrar diferenças.

Existem 2 recursos para comparação de sobreposições no PDF Studio:

Comparação de PDF de sobreposição: Crie um novo PDF que sobreponha 2 ou vários 
documentos. O PDF de comparação de sobreposição é salvo em formato vetorial. Ele 
permite que você visualize a escala e calcule o deslocamento por meio de um 
método de 3 pontos e janelas de visualização. As anotações podem ser adicionadas 
ao PDF de sobreposição recém-criado.
PDF de sobreposição ao vivo: Este é um modo de renderização ao vivo que sobrepõe 
2 documentos e que só pode ser acessado na comparação lado a lado. Permite que 
apenas 2 documentos possam ser sobrepostos. O PDF exportado está em formato 
de imagem. As anotações podem ser adicionadas apenas ao primeiro documento.

Opções de cores de sobreposição - Como definir as opções de cores do documento 
para a comparação de sobreposição
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1.

2.
3.

4.

Comparação lado a lado
O PDF Studio possui uma ferramenta de Comparação de PDF Lado a Lado que permite 
abrir dois documentos PDF na mesma janela um ao lado do outro para comparar 
visualmente. Isso pode ser útil ao comparar documentos PDF que podem ter revisões 
de texto ou imagem.

Como comparar dois documentos lado a lado:

Abra o documento inicial ou primeiro no PDF Studio. Isso se tornaráDocumento A 
na comparação Lado a Lado

Vamos paraGuia Documento >  Comparar lado a lado... na barra de ferramentas.
Selecione o segundo documento que você deseja comparar com o Documento A. 
Isso se tornaráDocumento B na comparação Lado a Lado
Agora você verá o Documento A (à esquerda) e o Documento B (à direita) abertos 
lado a lado na mesma janela do PDF Studio.
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Anotando lado a lado

A qualquer momento durante a comparação, usando a barra de ferramentas, você só 
pode anotar ou marcar quaisquer alterações no Documento A.
Você pode marcar o Documento B clicando com o botão direito do mouse no 
Documento B e selecionando a ferramenta que deseja usar. As ferramentas 
disponíveis para o documento B são:

Notas adesivas

Lápis

Selecionar texto
Depois que o texto for selecionado, você pode clicar com o botão direito do mouse 
no destacado e escolher uma ação de marcação de texto.

Mudando para a visualização de sobreposição

Se desejar, você pode alternar para o modo Comparação de sobreposições clicando no 

botãoSobreposição botão  sobreposição na barra de ferramentas principal ou no 
canto superior direito do Documento B acima.

Observação: Ao alternar para Comparação de sobreposição, se alguma alteração 
tiver sido feita no Documento B, ela precisará ser salva primeiro. O PDF Studio 
solicitará que você faça isso ao alternar para Comparação de sobreposição.

Opções de comparação lado a lado

 Mudar para o modo de comparação de sobreposição ao vivo- Muda para 
oComparação de sobreposição ao vivo modo

 Bloqueio de rolagem - Bloqueia / desbloqueia os painéis de rolagem na exibição. 
Quando bloqueado, a rolagem do documento será sincronizada.
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1.

2.

Comparação de sobreposição
O PDF Studio vem com um recurso Comparação de Sobreposição que permite comparar 
visualmente 2 ou mais documentos sobrepondo documentos adicionais no primeiro 
usando cores diferentes para exibir quaisquer diferenças. Esse recurso é especialmente 
útil para arquitetos e engenheiros identificarem visualmente até mesmo pequenas 
diferenças em desenhos arquitetônicos e projetos. Ele pode ser usado não apenas para 
comparar documentos PDF, mas também digitalizações, imagens ou documentos do 
Word que foram convertidos em PDFs usando o PDF Studio.

Como comparar dois documentos usando a comparação de 
sobreposição vetorial

Abra o documento inicial ou o primeiro no PDF Studio. Isso se tornará o Documento 
A (em verde) na comparação de sobreposição.

Na barra de ferramentas go paraGuia Documento>  Sobreposição
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4.
5.
6.

Isso abrirá a caixa de diálogo Criar comparação
Selecione os documentos que deseja comparar
Defina as opções para cada um dos documentos
CliqueComeçar e criará o novo documento de sobreposição e o abrirá em uma 
janela separada

Opções de sobreposição de vetor

Abaixo estão as opções disponíveis ao configurar a comparação de sobreposição

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar um ou mais arquivos 
à lista

Editar- Abre as opções de camada para a camada selecionada

Alinhar pontos - Inicia a ferramenta de alinhamento automatizado, consulteComo 
Alinhar Documentos abaixo de

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Opções de camada

Camada

Arquivo - Exibe o nome do arquivo e o caminho do documento selecionado

Nome da Camada - Define o nome a ser usado para a camada de comparação

Cor - Selecione a cor do documento (as cores padrão geralmente fornecem os melhores 
resultados). VerEscolha de cores para comparação de PDF de sobreposição.

Páginas - Defina as páginas do documento a serem comparadas usando as opções De e 
Para

Posição

Girar - Ajuste a rotação do documento, se necessário
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•

4.

Offset X e Y - Ajuste os valores de localização X e Y do documento movendo-o para a 
esquerda, direita, para cima ou para baixo

Escala X e Y - Ajuste os valores da escala para aumentar ou diminuir o tamanho do 
documento

Como Alinhar Documentos

Adicione todos os documentos que deseja comparar à lista de documentos
Clique emAlinhar pontos para começar o processo
Cada documento da lista será aberto em ordem. Para cada documento: selecione os 
mesmos 3 pontos, na mesma ordem para alinhar as páginas

Observação:Para melhores resultados, os pontos devem estar distantes (perto 
dos cantos)

Depois de concluídos, os documentos serão alinhados automaticamente quando o 
documento de sobreposição for criado

Uma vez que o alinhamento foi definido, oPosição valores noOpções de camada a 
caixa de diálogo será desativada. Se necessário, você pode clicar em Alinhamento 
claro para remover o alinhamento definido automaticamente e, em vez disso, definir 
um alinhamento manual.
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Escolha de cores para comparação de 
sobreposição

O recurso Comparação de sobreposição permite personalizar as cores dos 2 
documentos que estão sendo comparados. Ao alterar as cores padrão, sugerimos o uso 
de cores complementares ao comparar documentos PDF usando o recurso Comparação 
de sobreposição no PDF Studio. As cores complementares são cores que se somam ao 
preto, o que garantirá que os elementos comuns aos dois desenhos / documentos 
sejam exibidos em preto (sobreposição das 2 cores complementares).

Usando valores RGB (vermelho, verde, azul), as cores complementares são cores que 
somam (255, 255, 255). Veja abaixo alguns pares de cores complementares. O número 
entre parênteses representa a cor em valores RGB.

Cores de exemplo

Ciano (51, 204, 204) / Vermelho escuro (204, 51, 51) Essas são as cores padrão no 
PDF Studio.
Verde (0, 204, 51) / Rosa Escuro (255, 51, 204)
Azul (0, 125, 255) / Laranja (0, 125, 255)
Verde (0, 255, 0) / Vermelho (0, 255, 0)Observação: que os elementos comuns em 
ambos os desenhos não serão tão pretos neste par de cores quanto as cores acima, 
porque as cores não somam preto.
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Anotando e comentando PDFs
Anotações e comentários permitem marcar partes do PDF. Embora as anotações e 
comentários estejam contidos no PDF, eles não fazem parte do conteúdo original do 
PDF. Isso permite que eles sejam movidos, editados ou excluídos com mais facilidade. 
Esta seção abrange as tarefas associadas a anotações e comentários e também fornece 
exemplos de cada uma das marcações que podem ser usadas no PDF Studio.

Tópicos abordados nesta seção:

Criando anotações
Editando 
anotações

Anotações de 
nivelamento

Colando uma imagem 
da área de 
transferência

Configurando as 
Propriedades da 
Ferramenta de Anotação

Movendo 
Anotações

Alinhar anotações
Copiar e colar 
anotações

Definir um status ou marca 
de verificação

Excluindo 
anotações

Anotações do 
grupo

 

Exportar anotações
Importar 
anotações

Colando o texto da 
área de 
transferência

 

 

Tipos de anotação disponíveis:

Abaixo está uma lista de cada um dos tipos de anotação e anotações disponíveis. Você 
pode comentar ou anotar um documento com texto, gráficos, som e adicionar 
hiperlinks.

Anotações de texto Anotações de forma Marcações de texto

 Caixa de texto  Círculo  Realçar texto

 Chamar  Quadrado  Riscar o texto

 Máquina de escrever  Área de destaque  Sublinhar texto

 Notas adesivas  Polilinha  Texto Sublinhado Ondulado

   Polígono  Substituir texto

   Nuvem  Inserir texto

   Flecha  

   Linha  
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   Lápis  

Anotações de carimbo de borracha Anotações de medição Mídia e outras anotações

 Carimbo de borracha  Distância  Hiperlink

 Carimbo de imagem  Perímetro  Som

   Área  Anexar arquivo

     Anexar arquivo como comentário
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Criação de anotações
Existem várias maneiras de criar anotações com base em seu caso de uso e 
necessidades

Da barra de ferramentas

Na guia Comentários, basta clicar em uma ferramenta de anotação e desenhar a 
anotação usando o mouse na página.

Seletor de cores rápido

Se necessário, anotações podem ser criadas rapidamente em cores diferentes usando o 
seletor de cores rápido. Basta clicar com o botão direito em qualquer um dos botões de 
anotação e selecionar a cor que deseja usar e a ferramenta será iniciada nessa cor.

NOTA:A cor só se aplica à próxima anotação criada. Para definir a cor padrão da 
anotação, consulteConfigurando Propriedades da Ferramenta de Anotação.

Usando teclas de atalho

Usando teclas de atalho. Pressione o atalho de teclado para a ferramenta de anotação 
que deseja usar e desenhe a anotação como faria normalmente.
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Anotação Windows / UNIX Mac
Área Ctrl + Alt + E ⌘ + Alt + E
Marcador de área Ctrl + Alt + I ⌘ + Alt + I
Flecha Ctrl + Alt + A ⌘ + Alt + A
Anexar Arquivo Ctrl + Alt + F ⌘ + Alt + F
Chamar Ctrl + Alt + V ⌘ + Alt + V
Círculo Ctrl + Alt + C ⌘ + Alt + C
Nuvem Ctrl + Alt + B ⌘ + Alt + B
Riscar texto Ctrl + Alt + O ⌘ + Alt + O
Distância Ctrl + Alt + M ⌘ + Alt + M
Caixa de texto Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Shift + T ⌘ + Alt + T
Destacar Texto Ctrl + Alt + H ⌘ + Alt + Shift + H
Inserir Imagem Ctrl + Shift + I ⌘ + Shift + I
Inserir Texto Ctrl + Alt + X ⌘ + Alt + X
Linha Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Shift + L ⌘ + Alt + L
Lápis Ctrl + Alt + P ⌘ + Alt + P
Link Ctrl + Alt + K ⌘ + Alt + K
Perímetro Ctrl + Alt + R ⌘ + Alt + R
Polígono Ctrl + Alt + G ⌘ + Alt + G
Polilinha Ctrl + Alt + Y ⌘ + Alt + Y
Substituir Texto Ctrl + Alt + Z ⌘ + Alt + Z
Som Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Shift + S ⌘ + Alt + S
Quadrado Ctrl + Alt + Q ⌘ + Alt + Shift + Q
Sublinhado Squiggly Ctrl + Alt + J ⌘ + Alt + J
Notas adesivas Ctrl + Alt + N ⌘ + Alt + N
Texto Sublinhado Ctrl + Alt + U ⌘ + Alt + U
Máquina de escrever Ctrl + Alt + W ⌘ + Alt + W
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Anotações de Texto
O PDF Studio possui as seguintes ferramentas de anotação de texto disponíveis.

 Máquina de escrever: Cria uma anotação de nota adesiva.

 Caixa de texto: Cria uma anotação em caixa de texto.

 Chamar: Cria uma anotação de texto explicativo

 Notas adesivas: Cria uma anotação de máquina de escrever.
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Anotações de máquina de escrever
A ferramenta Typewriter cria texto diretamente no documento. Útil para adicionar texto 
a documentos PDF que não possuem formulários interativos. Depois de criado, você 
pode editar propriedades adicionais usando oPropriedades rápidas ouMini Barras de 
ferramentas.

Observação: As quebras de linha devem ser criadas manualmente - ao contrário 
da caixa de texto e da legenda, a máquina de escrever é dimensionada pelo texto e 
quebras de linha adicionadas a ela.

Criação de uma anotação de máquina de escrever

Inicie a ferramenta Typewriter clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + W (Command + Alt + W no Mac)
Clique na página onde deseja adicionar algum texto
Digite o texto que deseja adicionar
Para terminar, pressione Esc ou clique em outro lugar no documento

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da máquina de escrever, vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Typewriter contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Cor do texto - Define a cor do texto

Fonte - Define a fonte do texto

Tamanho - Define o tamanho da fonte do texto
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B - Faz todo o textoNegrito

eu -Faz todo o textoitálico

você - Torna o texto de anotação selecionadosublinhado

S - Marca o texto de anotação selecionado com umtachado

Transparência - Define a transparência da anotação de texto

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações da máquina de escrever daqui 
para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.
3.
4.

Anotações de caixa de texto
A ferramenta Caixa de texto cria uma nota de texto no documento. O texto está 
contido em uma caixa que é criada ao colocar uma caixa de texto na página. Uma vez 
colocado, você pode redimensionar as formas para refluir o texto dentro das caixas, 
bem como editar propriedades adicionais usando oPropriedades rápidas ouMini Barras 
de ferramentas.

Criação de uma caixa de texto

Inicie a ferramenta Caixa de texto clicando no  noGuia de comentáriosna barra 
de ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + T (Cmd + Alt + T no Mac)(Ctrl 
+ Alt + Shift + T no Linux)
Clique e arraste para criar o retângulo para a caixa de texto
Digite o texto que deseja adicionar na caixa de texto
Para terminar, pressione Esc ou clique em outro lugar no documento

Dica: Texto na área de transferência do sistema pode ser colado em um documento PDF 
como uma caixa de texto.

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da Caixa de Texto vá para oAba Propriedades na barra 
de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação de Caixa de texto contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Largura da Borda - Define a largura da linha de fronteira

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)
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Cor da borda - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Cor do texto - Define a cor do texto

Horiz Align - Define o alinhamento horizontal do texto

Fonte - Define a fonte do texto

Tamanho - Define o tamanho da fonte do texto

B - Faz todo o textoNegrito

eu - Faz todo o textoitálico

você - Torna o texto de anotação selecionadosublinhado

S - Marca o texto de anotação selecionado com umtachado

Transparência - Define a transparência da anotação de texto

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações da caixa de texto daqui para 
frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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2.

3.
4.

Notas explicativas
A ferramenta de texto explicativo cria uma nota de texto com uma seta no documento 
que pode apontar para um ponto específico na página. O texto está contido em uma 
caixa que é criada ao colocar o texto explicativo na página. Uma vez colocado, você 
pode mover a seta ou redimensionar a caixa para refluir o texto dentro do, bem como 
editar propriedades adicionais usando oPropriedades rápidas ouMini Barras de 
ferramentas.

Criando uma frase de destaque

Inicie a ferramenta Callout clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + W (⌘ + Alt + W no Mac)
Primeiro carregue onde deseja que a ponta da seta seja colocada e depois mova o 
cursor para onde deseja que a caixa de texto anexada seja colocada
Digite o texto que deseja adicionar na frase de destaque
Para terminar, pressione Esc ou clique em outro lugar no documento

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da frase de destaque, vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Callout contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Largura da Borda - Define a largura da linha de fronteira

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)Observação: CEscolher o estilo de nuvem em um texto explicativo apenas altera 
a caixa de texto. A linha e a seta permanecerão sólidas

Cor da borda - Define a cor da borda
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Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Cor do texto - Define a cor do texto

Horiz Align - Define o alinhamento horizontal do texto

Fonte - Define a fonte do texto

Tamanho - Define o tamanho da fonte do texto

B - Faz todo o textoNegrito

eu - Faz todo o textoitálico

você - Torna o texto de anotação selecionadosublinhado

S - Marca o texto de anotação selecionado com umtachado

Transparência - Define a transparência da anotação de texto

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para qualquer nova anotação de texto explicativo daqui para 
frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Notas adesivas
A ferramenta Sticky Note coloca uma nota no documento que fica oculta até que seja 
clicada duas vezes ou posicionada com o mouse. Isso é útil se você deseja adicionar 
comentários ao documento e não exibi-los até que sejam necessários. Depois de 
criado, você pode editar propriedades adicionais usando oPropriedades rápidas ouMini 
Barras de ferramentas.

Criação de uma anotação de nota adesiva

Inicie a ferramenta Sticky Note clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + N (Command + Alt + N no Mac)
Clique na página onde deseja adicionar a nota. Uma vez colocada a janela de 
propriedades da Nota Adesiva seráexibida para permitir-lhe adicionar texto à nota
Digite o texto que deseja adicionar no campo Nota / Comentário
Quando terminar, clique em OK para criar a nota

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do Sticky Note, vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Sticky Note contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Ícone - Permite definir o ícone da nota adesiva para um dos seguintes: Verificar, Marca 
de Seleção, Círculo, Comentário, Cruz, Mira, Ajuda, Inserir, Chave, Novo Parágrafo, 
Nota, Parágrafo, Seta para a direita, Ponteiro para a direita, Estrela Seta para cima, Seta 
para cima à esquerda

Ttransparência - Define a transparência do ícone da nota adesiva
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Cor do ícone - Define a cor do ícone da nota adesiva

Aberto inicialmente - Quando esta propriedade é definida, quando o documento é 
aberto pela primeira vez, o texto da nota adesiva será automaticamente aberto e 
exibido na tela.

Observação:Para que "Abrir inicialmente" funcione corretamente, o aplicativo 
também deve oferecer suporte a esse recurso. No momento, o PDF Studio pode 
definir a opção, mas não pode exibir automaticamente as notas quando o 
documento é aberto.

Nota / Comentário - Contém o texto adicionado ao Sticky Note

Salve como padrão - Quando marcada, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para qualquer nova anotação Sticky Note daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Marcações de texto
O PDF Studio possui as seguintes ferramentas de marcação de texto disponíveis.

 Destacar Texto: Cria uma anotação de destaque de texto

 Texto Riscado: Cria uma anotação de texto cruzado

 Texto Sublinhado: Cria uma anotação de sublinhado de texto

 Texto Squiggly Sublinhado: Cria uma anotação de texto sublinhado ondulado

 Substituir Texto: Cria uma anotação de texto de substituição

 Inserir Texto: Cria uma anotação de inserção de texto
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2.
•

3.

Marcação de destaque de texto
A ferramenta Destaque de texto permite selecionar e destacar texto, de forma 
semelhante ao uso de um marcador de texto no papel, dentro do documento.

Criação de uma marcação de realce de texto

Selecione a ferramenta Destaque de texto clicando no  na barra de ferramentasou 
usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + H (Command + Alt + Shift + H no Mac)
Clique e arraste o mouse sobre o texto que deseja marcar

Para seleção de texto retangular, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Command 

para macOS) enquanto arrasta o mouse. O cursor mudará para  para indicar 
que uma seleção diferente modo está ativo.

Para terminar, solte o mouse e todo o texto dentro da área selecionada será 
impactado

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades de destaque de texto vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ouclique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar botão
noMinibarra de ferramentas. A marcação de realce de texto contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Tipo de marcação - Permite que você altere o tipo de marcação de texto no texto 
selecionado

Transparência - Define a transparência da marcação de texto

Cor - Permite definir a cor da marcação de texto

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às marcações de texto que serão 
exibidas ao passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas marcações de Destaque de Texto daqui 
para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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3.

Riscar marcação de texto
A ferramenta Riscar texto permite selecionar e riscar texto, semelhante a desenhar uma 
linha no texto em uma página, dentro do documento.

Criação de uma marcação de texto riscado

Selecione a ferramenta Riscar texto clicando no  na barra de ferramentas ou 
usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + O (Command + Alt + O no Mac)
ClmacOS e arraste o mouse sobre o texto que deseja marcar

Para seleção de texto retangular, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Comando 

para OSX) enquanto arrasta o mouse. O cursor mudará para  para indicar que 
uma seleção diferente modo está ativo.

Para terminar, solte o mouse e todo o texto dentro da área selecionada será 
impactado

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades de texto riscado, vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A marcação de texto riscado contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Tipo de marcação - Permite que você altere o tipo de marcação de texto no texto 
selecionado

Transparência - Define a transparência da marcação de texto

Cor - Permite definir a cor da marcação de texto

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às marcações de texto que serão 
exibidas ao passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para qualquer nova marcação de texto riscado daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Marcação de sublinhado de texto
A ferramenta UnderlineText permite selecionar e sublinhar o texto, semelhante a 
desenhar uma linha sob o texto em uma página, dentro do documento.

Criação de uma marcação de texto sublinhado

Selecione a ferramenta Sublinhar texto clicando no  na barra de ferramentas ou 
usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + U (Command + Alt + U no Mac)
ClmacOS e arraste o mouse sobre o texto que deseja marcar

Para seleção de texto retangular, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Comando 

para OSX) enquanto arrasta o mouse. O cursor mudará para  para indicar que 
uma seleção diferente modo está ativo.

Para terminar, solte o mouse e todo o texto dentro da área selecionada será 
impactado

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades de Sublinhado de Texto vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A marcação de texto sublinhado contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Tipo de marcação - Permite que você altere o tipo de marcação de texto no texto 
selecionado

Transparência - Define a transparência da marcação de texto

Cor - Permite definir a cor da marcação de texto

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às marcações de texto que serão 
exibidas ao passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas marcações de Sublinhado de Texto daqui 
para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Marcação de texto de sublinhado ondulado
A ferramenta Squiggly UnderlineText permite que você selecione e adicione um 
sublinhado ondulado abaixo do texto no documento.

Criação de uma marcação de texto de sublinhado Squiggly

Selecione a ferramenta Squiggly Underline Text clicando no  na barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + J (Command + Alt + J no Mac)
ClmacOS e arraste o mouse sobre o texto que deseja marcar

Para seleção de texto retangular, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Comando 

para OSX) enquanto arrasta o mouse. O cursor mudará para  para indicar que 
uma seleção diferente modo está ativo.

Para terminar, solte o mouse e todo o texto dentro da área selecionada será 
impactado

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do Squiggly Underline Text, vá para oAba Propriedades 
na barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação 

e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra 
de ferramentas. A marcação de texto sublinhado Squiggly contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Tipo de marcação - Permite que você altere o tipo de marcação de texto no texto 
selecionado

Transparência - Define a transparência da marcação de texto

Cor - Permite definir a cor da marcação de texto

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às marcações de texto que serão 
exibidas ao passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas marcações de Texto Sublinhado Squiggly 
daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações

 

 



-213-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

3.

4.

Marcação de inserção de texto
A ferramenta Inserir texto permite que você marque um ponto específico na página 
com uma anotação mostrando que o texto precisa ser inserido naquele local.

Criação de uma marcação de texto de inserção

Selecione a ferramenta Inserir texto clicando no  na barra de ferramentas ou 
usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + X (Command + Alt + X no Mac)
O cursor se tornará uma cruz. Clique na cruz no local desejado para inserir a 
anotação de texto.
Para terminar, solte o mouse e todo o texto dentro da área selecionada será 
impactado
euNa caixa de diálogo de propriedades, selecione a cor da anotação e adicione um 
comentário na área de conteúdo e clique no botão Salvar.

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades de Inserir Texto vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A marcação de texto para inserir contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Cor- Permite definir a cor da marcação de texto

Tamanho - Define o tamanho do símbolo de anotação de texto inserido

Transparência - Define a transparência da marcação de texto

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às marcações de texto que serão 
exibidas ao passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para qualquer nova marcação de Inserir Texto daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.
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Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.
•

3.

4.

Substituir marcação de texto
A ferramenta Substituir texto permite marcar o texto para exclusão e substituí-lo por 
qualquer outra coisa usando uma única anotação.

     

Criação de uma marcação de texto de substituição

Selecione a ferramenta Substituir Texto clicando no  na barra de ferramentas ou 
usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + Z (Command + Alt + Z no Mac)
ClmacOS e arraste o mouse sobre o texto que deseja marcar

Para seleção de texto retangular, mantenha pressionada a tecla Ctrl (Comando 

para OSX) enquanto arrasta o mouse. O cursor mudará para  para indicar que 
uma seleção diferente modo está ativo.

Para terminar, solte o mouse e todo o texto dentro da área selecionada será 
impactado
euNa caixa de diálogo de propriedades, selecione a cor da anotação e adicione um 
comentário na área de conteúdo e clique no botão Salvar.

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades Substituir Texto, vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. O Replace Text Markup contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Tipo de marcação - Permite que você altere o tipo de marcação de texto no texto 
selecionado

Transparência - Define a transparência da marcação de texto

Cor- Permite definir a cor da marcação de texto

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às marcações de texto que serão 
exibidas ao passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas marcações Substituir Texto daqui para 
frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Anotações de forma
O PDF Studio possui as seguintes ferramentas de anotação de formas disponíveis.

 Círculo: Cria uma anotação de círculo.

 Quadrado: Cria uma anotação quadrada.

 Destaque da área: Destaca uma área na página

 Polilinha:Cria uma anotação de polilinha.

 Polígono: Cria uma anotação de polígono.

 Nuvem:Cria uma anotação na nuvem.

 Linha: Cria uma anotação de linha.

 Flecha: Cria uma anotação de seta.

 Lápis:Cria uma anotação a lápis.
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1.

2.

•

Anotações de círculo
A ferramenta Círculo permite desenhar um círculo ou elipse no documento. Segure a 
tecla Shift enquanto desenha para criar um círculo perfeito. Uma vez colocadas as 
formas podem ser modificadas arrastando qualquer uma das alças de 
redimensionamento da forma.

Criação de uma anotação de círculo

Inicie a ferramenta Círculo clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + C (Command + Alt + C no Mac)
Clique e arraste para criar sua forma (Observação: Segure a tecla Shift enquanto 
desenha para criar um círculo perfeito.)

você também pode criar uma forma simples clicando na página

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do Círculo vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Círculo contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações do Círculo no futuro

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações

 

 



-220-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

•

Anotações quadradas
A ferramenta Quadrado permite desenhar um quadrado ou retângulo no documento. 
Segure a tecla Shift enquanto desenha para criar um quadrado perfeito. Uma vez 
colocadas as formas podem ser modificadas arrastando qualquer uma das alças de 
redimensionamento da forma.

 

Criação de uma anotação quadrada

Inicie a ferramenta Square clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + Q (Command + Alt + Shift + Q 
no Mac)
Clique e arraste para criar sua forma (Observação: Segure a tecla Shift enquanto 
desenha para criar um quadrado perfeito.)

você também pode criar uma forma simples clicando na página

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do Square vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Square contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre
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Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações do Square daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.

Destaque da área
Adicione destaques a documentos digitalizados sem objetos de texto.

Observação:Uma anotação de destaque de área é simplesmente uma anotação 
quadrada com um fundo transparente e sem borda (largura da linha = 0).

Criação de um destaque de área

Inicie a ferramenta Area Highlight clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + I (Command + Alt + I no Mac)
Clique e arraste para destacar uma área (Observação: Segure a tecla Shift enquanto 
desenha para criar um quadrado perfeito.)

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades de Destaque da Área vá para oAba Propriedades na barra 
de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Area Highlight contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novos destaques de área daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.
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Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações

 

 



-224-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.
3.

4.

Polyline Annotation
A ferramenta Polilinha permite criar formas e contornos com um número arbitrário de 
lados no documento. A polilinha funciona exatamente da mesma forma que o polígono, 
mas pode ter uma extremidade aberta ou lateral. Segure a tecla Shift enquanto desenha 
para tornar a horizontal, linhas verticais ou de ângulo de 45 graus. Uma vez colocadas 
as formas podem ser modificadas arrastando qualquer uma das alças de 
redimensionamento nos vértices da forma.

 

Criação de uma anotação de polilinha

Selecione a ferramenta Polilinha clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + Y (Command + Alt + Y no Mac)
Clique onde deseja que a primeira linha comece
Continue clicando no documento para criar quantos vértices você precisar 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas horizontais, 
verticais ou de ângulo de 45 graus.)
CQuando terminar, clique duas vezes, pressione Enter no teclado ou clique com o 
botão direito e selecione Concluir no menu para completar a forma

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da Polyline vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Polyline contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Início da linha - Define a forma a ser usada no início da linha
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Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Fim da Linha - Define a forma a ser usada no final da linha

Cor - Define a cor da borda

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para qualquer nova anotação de polilinha daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.
3.

4.

Anotações de polígono
A ferramenta Polígono permite criar formas e contornos com um número arbitrário de 
lados no documento. Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas 
horizontais, verticais ou de ângulo de 45 graus. Uma vez colocadas as formas podem 
ser modificadas arrastando qualquer das alças de redimensionamento nos vértices da 
forma.

 

 

Criação de uma anotação de polígono

Selecione a ferramenta Polígono clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentasou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + G (Command + Alt + G no Mac)
Clique onde deseja que a primeira linha comece
Continue clicando no documento para criar quantos vértices você precisar 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas horizontais, 
verticais ou de ângulo de 45 graus.)
CQuando terminar, clique duas vezes, pressione Enter no teclado ou clique com o 
botão direito e selecione Concluir no menu para completar a forma

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do polígono vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação Polygon contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira
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Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações de polígono daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.
3.

4.

Anotações na nuvem
A ferramenta Nuvem permite que você crie formas e contornos com um número 
arbitrário de lados no documento. A nuvem é essencialmente uma nuvem com um 
estilo de linha padrão usando uma forma de nuvem. Segure a tecla Shift enquanto 
desenha para tornar horizontal, vertical, ou linhas de ângulo de 45 graus. Uma vez 
colocadas as formas podem ser modificadas arrastando qualquer uma das alças de 
redimensionamento nos vértices da forma.

Criação de uma anotação na nuvem

Selecione a ferramenta Cloud clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + B (Command + Alt + B no Mac)
Clique onde deseja que a primeira linha comece
Continue clicando no documento para criar quantos vértices você precisar 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas horizontais, 
verticais ou de ângulo de 45 graus.)
CQuando terminar, clique duas vezes, pressione Enter no teclado ou clique com o 
botão direito e selecione Concluir no menu para completar a forma

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da nuvem vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação de nuvem contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)
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Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações na nuvem daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.

Anotações de linha
A ferramenta Linha permite que você desenhe uma linha no documento. Segure a tecla 
Shift enquanto desenha para fazer linhas horizontais, verticais ou de ângulo de 45 
graus. Uma vez colocadas as formas podem ser modificadas arrastando qualquer uma 
das alças de redimensionamento da forma.

 

Criação de uma anotação de linha

Selecione a ferramenta Linha clicando no noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + L (Command + Alt + L no Mac) 
(Ctrl + Alt + Shift + L no Linux)
Clique onde deseja que a linha comece e, em seguida, mova o cursor para onde 
deseja que a linha termine e clique novamente para colocar a linha na página 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas horizontais, 
verticais ou de ângulo de 45 graus.)

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da linha vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação de linha contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Início da linha - Define a forma a ser usada no início da linha

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Fim da Linha - Define a forma a ser usada no final da linha



-231-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento das formas no final da linha

Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações de linha daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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1.

2.

Anotações de seta
A ferramenta Seta permite desenhar uma seta no documento. A seta é essencialmente 
uma linha com uma finalização padrão usando uma forma de seta. Segure a tecla Shift 
enquanto desenha para fazer linhas horizontais, verticais ou de ângulo de 45 graus. 
Uma vez colocadas as formas podem ser modificado arrastando qualquer uma das 
alças de redimensionamento na forma.

Criação de uma anotação de seta

Selecione a ferramenta Seta clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + A (Command + Alt + A no Mac)
Clique onde deseja que a seta comece e, em seguida, mova o cursor para onde 
deseja que a seta termine e clique novamente para posicionar a seta na página 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas horizontais, 
verticais ou de ângulo de 45 graus.)

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da seta vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação de seta contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Início da linha - Define a forma a ser usada no início da linha

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Fim da Linha - Define a forma a ser usada no final da linha

Cor - Define a cor da borda

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento das formas no final da linha
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Transparência - Define a transparência da forma

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações de seta daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Anotações a lápis
A ferramenta Lápis permite desenhar formas e texto à mão livre no documento. As 
anotações a lápis podem consistir em várias marcas ou gestos. A propriedade Delay na 
ferramenta lápis especifica a quantidade de tempo de espera antes de completar a 
anotação a lápis. Uma vez criadas as formas de lápis, podem ser redimensionadas 
arrastando qualquer uma das alças de redimensionamento da forma.

Criação de uma anotação a lápis

Selecione a ferramenta Lápis clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + P (Command + Alt + P no Mac)
Clique e arraste para criar sua forma de mão livre.
Solte o mouse para completar a linha

Observação: Há um atraso entre o momento em que o mouse é liberado e o 
momento em que a anotação é inserida. Isso permite que você crie várias linhas 
(como desenhar uma assinatura) que podem fazer parte da mesma anotação 
única. Use a tecla Espaço para pausar o cronômetro. Este atraso pode ser 
ajustado emPreferências de comentários ou alterando o padrão do lápis usando 
a caixa de diálogo de propriedades.

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do lápis vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação de lápis contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de fronteira

Cor - Define a cor da borda

Transparência - Define a transparência da forma
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Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações de lápis no futuro

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações

Definição de atraso

A propriedade Delay na ferramenta lápis especifica a quantidade de tempo de espera 
antes de completar a anotação a lápis. Isso permite que você crie várias linhas (como 
desenhar uma assinatura) que podem fazer parte da mesma anotação única.
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Anotações de carimbo
PDF Studio é capaz de aplicar anotações de Rubber Stamp a documentos PDF. O PDF 
Studio vem com alguns carimbos de borracha padrão, mas também podem ser criados 
textos, imagens e carimbos personalizados adicionais. Além disso, você também pode 
criar um carimbo de borracha a partir de um documento PDF existente.

Anotação de carimboPróximo: Criando uma anotação de carimbo

Carimbos de borracha giratórios: Como girar carimbos de borracha

Gerenciando Carimbos de Borracha: Gerenciando carimbos de borracha

Criação de um carimbo de imagem: Criando um carimbo de imagem

Criação de um carimbo de texto: Criando um carimbo de texto

Criação de um carimbo de PDFPróximo: Criando um carimbo de borracha a partir de 
um documento PDF

Criação de um carimbo personalizado: Criando um carimbo personalizado

Importando imagem como carimbo: Como importar rapidamente uma imagem como 
carimbo
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Anotação de carimbo
A ferramenta Carimbo permite que você coloque um carimbo designado na página de 
forma semelhante ao uso de um carimbo de tinta no papel.

Aplicando uma Anotação de Carimbo

Existem duas maneiras de aplicar um carimbo:

DeGuia de comentários barra de ferramentas, clique na seta para baixo  no 

carimbo de borracha  e selecione o carimbo que deseja usar. Em seguida, clique 
no documento onde deseja aplicar o carimbo.

Clique diretamente no Carimbo  noGuia de comentáriosna barra de ferramentas e 
clique no documento onde deseja para aplicar o selo.

Este método mudará o ponteiro para o carimbo usado mais recentemente ou 
para o carimbo padrão, caso tenha sido selecionado. Passar o mouse sobre o 
botão Carimbos exibirá uma dica de ferramenta com o nome do carimbo 
atualmente salvo. Se nenhum selo tem tiver sido usado e nenhum carimbo for 
definido como carimbo padrão, a dica de ferramenta dirá "RubberStamp" e 
clicar no botão exibirá o menu suspenso de carimbos. Um selo pode ser 
definido como padrão editando o selo em Gerenciar Selos e selecionando a 
caixa de seleção 'Salvar como padrão' na caixa de diálogo de edição de 
carimbo.

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do carimbo de borracha, vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. O carimbo contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Transparência - Define a transparência do carimbo

Rotação - Permite definir a rotação do carimbo
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Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada aos carimbos que serão exibidos 
quando passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para qualquer novo carimbo de borracha a partir de agora

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuição de comentários às 
camadas

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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2.
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Anotação de imagem
As imagens podem ser importadas diretamente como um carimbo sem ter que criar e 
salvar o carimbo. Qualquer um dos formatos de imagem suportados (*png, *jpg, *jpeg, 
*jpe, *gif, *tif & *tiff.) pode ser usado.

Observação: Ao importar uma imagem diretamente como carimbo, a imagem 
será convertida em JPEG e inserida como está.

Criando uma anotação de imagem

Selecione a ferramenta Imagem clicando no  noAba Comentáriona barra de 
ferramentasou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + I (Command + Shift + I no Mac)
Use o seletor de arquivos selecione a imagem que você deseja usar
Clique na página onde você gostaria de adicionar a anotação de imagem.

Para criar um carimbo de imagem que pode ser reutilizado em vez de um carimbo "on- 
the-fly", crie umcarimbo de imagem personalizado.

 

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do carimbo de imagem, vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A imagem contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Transparência - Define a transparência da imagem

Rotação - Permite definir a rotação da imagem

Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada aos carimbos de imagem que serão 
exibidos ao passar o mouse

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite editar o autor

Sujeito - Permite editar o assunto
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Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuindo comentários a 
camadas

Histórico de status

Essa guia exibirá e alterará o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data e hora. Para mais detalhes consulteConfigurando Status ou Marcas de 
Verificação em Anotações
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Girando um carimbo de borracha
Existem duas maneiras de girar um carimbo:

Usando a alça de rotação do carimbo

Selecione o carimbo que deseja girar. Em seguida, clique e arraste a alça para girar o 
carimbo.

Nota: Segure a tecla Shift enquanto arrasta para girar o carimbo em incrementos 
definidos.

Usando as propriedades do carimbo

Para acessar as propriedades do Rubber Stamp, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Click) na anotação e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas. Em seguida, altere o valor de rotação para a rotação 
desejada

tml>

 

 

http://www.qoppa.com/files/pdfstudio/guide/Articles/Getting_Started_with_PDF_Studio/Mini_Toolbar.htm
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1.

2.

Gerenciando Carimbos de Borracha
Carimbos de borracha existentes, bem como carimbos recém-criados, podem ser 
gerenciados usando o Gerenciador de carimbos de borracha.

Acessando o Gerenciador de Carimbo de Borracha

O Rubber Stamp Manager pode ser acessado usando um dos dois métodos listados 
abaixo.

DeGuia de comentários barra de ferramentas, clique na seta para baixo  no 

carimbo de borracha  botão e clique em Gerenciar selos.

Clicando no  ícone na guia Comentários

Usando o Stamp Manager

A caixa de diálogo mostra uma árvore de carimbos existentes e uma barra de 
ferramentas de carimbos para trabalhar com a árvore. A barra de ferramentas de 
carimbos possui botões para criar, excluir e editar carimbos e pastas.

A árvore terá inicialmente uma pasta chamada Padrão que contém os seguintes 
carimbos:

No estado em que se encontra, aprovado, confidencial, concluído, confidencial, 
departamental, rascunho, experimental, expirado, final, para comentário, para 
divulgação pública, apenas informativo, não aprovado, não para divulgação 
pública, resultados preliminares, vendido, extremamente secreto, inválido.
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A árvore de carimbos pode ser modificada usando os botões na barra de ferramentas 
de carimbos:

 Crie um novo carimbo

 Adicione uma nova pasta à árvore.

 Abre a caixa de diálogo de edição para o carimbo atualmente selecionado ou a 
caixa de diálogo de mudança de nome para a pasta selecionada.

 Exclua o nó atualmente selecionado.
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Criando um carimbo de texto
Os carimbos de texto podem ser criados para aplicar texto personalizado ou palavras- 
chave a um documento.

 

Como criar um carimbo de texto

Vou aoAba Comentários > Criar > Criar carimbo de texto do cardápio
Insira as opções para o novo carimbo
Depois de concluído, clique em OK para salvar o novo carimbo
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Criar configurações de carimbo de texto

As opções para Carimbos de Texto são as seguintes:

Categoria - Categoria para adicionar este carimbo. Clique no botão Adicionar para criar 
uma nova categoria

Nome – Nome do carimbo. O nome que será exibido no menu Carimbos

Definir como carimbo padrão – Marque isto para definir este carimbo como o carimbo 
padrão

Texto

Tamanho - Define o tamanho da fonte para o carimbo de texto.

B - Faz todo o textoAudacioso

EU - Faz todo o textoitálico

Alinhamento- escolha como o texto deve ser alinhado

 Alinha o texto à esquerda

 Alinha o texto no centro

 Alinha o texto à direita

Inserir - Use essas opções para inserir variáveis personalizadas nas seções de 
conteúdo. Coloque o cursor onde deseja o texto e clique na opção de variável que 
deseja inserir. Essas variáveis serão geradas dinamicamente quando o carimbo for 
colocado no documento.

Data - exibe uma caixa de diálogo para selecionar um formato de data para inserir 
no carimbo
Autor - insere o nome do Autor definido emPreferências de comentários
Time - insere uma variável de tempo
Outros - exibe uma lista de outras variáveis suportadas

$page – O número da página
$author – Insere o nome do Autor definido emPreferências de comentários
$pagelabel - O marcador para esta página
$bookmark - O rótulo para esta página
$totalpages – O número de páginas no documento
$filename – O nome do arquivo (sem extensão) do qual o documento foi aberto
$filepath – o caminho completo do arquivo a partir do qual o documento foi 
aberto
$date – A data atual formatada como 28 de novembro de 2007
$shortdate – A data atual formatada como 28/11/07
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$time – A hora atual
$day – O dia atual do mês
$month – O mês atual, usando dois dígitos
$year – O ano atual, usando quatro dígitos
$shortyear – O ano atual, usando dois dígitos
$second – O segundo atual
$minuto – O minuto atual
$hora – A hora atual, 1-12
$ampm – AM ou PM
$longhour – A hora atual, 0-23
$env(VAR_NAME) - Qualquer rótulo de ambiente do SO. Substitua "VAR_NAME" 
pela variável que você deseja usar em seu sistema operacional.

Aparência

Transparência – Transparência do carimbo

Escala - Altere a escala de todo o carimbo de texto

Rotação - O ângulo em que o carimbo de texto deve ser girado

Cor - Cor do carimbo

Fronteira - Adiciona uma borda ao carimbo de texto

Sombra projetada - Adiciona uma pequena sombra atrás apenas do texto do carimbo
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Criando um carimbo de imagem
Os carimbos de imagem podem ser criados a partir de qualquer um dos formatos de 
imagem suportados (*png, *jpg, *jpeg, *jpe, *gif, *tif e *tiff.) para aplicar como carimbo 
a qualquer documento.

 

Como criar um carimbo de imagem

Vá para a guia Comentários > Criar > Criar carimbo de texto do cardápio
Insira as opções para o novo carimbo
Depois de concluído, clique em OK para salvar o novo carimbo

 

Criar configurações de carimbo de imagem

As opções para carimbos de imagem são as seguintes:



-248-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•
•

•
•

Categoria - Categoria para adicionar este carimbo.

Nome – Nome do carimbo. O nome que será exibido no menu Carimbos.

Definir como carimbo padrão – Marque isto para definir este carimbo como o carimbo 
padrão

Arquivo – O caminho completo para o arquivo de imagem usado no carimbo. Clique no 
botão "..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até a imagem que deseja usar.

Transparência – Transparência do carimbo

Escala - Altere a imagem original para o tamanho que você deseja que seu carimbo seja

Rotação - O ângulo em que a imagem deve ser girada

Compressão - A compactação de imagem a ser usada ao criar o carimbo de imagem. 
Somente a compactação de imagem compatível com PDF pode ser escolhida.

JPEG: compactação com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem
JPEG2000: compactação com menos perdas que reduzirá o tamanho e alguma 
qualidade
FLATE: A compressão sem perdas não reduz a qualidade
JBIG2: Compressão sem perdas que só suporta cores preto e branco. As imagens 
coloridas serão convertidas para preto e branco.

Converter branco em transparente - quando marcado, qualquer fundo branco ficará 
transparente.

Tolerância- Esta opção remove o fundo branco de uma imagem. A tolerância afeta a 
faixa de cores que são consideradas "brancas" para serem convertidas em 
transparentes. A tolerância mais alta converte mais pixels. Para assinaturas desenhadas 
à mão, recomenda-se usar uma caneta grossa em negrito.
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Criando um carimbo PDF
Os carimbos PDF podem ser criados a partir de qualquer documento PDF. Apenas uma 
única página do PDF pode ser usada para criar o carimbo. Depois de selecionar o PDF, 
você pode usar a visualização para selecionar a página que deseja usar. Uma vez 
escolhida, apenas essa página será armazenada no PDF Studio.

 

Como criar um carimbo PDF

Vá para a guia Comentários > Criar > Criar carimbo PDF do cardápio
Insira as opções para o novo carimbo
Depois de concluído, clique em OK para salvar o novo carimbo
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Criar configurações de carimbo de PDF

As opções para Carimbos PDF são as seguintes:

Categoria - Categoria para adicionar este carimbo.

Nome – Nome do carimbo. O nome que será exibido no menu Carimbos.

Definir como carimbo padrão – Marque isto para definir este carimbo como o carimbo 
padrão

Arquivo – O documento PDF a ser usado para o carimbo

Procurar: O caminho completo para o arquivo PDF usado no carimbo. Clique no 
botão "..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até o PDF que deseja usar.
Documento Aberto: Selecione um dos documentos atualmente abertos para usar 
para o carimbo

Escala - Altere o PDF original para o tamanho que você deseja que seu carimbo tenha

Transparência – Transparência do carimbo

Rotação - O ângulo em que o texto deve ser girado

Seleção de página - Use os botões de seta para navegar até a página que deseja usar

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento.

 Número de página: Exibe a página atual que está sendo visualizada e o 
número total de páginas. Digite um número no campo e pressione “Enter” para 
navegar diretamente para essa página.

 Próxima página: Navega para a próxima página no documento.

 Última página: Navega para a última página do documento.
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1.
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3.

4.

Criação de um carimbo personalizado
Os carimbos personalizados podem ser criados a partir de uma combinação de 
imagens, formas e texto personalizado ou palavras-chave que podem ser aplicados 
como um único carimbo a um documento.

Vá para a guia Comentários> Criar> Criar Carimbo Personalizado do menu
Insira as opções para o novo carimbo
Use as ferramentas acima e à direita do painel de visualização para criar seu carimbo 
personalizado
Depois de concluído, clique em OK para salvar o novo carimbo

Criar configurações personalizadas de carimbo

As opções para um carimbo personalizado são as seguintes:

Categoria - Categoria à qual adicionar este carimbo. Clique no botão Adicionar para 
criar uma nova categoria

Nome - Nome do selo. O nome que será exibido no menu Carimbos

Definir como carimbo padrão - Marque esta opção para definir este carimbo como o 
carimbo padrão

Unidades- Insira as unidades para o tamanho do selo personalizado



-252-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Largura - A largura do carimbo nas unidades selecionadas

Altura- A altura do selo nas unidades selecionadas

Cor de Preenchimento - Escolha uma cor para o fundo do seu carimbo personalizado.

Transparência - Insira um valor de transparência para a cor de preenchimento do 
carimbo.

Ferramentas de desenho de carimbo personalizadas

As seguintes ferramentas estão disponíveis para uso ao criar o carimbo personalizado. 
As ferramentas funcionam como normalmente funcionariam em um documento PDF, 
exceto que só serão aplicadas ao carimbo personalizado.

 Tamanho atual: Exibe o carimbo com uma proporção de 1: 1 para corresponder 
à aparência do documento se impresso sem qualquer escala.

 Ajustar à largura: Dimensiona a vista para caber na largura do carimbo na janela 
de visualização.

 Ajustar à página: Dimensiona a vista para caber todo o carimbo na janela de 
visualização.

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo do selo em um tamanho 
menor.

 Zoom para / zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também 
pode selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um 
valor de zoom personalizado.

 Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo do selo em tamanho maior.

 Caixa de texto: Cria uma anotação de caixa de texto. Use isto para adicionar 
texto ao carimbo personalizado

 Imagem: Adiciona uma imagem ao carimbo.

 Círculo: Cria um círculo.

 Flecha: Cria uma flecha.

 Linha: Cria uma linha.

 Quadrado: Cria um quadrado.
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 Lápis:Cria um lápis.

 Polígono:Cria um polígono.

 Nuvem:Cria uma nuvem.

 Polilinha:Cria uma polilinha.
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1.

Importando imagem como carimbo
As imagens podem ser importadas diretamente como um carimbo, sem a necessidade 
de criar e salvar o carimbo. Qualquer um dos formatos de imagem suportados (* png, * 
jpg, * jpeg, * jpe, * gif, * tif e * tiff.) Pode ser usado.

Observação: Ao importar uma imagem diretamente como carimbo, a imagem 
será convertida em JPEG e inserida como está.

instruções

Selecione a ferramenta Imagem clicando no  na barra de ferramentas ou usando a 
tecla de atalho Ctrl + Shift + I (Command + Shift + I no Mac)

Uma vez que um carimbo de imagem foi aplicado a uma página, é possívelachatar para 
que a imagem seja pintada diretamente no conteúdo do próprio documento PDF, em 
vez de ser uma anotação sobre ele.

Para criar um carimbo de imagem que pode ser reutilizado em vez de um carimbo 
"instantâneo", crie umcarimbo de imagem personalizado.
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Anotações de medição
O PDF Studio é capaz de criar anotações de medição para medir distância, perímetro e 
área em um PDF.

 Anotação de distância: Cria uma medição de distância

 Anotação de perímetro: Cria uma medida de perímetro

 Anotação de área: Cria uma medida de área

Calibrando anotações de medição: Como calibrar medições
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1.

2.

3.

Anotação de distância
A Anotação de Medição de Distância é usada para calcular o comprimento de uma única 
medição linear. Uma vez colocadas as medidas podem ser modificadas arrastando 
qualquer um dos vértices na medida e os valores também serão atualizados.

Criando uma Medição de Distância

Selecione a ferramenta Distância clicando no botão  noAba Comentáriona barra 
de ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + M (Command + Alt + M no 
Mac)
A caixa de diálogo de medição será exibida onde você pode definir a escala e a 
precisão (ecalibrar se necessário) para a medição antes de desenhar a anotação.
Clique onde deseja que a medição comece e, em seguida, mova o cursor para onde 
deseja que a medição termine e clique novamente para colocar a medição na página 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas de ângulo 
horizontais, verticais ou de 45 graus.)

 

Opções de medição

As opções a seguir podem ser definidas antes da criação da medição.

Escala

Opções para definir a escala e a precisão (ecalibrar se necessário) para a medição antes 
de desenhar a anotação. Por padrão, a escala horizontal e vertical será a mesma.

Marque a opção "Separate Vertical Scale" para especificar uma escala vertical diferente 
para a medição.

Outro

Ajustar ao conteúdo - cada ponto da medição tentará automaticamente encaixar no 
item de conteúdo mais próximo quando clicado

Exibir medidas - mostrar/ocultar a etiqueta de medição na linha de medição
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Ângulos fixos sempre usados (tecla shift) - força todas as medições a fazer apenas 
linhas de ângulo horizontais, verticais ou de 45 graus

 

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades de Distância vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A medição de distância contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha

Início da linha - Define a forma a ser usada no início da linha

Estilo - Define o estilo da linha (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, etc...)

Fim de linha - Define a forma a ser usada no final da linha

Cor - Define a cor da linha

Cor de preenchimento - Define a cor de preenchimento das formas no final da linha

Transparência - Define a transparência da medição

Comprimento - O comprimento atual da anotação de medição. Pode ser editado 
manualmente, se necessário, para definir um valor específico e ajustará a anotação na 
página de acordo.

Nota / Comentário - um campo de comentário que permite adicionar um comentário 
adicional à medição, se necessário

Salve como padrão - Quando marcado, isso fará com que as configurações de 
aparência selecionadas sejam o padrão para quaisquer novas anotações de distância 
daqui para frente

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite editar o autor

Sujeito - Permite editar o assunto
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Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuindo comentários a 
camadas

Histórico de status

Essa guia exibirá e alterará o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data e hora. Para mais detalhes consulteConfigurando Status ou Marcas de 
Verificação em Anotações
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1.

2.

3.
4.

5.

Anotação de perímetro
A Anotação de Medição de Perímetro é usada para calcular o comprimento de todos os 
lados de uma forma ou de uma linha de vários segmentos. Uma vez colocadas as 
medidas podem ser modificadas arrastando qualquer um dos vértices na medida e os 
valores também serão atualizados.

Criando uma medição de perímetro

Selecione a ferramenta Perímetro clicando no botão  noAba Comentáriona barra 
de ferramentasou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + R (Command + Alt + R no 
Mac)
A caixa de diálogo de medição será exibida onde você pode definir a escala e a 
precisão (ecalibrar se necessário) para a medição antes de desenhar a anotação.
Clique onde você gostaria que a primeira linha começasse
Continue clicando no documento para criar quantos vértices você precisar 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas de ângulo 
horizontais, verticais ou de 45 graus.)
CQuando terminar, clique duas vezes, pressione Enter no teclado ou clique com o 
botão direito do mouse e selecione Concluir no menu para concluir a forma de 
medição

 

Opções de medição

As opções a seguir podem ser definidas antes da criação da medição.

Escala

Opções para definir a escala e a precisão (ecalibrar se necessário) para a medição antes 
de desenhar a anotação. Por padrão, a escala horizontal e vertical será a mesma.

Marque a opção "Separate Vertical Scale" para especificar uma escala vertical diferente 
para a medição.
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Outro

Ajustar ao conteúdo - cada ponto da medição tentará automaticamente encaixar no 
item de conteúdo mais próximo quando clicado

Exibir medidas - mostrar/ocultar a etiqueta de medição na linha de medição

Ângulos fixos sempre usados (tecla shift) - força todas as medições a fazer apenas 
linhas de ângulo horizontais, verticais ou de 45 graus

 

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades do Perímetro vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A medição de perímetro contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha

Estilo - Define o estilo da linha (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, etc...)

Cor - Define a cor da linha

Transparência - Define a transparência da medição

Nota / Comentário- Contém dois campos. O primeiro é um campo de comentário que 
permite adicionar um comentário adicional à medição, se necessário. O segundo é o 
valor da medição e não pode ser editado.

Salve como padrão - Quando marcado, isso fará com que as configurações de 
aparência selecionadas sejam o padrão para quaisquer novas anotações de perímetro 
daqui para frente

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite editar o autor

Sujeito - Permite editar o assunto
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Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuindo comentários a 
camadas

Histórico de status

Essa guia exibirá e alterará o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data e hora. Para mais detalhes consulteConfigurando Status ou Marcas de 
Verificação em Anotações
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5.

Anotação de área
A Anotação de Medição de Área é usada para calcular a área de uma determinada 
forma. Uma vez colocadas as medidas podem ser modificadas arrastando qualquer um 
dos vértices na medida e os valores também serão atualizados.

Criando uma medição de área

Selecione a ferramenta Área clicando no botão  noAba Comentáriona barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + E (Command + Alt + E no Mac)
A caixa de diálogo de medição será exibida onde você pode definir a escala e a 
precisão (ecalibrar se necessário) para a medição antes de desenhar a anotação.
Clique onde você gostaria que a primeira linha começasse
Continue clicando no documento para criar quantos vértices você precisar 
(Observação: Segure a tecla Shift enquanto desenha para fazer linhas de ângulo 
horizontais, verticais ou de 45 graus.)
CQuando terminar, clique duas vezes, pressione Enter no teclado ou clique com o 
botão direito do mouse e selecione Concluir no menu para concluir a forma de 
medição

 

Opções de medição

As opções a seguir podem ser definidas antes da criação da medição.

Escala

Opções para definir a escala e a precisão (ecalibrar se necessário) para a medição antes 
de desenhar a anotação. Por padrão, a escala horizontal e vertical será a mesma.

Marque a opção "Separate Vertical Scale" para especificar uma escala vertical diferente 
para a medição.
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Outro

Ajustar ao conteúdo - cada ponto da medição tentará automaticamente encaixar no 
item de conteúdo mais próximo quando clicado

Exibir medidas - mostrar/ocultar a etiqueta de medição na linha de medição

Ângulos fixos sempre usados (tecla shift) - força todas as medições a fazer apenas 
linhas de ângulo horizontais, verticais ou de 45 graus

 

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da Área vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A medição de área contém as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha

Estilo - Define o estilo da linha (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, etc...)

Cor - Define a cor da linha

Transparência - Define a transparência da medição

Cor de preenchimento - Define a cor de preenchimento da anotação da área

Nota / Comentário - Contém dois campos. O primeiro é um campo de comentário que 
permite adicionar um comentário adicional à medição, se necessário. O segundo é o 
valor da medição e não pode ser editado.

Salve como padrão - Quando marcado, isso fará com que as configurações de 
aparência selecionadas sejam o padrão para quaisquer novas anotações de área daqui 
para frente

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite editar o autor

Sujeito - Permite editar o assunto
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Camada - Disponível apenas quando o documento contém camadas. Define a camada à 
qual a anotação pertence. Para mais informações, vejaAtribuindo comentários a 
camadas

Histórico de status

Essa guia exibirá e alterará o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data e hora. Para mais detalhes consulteConfigurando Status ou Marcas de 
Verificação em Anotações
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4.

5.

Calibrando anotações de medição
As medidas podem ser calibradas antes de serem colocadas na página. Isso pode ser 
feito manualmente se a balança for conhecida ou automaticamente usando a 
ferramenta de calibração. Se necessário, uma escala separada pode ser definida para os 
eixos X e Y. Isso permite que você faça medições precisas com base na escala 
determinada pelo PDF.

      

Como calibrar as medições

Calibração manual

Defina a escala de medição manualmente

Inicie uma ferramenta de anotação de medição (Distância, Perímetro ou Área)
Na caixa de diálogo, insira a escala e as unidades usando os campos fornecidos.
Depois de concluído, você pode continuar medindo com a ferramenta selecionada 
normalmente.

Ferramenta de calibração

Defina a escala diretamente de uma medida existente na página.

Inicie uma ferramenta de anotação de medição (Distância,Perímetro, ouÁrea)
Clique no botão Calibrar.
Uma caixa de diálogo será exibida com instruções sobre como calibrar as medições 
"Selecione dois pontos para calibrar a ferramenta de medição", clique em OK
Encontre um comprimento conhecido no documento (por exemplo, uma escala de 
um desenho arquitetônico ou um segmento medido anteriormente)
Clique no ponto inicial da escala conhecida e, em seguida, clique no ponto final da 
escala conhecida para terminar a linha.(Observação: Segure a tecla Shift enquanto 
desenha para fazer linhas de ângulo horizontais, verticais ou de 45 graus.)
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6.
7.
8.

Insira a distância e as unidades entre os dois pontos que a linha representa.
Clique em OK para aplicar esta escala à caixa de diálogo de medição.
Depois de concluído, você pode continuar medindo com a ferramenta selecionada 
normalmente.
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Mídia e outras anotações

 Link: Links que podem ter ações

 Som: Arquivos de áudio incorporados que podem ser reproduzidos quando clicados

 Anexar Arquivo: Anexa um arquivo dentro do PDF

 Anexar arquivo como comentário: Anexa um arquivo dentro do PDF e exibe um 
ícone que pode ser clicado para visualizar o arquivo
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Hiperlinks
Use a ferramenta de link para criar e editar links no PDF. Os links também podem ser 
gerados e removidos automaticamente.

Criação de links: Como criar links

Ações de link personalizadas: Ações disponíveis ao criar um link

Criação automática de links: Usando a ferramenta de criação automática de link

Remover todos os links: Removendo todos os links de um documento
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Criando links
A ferramenta Link permite designar uma área dentro do PDF que pode ser vinculada a 
uma página da web, páginas em um documento PDF ou até mesmo ter ações 
personalizadas.

 

Como criar links

Selecione a ferramenta Link clicando no  noGuia Páginasna barra de ferramentas 
ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + K (Command + Alt + K no Mac)
Clique e arraste para selecionar a área que você deseja fazer um link (Observação: 
Segure a tecla Shift enquanto desenha para criar um quadrado perfeito.)

Você também pode selecionar a área de texto desejada e clicar com o botão 
direito do mouse no texto selecionado (CTRL + Clique no Mac), escolher "Criar 
link" no menu de contexto.

Depois que a anotação do link é adicionada, a caixa de diálogo Propriedades do Link 
é exibida.
Defina as opções para o link:

Aparência
Largura da borda - Define a largura da linha de borda
Cor da borda - Define a cor da linha de borda

Ação
Abra um link da web. Examepls de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ir para uma página neste documento
Página

Número - o número da página do documento para vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - O nível de zoom para a configuração de zoom 
personalizado
Definir Visualmente - Permite definir a localização do link 
visualmente

Destino - escolha a partir de um nomeDestino já definido no PDF
Ir para uma página em outro documento

Nova janela - abre o documento em uma janela completamente nova 
do aplicativo PDF
Janela existente - abrirá o documento na janela atual do aplicativo 
PDF substituindo o documento aberto no momento
Número da página - o número da página a ser exibido ao abrir o 
outro documento
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Documento - O caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique 
no botão "..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até o 
arquivo que deseja selecionar.
Destino - escolha a partir de um nomeDestino já definido no PDF

Link personalizado - Permite adicionar personalizadoAções de link de uma 
lista de ações disponíveis.

Depois de concluído, clique em OK para criar o link

 

Propriedades do link

Para acessar as propriedades do Link vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. Os links contêm as seguintes configurações de propriedade.

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Aparência

Largura da borda - Define a largura da linha de borda

Cor da borda - Define a cor da linha de borda

Estilo - Define o estilo da borda para o link

Sólido: cria uma linha sólida
Tracejado: cria uma linha tracejada
Sublinhado: cria apenas uma linha de fundo

Ação

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao link. As ações podem 
ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAção do link de uma lista de ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Ações de link personalizadas
Ao adicionar um link a um documento PDF, ações personalizadas podem ser criadas em 
vez das opções de link padrão. Abaixo está uma lista de cada uma das ações 
personalizadas e suas configurações.

Vá para uma página neste documento

Define o link para ir para uma página do documento atual

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - o nível de zoom para configuração de zoom personalizado
Definir visualmente - permite definir a localização do link visualmente

Vá para uma página em outro documento

Define o link para ir para uma página dentro de um documento designado diferente

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Documento - o caminho completo para o documento a ser aberto. Clique no botão 
"..." para abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Mostrar ocultar campos

Define o link para mostrar ou ocultar os campos selecionados no documento

Mostrar - irá mostrar os campos selecionados quando clicado
Ocultar - irá ocultar os campos selecionados quando clicado
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Abrir arquivo

Define o link para abrir um arquivo específico.

Arquivo - o caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique no botão "..." para 
abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.
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Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Abra um link da web

Defina o link para abrir uma página da web específica ou iniciar um e-mail.Exameples 
de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Redefinir campos do formulário

Define o link para redefinir os campos selecionados no documento

Todos os campos - Quando marcada, redefinirá todos os campos do documento
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Ação JavaScript

Define o link para realizar um processo personalizadoJavaScript Suportado ação que 
pode ser digitada no campo.

Enviar formulário

Define o link para enviar os valores do campo do formulário para um local designado 
em um dos 4 formatos. Isso pode ser usado para ter uma maneira automática de 
devolver formulários ou valores assim que o usuário preencher o formulário.

URL - o destino para o qual enviar o arquivo selecionado.Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

FDF - Envia um arquivo FDF contendo os valores dos campos selecionados
XFDF - Envia um arquivo XFDF contendo os valores de campo selecionados
PDF - Envia uma cópia de todo o PDF
HTML - Envia um arquivo HTML contendo os valores dos campos selecionados
Campos - define as opções ao enviar os valores dos campos

Todos os campos - enviará todos os campos, independentemente do valor
Incluir - incluirá os campos selecionados na lista ao enviar o arquivo
Excluir - excluirá os campos selecionados da lista ao enviar o arquivo
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Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem 
selecionados. Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para 
selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
campos
Enviar campos vazios - Quando marcada, enviará os valores dos campos 
selecionados, mesmo quando os campos estiverem vazios

Mostrar / ocultar camadas

Define o link para mostrar ou ocultar as camadas selecionadas dentro do documento

Usar a visibilidade atual - define a ação para exibir as camadas como estão sendo 
exibidas no momento, de modo que se as camadas forem desativadas 
posteriormente, elas retornarão ao estado atual
Outro - define uma nova ação para a camada usando as opções de sopro

Mostrar - irá mostrar as camadas selecionadas na lista
Ocultar - irá ocultar as camadas selecionadas na lista
Alternar - Irá mudar o estado da (s) camada (s) selecionada (s) de oculta para 
exibida ou exibida para oculta, dependendo do estado atual das camadas
Lista de camadas - exibe uma lista das camadas do documento a serem 
selecionadas. Para selecionar mais de uma camada use Ctrl + Clique para 
selecionar camadas separadas ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
camadas

Ação Nomeada

Define o link para executar uma das ações predefinidas padrão listadas abaixo.

NextPage - vai para a próxima página do documento
PrevPage - vai para a página anterior do documento
Primeira página - vai para a primeira página do documento
LastPage - vai para a última página do documento
Imprimir - Inicia a caixa de diálogo de impressão para imprimir o documento atual
Salvar - Salva o documento atual
Abrir - Exibe a caixa de diálogo para abrir o arquivo
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Criação automática de links
A ferramenta Criação automática de links no PDF Studio permite pesquisar todo o 
documento para criar links automaticamente para os critérios definidos pelo usuário. 
Assim que o texto for encontrado usando os links de configurações definidas, podem 
ser aplicados automaticamente ao documento em cada um dos locais do texto.

Observação: O PDF deve conter texto pesquisável para que a ferramenta Criação 
automática de links funcione

Criação automática de links

Procurar

SelecioneGuia Comentários> Link> Criação automática de links.
Defina as opções de pesquisa para o tipo ou texto específico que deseja encontrar 
no documento usando as configurações abaixo

Links da Web - Pesquisa strings de texto que contenham "http: //" ou "www."
Links de e-mail - Pesquisa e-mails que correspondam ao formato padrão "... 
@ ..."
Pesquisa - Pesquisa um texto específico definido pelo usuário

Sensível a maiúsculas e minúsculas - quando marcado, encontrará apenas 
o texto específico que corresponde exatamente ao caso (ou seja, 
pesquisar por "A" maiúsculo irá ignorar "a" minúsculo)
URL - define qual endereço da web definir como link ao pesquisar por 
texto

Clique em Localizar para pesquisar o documento em busca do texto que aparece, 
dependendo das opções de "pesquisa" selecionadas. O texto correspondente 
encontrado com base nas opções de pesquisa definidas será exibido na tabela 
abaixo.
Marque as caixas na coluna "Marca" do texto ao qual deseja adicionar links.
O link a ser criado é exibido na coluna "Link" da tabela. Este valor pode ser editado 
clicando duas vezes no link que você deseja editar. Quando terminar de editar, 
clique em qualquer outro lugar para terminar a edição.

Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Defina as opções para os Links que serão criados para o texto selecionado
Largura da Borda - Define a largura da linha de fronteira
Cor da borda - Define a cor da linha de fronteira
Cor do texto - Isso mudará a cor do texto que foi encontrado. Útil se você 
quiser que outras pessoas saibam que o texto agora é um link.

Clique no botão Criar para criar os links no documento
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Depois de criados, os links funcionam normalmenteLink Annotations e pode ser 
editado normalmente.
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Removendo todos os links
Para remover automaticamente todos os links de um documento, selecioneGuia 
Comentários> Link> Remover todos os links. Assim que a remoção for confirmada, 
todos os links no documento serão excluídos.
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Anotação Sonora
A ferramenta de anotação de som permite adicionar uma anotação de som a uma 
página a partir de um arquivo existente (arquivo de som .au, .aiff ou .wav) ou de uma 
gravação de microfone.

Criação de uma anotação sonora

Selecione a ferramenta Som clicando no  noGuia de comentáriosna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + S (Command + Alt + S no Mac) 
(Ctrl + Alt + Shift + S no Linux)

Observação: Se as ferramentas de anotação multimídia estiverem agrupadas, 

pode ser necessário clicar na seta para baixo  à direita da ferramenta 
multimídia ativa no momento para selecionar a ferramenta necessária.

Clique na página onde deseja adicionar a anotação de som. Depois de posicionada, a 
caixa de diálogo Propriedades do som será exibida, mostrando as ferramentas de 
gravação do microfone.

Como alternativa, você pode anexar um arquivo existente clicando em Carregar 
arquivo e, em seguida, navegue até o arquivo que deseja anexar. (apenas 
arquivos .au, .aiff ou .wav são compatíveis)

Selecione um microfone e clique no  botão para iniciar a gravação e o  parar 

gravação. Para ouvir a gravação, clique no  botão
Quando terminar, clique em OK para salvar e criar a anotação de som

Propriedades de anotação

Para acessar as propriedades da anotação de som ou ouvir o áudio clique duas vezes na 
anotação de som, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse, ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. A anotação de som contém as seguintes configurações de propriedade.

Cor do ícone - a cor do ícone de anotação de som

Propriedades do som - as propriedades do arquivo de áudio ou gravação anexada

 - Permite que você reproduza o arquivo de áudio anexado
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 - Pára a reprodução do áudio
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Anotações de anexo de arquivo
O PDF Studio permite anexar arquivos a um PDF como um anexo ou como um 
comentário. Os arquivos anexados também podem ser abertos, salvos e excluídos com 
o PDF Studio.

Anexando um Arquivo: Como incorporar um arquivo ao PDF

Anexar um arquivo como um comentário: Incorporando um arquivo com um 
comentário

Abrindo um arquivo anexado: Abrindo arquivos anexados do PDF

Salvando arquivo anexado: Salvando arquivos anexados do PDF

Excluindo um Arquivo Anexado: Excluindo arquivos anexados do PDF
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Anexando um arquivo
Os arquivos podem ser anexados diretamente a um documento PDF. Quando os 
arquivos são anexados diretamente a um documento PDF, eles são incorporados 
diretamente ao arquivo PDF para que, quando o PDF for enviado a outro usuário, ele 
ainda possa ter acesso ao arquivo. Assim que um arquivo for anexado, ele será exibido 
no Painel de Anexos à esquerda da janela do PDF Studio.

Observação: Anexar um arquivo aumenta o tamanho do PDF. Se o tamanho for 
uma preocupação, tente usar umLink em vez disso, abrirá o arquivo de outro 
local.

 

Usando a ferramenta de anexo de arquivo

Selecione a ferramenta Anexar arquivo clicando no  noAba Comentáriona barra 
de ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + F (Command + Shift + F no 
Mac)
Uma caixa de diálogo de seleção de arquivos será exibida, onde você poderá 
navegar e selecionar o arquivo que deseja anexar.
Depois de concluído, clique em Abrir para anexar o arquivo

Observação: Você também pode arrastar e soltar arquivos na guia de anexos 
para anexá-los como um arquivo incorporado.

 

Usando Teclas de Atalho para Colar

Qualquer arquivo ou documento atualmente na área de transferência do seu sistema 
operacional também pode ser anexado ao documento usando as teclas de atalho Colar 
com o quadro do PDF Studio ativo.

Uma vez colado, o anexo do arquivo pode ser visualizado no Painel de Anexos.
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Anexando um arquivo como um comentário
Ao anexar um arquivo como comentário, um ícone é adicionado à página, informando 
ao usuário que um arquivo foi anexado. Os arquivos anexados como comentário ainda 
são incorporados ao PDF da mesma forma que ao anexar um arquivo sem comentário. 
Quando os arquivos são anexados diretamente a um documento PDF, eles são 
incorporados diretamente ao arquivo PDF para que, quando o PDF for enviado a outro 
usuário, ele ainda possa ter acesso ao arquivo.

Observação: Anexar um arquivo como comentário aumenta o tamanho do PDF. Se 
o tamanho for uma preocupação, tente usar umLink em vez disso, abrirá o 
arquivo de outro local.

 

Como anexar um arquivo como um comentário

Selecione a ferramenta Anexar Arquivo indo paraAba Comentário >  Anexar 

arquivo >  Anexar arquivo como comentáriona barra de ferramentas
Clique na página onde você gostaria de adicionar o comentário do arquivo.
Uma vez colocado, uma caixa de diálogo de seleção de arquivos será exibida, onde 
você poderá navegar e selecionar o arquivo que deseja anexar. Depois de selecionar 
o arquivo, clique em Abrir.
A caixa de diálogo Propriedades do anexo de arquivo será exibida. Defina as opções 
para o comentário e clique em OK para colocar a nota na página

Ícone - Define o ícone a ser usado para o comentário do arquivo
Transparência - Define a transparência do ícone de comentário do arquivo

 

Usando o menu de contexto do botão direito

Qualquer arquivo ou documento atualmente na área de transferência do seu sistema 
operacional também pode ser anexado ao documento usando apenas o menu de 
contexto do botão direito.

Usando a ferramenta de mão  ou Ferramenta de Seleção de Objetos  Clique com 
o botão direito do mouse na página (CTRL + Clique no Mac) onde você deseja 
adicionar o comentário do arquivo

Selecione os  Colar arquivo como comentárioopção para criar a anotação de 
comentário de anexo de arquivo
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Propriedades do comentário do arquivo

Para acessar as propriedades do Comentário do Arquivo vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e 

escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. O Comentário do Arquivo contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Ícone - Define o ícone a ser usado para o comentário do arquivo

Transparência - Define a transparência do ícone de comentário do arquivo

Arquivo - Exibe o nome do arquivo associado a este ícone de comentário de arquivo
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Abrindo arquivo anexado
Arquivos anexados a PDFs podem ser abertos facilmente. Dependendo de como o 
arquivo está anexado, use um dos dois métodos abaixo para abrir o arquivo.

Observação: O PDF Studio simplesmente envia o arquivo ao seu sistema 
operacional para abertura. Se o seu sistema operacional não reconhecer o tipo de 
arquivo ou não tiver o aplicativo apropriado para abrir o arquivo, nada 
acontecerá.

Arquivos incorporados

Se o arquivo estiver anexado como um arquivo incorporado, vá para a guia de 
anexos onde a lista de arquivos anexados é exibida e clique duas vezes no arquivo 
anexado. Você também pode clicar com o botão direito do mouse (Mac: Ctrl + 
Clique) no arquivo anexado e escolher Abrir arquivo.

Arquivos anexados como comentário

Se o arquivo estiver anexado como um comentário, clique duas vezes no comentário 
do anexo do arquivo na página. Você também pode clicar com o botão direito do 
mouse (Mac: Ctrl + Clique) no comentário do anexo do arquivo e escolher Abrir 
arquivo. Você também pode abrir o arquivo na guia de anexos como você 
incorporaria arquivos.
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Salvando arquivo anexado
Os arquivos anexados a PDFs podem ser facilmente salvos diretamente em seu 
computador para que não precisem mais ser acessados por meio do PDF. Dependendo 
de como o arquivo está anexado, use um dos dois métodos abaixo para salvar os 
arquivos anexados.

Arquivos incorporados

Se o arquivo estiver anexado como um arquivo incorporado, vá para a guia de 
anexos onde a lista de arquivos anexados é exibida, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Clique) no arquivo anexado e escolha Salvar Arquivo.

Arquivos anexados como comentário

Se o arquivo for anexado como um comentário, clique com o botão direito do mouse 
(Mac: Ctrl + Clique) no comentário do anexo do arquivo na página ou na guia de 
anexos e escolha Salvar Arquivo.
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Excluindo Arquivo Anexado
Os arquivos anexados a PDFs podem ser facilmente excluídos para que não façam mais 
parte do PDF. Dependendo de como o arquivo está anexado, use um dos dois métodos 
abaixo para excluir os arquivos anexados.

Arquivos incorporados

Se o arquivo está anexado como um arquivo embutido, vá para a aba de anexos 
onde a lista de arquivos anexados é exibida, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Clique) no arquivo anexado e escolha a opção Excluir.

Arquivos anexados como comentário

Se o arquivo estiver anexado como um comentário, selecione o comentário do anexo 
do arquivo na página e clique em excluir. Você também pode clicar com o botão 
direito do mouse (Mac: Ctrl + Clique) no comentário do anexo do arquivo e escolher 
Excluir. Você também pode excluir o arquivo dos anexos guia como faria com 
arquivos incorporados.
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Editando Anotações
O PDF Studio permite editar anotações existentes no documento PDF usando vários 
métodos.

Editando o Comentário de Anotação: Edite o comentário associado à anotação usando o 
pop-up Comentário

Barra de ferramentas de propriedades rápidas: Edite as propriedades usando a barra de 
ferramentas de propriedades rápidas

Diálogo de Propriedades de Anotação: Edite as propriedades da anotação usando a 
caixa de diálogo de propriedades completas

Movendo anotações: Movendo anotações na página

Excluindo Anotações: Excluindo anotações na página

Anotações de nivelamento: Nivelamento de anotações na página

Anotações não planas: Restaura anotações achatadas

Copiar e colar anotações: Copie e cole anotações na página ou em documentos

Alinhando anotações: Alinhando anotações na página

Agrupando anotações: Agrupamento de anotações
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Movendo e redimensionando anotações
As anotações podem ser movidas ou redimensionadas após serem colocadas na página.

Usando a ferramenta de mão  ou Ferramenta de Seleção de Objetos  Selecione a 
anotação que deseja editar.

Observação: Mais de uma anotação pode ser selecionada por vez

Jogada

Clique na anotação e arraste-a para seu novo local na página.

Use as teclas de seta para mover as anotações em pequenos incrementos. Mantenha 
pressionada a tecla Shift e use as teclas de seta para mover as anotações em 
incrementos maiores.

Observação: As marcações de texto não podem ser movidas

Redimensionar

Basta arrastar as alças de canto ou vértice para alterar os limites da anotação. 
Mantenha pressionada a tecla Shift ao redimensionar a anotação para manter a 
proporção.

Para anotações de linha e seta, Shift desenhará a linha em ângulos fixos.
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Excluindo Anotações
As anotações na página podem ser excluídas usando qualquer uma das opções abaixo

Exclua uma anotação específica:

Usando a ferramenta manual  ou ferramenta de seleção de objeto  Selecione a 
anotação que você deseja excluir.

Exclua a anotação pressionando a tecla Del, clique no botão Excluir  noMinibarra 
de ferramentasou clique com o botão direito na anotação (CTRL + Clique em Mac), 
escolha "Excluir" no menu de contexto.

Excluir todas as anotações:

No menu, escolhaComentários> Excluir todos os comentários.

Exclua todas as anotações em qualquer página:

No menu, escolhaComentários> Excluir comentários da página atual.
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Editando o comentário de anotação
As anotações podem conter informações adicionais de comentários armazenados. Eles 
podem ser usados para fornecer detalhes adicionais sobre o motivo da anotação ser 
colocada na página.

Do balão de comentários

A nota de uma anotação pode ser editada clicando duas vezes diretamente na 
anotação. Isso exibirá um pequeno pop que permitirá que você edite apenas o 
comentário na anotação. Digite no campo para adicionar, alterar ou excluir o 
comentário na nota. Uma vez feito clique no "x" ou em qualquer lugar da página para 
salvar o comentário.

Do painel de comentários

Selecione a anotação noPainel de comentáriose, em seguida, clique duas vezes na 
anotação na lista à qual deseja adicionar um comentário. Depois de concluir o 
comentário, clique em outro lugar ou pressione a tecla Esc.
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Propriedades de anotação
Para acessar as propriedades da anotação vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou para abrir a caixa de diálogo de propriedades, clique com o botão 
direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha Propriedades no menu do mouse ou 

clique no botão editar  noMinibarra de ferramentas.

Cada tipo de anotação possui sua própria lista de opções. Para obter uma descrição 
mais detalhada de cada uma das propriedades disponíveis da anotação, vá para a 
página da anotação específica.

Abas da caixa de diálogo de propriedades

Aparência

Onde editar todas as configurações de aparência da anotação, bem como o comentário 
e as configurações padrão

Em geral

Mostra o autor e as informações do assunto do comentário
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Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações

tml>
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Anotações de nivelamento
Aplainar anotações é o ato de pintar as anotações diretamente na página a que 
pertencem para que não sejam mais editáveis. Isso gravará permanentemente uma 
anotação no documento. Por exemplo, um carimbo de assinatura personalizado pode 
ser achatado para que a assinatura seja adicionada ao próprio documento e não fique 
mais em um documento como uma anotação.

Observação:As seguintes anotações (anotações de anexo de arquivo, links, sons e 
anotações de redação) NÃO serão niveladas ao nivelar a anotaçãos. Embora 
tecnicamente anotações de anexo de arquivo, links, sons e anotações de redação 
sejam anotações, eles contêm ações que também seriam removidas se a anotação 
fosse achatada e, portanto, permanecem para não interferir nas funções 
colocadas no PDF.

Achatar uma anotação específica:

Usando a ferramenta de mão  ou Ferramenta de Seleção de Objetos  Selecione a 
anotação que você deseja nivelar.
Clique com o botão direito do mouse na anotação (CTRL + Clique no Mac), escolha 
"Achatar" no menu de contexto.

Achatar várias anotações:

DeAba Comentáriosescolher  Achatar

Opções

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Atual: apenas a página atual em exibição
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Somente páginas pares: exporta apenas as páginas pares do documento
Somente páginas ímpares: exporta apenas as páginas ímpares do documento

Permitir Desachatamento- Quando marcado permite que o processo de nivelamento 
seja revertido posteriormente.O achatamento é irreversível se o PDF for achatado sem 
esta opção marcada.

NOTA:Qualquer documento adicional ou alterações de conteúdo realizadas em 
qualquer página podem afetar o desalinhamento, portanto, é recomendado como uma 
etapa final antes de salvar o documento.

Atribuir à camada- Adiciona o comentário à camada selecionada antes de nivelar.
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Todos os tipos- Achata todas as anotações encontradas no documento

Tipos selecionados- Achata apenas os tipos de anotação marcados na lista. Quaisquer 
anotações não marcadas permanecerão como uma anotação interativa.
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Anotações não planas
Se a opção "Permitir Unflattening" foi escolhida quandoAnotações de nivelamento você 
pode então reduzir as anotações posteriormente.

NOTA:Qualquer documento adicional ou alterações de conteúdo realizadas em 
qualquer página podem afetar a correção, portanto, é recomendado como uma 
etapa final antes de salvar o documento.

 

Como cancelar anotações:

DeGuia de comentáriosescolher  Lista suspensa Achatar -> Comentários não 
achatados

Opções

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento
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Copiar e colar anotações
Todas as anotações podem ser copiadas usando um dos métodos a seguir: As 
anotações podem ser copiadas em qualquer lugar do documento ou em um documento 
aberto no PDF Studio.

Usando os atalhos do sistema

O comando de cópia Ctrl + C (Mac: Cmd + C) irá copiar qualquer anotação selecionada 
para a área de transferência do sistema. Se uma anotação estiver na área de 
transferência do sistema quando o comando colar Ctrl + V (Mac: Cmd + V) for 
pressionado, uma cópia dessa anotação será colocada no centro da tela. Em pastas 
subsequentes no mesmo local, a anotação será colada com um ligeiro deslocamento 
para que não sejam colocadas diretamente em cima umas das outras.

Usando Ctrl + Drag

Qualquer anotação selecionada pode ser duplicada segurando a tecla Ctrl (Cmd no Mac) 
e, em seguida, clicando na anotação selecionada e arrastando para onde deseja colocar 
a anotação copiada. Isso também funcionará quando mais de uma anotação for 
selecionada de uma vez.

Duplicar nas páginas

As anotações também podem ser duplicadas em um intervalo de páginas especificado 
dentro do documento. Isso irá replicar a anotação no mesmo local de cada página. Para 
fazer isso, siga as instruções abaixo.

Selecione a anotação para duplicar
Clique com o botão direito (Ctrl + Clique no Mac) e selecione oDuplicado opção
Especifique o intervalo de páginas
Clique em OK para aplicar as mudanças
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Colar imagens da área de transferência como 
um carimbo

Quando uma imagem está na área de transferência do sistema, ela pode ser colada em 
uma página seguindo as etapas abaixo.

Navegue até a página.
Clique na página com o mouse para selecioná-la.
Cole a imagem usando Ctrl + V (Mac: Cmd + V) na página. Isso colará a imagem 
como uma anotação de carimbo que pode ser movida ou redimensionada após ser 
inserida.

Observação:Ao importar uma imagem diretamente como carimbo, a imagem será 
convertida usando a compressão definida no carimboPropriedades da ferramenta. 
Se Ajustar para zoom estiver selecionado emPreferências Gerais, o tamanho inicial 
da imagem colada dependerá do nível de zoom do documento. Caso contrário, a 
imagem será colada em seu tamanho original.
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Colar o texto da área de transferência como 
uma caixa de texto

Quando o texto está na área de transferência do sistema, ele pode ser colado em uma 
página seguindo as etapas abaixo:

Navegue até a página.
Clique na página com o mouse para selecioná-la.
Cole o texto usando Ctrl + V (Mac: Cmd + V) na página. Isso colará o texto como 
umAnotação de caixa de texto usando propriedades padrão. A anotação pode ser 
movida e redimensionada após ter sido colocada.
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Alinhando anotações
As anotações podem ser alinhadas ou distribuídas uniformemente na página, se 
necessário. As anotações podem ser alinhadas usando qualquer um dos métodos 
abaixo. Ao alinhar anotações, 2 ou mais anotações devem ser selecionadas.

Da barra de ferramentas

Usando a ferramenta manual  ou ferramenta de seleção de objeto  Selecione as 
anotações que você deseja alinhar.
Clique no botão noAba Propriedades na barra de ferramentas para alinhar a 
anotação

No menu de contexto do botão direito

Usando a ferramenta manual  ou ferramenta de seleção de objeto  Selecione as 
anotações que você deseja alinhar.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer uma das anotações 
selecionadas e vá para Alinhamento e selecione o alinhamento que deseja executar

Exemplos de alinhamento

Original 

Distribuir horizontalmente 

 
Distribuir Verticalmente  
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Alinhar à esquerda  
Alinhar centro  Alinhar à Direita  

Alinhar no topo  
Alinhar ao Meio  Alinhar fundo  

Alinhar Largura  
Alinhar a Altura  Alinhar ambos  
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Alteração da ordem Z
A ordem Z é a sobreposição de objetos bidimensionais em uma página para mover o 
conteúdo de uma peça para a frente ou para trás de outro item na página. A ordem Z 
das anotações pode ser facilmente alterada seguindo as instruções abaixo.

No menu de contexto do botão direito

Usando a ferramenta manual  ou ferramenta de seleção de objeto  
Selecione os itens de conteúdo que você deseja alterar na ordem z.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer Conteúdo selecionado e 
vá para Mover e selecione para onde deseja mover a anotação.

Opções

 Trazer para a frente - move o item selecionado para o topo acima de todos os 
outros itens

 Send to Back - Move o item selecionado para o fundo, abaixo de todos os outros 
itens

 Trazer para a frente - Move o item selecionado um passo acima de sua localização 
atual

 Enviar para trás - move o item selecionado uma etapa abaixo de sua localização 
atual

 

 



-303-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Anotações de grupo
Um grupo de anotações é composto de uma anotação pai e uma ou mais anotações 
filho. Qualquer operação (excluir, mover, etc.) realizada em uma anotação em um 
grupo também será realizada no resto do grupo. Além disso, todas as crianças exibirão 
comentários de seus pais.

Crie um grupo selecionando duas ou mais anotações, clicando com o botão direito do 
mouse (Mac: Ctrl + clique) em uma delas e escolhendo Grupo no menu de contexto do 
mouse. A anotação que foi clicada com o botão direito será o pai.

As anotações podem ser desagrupadas clicando com o botão direito do mouse (Mac: 
Ctrl + clique) em um grupo de anotações e escolhendo Desagrupar no menu de 
contexto do mouse.

Observação: que as seguintes anotações não podem ser incluídas em um grupo: 
som e texto substituem anotações.

 

 



-304-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

3.
4.
5.

1.

•

2.
3.
4.

Atribuição de comentários às camadas
Os comentários podem ser atribuídos a uma camada específica no documento. Quando 
o comentário está associado a uma camada que mostra ou oculta, a camada também 
afeta os comentários. Você pode designar uma camada como Camada de comentários 
ou Mover comentários para uma nova camada. Os comentários associados a Nenhuma 
camada farão parte do conteúdo principal do PDF.

Designando a Camada de Comentários

Quando uma camada é designada como camada de comentários, todos os novos 
comentários futuros serão adicionados a esta camada

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na camada que deseja definir como 
camada de comentários
Escolha oCamada de comentários opção no menu do botão direito
Clique em OK para confirmar
Continue trabalhando no documento como faria normalmente

Observação:Repita as etapas de 1 a 3 para cancelar o design da camada como 
camada de comentários

Movendo comentários para uma nova camada

Os comentários existentes podem ser movidos para uma nova camada usando a caixa 
de diálogo de propriedades

Acesse as propriedades do comentário clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Clique) na anotação e escolhendoPropriedades no menu do botão direito ou 

clicando no botão editar  noMinibarra de ferramentas.
Observação:Várias anotações podem ser editadas de uma vez usando Ctrl + 
Clique para primeiro selecionar todas as anotações que deseja editar

Vá para a guia Geral
Na opção Camada, selecione a camada para a qual deseja mover a anotação
Clique em OK para aplicar as mudanças

Observação:Se a camada selecionada estiver oculta, a anotação desaparecerá até 
que a camada seja exibida novamente.
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Configurando as Propriedades da Ferramenta 
de Anotação

As propriedades da ferramenta determinam sua aparência padrão e como a ferramenta 
se comporta após a criação da anotação. As propriedades padrão podem ser acessadas 
clicando com o botão direito (Mac: Ctrl+clique) no ícone da ferramenta na barra de 
ferramentas ou acessandoPreferências de comentários.

Você também pode definir um estilo de anotações existente como padrão clicando com 
o botão direito do mouse (Mac: Ctrl+clique) em qualquer anotação e 
selecionandoDefinir estilo como padrão. Isso aplicará todas as configurações de 
"Aparência" como padrão para o tipo de anotação selecionado daqui para frente.

Aparência

Cada tipo de anotação tem sua própria lista de opções. Para uma descrição mais 
detalhada de cada uma das propriedades disponíveis da anotação, vá para a página 
dessa anotação específica.

Comportamento

Pegajoso - Quando a ferramenta está "pegajosa", a ferramenta permanece selecionada 
após uma nova anotação ser adicionada ao documento até que seja desativada. Isso 
permite que você coloque muitas anotações sem precisar selecionar novamente a 
ferramenta. Uma vez ativo, clique novamente no botão na barra de ferramentas para 
desativar a ferramenta.
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Depois do show de criação

Determina se a caixa de diálogo de propriedades da anotação ou a nota pop-up será 
exibida após cada nova anotação ser adicionada ao documento.
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Definir um status ou marca de verificação
Definir o status ou marcar uma anotação pode ser útil para controlar quais anotações 
você já revisou. Para definir um status ou marca de verificação, clique com o botão 
direito do mouse (Mac: Ctrl-clique) na anotação e selecione Marcar com Marca de 
Verificação ou selecione um status no submenu Review.

A marca de verificação da anotação ativa também pode ser alternada noPainel de 
comentários com a barra de espaço.

O histórico de revisão é salvo cada vez que o status da anotação é modificado e pode 
ser visualizado na guia Histórico de status noDiálogo de Propriedades de Anotação.
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Painel de comentários
O painel de comentários exibe uma lista de todos os comentários do documento PDF 
agrupados por página. Ele fornece uma maneira fácil de visualizar e navegar pelos 
comentários dentro do documento. O ícone ao lado de cada comentário será exibido na 
mesma cor da anotação exibida na página.

Acessando o Painel de Comentários

Visualize o painel de comentários clicando no  botão de comentários no canto 
superior direito do PDF Studio. Nesse painel, você pode visualizar, pesquisar e 
modificar todos os comentários no documento.

O mouse é usado principalmente para navegar no painel de comentários. Clicar em 
qualquer uma das anotações listadas irá navegar no documento para onde a anotação 
está localizada na página e selecionar a anotação atual. Os seguintes atalhos de teclado 
também podem ser usados para navegar no painel de comentários.



-309-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

•

•
•
•
•
•
•

As teclas de seta - para cima e para baixo podem ser usadas para navegar para cima 
e para baixo na lista de anotações
Barra de espaço - realce uma anotação e pressione a barra de espaço para alternar a 
caixa de seleção.
Enter - pressione Enter em uma anotação selecionada para abrir o pop-up de nota e 
digite a nota que deseja adicionar. Depois de concluído, pressione Esc para fechar o 
pop-up.

Barra de ferramentas do painel de comentários

As seguintes opções estão disponíveis na parte superior do painel de comentários.

 Expandir: Expande a árvore de comentários para mostrar todas as páginas e 
marcações de revisão

 Colapso: Recolhe a árvore para mostrar apenas as pastas da página

Status : Marca a anotação selecionada com um status de revisão. VerConfiguração de 
status ou marcas de verificação

 Propriedades: Abre as propriedades das anotações selecionadas

 Marcar com Marca de Verificação: Marca a anotação selecionada com uma marca 
de seleção. VerConfiguração de status ou marcas de verificação

 Excluir: Exclui o comentário selecionado

 Procurar: Insira o texto e pressione Enter para pesquisar o texto nos comentários 
de anotação

 Resultado de pesquisa anterior: Vai para o resultado da pesquisa anterior

Resultado da próxima pesquisa: Vai para o próximo resultado da pesquisa

 Filtro: Permite filtrar comentários com base nas propriedades a seguir. Verifique as 
propriedades que deseja que sejam mostradas e todas as anotações que não possuam 
uma propriedade correspondente à seleção serão ocultadas no painel de comentários e 
na página.

Tudo: Selecione a opção "Todos" para restaurar mostrando todas as anotações.
Autor: lista de autores encontrados no documento
Modelo: lista de tipos de anotação encontrados no documento
Marcado: lista de anotações marcadas no documento
Status: lista de status encontrados no documento
Cor: lista de cores de anotação encontradas no documento
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 Opções: Contém opções adicionais do painel de comentários

Exportar: Exportar comentários para um arquivo separado.
FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF
XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível 
com a maioria dos aplicativos PDF
Texto: Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações de 
anotação
XML: Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações de anotação
CSV: Exporta todos os dados de comentários para o formato .csv, permitindo 
que você os visualize em qualquer editor de planilha, como o Microsoft Excel
Texto destacado: Cria um arquivo de texto simples com todo o texto 
destacado separado por páginas.

Imprimir: Permite imprimir os comentários na árvore
Texto: Imprime apenas uma árvore de texto simples com todos os comentários
Árvore: Imprime toda a árvore exatamente como é exibida no painel de 
comentários

Ocultar todos os comentários: Quando marcada, evita que todos os comentários 
sejam exibidos
Visualizar: ativa e desativa os detalhes individuais exibidos no painel de 
comentários
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Anonimizar comentários
Anonimizar comentários permite excluir completamente todas as informações de 
identificação pessoal de quaisquer comentários ou anotações no documento PDF.Isso é 
útil, por exemplo, em revisões de pares acadêmicos ou artigos acadêmicos, quando os 
autores desejam que seus comentários ou feedback permaneçam anônimos.

Como tornar comentários anônimos em um PDF

Para tornar anônimos comentários ou informações de anotação (consulte a lista 
abaixo), você pode fazer o seguinte:

Na barra de ferramentas, vá para a guia Comentários>   Higienizar
Selecione as propriedades do comentário que você gostaria de remover ou substituir
Selecione para tornar todos os comentários anônimos ou apenas comentários de um 
autor específico
Clique em aplicar para fazer as alterações

Definições

As seguintes configurações estão disponíveis ao tornar comentários anônimos em um 
PDF

Opções -Defina quais tipos de dados são removidos ou substituídos

Candidatar-se a - Escolha tornar anônimos todos os comentários ou um subconjunto 
especificado pelo autor

Tipos de comentários

A ferramenta de anonimato aplica alterações aos seguintes tipos de comentários:

Anotações de Texto: caixa de texto, texto explicativo, máquina de escrever, nota 
adesiva.
Anotações de forma: círculo, quadrado, área de destaque, polilinha, polígono, 
nuvem, linha, lápis.
Marcações de texto: realçar texto, riscar texto, sublinhar texto, sublinhar texto 
ondulado, substituir texto, inserir texto.
Selos de borracha: selos de texto e imagem
Anotações de medição: distância, perímetro, área
Meios de comunicação: som, anexar arquivo como comentário

 

 



-312-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Caixa de ferramentas de meus comentários
O PDF Studio armazena comentários e anotações usados com frequência para que 
possam ser usados novamente mais tarde com apenas um clique.

Meus comentários: Armazena quaisquer comentários que foram salvos pelo usuário 
para serem usados novamente mais tarde.

comentários recentes: Armazena os últimos 30 comentários usados.

Mostrando o Toolchest

Para mostrar a caixa de ferramentas, clique no  O botão Meus comentários no lado 
superior direito da janela do PDF Studio ou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + T (⌘ 
+ Shift + T no Mac).
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Meus comentários
Comentários e anotações salvos podem ser encontrados na seção Meus comentários 
doCaixa de ferramentas de meus comentários.

Salvando anotações em meus comentários

Para salvar uma anotação, clique com o botão direito do mouse (Mac: Ctrl + clique) nela 
para mostrar o menu de contexto e selecione Adicionar a Meus comentários no menu.

Usando comentários salvos

Para adicionar uma anotação salva a um documento, clique na anotação em Meus 
comentários e, em seguida, clique no local do documento para colocar a anotação. 
Depois de colocada, a anotação pode ser editada normalmente.

Gerenciando comentários salvos

Os comentários salvos podem ser reordenados, excluídos ou redimensionados.

Para reordenar, selecione um ou mais comentários e arraste para o local desejado.
Para excluir, selecione um ou mais comentários e pressione Excluir ou clique com o 
botão direito e selecione Remover.

Para redimensionar, selecione a seta para baixo  próximo a Meus comentários e 
escolha Pequeno, Médio (padrão) ou Grande.
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comentários recentes
As anotações usadas recentemente são listadas na seção Comentários recentes doCaixa 
de ferramentas de meus comentários. As anotações que são adicionadas a um 
documento ou modificadas em um documento serão adicionadas automaticamente a 
esta lista. Esta lista mantém as 30 anotações usadas mais recentemente.

Salvando comentários recentes

Para manter permanentemente um item da lista de Comentários Recentes, clique com o 
botão direito (Mac: Ctrl + clique) na anotação na lista de Comentários Recentes e 
selecione Salvar Comentário no menu de contexto.

Usando comentários salvos

Para adicionar uma anotação recente a um documento, clique na anotação em 
Comentários recentes e, a seguir, clique no local do documento para colocar a 
anotação. Depois de colocada, a anotação pode ser editada normalmente.

Gerenciando comentários recentes

Os comentários recentes podem ser reordenados, excluídos ou redimensionados.

Para reordenar, selecione um ou mais comentários e arraste para o local desejado.
Para excluir, selecione um ou mais comentários e pressione Excluir ou clique com o 
botão direito e selecione Remover.

Para redimensionar, selecione a seta para baixo  próximo a Meus comentários e 
escolha Pequeno, Médio (padrão) ou Grande.
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Importando e exportando anotações
As anotações podem ser importadas ou exportadas de um documento PDF.

EComentários de exportação: Exporta anotações do documento atual

Importando comentários: Importa anotações para o documento existente
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Importando anotações
Os comentários podem ser importados de um arquivo FDF, XFDF ou PDF para o 
documento atual. Comentários deAnotações de Texto,Anotações Gráficas, eAnotações 
de som será importado. Quando importados, os comentários aparecerão exatamente 
no mesmo local na página de quando foram exportados.

Os comentários podem ser importados usando os seguintes formatos

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF

XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com 
a maioria dos aplicativos PDF

PDF: Pega todos os comentários encontrados no arquivo PDF selecionado e os 
duplica no PDF atual

Como importar anotações

DeGuia de comentáriosescolher  Importar
Selecione se deseja importar um arquivo FDF, XFDF ou PDF. Isso exibirá uma caixa 
de diálogo do seletor de arquivos.
Navegue até o local do arquivo FDF, XFDF ou PDF e clique em Abrir
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Exportando anotações
Os comentários podem ser exportados do documento atual para um arquivo nos 
formatos FDF, XFDF, .txt, XML e CSV. Comentários deAnotações de Texto,Anotações 
Gráficas, eAnotações de som será exportado.Hiperlinks não são considerados 
comentários em formato PDF e, portanto, não são exportados.

Os comentários podem ser exportados nos seguintes formatos

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF

XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com 
a maioria dos aplicativos PDF

Texto: Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações de 
anotação

XML: Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações de anotação

CSV: Exporta todos os dados de comentários para o formato .csv, permitindo que 
você os visualize em qualquer editor de planilha, como o Micrsoft Excel

Texto em Destaque: Cria um arquivo de texto simples com todo o texto 
destacado separado por páginas.

Como exportar anotações

DeGuia de comentáriosescolher  Exportar
Selecione o formato para exportar e isso exibirá a caixa de diálogo para salvar.
Selecione o local e o nome do arquivo para o qual deseja exportar e clique em Salvar
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Editando e manipulando PDFs
O PDF Studio vem com ferramentas avançadas para editar e manipular documentos 
PDF, incluindo edição de conteúdo, redação, modificação e divisão de páginas e criação 
de marcadores, cabeçalhos, rodapés e marcas d'água.

Edição de Conteúdo: Edite texto, imagens e conteúdo no PDF

Redação: Edite texto e imagens com segurança do PDF

Modificação de páginas PDF: Edite páginas, incluindo, recortar, anexar, inserir, extrair, 
excluir e muito mais

Dividindo Documentos PDF: Divida documentos PDF por número de páginas, 
marcadores, página em branco, texto e muito mais

Otimizando PDFs: Reduza o tamanho do arquivo PDF otimizando partes específicas do 
PDF

Favoritos: Criar, editar e excluir favoritos

Links: Criar, editar e excluir links

Destinos: Crie, edite e exclua destinos de PDF

Cabeçalhos e rodapés: Crie, edite e exclua cabeçalhos e rodapés

Marcas d'água: Crie, edite e exclua marcas d'água

OCR PDF: Reconhecer texto em imagens digitalizadas

 

 



-319-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Favoritos
O PDF Studio tem as seguintes opções disponíveis para criar, editar ou gerenciar 
marcadores em um PDF.

Criação de favoritos: como criar favoritos em um PDF

Excluindo favoritos: como excluir favoritos em um PDF

Movendo favoritos: como mover ou reorganizar os favoritos em um PDF

Marcando texto selecionado: adiciona um marcador para o texto atualmente 
selecionado

Renomeando um favorito: editar ou alterar o nome de um favorito

Definir localização do favorito: define a localização do favorito quando clicado

Editando Ações de Favoritos: edita as ações associadas aos favoritos

Ações personalizadas de favoritos: uma lista de todas as ações disponíveis que podem 
ser definidas nos favoritos

Editando a aparência do marcador : edita a aparência dos favoritos

Criar favoritos automaticamente: cria marcadores automaticamente dentro do PDF
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Criação de favoritos
O PDF Studio é capaz de criar marcadores em PDF. Isso é útil ao criar um índice ou lista 
de atalhos para seções específicas do PDF. Normalmente, um favorito terá apenas uma 
ação associada a ele e será um Ir para a página açao. No entanto, na definição do 
formato PDF, os favoritos podem ter muitosAções de favoritos associados a eles.

Como criar favoritos

Os marcadores podem ser adicionados como pais ou filhos aos marcadores existentes. 
Em ambos os casos, o novo marcador é adicionado como uma ação Ir para a página 
para a visualização da página atual (o número da página atual, a ampliação e os valores 
da barra de rolagem). Clicar em um favorito irá mover para a página marcada e as 
barras de rolagem e escala também são definidas como estavam quando o marcador foi 
criado.

Observação: Se algum texto for selecionado no documento, ele será usado como o 
nome do marcador. Caso contrário, o nome do marcador será baseado no número 
da página.

Criar marcador como pai

Para adicionar um favorito como pai, siga um destes procedimentos:

Vou aoGuia Páginas> Favoritosou use a tecla de atalho Ctrl + B (Command + B no 
Mac)

Clique no botão adicionar favorito  no topo do painel de favoritos
Observação: Se o painel de favoritos não estiver visível (isso acontece quando 

um documento não tem favoritos definidos), clique no botão ícone no lado 
esquerdo da janela do PDF Studio

Clique com o botão direito em um favorito existente e vá para Adicionar no menu 
do botão direito e selecione Antes ou Após

Criar marcador como filho (sob um dos pais)

Para criar um favorito como uma criança (abaixo ou um subgrupo do pai)

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em um favorito existente e vá para 
Adicionar no menu do botão direito e selecione Filho

Propriedades do marcador

Para acessar as propriedades do favorito, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) 
no favorito e escolha Propriedades no menu do mouse. Os marcadores contêm as 
seguintes configurações de propriedade.
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Açao

Título do favorito - este é o rótulo do favorito que será exibido no painel de favoritos

Ações de favoritos - Após a criação, as ações do favorito podem ser modificadas 
usando esta seção. VerEditando Ações de Favoritos para uma lista completa do Ações 
disponíveis.

Aparência

Cor do texto - Define a cor do texto

Estilo de fonte - Define a fonte do favorito comoNegrito ou itálico

B - Faz todo o textoNegrito

eu - Faz todo o textoitálico

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novos favoritos a partir de agora
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Excluindo favoritos
O PDF Studio é capaz de excluir marcadores existentes ou criados de um PDF.

Como Excluir Favoritos

Existem três maneiras de excluir um favorito:

Selecione o favorito com o mouse e pressione Delete no teclado

Selecione o favorito com o mouse e clique no botão excluir  no topo do painel de 
favoritos
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito na árvore de favoritos e 
escolha a opção Excluir no menu do mouse

Observação:Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para 
editar vários favoritos.
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Movendo favoritos
O PDF Studio pode ser usado para mover e reorganizar marcadores no documento PDF.

Como mover favoritos

Os favoritos podem ser movidos usando arrastar e soltar ou usando as funções recortar 
e colar.

Observação:Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para 
editar vários favoritos.

Usando arrastar e soltar

Os favoritos podem ser reorganizados simplesmente arrastando-os e soltando-os no 
local desejado na árvore. Quando um marcador é arrastado para um destino, uma linha 
preta horizontal aparece na tela sob o marcador de destino. O comprimento da linha 
preta indica se o marcador arrastado será inserido embaixo do marcador de destino ou 
adicionado como filho ao marcador de destino.

Este marcador se tornará um filho da 
Página 6.

A linha mais longa designa que o 
marcador será inserido abaixo da 
página 7 como um filho da página 6

Este marcador se tornará um filho da 
Página 7.

A linha mais curta designa que o 
marcador será adicionado como um 
filho da página 7
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Usando os botões da barra de ferramentas

Os favoritos também podem ser movidos usando o  botões localizados na parte 
inferior do painel de favoritos. Vários marcadores podem ser selecionados de uma vez 
ao movê-los usando os botões.

Observação:Os botões só estarão habilitados quando o favorito puder ser movido

 Deixou - Move os favoritos selecionados para a esquerda, tornando-os favoritos

 Pra cima - Move o favorito para cima para que fique antes do que está acima dele

 Baixa - Move o favorito para baixo para que fique depois do que está abaixo dele

 Direito - Move o favorito para a direita, tornando-o filho do favorito acima dele

 

Usando Cortar e Colar

Cortar e colar também podem ser usados para reorganizar os favoritos. Você pode 
cortar um favorito da árvore clicando nele com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e 
selecionando cortar ou usando o atalho de teclado Ctrl + X (Mac: Cmd + C). Em seguida, 
cole o favorito em seu novo pai clicando com o botão direito do mouse (Mac: Ctrl + 
Clique) em um favorito existente e selecionando Colar ou usando o atalho de teclado, 
Ctrl + V (Mac: Cmd + V).
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Marcando texto selecionado
Se um marcador for criado enquanto algum texto estiver selecionado em um 
documento, o marcador será criado para a visualização da página atual e o texto 
selecionado será usado como seu nome.

Como criar um marcador a partir do texto selecionado

Clique no ícone Selecionar Texto  na barra de ferramentas
Arraste o mouse para selecionar o texto desejado
Depois de selecionar a palavra ou texto, crie o favorito usando um dos métodos 
abaixo:

Criar marcador de texto como pai

Para adicionar um favorito como pai, siga um destes procedimentos:

Vou aoGuia Páginas> Favoritosou use a tecla de atalho Ctrl + B (Command + B no 
Mac)

Clique no botão adicionar favorito  no topo do painel de favoritos
Observação: Se o painel de favoritos não estiver visível (isso acontece quando 

um documento não tem favoritos definidos), clique no botão ícone no lado 
esquerdo da janela do PDF Studio

Clique com o botão direito em um favorito existente e vá para Adicionar no menu 
do botão direito e selecione Antes ou Após

Criar marcador de texto como filho (sob um pai)

Para criar um favorito como uma criança (abaixo ou um subgrupo do pai)

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em um favorito existente e vá para 
Adicionar no menu do botão direito e selecione Filho
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Renomeando favoritos
Por padrão, o nome do marcador será o número da página, o que pode não ser tão útil 
para o leitor. Os marcadores podem ser renomeados após a criação para que o leitor 
possa entender exatamente aonde isso os levará.

Como renomear um favorito

Os favoritos podem ser renomeados usando um dos seguintes métodos:

Clique duas vezes no favorito na árvore de favoritos e o rótulo do favorito se tornará 
editável. Insira o novo nome para o favorito e, para salvar o novo nome, pressione 
Enter ou clique em outro lugar
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito na árvore de favoritos e 
selecione a opção Renomear no menu do mouse e insira um novo nome.
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Definir a localização do marcador
Um local de favoritos é para onde o usuário será levado dentro do documento quando 
clicado. Por padrão, esta será exatamente a mesma vista e escala definidas quando o 
marcador foi criado. O destino pode ser facilmente alterado, se necessário, após ser 
criado.

Como definir um local de favorito

A localização de um favorito pode ser alterada usando um dos seguintes métodos:

Usando Definir Destino

Navegue até o local no documento para o qual deseja que o favorito vá
Em seguida, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito na árvore de 
favoritos e selecione Definir destino.

Observação: Isso removerá todas as ações atualmente associadas ao favorito e 
as substituirá por uma ação Ir para a página para a página e visualização 
atuais.

Observação:Um destino de marcador é apenas o local armazenado no marcador. 
Isso é diferente de umDestino PDF que é um ponto final nomeado (semelhante a 
uma âncora em HTML) armazenado na página.

Usando a caixa de diálogo Propriedades

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito que deseja editar e 
escolha Propriedades no menu do mouse.
Clique no botão Editar abaixo da seção Ações dos favoritos
Insira os detalhes do destino para o qual deseja que o favorito vá

Página
Número - o número da página do documento para vincular
Zoom - o zoom a ser usado se necessário

Porcentagem: disponível apenas se Personalizado for selecionado em 
Zoom

Porcentagem - o nível de zoom para configuração de zoom personalizado
Definir visualmente - permite definir o destino navegando até um ponto no 
documento. Depois de definido, o marcador irá para o local exato e o nível de 
zoom no documento definido ao usar esta função.
Destino - escolha a partir de umDestino já definido no PDF

Clique em OK para aplicar as mudanças
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Editando Ações de Favoritos
Quando um favorito é criado, ele normalmente terá apenas uma ação associada a ele, 
que é a ação Ir para a página. No entanto, na definição do formato PDF, os marcadores 
podem ter muitas Ações de marcador diferentes associadas a eles. Ao adicionar um 
favorito para um documento PDFAções personalizadas de favoritos pode ser criado em 
vez da ação padrão Ir para a página.

Observação:Se um favorito tiver várias ações associadas a ele, as ações serão 
executadas na ordem em que foram adicionadas ao favorito.

Modificando Ações de Indicador

As ações podem ser adicionadas, editadas e removidas de um favorito seguindo as 
instruções abaixo

Adicionando Ações de Marcador

Novas ações podem ser adicionadas a um favorito

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no marcador ao qual deseja adicionar 
uma ação e escolha Propriedades no menu do mouse.
A guia Ação exibirá uma lista de ações atualmente associadas ao favorito.
Clique no botão Adicionar abaixo da seção Ações dos favoritos
A caixa de diálogo de ação será exibida onde oAções personalizadas de favoritos 
pode ser definido para o favorito
Depois de concluído, clique em OK na caixa de diálogo Ação e em OK novamente 
para salvar a ação

Editando Ações de Favoritos

As ações existentes em um favorito podem ser editadas

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito que deseja editar e 
escolha Propriedades no menu do mouse.
A guia Ação exibirá uma lista de ações atualmente associadas ao favorito.
Clique no botão Editar abaixo da seção Ações dos favoritos
A janela de ação seráexibida mostrando as propriedades para a ação atualmente 
selecionada
Faça as mudanças necessárias para a ação
Depois de concluído, clique em OK na caixa de diálogo Ação e em OK novamente 
para salvar a ação

Removendo Ações de Indicador

As ações existentes em um favorito podem ser removidas
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Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito que deseja remover e 
escolha Propriedades no menu do mouse.
A guia Ação exibirá uma lista de ações atualmente associadas ao favorito.
Clique no botão Remover abaixo da seção Ações dos favoritos para deletar a ação do 
favorito
Depois de concluído, clique em OK para salvar as alterações

Observação: É possível ter um favorito sem ações definidas.
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Ações personalizadas de favoritos
Abaixo está uma lista de cada uma das ações de marcador personalizado e suas 
configurações.

Vá para uma página neste documento

Define o favorito para ir para uma página do documento atual

Página
Número - o número da página do documento para vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - o nível de zoom para configuração de zoom personalizado
Definir visualmente - permite definir a localização do link visualmente

Destino - escolha a partir de umDestino já definido no PDF

Vá para uma página em outro documento

Define o favorito para ir para uma página dentro de um documento designado diferente

Nova janela - abre o documento em uma janela completamente nova do aplicativo 
PDF
Janela existente - abrirá o documento na janela atual do aplicativo PDF, substituindo 
o documento aberto no momento
Número da página - o número da página a ser mostrado ao abrir o outro documento
Documento - o caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique no botão "..." 
para abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.
Destino - escolha a partir de umDestino já definido no PDF

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Mostrar ocultar campos

Define o favorito para mostrar ou ocultar os campos selecionados no documento

Mostrar - irá mostrar os campos selecionados quando clicado
Ocultar - irá ocultar os campos selecionados quando clicado
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo, use Ctrl + Clique (⌘ + Clique para Mac) para 
selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Abrir arquivo

Define o marcador para abrir um arquivo específico.
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Arquivo - o caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique no botão "..." para 
abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Abra um link da web

Defina o favorito para abrir uma página da web específica ou iniciar um e-mail. 
Exemplos de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Redefinir campos do formulário

Define o favorito para redefinir os campos selecionados no documento

Todos os campos - Quando marcada, redefinirá todos os campos do documento
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo, use Ctrl + Clique (⌘ + Clique para Mac) para 
selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Ação JavaScript

Define o favorito para realizar uma personalizaçãoJavaScript Suportado ação que pode 
ser digitada no campo.

Enviar formulário

Define o marcador para enviar os valores do campo do formulário para um local 
designado em um dos 4 formatos. Isso pode ser usado para ter uma maneira 
automática de devolver formulários ou valores assim que o usuário preencher o 
formulário.

URL - o destino para o qual enviar o arquivo selecionado.Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

FDF - Envia um arquivo FDF contendo os valores dos campos selecionados
XFDF - Envia um arquivo XFDF contendo os valores de campo selecionados
PDF - Envia uma cópia de todo o PDF
HTML - Envia um arquivo HTML contendo os valores dos campos selecionados
Campos - define as opções ao enviar os valores dos campos
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Todos os campos - enviará todos os campos, independentemente do valor
Incluir - incluirá os campos selecionados na lista ao enviar o arquivo
Excluir - excluirá os campos selecionados da lista ao enviar o arquivo
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem 
selecionados. Para selecionar mais de um campo, use Ctrl + Clique (⌘ + Clique 
para Mac) para selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar 
um grupo de campos
Enviar campos vazios - Quando marcada, enviará os valores dos campos 
selecionados, mesmo quando os campos estiverem vazios

Mostrar / ocultar camadas

Define o favorito para mostrar ou ocultar as camadas selecionadas dentro do 
documento

Usar a visibilidade atual - define a ação para exibir as camadas como estão sendo 
exibidas no momento, de modo que se as camadas forem desativadas 
posteriormente, elas retornarão ao estado atual
Outro - define uma nova ação para a camada usando as opções de sopro

Mostrar - irá mostrar as camadas selecionadas na lista
Ocultar - irá ocultar as camadas selecionadas na lista
Alternar - Irá mudar o estado da (s) camada (s) selecionada (s) de oculta para 
exibida ou exibida para oculta, dependendo do estado atual das camadas
Lista de camadas - exibe uma lista das camadas do documento a serem 
selecionadas. Para selecionar mais de uma camada, use Ctrl + Clique (⌘ + 
Clique para Mac) para selecionar camadas separadas ou Shift + Clique para 
selecionar um grupo de camadas

Ação Nomeada

Define o marcador para executar uma das ações predefinidas padrão listadas abaixo.

NextPage - vai para a próxima página do documento
PrevPage - vai para a página anterior do documento
Primeira página - vai para a primeira página do documento
LastPage - vai para a última página do documento
Imprimir - Inicia a caixa de diálogo de impressão para imprimir o documento atual
Salvar - Salva o documento atual
Abrir - Exibe a caixa de diálogo para abrir o arquivo
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Editando a aparência do marcador
A aparência de um marcador pode ser editada para dar ao texto uma cor ou estilo 
diferente. Isso pode ser usado ao organizar os favoritos para destacar ou colorir 
tópicos de código

Como editar a aparência de um marcador

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no favorito na árvore de favoritos e 
selecione a opção Propriedades no menu do mouse.

Observação: Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) 
para editar vários favoritos.

Em seguida, vá para a guia Aparência e defina as configurações abaixo
Depois de concluído, clique em OK para salvar as alterações

Configurações de aparência

Cor do texto - Define a cor do texto

Estilo de fonte - Define a fonte do favorito comoNegrito ou itálico

B - Faz todo o textoNegrito

eu - Faz todo o textoitálico

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novos favoritos a partir de agora

 

 



-334-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.
•

•

3.

Criar favoritos automaticamente
Os marcadores podem ser criados automaticamente para cada página do documento 
PDF.

Como criar marcadores automaticamente

Vá para a guia Páginas> Favoritos> Criação automática de favoritos. Isso exibirá 
a caixa de diálogo Criação automática de marcadores.
Selecione as opções para criar favoritos automaticamente

Crie marcadores para todas as páginas: isso adicionará marcadores de ação Ir 
para a página para todas as páginas do documento
Criar marcadores para páginas selecionadas: Isso adicionará marcadores de 
ação Ir para a página para cada página no intervalo determinado.

Uma vez que os favoritos foram criados, os favoritos podem ser reorganizados ou 
editados normalmente.
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Conteúdo PDF
As ferramentas de conteúdo PDF permitem que você edite conteúdo existente ou 
adicione novo conteúdo a um PDF. O conteúdo pode ser movido, editado ou excluído 
conforme necessário.

Observação: As anotações não fazem parte do conteúdo do PDF, pois são 
consideradas "objetos interativos" e, portanto, não podem ser editadas pela 
ferramenta de edição de conteúdo. Para editar anotações, consulteEditando 
anotações.

 

Editando o conteúdo existente

Abaixo estão as ferramentas de edição disponíveis usadas para modificar o conteúdo 
existente encontrado no documento.

 Editar texto e imagens: Edite o texto diretamente na página com parágrafos e frases 
envolvendo automaticamente a página, além de mover e reorganizar imagens. 
(Predefinição)

 Editar texto: Modificar ou alterar strings de texto individuais

 Editar imagens: Mover ou redimensionar imagens contidas no PDF

 Editar caminhos: Edite, mova e redimensione linhas e formas dentro do PDF

 Editar tons: Edite, mova e redimensione objetos de sombra e gradiente dentro do 
PDF

 

Adicionando novo conteúdo

As ferramentas a seguir podem ser usadas para criar novo conteúdo no documento 
quando necessário.

 Adicione texto: cria um novo texto na página

 Adicionar imagem: Importar imagens como conteúdo a ser adicionado ao 
documento
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 Adicionar forma: Adicione um novo conteúdo de forma (círculo, quadrado, linha, 
etc...) ao PDF

 

Outras ferramentas de conteúdo

Ferramentas de conteúdo adicionais que podem ser usadas ao editar ou criar novo 
conteúdo.

Alinhando conteúdo: Alinhar ou distribuir uniformemente o conteúdo selecionado na 
página

Alterando a Ordem Z do Conteúdo: mova o conteúdo de uma peça para a frente ou 
para trás de outro item de conteúdo na página.

Explorador de conteúdo:Visualização hierárquica baseada em árvore dos objetos de 
conteúdo que compõem a estrutura interna do PDF.
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Refluxo de texto e imagens
Esta ferramenta é um modo de edição fácil para trabalhar no documento semelhante a 
um processador de texto. O texto pode ser editado diretamente na página com 
parágrafos e frases envolvendo automaticamente na página.

Observação:Ao usar este modo, somente o conteúdo de Texto ou Imagem pode ser 
editado. Em alguns casos, um texto ou imagem pode ser, na verdade, caminhos ou 
objetos de forma. Para editar qualquer outro conteúdo dentro do PDF, use oEditar 
conteúdo ferramenta.

Iniciando o modo de refluxo de texto e imagens

Ative a ferramenta clicando no botão  botão Editar conteúdo PDF noGuia 
Documento certificando-se de que a opção "Text Reflow & Images" esteja 

selecionada no  seta para baixo.
Assim que o modo Text Reflow & Images for iniciado, as áreas que podem ser 
editadas exibirão uma borda ao redor delas.
Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o conteúdo 
desejado. Uma vez selecionado, o conteúdo pode ser editado, movido ou excluído 
seguindo as instruções abaixo.

 

Editando texto

Selecione o texto que deseja editar
Mova ou edite o texto fazendo o seguinte

Jogada: Clamba o texto e arraste-o para seu novo local na página.
Editar: Clique duas vezes no texto para entrar no modo de edição de linha. 
Comece a digitar como faria normalmente para editar o texto diretamente na 
página. O texto será refluído e ajustado automaticamente com base no 
tamanho do parágrafo original no documento.

Depois de concluído, para sair da Edição de Conteúdo, basta clicar na ferramenta de 

mão  ou Esc no teclado
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Editando imagens

Selecione o texto que deseja editar
Mova ou edite a imagem fazendo o seguinte:

Jogada: Clamba o texto e arraste-o para seu novo local na página.
Editar: Clique duas vezes na imagem para acessar as Propriedades da Imagem. 
Clique no botão "Editar" para exibir as opções de edição de imagem. Escolha as 
opções que deseja alterar para a imagem selecionada e clique em OK quando 
terminar.

Observação:A edição das propriedades da imagem não pode ser desfeita 
sem reabrir o documento original. Certifique-se de selecionar as 
configurações adequadamente.

Depois de concluído, para sair do modo de edição de conteúdo, basta clicar na 

ferramenta de mão  ou Esc no teclado
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Editando o conteúdo existente
A ferramenta Editar conteúdo do PDF permite que você edite qualquer conteúdo 
existente no PDF. Por padrão esta ferramenta estará emModo Editar Texto e Imagens, 
que permite editar o texto e as imagens no documento de forma semelhante a um 
processador de texto. Modos adicionais também podem ser selecionados para editar 
apenas um tipo de conteúdo específico (por exemplo: somente imagens).

 

Iniciando a ferramenta Editar conteúdo PDF

Existem duas maneiras de começar a editar o conteúdo existente.

DeGuia Documento na barra de ferramentas, clique na seta para baixo  no
botão Editar conteúdo do PDF e selecione o modo de edição de conteúdo que deseja 
usar. Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o 
conteúdo desejado.

Clique diretamente no  Edite o conteúdo do PDF noGuia Documentona barra de 
ferramentas e usará o último modo selecionado anteriormente.

Uma vez que a ferramenta foi selecionada, o conteúdo pode ser editado, movido ou 
excluído seguindo as instruções para os tipos de conteúdo listados abaixo.

 

Modos de edição de conteúdo

Cada um dos modos de edição de conteúdo abaixo pode ser usado para editar vários 
tipos de conteúdo.

Edição simplificada

 Refluxo de texto e imagens: Edite o texto diretamente na página com parágrafos e 
frases envolvendo automaticamente a página, além de mover e reorganizar imagens. 
(Predefinição)

NOTA:Este modo não pode ser ativado ao mesmo tempo que os outros modos 
abaixo.

Edição avançada

Cada um dos modos abaixo pode ser ativado/desativado em qualquer combinação para 
que você possa trabalhar com os tipos de conteúdo específicos de que precisa. Por 
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exemplo, você pode habilitar apenas a edição de Texto e Caminhos, o que desabilitará 
a seleção de Imagens e Sombras no documento.

 Editar texto: Modificar ou alterar strings de texto individuais

 Editar imagens: Mover ou redimensionar imagens contidas no PDF

 Editar caminhos: Edite, mova e redimensione linhas e formas dentro do PDF

 Editar tons: Edite, mova e redimensione objetos de sombra e gradiente dentro do 
PDF
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Editando o conteúdo do texto
A ferramenta Editar conteúdo PDF é capaz de editar as sequências brutas de texto 
armazenadas no conteúdo PDF. O texto pode ser movido, editado, excluído ou redigido 
usando a ferramenta de edição de conteúdo. Esta opção avançada é útil quando você 
precisa fazer apenas pequenas edições ou como um substituto quando oModo Editar 
Texto e Imagens é incapaz de detectar corretamente os parágrafos.

Observação: Nem todo texto exibido em um PDF é considerado conteúdo de texto. 
Em alguns casos, o texto pode ser uma imagem ou até mesmo objetos de caminho. 
O conteúdo de texto que é um caminho ou uma imagem não funcionará da mesma 
forma e terá capacidades de edição limitadas.

Como editar conteúdo de texto

Ative a ferramenta clicando no botão  botão Editar conteúdo noGuia Documento 

certificando-se de que a opção "Texto" esteja selecionada no  seta suspensa.
Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o conteúdo de 
texto desejado. Uma vez selecionado, o conteúdo pode ser editado, movido ou 
excluído seguindo as instruções abaixo.

Observação: A seleção de várias partes do conteúdo permitirá que você 
atualize as propriedades de todas as partes de uma só vez

Uma vez completo, para sair do modo de edição de conteúdo, basta clicar na 

ferramenta de mão  ou Esc no teclado

Mover ou editar propriedades

Mova ou edite o texto fazendo o seguinte

Jogada: Clamba o texto e arraste-o para seu novo local na página.
Editar: Para acessar as propriedades do Texto, clique com o botão direito (Mac: Ctrl 
+ Clique) e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique duas vezes no texto 
selecionado.

Propriedades de conteúdo de texto

Conteúdo de texto contém as seguintes configurações de propriedade:

Fonte – escolha uma nova fonte para o texto selecionado na lista

Observação: Ao escolher uma fonte, apenas as fontes incorporadas ao 
documento podem ser selecionadas. Além disso, se a fonte for um 
subconjunto, nem todos os caracteres da fonte podem estar disponíveis e 
podem aparecer como um caractere incorreto ou ausente ao editar o texto.

Cor do texto - alterar a cor do texto
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Cor do contorno – adicionar ou ajustar o contorno do texto

Tamanho do texto - editar o tamanho da fonte

Largura do contorno – aumentar ou diminuir a largura do contorno

Espaçamento entre caracteres - aumentar o espaço entre cada letra

Escala horizontal – aumentar ou diminuir o espaçamento entre cada letra

Espaçamento entre palavras - aumentar o espaço entre cada palavra

Deslocamento da linha de base – mover a linha de texto acima ou abaixo do 
texto ao redor; criar super ou subscripts

Texto - alterar a redação do texto

Cortar, copiar e colar conteúdo de texto

Cortar ou copiar texto fazendo o seguinte

Corte: Corte o texto usando a tecla de atalho Ctrl + X (Mac: Cmd + X) ou clique com 
o botão direito do mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e escolhaCorteno menu 
de contexto.
cópia de: Copie o texto usando a tecla de atalho Ctrl + C (Mac: Cmd + C) ou clique 
com o botão direito do mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e escolhacópia deno 
menu de contexto.
Colar: Navegue até o local em que deseja colar o texto e use a tecla de atalhoCtrl + 
V (Mac: Cmd + V) ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e selecioneColar 
no menu de contexto

Remover conteúdo de texto

Exclua ou redija o texto fazendo o seguinte

Excluir: Exclua o texto pressionando a tecla Del ou clique com o botão direito do 
mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e escolhaExcluir no menu de contexto.
Redigir: Edite o texto clicando com o botão direito do mouse no texto (CTRL + 
Clique no Mac) e escolhaRedigir texto no menu de contexto.

Observação:A opção Redigir na edição de conteúdo funciona exatamente da 
mesma forma que usar oRedação de PDF e removerá completamente o texto 
selecionado e o substituirá por uma barra preta.
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Editando o conteúdo da imagem
A ferramenta Editar conteúdo do PDF é capaz de editar imagens que fazem parte do 
PDF. As imagens podem ser movidas, excluídas ou editadas usando a ferramenta de 
edição de conteúdo. A ferramenta de edição de conteúdo também pode alterar a 
compactação, o espaço de cores e o DPI de imagens individuais no documento. As 
imagens de dentro do PDF também podem ser salvas diretamente no seu computador 
usando Salvar como, que permitirá que você escolha um local para salvar a imagem.

Observação: Nem todas as imagens exibidas em um PDF são, na verdade, 
conteúdo de imagem. Em alguns casos, as imagens podem ser muitos objetos de 
caminho combinados para formar uma imagem. O conteúdo da imagem que é um 
caminho não funcionará da mesma forma e terá capacidades de edição limitadas.

Como editar o conteúdo da imagem

Ative a ferramenta clicando no botão  botão Editar conteúdo noGuia Documento 

certificando-se de que a opção "Imagem" esteja selecionada no  seta suspensa.
Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o conteúdo da 
imagem desejada. Uma vez selecionado, o conteúdo pode ser editado, movido ou 
excluído seguindo as instruções abaixo.

Observação: A seleção de várias partes do conteúdo permitirá que você 
atualize as propriedades de todas as partes de uma só vez

Uma vez completo, para sair do modo de edição de conteúdo, basta clicar na 

ferramenta de mão  ou Esc no teclado

 

Mover ou editar propriedades

Mova ou edite a imagem fazendo o seguinte

Jogada: Clamba o texto e arraste-o para seu novo local na página.
Editar: Para acessar as propriedades da imagem, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Click) e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique duas vezes na 
imagem selecionada. Clique no botão "Editar" para exibir as opções de edição de 
imagem. Escolha as opções que deseja alterar para a imagem selecionada e clique 
em OK quando terminar.

Observação:A edição das propriedades da imagem não pode ser desfeita sem 
reabrir o documento original. Certifique-se de selecionar as configurações 
adequadamente.

Propriedades do conteúdo da imagem

O conteúdo da imagem contém as seguintes configurações de propriedade:
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Tipo de compactação: exibe o formato de compactação de imagem usado para a 
imagem

Tipo de máscara - exibe o tipo de máscara de imagem (se existir) usado na 
imagem

Espaço colorido: exibe os detalhes do formato de cor da imagem

BPC - Bits por componente

Resolução de DPI: exibe o DPI (pontos por polegada) da imagem

Dimensões: as dimensões da imagem em pixels

Tamanho: o tamanho do arquivo apenas da imagem selecionada

Editar opções de imagem

As seguintes opções estão disponíveis ao editar a imagem.

Compressão: Converta qualquer imagem para JPEG, JPEG2000, FLATE ou JBIG2.

JPEG - compressão com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da 
imagem

JPEG2000 - compressão com menos perdas que reduzirá o tamanho e 
alguma qualidade

FLATE - A compactação sem perdas não reduz a qualidade, mas nem sempre 
reduz o tamanho do arquivo

JBIG2 - Compressão sem perdas que só suporta espaço de cores preto e 
branco. As imagens coloridas serão convertidas para preto e branco. Melhor 
para documentos digitalizados sem imagens

Qualidade: Permite que a qualidade da imagem seja ajustada entre 10-100%.

Isso afetará apenas as imagens JPEG ou JPEG2000, pois esses são os únicos 
formatos que suportam configurações de qualidade de imagem.

Espaço colorido: opte por reter ou converter as cores da imagem em tons de 
cinza ou preto e branco.

Escala de cinza - Compatível apenas com JPEG, JPEG2000 ou FLATE. Melhor 
para imagens coloridas

P&B - Suportado apenas por FLATE ou JBIG2. Melhor para documentos 
digitalizados sem imagens

DPI: Ajuste a resolução de todas as imagens maiores que a opção selecionada
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As opções predefinidas incluem reter, 50, 100, 150, 200, 300 e 600 DPI

A opção personalizada permite que o usuário defina qualquer valor entre 
50-1200 DPI

 

Cortar, copiar e colar conteúdo de imagem

Corte ou copie a imagem fazendo o seguinte

Corte: Recorte a imagem usando a tecla de atalho Ctrl + X (Mac: Cmd + X) ou clique 
com o botão direito do mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e escolhaCorteno 
menu de contexto.
cópia de: Copie a imagem usando a tecla de atalho Ctrl + C (Mac: Cmd + C) ou 
clique com o botão direito do mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e 
escolhacópia deno menu de contexto.
Colar: Navegue até o local em que deseja colar a imagem e use a tecla de atalhoCtrl 
+ V (Mac: Cmd + V) ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e 
selecioneColar no menu de contexto

 

Substituir o conteúdo da imagem

O conteúdo da imagem pode ser substituído por uma nova imagem, se necessário. Por 
exemplo, ao atualizar o logotipo em um documento existente. Para isso siga as 
instruções abaixo

Clique com o botão direito do mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e 
escolhaSubstituir imagem...no menu de contexto
Selecione o novo arquivo de imagem da sua máquina e clique em OK
A nova imagem substituirá a imagem selecionada usando exatamente a mesma 
posição e tamanho

Recarregando novas imagens

Após a substituição de uma imagem, você pode recarregar/atualizar a nova imagem até 
que o conteúdo da imagem seja desmarcado. Isso é útil, por exemplo, se você precisar 
fazer pequenas alterações adicionais e quiser atualizar o novo arquivo para garantir 
que ele pareça correto sem ter que fazer a ação de substituição completa da imagem.

 

Remover conteúdo da imagem

Exclua ou edite a imagem fazendo o seguinte
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Excluir: Exclua a imagem pressionando a tecla Del ou clique com o botão direito do 
mouse no texto (CTRL + Clique no Mac) e escolhaExcluir no menu de contexto.
Redigir: Edite a imagem clicando com o botão direito do mouse na imagem (CTRL + 
Clique no Mac) e escolhaRedigir texto no menu de contexto.

Observação:A opção Redigir na edição de conteúdo funciona exatamente da 
mesma forma que usar oRedação de PDF e removerá completamente a imagem 
selecionada e a substituirá por uma barra preta.

 

Salvar imagens

Selecione a imagem que deseja salvar em seu computador e clique com o botão 
direito do mouse (CTRL + Clique no Mac) na imagem e escolha Salvar como.

Observação: Apenas 1 imagem pode ser salva por vez.
Selecione o local em seu computador onde você gostaria de salvar a imagem, 
escolha um nome de arquivo e um formato de imagem e clique em Salvar.
Sobredepois de concluído, para sair do modo de edição de conteúdo, basta clicar na 

ferramenta de mão  ou Esc no teclado

Você pode usar oExportar todas as imagens ferramenta para salvar todas as imagens 
do documento em seu computador de uma só vez.
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Editando o conteúdo do caminho
O conteúdo do caminho são linhas e objetos de forma dentro do PDF. Caminhos são 
formas bidimensionais criadas usando um conjunto de pontos para gerar linhas ou 
formas. Os caminhos podem ser usados para criar qualquer coisa, desde formas e 
divisores até texto e imagens. A ferramenta de edição de conteúdo é capaz de editar 
caminhos que fazem parte do PDF. Os caminhos podem ser movidos, editados ou 
excluídos usando a ferramenta de edição de conteúdo.

Como editar o conteúdo do caminho

Ative a ferramenta clicando no botão  botão Editar conteúdo noGuia Documento 

certificando-se de que a opção "Caminho" esteja selecionada no  seta suspensa.
Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o conteúdo 
desejado. Uma vez selecionado, o conteúdo pode ser editado, movido ou excluído 
seguindo as instruções abaixo.

Observação: A seleção de várias partes do conteúdo permitirá que você 
atualize as propriedades de todas as partes de uma só vez

Sobredepois de concluído, para sair do modo de edição de conteúdo, basta clicar na 

ferramenta de mão  ou Esc no teclado

Mover ou editar propriedades

Mova ou edite o caminho fazendo o seguinte

Jogada: Clamba o caminho e arraste-o para seu novo local na página.
Editar: Para acessar as propriedades do caminho, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Clique) e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique duas vezes no 
caminho selecionado.

Propriedades do conteúdo do caminho

O conteúdo do caminho contém as seguintes configurações de propriedade:

Cor de preenchimento: a cor de preenchimento do caminho

Transparência de preenchimento:Define a transparência da cor de 
preenchimento

Cor do traço: a cor da borda do caminho

Transparência do traço:Define a transparência da cor do traço

Largura da borda: a largura da linha de borda do caminho

Limite de linha:Define a forma a ser usada no final do linha
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Junção de linha:Define a forma a ser usada nos cantos ou juntas da linha

Modo de mistura: configurações para determinar como as cores do objeto de 
caminho serão misturadas quando sobrepostas umas sobre as outras

Normal:edita ou pinta cada pixel para torná-lo a cor resultante. Este é o 
modo padrão.
Multiplicar:multiplica os números do canal RGB para cada pixel da camada 
superior com os valores do pixel correspondente da camada inferior. O 
resultado é sempre uma imagem mais escura; como cada valor é menor que 
1, seu produto será menor que qualquer um dos valores iniciais.
Tela:os valores dos pixels nas duas camadas são invertidos, multiplicados e 
invertidos novamente. Isso produz o efeito oposto para multiplicar e resulta 
em uma imagem mais brilhante.
Sobreposição: a sobreposição combina os modos de mesclagem Multiplicar 
e Tela. As partes da camada superior onde a camada base é clara tornam-se 
mais claras, as partes onde a camada base é escura tornam-se mais escuras. 
As áreas onde a camada superior é cinza médio não são afetadas.
Escurecer:cria um pixel que retém os menores componentes dos pixels do 
primeiro plano e do plano de fundo.
Clarear:a ação oposta de Escurecer. Ele seleciona o máximo de cada 
componente dos pixels do primeiro plano e do plano de fundo.
Subexposição de cores:divide a camada inferior pela camada superior 
invertida. Isso clareia a camada inferior dependendo do valor da camada 
superior: quanto mais brilhante a camada superior, mais sua cor afeta a 
camada inferior. Misturar qualquer cor com branco dá branco. Misturar com 
preto não altera a imagem.
Color Burn: divide a camada inferior invertida pela camada superior e, em 
seguida, inverte o resultado. Isso escurece a camada superior aumentando o 
contraste para refletir a cor da camada inferior. Quanto mais escura a 
camada inferior, mais sua cor é usada. Misturar com branco não produz 
diferença.
HardLight:uma combinação de Multiply e Screen. Hard Light afeta a relação 
da camada de mesclagem com a camada de base da mesma forma que 
Overlay afeta a relação da camada de base com a camada de mesclagem. A 
relação inversa entre Overlay e Hard Light os torna "modos de mesclagem 
comutados".
Luz suave:intimamente relacionado ao Overlay e só é semelhante ao Hard 
Light pelo nome. A aplicação de preto ou branco puro não resulta em preto 
ou branco puro
Diferença:subtrai a camada inferior da camada superior ou vice-versa, para 
obter sempre um valor não negativo. A mistura com preto não produz 
alterações, pois os valores para todas as cores são 0.
Exclusão:Cria um efeito semelhante a Diferença, mas com menor contraste. 
A mistura com branco inverte os valores de cor base. Misturar com preto não 
produz nenhuma mudança.
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Recortar, copiar e colar o conteúdo do caminho

Cortar ou copiar o caminho fazendo o seguinte

Corte: Corte o caminho usando a tecla de atalho Ctrl + X (Mac: Cmd + X) ou clique 
com o botão direito do mouse no caminho (CTRL + Clique no Mac) e escolhaCorteno 
menu de contexto.
cópia de: Copie o caminho usando a tecla de atalho Ctrl + C (Mac: Cmd + C) ou 
clique com o botão direito do mouse no caminho (CTRL + Clique no Mac) e 
escolhacópia deno menu de contexto.
Colar: Navegue até o local em que deseja colar o caminho e use a tecla de atalhoCtrl 
+ V (Mac: Cmd + V) ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e 
selecioneColar no menu de contexto

Remover conteúdo do caminho

Excluiro caminho pressionando a tecla Del ou clique com o botão direito do mouse no 
caminho (CTRL + Clique no Mac) e escolhaExcluir no menu de contexto.
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Editando o conteúdo da sombra
O conteúdo de sombra é muito semelhante aos caminhos, exceto que, em vez de um 
preenchimento de cor sólida, uma fórmula de gradiente ou sombra é usada para criar 
cores que mudam gradualmente na forma. As sombras podem ser usadas para criar 
qualquer coisa, desde formas e divisores até logotipos e imagens. A ferramenta de 
edição de conteúdo é capaz de editar sombras que fazem parte do PDF. As sombras 
podem ser movidas, editadas ou excluídas usando a ferramenta de edição de conteúdo.

Como editar o conteúdo de sombra

Ative a ferramenta clicando no botão  botão Editar conteúdo noGuia Documento 

certificando-se de que a opção "Shade" esteja selecionada no  seta suspensa.
Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o conteúdo 
desejado. Uma vez selecionado, o conteúdo pode ser editado, movido ou excluído 
seguindo as instruções abaixo.

Observação: A seleção de várias partes do conteúdo permitirá que você 
atualize as propriedades de todas as partes de uma só vez

Sobredepois de concluído, para sair do modo de edição de conteúdo, basta clicar na 

ferramenta de mão  ou Esc no teclado

Mover ou editar propriedades

Mova ou edite a sombra fazendo o seguinte

Jogada: Clamba a sombra e arraste-a para seu novo local na página.
Editar: Para acessar as propriedades da sombra, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Click) e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique duas vezes na 
sombra selecionada.

Propriedades do conteúdo da sombra

Shade Content contém as seguintes configurações de propriedade:

Cor de preenchimento: a cor de preenchimento da sombra

Cor do traço: a cor da borda da sombra

Largura da borda: a largura da linha de borda da sombra

Cortar, copiar e colar conteúdo de sombra

Cortar ou copiar sombra fazendo o seguinte
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Corte: Corte a sombra usando a tecla de atalho Ctrl + X (Mac: Cmd + X) ou clique 
com o botão direito do mouse na sombra (CTRL + Clique no Mac) e escolhaCorteno 
menu de contexto.
cópia de: Copie a sombra usando a tecla de atalho Ctrl + C (Mac: Cmd + C) ou clique 
com o botão direito do mouse na sombra (CTRL + Clique no Mac) e escolhacópia 
deno menu de contexto.
Colar: Navegue até o local em que deseja colar a sombra e use a tecla de atalhoCtrl 
+ V (Mac: Cmd + V) ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e 
selecioneColar no menu de contexto

Remover conteúdo de sombra

Exclua a sombra pressionando a tecla Del ou clique com o botão direito do mouse na 
sombra (CTRL + Clique no Mac) e escolhaExcluir no menu de contexto.
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Alinhando Conteúdo
O conteúdo do PDF pode ser alinhado ou distribuído uniformemente na página, se 
necessário. O conteúdo pode ser alinhado usando qualquer um dos métodos abaixo. 
Ao alinhar o Conteúdo 2 ou mais Conteúdo deve ser selecionado.

Da barra de ferramentas

Ative a ferramenta de edição de conteúdo clicando no   Botão Editar conteúdo na 
guia Documento
Selecione os itens de conteúdo que você deseja alinhar.
Clique no botão na guia Propriedades na barra de ferramentas para alinhar o 
conteúdo

No menu de contexto do botão direito

Ative a ferramenta de edição de conteúdo clicando no   Botão Editar conteúdo na 
guia Documento
Selecione os itens de conteúdo que você deseja alinhar.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer Conteúdo selecionado e 
vá para Alinhamento e selecione o alinhamento que deseja executar

Exemplos de alinhamento

Abaixo estão exemplos que mostram como os objetos serão alinhados para cada uma 
das configurações.

Distribuir horizontalmente e verticalmente
Para 3 ou mais objetos o alinhamento é baseado no primeiro e no último objeto 
selecionado que permanecerá no lugar

Todos os outros alinhamentos
O último objeto será usado para posicionar o resto dos objetos selecionados
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Original 

Distribuir horizontalmente 

 
Distribuir Verticalmente  

Alinhar à esquerda  
Alinhar centro  Alinhar à Direita  

Alinhar no topo  
Alinhar ao Meio  Alinhar fundo  
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Alinhar Largura  
Alinhar a Altura  Alinhar ambos  
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Alteração da ordem Z
A ordem Z é a sobreposição de objetos bidimensionais em uma página para mover o 
conteúdo de uma peça para a frente ou para trás de outro item de conteúdo na página. 
A ordem Z dos itens de conteúdo pode ser facilmente alterada seguindo as instruções 
abaixo.

No menu de contexto do botão direito

Ative a ferramenta de edição de conteúdo clicando no   Botão Editar conteúdo na 
guia Documento
Selecione os itens de conteúdo que você deseja alterar na ordem z.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer Conteúdo selecionado e 
vá para Mover e selecione para onde deseja mover o conteúdo.

Opções

 Trazer para a frente - move o item selecionado para o topo acima de todos os 
outros itens

 Send to Back - Move o item selecionado para o fundo, abaixo de todos os outros 
itens

 Trazer para a frente - Move o item selecionado um passo acima de sua localização 
atual

 Enviar para trás - move o item selecionado uma etapa abaixo de sua localização 
atual
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Painel do Content Explorer
O Painel do Content Explorer fornece uma visualização hierárquica baseada em árvore 
dos objetos de conteúdo que compõem a estrutura interna do PDF. Isso inclui as 
páginas e objetos de conteúdo, incluindo Containers, Form 
XObjects,Texto,Imagens,Caminhos eTons. O conteúdo da árvore corresponde à mesma 
ordem em que o conteúdo é escrito no documento e, portanto, pode não corresponder 
à ordem de leitura na página.

NOTA:Este painel é usado principalmente para visualizar a estrutura do documento. 
Para fazer edições no PDF, consulteEdição de Conteúdo.

 

Como abrir o painel de conteúdo

Abra qualquer documento

Clique no  Botão de conteúdo no lado esquerdo da janela do PDF Studio
Uma vez carregado o painel esquerdo irámostrar a árvore da estrutura do conteúdo 
do documento

Visualizando / Navegando pelo Conteúdo

Use a árvore de conteúdo para visualizar e navegar até o conteúdo do documento. Use 
os ícones de seta para expandir ou recolher itens e clique no elemento de conteúdo 
para destacar o conteúdo na página.

O expandir e  recolher todos os botões também pode ser usado para mostrar e 
ocultar todos os filhos na árvore de conteúdo de uma vez.

 

Tipos de conteúdo

 Recipiente:um grupo de objetos gráficos relacionados que podem ser 
processados como uma única unidade e podem estar localizados em diferentes 
partes do documento. Por exemplo: conteúdo agrupado em camadas no PDF que 
podem ser ativadas ou desativadas.

 Form XObject:um grupo de objetos gráficos que podem ser referenciados de 
diferentes lugares no PDF para que possam ser reutilizados e desenhados várias 
vezes. Por exemplo: o logotipo de uma empresa desenhado em cada página.

 Texto: conteúdo de texto armazenado como strings dentro do documento
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Observação: Nem todo texto exibido em um PDF é considerado conteúdo de 
texto. Em alguns casos, o texto pode ser na verdade uma imagem ou até 
mesmo objetos de caminho. O conteúdo de texto, seja um caminho ou imagem, 
não funcionará da mesma forma e tem habilidades de edição limitadas

 Imagens: conteúdo de imagem armazenado como objetos de imagem gráfica 
dentro do documento

Observação: Nem todas as imagens exibidas em um PDF são, na verdade, 
conteúdo de imagem. Em alguns casos, as imagens podem ser, na verdade, 
muitos objetos de caminho combinados para formar uma imagem. O conteúdo 
da imagem que é um caminho não funcionará da mesma forma e terá recursos 
de edição limitados.

 Caminhos: uma sequência de pontos, linhas e curvas conectados e 
desconectados que, juntos, criam formas.

 Tons: Semelhante ao caminho, exceto pelo uso de um preenchimento gradiente 
que produz uma transição suave entre as cores na área.

 

Exibindo propriedades de conteúdo

Clique duas vezes em qualquer conteúdo da árvore (ou clique com o botão direito e 
selecione a opção Propriedades) para ver detalhes adicionais do conteúdo selecionado.
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Destinos
Um destino é um ponto final nomeado (semelhante a uma âncora em HTML) 
armazenado nas páginas do documento PDF. Os destinos permitem definir locais de 
navegação que podem ser usados no mesmo PDF ou em vários PDFs. Usando um 
destino é frequentemente recomendado porque, ao contrário de ummarca páginas 
ouHiperlink para uma página específica, os destinos não são afetados pela adição ou 
exclusão de páginas no documento.

Criando destinos: Como visualizar e criar destinos

Vinculando a destinos: Como vincular a destinos no mesmo ou em outro PDF

Excluindo destinos: Como remover destinos

Renomeando destinos: Como definir um novo nome para o destino

Definir localização de destino: Definindo um novo local para o destino
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Criando destinos
Um destino é um ponto final nomeado (semelhante a uma âncora em HTML) 
armazenado nas páginas do documento PDF. Os destinos permitem definir locais de 
navegação que podem ser usados no mesmo PDF ou em vários PDFs. Usando um 
destino é frequentemente recomendado porque, ao contrário de ummarca páginas 
ouHiperlink para uma página específica, os destinos não são afetados pela adição ou 
exclusão de páginas no documento.

Como criar um destino

Para criar um destino com o PDF, siga as etapas abaixo:

Abra o painel Destinos clicando no  botão no lado esquerdo da janela do PDF 
Studio
Defina o zoom e a localização da página como quiser na tela

Clique no  Botão Criar Destino
Dê um nome ao destino e clique em OK para aplicar as alterações

Observação:Usar um nome que não tem espaços torna mais fácil vincular a depois

Uma vez que o destino foi criado, agora pode serligado a de um marcador ou hiperlink.
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Vinculando a destinos
Uma vez que um destino foicriada ele precisa estar vinculado para que, quando o 
usuário clicar no favorito ou no link, o arquivo PDF seja aberto no local de destino que 
foi criado. Ao contrário de ummarca páginas ouHiperlink para uma página específica, 
os destinos não são afetados pela adição ou exclusão de páginas no documento.

Como vincular a um destino em um PDF

Existem 3 maneiras de vincular a um destino definido em um arquivo PDF.

Adicionar como favorito ao destino

Crie um favorito executando uma das seguintes ações:
Vou aoGuia Páginas> Favoritosou use a tecla de atalho Ctrl + B (Command + B 
no Mac)

Clique no botão adicionar favorito  no topo do painel de favoritos
Observação: Se o painel de favoritos não estiver visível (isso acontece 

quando um documento não tem favoritos definidos), clique no botão
ícone em o lado esquerdo da janela do PDF Studio

Clique com o botão direito em um favorito existente e vá paraAdicionar no 
menu do botão direito e selecioneAntes ouApós

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no marcador que deseja vincular a 
um destino e escolha Propriedades no menu do mouse.
Clique no botão Editar abaixo da seção Ações dos favoritos
Escolha qualquer umVá para uma página neste documento ouVá para uma página 
em outro documento
Selecione osDestino opção e, em seguida, escolha o destino nomeado no menu 
suspenso
Clique em OK para aplicar as mudanças

Agora, quando o marcador é clicado, ele navegará para o destino especificado.

Link PDF para destino

Selecione a ferramenta Link clicando no  noGuia de páginasna barra de 
ferramentas ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + K (Command + Alt + K no Mac)
Clique e arraste para selecionar a área que deseja criar um link (Observação: Segure 
a tecla Shift enquanto desenha para criar um quadrado perfeito.)

Você também pode selecionar a área de texto desejada e clicar com o botão 
direito no texto selecionado (CTRL + Clique no Mac), escolher "Criar Link" no 
menu de contexto.

Depois que a anotação do link é adicionada, a caixa de diálogo Propriedades do link 
é exibida.
Nas opções de link, escolhaVá para uma página neste documento ouVá para uma 
página em outro documento
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Selecione osDestino opção e, em seguida, escolha o destino nomeado no menu 
suspenso
Depois de concluído, clique em OK para criar o link

Agora, quando o link for clicado, ele navegará para o destino especificado.

Link da página da web para o destino

Se o arquivo PDF estiver armazenado em um servidor da web, os destinos também 
podem ser usados em um URL HTML para apontar para um destino especificado 
adicionando # [nome do destino] ao final do URL do link.

Observação:Isso requer o navegador ou o plug-in do visualizador de PDF 
(atualmente compatível com a maioria dos aplicativos) para oferecer suporte à 
propriedade de destino no URL. Caso contrário, ele apenas abrirá na primeira 
página do documento.

Por exemplo, o seguinte URL da Web abrirá um destino denominado "index" em um 
arquivo PDF denominado sample.pdf:

http://www.example.com/sample.pdf#index

Ou você pode usar esta tag HTML em uma página da web para abrir o destino 
denominado "index" em um arquivo PDF denominado sample.pdf:

<a href="http://www.example.com/sample.pdf#index">Texto do link</a>
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Excluindo destinos
O PDF Studio é capaz de excluir destinos existentes ou criados de um PDF.

Como Excluir Destinos

Existem três maneiras de excluir um destino:

Abra o painel Destinos clicando no  botão no lado esquerdo da janela do PDF 
Studio
Selecione o destino com o mouse e pressione Delete no teclado

Selecione o destino com o mouse e clique no botão deletar  no topo do painel de 
destino
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no destino na lista e escolha a opção 
Excluir no menu do mouse

Observação:Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para 
editar vários destinos.
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Renomeando destinos
Por padrão, o nome do destino será o número da página, que pode não ser tão útil para 
o leitor. Os destinos podem ser renomeados após a criação para que o leitor possa 
entender exatamente aonde isso os levará.

Como renomear um destino

O destino pode ser renomeado

Abra o painel Destinos clicando no  botão no lado esquerdo da janela do PDF 
Studio
Em seguida, clique com o botão direito do mouse (Mac: Ctrl + Clique) no destino na 
lista e selecione a opção Renomear no menu do mouse e insira um novo nome.

Observação:Usar um nome que não tem espaços torna mais fácil vincular a 
depois
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Definir localização de destino
A localização de um destino é para onde o usuário será levado dentro do documento 
quando clicado. Por padrão, esta será a mesma visualização e escala definidas quando 
o destino foi criado. O destino pode ser facilmente alterado, se necessário, após ser 
criada.

Como definir um local de destino

A localização de um destino pode ser alterada da seguinte maneira:

Abra o painel Destinos clicando no  botão no lado esquerdo da janela do PDF 
Studio
Defina o zoom e a localização da página como quiser na tela
Em seguida, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no destino na lista e 
selecione Definir destino.
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Cabeçalhos e rodapés
O PDF Studio tem as seguintes opções disponíveis ao trabalhar com cabeçalhos e 
rodapés em um PDF.

Criação de cabeçalhos e rodapés: Como criar e aplicar um cabeçalho e rodapé a um PDF

Opções de cabeçalho e rodapé: As opções disponíveis ao adicionar cabeçalhos e 
rodapés

Perfis de cabeçalho e rodapé: Usando e gerenciando perfis existentes de cabeçalho e 
rodapé

Removendo cabeçalhos e rodapés: Removendo cabeçalhos e rodapés de um documento

 

 



-366-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.
•

2.
3.

•

4.

Criação de cabeçalhos e rodapés
O PDF Studio pode adicionar cabeçalhos e rodapés personalizados em um PDF. Isso 
pode ser usado para adicionar números de página a um documento ou adicionar uma 
etiqueta personalizada às páginas do documento.

Como criar e aplicar cabeçalhos e rodapés

Abra o documento ao qual deseja adicionar um cabeçalho e / ou rodapé
Observação: Esta não é uma etapa obrigatória se você deseja apenas criar um 
perfil de marca d'água sem aplicá-lo imediatamente.

Vou ao Guia Páginas>  Cabeçalho e rodapé> Adicionar na barra de ferramentas
Preencha o desejadoOpções de cabeçalho e rodapé. Um nome para umPerfil de 
cabeçalho e rodapé também pode ser definido durante esta etapa para salvar as 
configurações para serem reutilizadas posteriormente.

Observação: Você não precisa criar ou salvar um perfil de cabeçalho e rodapé 
antes de aplicá-los a um documento. Para salvar a configuração atual de 
cabeçalho e rodapé, clique no botão Salvar e insira um nome.

Para aplicar os cabeçalhos e / ou rodapés ao documento, clique em Aplicar
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Opções de cabeçalho e rodapé
Abaixo estão as opções disponíveis ao adicionar cabeçalhos e rodapés a um documento 
PDF.

Definições

As opções de cabeçalho e rodapé são as seguintes:

Perfil

Nome -Nome do perfil de cabeçalho e rodapé (se criado). Para criar um novo perfil, 
selecione "<novo perfil>" e clique em Salvar. Em seguida, insira um nome para o novo 
perfil

Mostrar no menu - Se deseja mostrar esta configuração de cabeçalho e rodapé no 
menu de cabeçalho e rodapé para acesso mais rápido.

Margens

Unidades - Unidades para usar ao calcular a posição do cabeçalho e rodapé. Isso pode 
ser polegadas, centímetros ou pontos. Os pontos são calculados no padrão PDF, 72 
pontos por polegada.

Principal - A distância da margem do topo

Inferior - A distância da margem do fundo

Deixou - A distância da margem da esquerda

Direito - A distância da margem da direita

Reduzir Documento - Reduz o documento com base nas margens superior e inferior 
para evitar que o cabeçalho ou rodapé se sobreponha ao conteúdo do documento 
original.

Aparência

Fonte- A fonte do cabeçalho e rodapé

Tamanho da fonte- O tamanho da fonte para o cabeçalho e rodapé

Cor da fonte- A cor da fonte para o cabeçalho e rodapé

B - Faz todo o textoNegrito

eu - Faz todo o textoitálico
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Fronteira- Define uma borda ao redor do texto do cabeçalho e rodapé

Cor da borda - Define a cor da borda

Largura - Define a largura da borda

Fundo- Configurações de cor de fundo para o texto do cabeçalho e rodapé

Páginas

Intervalo de páginas - O intervalo de páginas para aplicar cabeçalhos e rodapés.

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina o intervalo de páginas usando as opções De e Para
Somente páginas pares: só adiciona cabeçalhos e rodapés nas páginas pares
Apenas páginas ímpares: adiciona apenas cabeçalhos e rodapés às páginas ímpares

Cabeçalho rodapé

Esta seção define o conteúdo do texto para as diferentes áreas de marcação no 
documento

Cabeçalho à Esquerda- Texto colocado à esquerda do cabeçalho

Centro do cabeçalho- Texto colocado no centro do cabeçalho

Cabeçalho à direita- Texto colocado à direita do cabeçalho

Rodapé à Esquerda- Texto colocado à esquerda do rodapé

Centro de rodapé- Texto colocado no centro do rodapé

Rodapé à direita - Texto colocado à direita do rodapé

Inserir - Use essas opções para inserir variáveis personalizadas nas seções de 
conteúdo. Posicione o cursor onde deseja inserir o texto e clique na opção de variável 
que deseja inserir. Essas variáveis irão ser usado quando os cabeçalhos e rodapés são 
colocados no documento

Data - cria uma variável de data
Número da página - cria uma variável de número da página
Número de Bates - cria uma variável de número de Bates
Outro - exibe uma lista de outras variáveis suportadas

$ page - O número da página
$ author - insere o nome do autor definido emPreferências de comentários
$ pagelabel - O favorito para esta página
$ bookmark - O rótulo para esta página
$ totalpages - o número de páginas do documento
$ filename - O nome do arquivo a partir do qual o documento foi aberto
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$ filepath - O caminho completo do arquivo a partir do qual o documento foi 
aberto
$ date - A data atual formatada como 28 de novembro de 2007
$ shortdate - A data atual formatada como 28/11/07
$ time - a hora atual
$ day - o dia atual do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Seção de visualização

Permite que você veja como o cabeçalho e o rodapé ficarão no documento depois de 
inseridos. Use os botões de seta e menu suspenso para navegar e visualizar uma 
página diferente no documento.
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Perfis de cabeçalho e rodapé
Os perfis de cabeçalho e rodapé permitem que você salve as configurações 
personalizadas de cabeçalho e rodapé como modelos que podem ser usados 
novamente mais tarde para adicionar um cabeçalho e rodapé aos documentos. Também 
há uma opção disponível para "Mostrar no menu" e quando isso está definido para o 
perfil em que será colocadoGuia Páginas> Cabeçalho e rodapé para que o perfil possa 
ser executado em apenas dois cliques no menu do documento.

Observação:Você não precisa criar ou salvar uma configuração de cabeçalho e 
rodapé antes de adicionar um cabeçalho e rodapé a um documento. Para 
adicionar um cabeçalho e rodapé a um documento sem salvar as configurações, 

vá para Guia Páginas>  Cabeçalho e rodapé> Adicionar e escolha as 
configurações a serem usadas e clique em Aplicar para executar as configurações 
de cabeçalho e rodapé sem salvar um perfil.

Criação de um perfil de cabeçalho e rodapé

Vou ao Guia Páginas>  Cabeçalho e rodapé> Adicionar na barra de ferramentas.
Preencha o desejadoOpções de cabeçalho e rodapé para a configuração atual de 
cabeçalho e rodapé.
Defina todas as opções que gostaria de ter em seu perfil. Você pode iniciar a partir 
de um perfil existente ou de um modelo em branco selecionando "<novo item>" no 
menu suspenso.
Depois de concluir suas configurações, clique em Salvar. Isso abrirá uma janela para 
nomear seu perfil.
Se você estiver começando com um modelo em branco, este campo ficará em 
branco. Se você iniciou a partir de um perfil anterior, o nome do perfil anterior será 
exibido. Se você deseja apenas atualizar o perfil anterior, deixe o nome e clique em 
OK. Se você pudesse gostaria de criar um novo perfil, basta digitar o novo nome com 
o qual deseja salvá-lo e clicar em OK.
Depois de concluído, seu perfil estará disponível no menu suspenso, bem como as 
opções rápidas na barra de menu

Adicionar um cabeçalho e / ou rodapé a um documento PDF 
usando um perfil existente

Existem 2 maneiras de aplicar um perfil de cabeçalho e rodapé existente:

Na caixa de diálogo Cabeçalho e rodapé

Abra o documento ao qual deseja adicionar um cabeçalho e rodapé. Abra a caixa de 

diálogo de cabeçalho e rodapé emGuia Páginas>  Cabeçalho e rodapé> Adicionar. 
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Escolha o perfil de cabeçalho e rodapé na lista suspensa da caixa de combinação e 
clique no botão Aplicar na parte inferior da caixa de diálogo.

Do Menu Cabeçalho e Rodapé

Abra o documento ao qual deseja adicionar um cabeçalho e rodapé. Debaixo deGuia 

Páginas>  Cabeçalho rodapé menu, há uma lista de todos os perfis de cabeçalho e 
rodapé que você criou anteriormente. Clique no perfil de cabeçalho e rodapé na lista 
que deseja executar e começará imediatamente usando as configurações salvas no 
cabeçalho e rodapé perfil.

Observação:Apenas aqueles para os quais você escolheu a opção Mostrar no 
Menu aparecerão nesta lista. Clique no perfil de cabeçalho e rodapé na lista que 
deseja executar e ela começará imediatamente usando as configurações salvas no 
perfil de cabeçalho e rodapé.
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Removendo cabeçalhos e rodapés
O PDF Studio pode remover cabeçalhos e rodapés existentes de documentos PDF. Esta 
função removerá todos os cabeçalhos e rodapés de todas as páginas do documento.

Observação: Nem todo texto na parte superior ou inferior da página é um 
cabeçalho ou rodapé. Para que o PDF Studio remova cabeçalhos e rodapés, o texto 
deve ter sido adicionado ao documento como cabeçalho e rodapé de acordo com os 
padrões PDF. Caso contrário, os cabeçalhos e rodapés não serão removidos por 
este recurso. Em vez disso, você precisará usarEdição de Conteúdo para removê- 
los

Como remover todos os cabeçalhos e rodapés

SelecioneGuia Páginas>  Cabeçalho e rodapé> Remover do menu. Isso removerá 
todos os cabeçalhos e rodapés de cada página de todo o documento.
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Hiperlinks
Use a ferramenta de link para criar e editar links no PDF. Os links também podem ser 
gerados e removidos automaticamente.

Criação de links: Como criar links

Ações de link personalizadas: Ações disponíveis ao criar um link

Criação automática de links: Usando a ferramenta de criação automática de link

Remover todos os links: Removendo todos os links de um documento
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Criando links
A ferramenta Link permite designar uma área dentro do PDF que pode ser vinculada a 
uma página da web, páginas em um documento PDF ou até mesmo ter ações 
personalizadas.

 

Como criar links

Selecione a ferramenta Link clicando no  noGuia Páginasna barra de ferramentas 
ou usando a tecla de atalho Ctrl + Alt + K (Command + Alt + K no Mac)
Clique e arraste para selecionar a área que você deseja fazer um link (Observação: 
Segure a tecla Shift enquanto desenha para criar um quadrado perfeito.)

Você também pode selecionar a área de texto desejada e clicar com o botão 
direito do mouse no texto selecionado (CTRL + Clique no Mac), escolher "Criar 
link" no menu de contexto.

Depois que a anotação do link é adicionada, a caixa de diálogo Propriedades do Link 
é exibida.
Defina as opções para o link:

Aparência
Largura da borda - Define a largura da linha de borda
Cor da borda - Define a cor da linha de borda

Ação
Abra um link da web. Examepls de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo:c:\qoppa\temp.txt
mailto:johndoe@gmail.com

Ir para uma página neste documento
Página

Número - o número da página do documento para vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - O nível de zoom para a configuração de zoom 
personalizado
Definir Visualmente - Permite definir a localização do link 
visualmente

Destino - escolha a partir de um nomeDestino já definido no PDF
Ir para uma página em outro documento

Nova janela - abre o documento em uma janela completamente nova 
do aplicativo PDF
Janela existente - abrirá o documento na janela atual do aplicativo 
PDF substituindo o documento aberto no momento
Número da página - o número da página a ser exibido ao abrir o 
outro documento
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Documento - O caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique 
no botão "..." para abrir um seletor de arquivos e navegue até o 
arquivo que deseja selecionar.
Destino - escolha a partir de um nomeDestino já definido no PDF

Link personalizado - Permite adicionar personalizadoAções de link de uma 
lista de ações disponíveis.

Depois de concluído, clique em OK para criar o link

 

Propriedades do link

Para acessar as propriedades do Link vá para oAba Propriedades na barra de 
ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na anotação e escolha 

Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar  noMinibarra de 
ferramentas. Os links contêm as seguintes configurações de propriedade.

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Aparência

Largura da borda - Define a largura da linha de borda

Cor da borda - Define a cor da linha de borda

Estilo - Define o estilo da borda para o link

Sólido: cria uma linha sólida
Tracejado: cria uma linha tracejada
Sublinhado: cria apenas uma linha de fundo

Ação

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao link. As ações podem 
ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAção do link de uma lista de ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Ações de link personalizadas
Ao adicionar um link a um documento PDF, ações personalizadas podem ser criadas em 
vez das opções de link padrão. Abaixo está uma lista de cada uma das ações 
personalizadas e suas configurações.

Vá para uma página neste documento

Define o link para ir para uma página do documento atual

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - o nível de zoom para configuração de zoom personalizado
Definir visualmente - permite definir a localização do link visualmente

Vá para uma página em outro documento

Define o link para ir para uma página dentro de um documento designado diferente

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Documento - o caminho completo para o documento a ser aberto. Clique no botão 
"..." para abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Mostrar ocultar campos

Define o link para mostrar ou ocultar os campos selecionados no documento

Mostrar - irá mostrar os campos selecionados quando clicado
Ocultar - irá ocultar os campos selecionados quando clicado
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Abrir arquivo

Define o link para abrir um arquivo específico.

Arquivo - o caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique no botão "..." para 
abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.
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Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Abra um link da web

Defina o link para abrir uma página da web específica ou iniciar um e-mail.Exameples 
de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Redefinir campos do formulário

Define o link para redefinir os campos selecionados no documento

Todos os campos - Quando marcada, redefinirá todos os campos do documento
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Ação JavaScript

Define o link para realizar um processo personalizadoJavaScript Suportado ação que 
pode ser digitada no campo.

Enviar formulário

Define o link para enviar os valores do campo do formulário para um local designado 
em um dos 4 formatos. Isso pode ser usado para ter uma maneira automática de 
devolver formulários ou valores assim que o usuário preencher o formulário.

URL - o destino para o qual enviar o arquivo selecionado.Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

FDF - Envia um arquivo FDF contendo os valores dos campos selecionados
XFDF - Envia um arquivo XFDF contendo os valores de campo selecionados
PDF - Envia uma cópia de todo o PDF
HTML - Envia um arquivo HTML contendo os valores dos campos selecionados
Campos - define as opções ao enviar os valores dos campos

Todos os campos - enviará todos os campos, independentemente do valor
Incluir - incluirá os campos selecionados na lista ao enviar o arquivo
Excluir - excluirá os campos selecionados da lista ao enviar o arquivo
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Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem 
selecionados. Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para 
selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
campos
Enviar campos vazios - Quando marcada, enviará os valores dos campos 
selecionados, mesmo quando os campos estiverem vazios

Mostrar / ocultar camadas

Define o link para mostrar ou ocultar as camadas selecionadas dentro do documento

Usar a visibilidade atual - define a ação para exibir as camadas como estão sendo 
exibidas no momento, de modo que se as camadas forem desativadas 
posteriormente, elas retornarão ao estado atual
Outro - define uma nova ação para a camada usando as opções de sopro

Mostrar - irá mostrar as camadas selecionadas na lista
Ocultar - irá ocultar as camadas selecionadas na lista
Alternar - Irá mudar o estado da (s) camada (s) selecionada (s) de oculta para 
exibida ou exibida para oculta, dependendo do estado atual das camadas
Lista de camadas - exibe uma lista das camadas do documento a serem 
selecionadas. Para selecionar mais de uma camada use Ctrl + Clique para 
selecionar camadas separadas ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
camadas

Ação Nomeada

Define o link para executar uma das ações predefinidas padrão listadas abaixo.

NextPage - vai para a próxima página do documento
PrevPage - vai para a página anterior do documento
Primeira página - vai para a primeira página do documento
LastPage - vai para a última página do documento
Imprimir - Inicia a caixa de diálogo de impressão para imprimir o documento atual
Salvar - Salva o documento atual
Abrir - Exibe a caixa de diálogo para abrir o arquivo
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7.

Criação automática de links
A ferramenta Criação automática de links no PDF Studio permite pesquisar todo o 
documento para criar links automaticamente para os critérios definidos pelo usuário. 
Assim que o texto for encontrado usando os links de configurações definidas, podem 
ser aplicados automaticamente ao documento em cada um dos locais do texto.

Observação: O PDF deve conter texto pesquisável para que a ferramenta Criação 
automática de links funcione

Criação automática de links

Procurar

SelecioneGuia Comentários> Link> Criação automática de links.
Defina as opções de pesquisa para o tipo ou texto específico que deseja encontrar 
no documento usando as configurações abaixo

Links da Web - Pesquisa strings de texto que contenham "http: //" ou "www."
Links de e-mail - Pesquisa e-mails que correspondam ao formato padrão "... 
@ ..."
Pesquisa - Pesquisa um texto específico definido pelo usuário

Sensível a maiúsculas e minúsculas - quando marcado, encontrará apenas 
o texto específico que corresponde exatamente ao caso (ou seja, 
pesquisar por "A" maiúsculo irá ignorar "a" minúsculo)
URL - define qual endereço da web definir como link ao pesquisar por 
texto

Clique em Localizar para pesquisar o documento em busca do texto que aparece, 
dependendo das opções de "pesquisa" selecionadas. O texto correspondente 
encontrado com base nas opções de pesquisa definidas será exibido na tabela 
abaixo.
Marque as caixas na coluna "Marca" do texto ao qual deseja adicionar links.
O link a ser criado é exibido na coluna "Link" da tabela. Este valor pode ser editado 
clicando duas vezes no link que você deseja editar. Quando terminar de editar, 
clique em qualquer outro lugar para terminar a edição.

Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Defina as opções para os Links que serão criados para o texto selecionado
Largura da Borda - Define a largura da linha de fronteira
Cor da borda - Define a cor da linha de fronteira
Cor do texto - Isso mudará a cor do texto que foi encontrado. Útil se você 
quiser que outras pessoas saibam que o texto agora é um link.

Clique no botão Criar para criar os links no documento
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Depois de criados, os links funcionam normalmenteLink Annotations e pode ser 
editado normalmente.
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Removendo todos os links
Para remover automaticamente todos os links de um documento, selecioneGuia 
Comentários> Link> Remover todos os links. Assim que a remoção for confirmada, 
todos os links no documento serão excluídos.
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Modificação de páginas PDF
O PDF Studio tem as seguintes opções disponíveis para modificar páginas em um 
documento PDF.

Editando as propriedades da página - Visualize as propriedades e opções da página 
para adicionar ações às páginas

Adicionando uma página em branco - Adiciona uma página em branco ao documento

Cortando páginas - Cortar páginas dentro do documento PDF

Anexo de Documento - Anexe outro documento PDF ao atual.

Inserindo páginas - Insira páginas de outro documento PDF no atual.

Extraindo páginas - Extraia páginas do documento atual para um novo documento.

Substituição de páginas - Substitua as páginas do documento atual por páginas de 
outro documento.

Redimensionando páginas - Altere o tamanho físico da página do documento, bem 
como o conteúdo para caber.

Exclusão de páginas - Exclua páginas do documento atual.

Rotação de páginas - Girar páginas no documento atual.

Invertendo páginas - Inverta a ordem das páginas no documento atual.

Mover, cortar, copiar e colar páginas - Cortar / copiar e colar páginas dentro de um 
documento ou entre documentos.

Importando imagens como páginas - Pega uma imagem selecionada e insere a imagem 
como uma página no PDF

Modelos de página - Páginas adicionais armazenadas no PDF que podem ser anexadas 
ou mostradas com base em um gatilho ou ação JavaScript em um documento.

Rótulos de página - Altere os números das páginas para exibir texto personalizado em 
vez de números
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Editando as propriedades da página
O PDF Studio pode modificar a visualização das propriedades e adicionar ações a 
páginas individuais em um documento PDF. As ações adicionadas à página podem ser 
acionadas quando a página entra ou sai da área de exibição.

Visualizando as propriedades da página

Usando o botão direito do mouse, clique com o botão direito do mouse (Mac: Ctrl + 
Clique) em uma única página que você deseja ver as propriedades e 
selecionePropriedades da página. Os seguintes detalhes e opções estão disponíveis.

Aparência - Exibe as dimensões da página da página selecionada

Rotação - Exibe a rotação atual definida na página

Ações - O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas à página. As 
ações podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista 
de ações.

Adicionar: adiciona uma ação à página da lista de Ações da página disponíveis 
abaixo
Editar: Edita a ação atualmente selecionada na lista
Remover: remove a ação atualmente selecionada da lista

Opções de ação da página

Ao adicionar uma ação a uma página, as seguintes opções estão disponíveis
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Página - Determina quando a ação é acionada na página

Abrir: aciona a ação no momento em que a página está visível
Fechar: aciona a ação quando a página não está mais visível

Açao - Escolha uma das ações da página disponíveis abaixo para serem adicionadas à 
página

Ações de página disponíveis

Vá para uma página neste documento

Define o link para ir para uma página do documento atual

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - o nível de zoom para configuração de zoom personalizado
Definir visualmente - permite definir a localização do link visualmente

Vá para uma página em outro documento

Define o link para ir para uma página dentro de um documento designado diferente

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Documento - o caminho completo para o documento a ser aberto. Clique no botão 
"..." para abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Mostrar ocultar campos

Define o link para mostrar ou ocultar os campos selecionados no documento

Mostrar - irá mostrar os campos selecionados quando clicado
Ocultar - irá ocultar os campos selecionados quando clicado
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Abrir arquivo

Define o link para abrir um arquivo específico.

Arquivo - o caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique no botão "..." para 
abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.
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Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. 
Para certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro 
usuário, tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Abra um link da web

Defina o link para abrir uma página da web específica ou iniciar um e-mail.Exameples 
de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Redefinir campos do formulário

Define o link para redefinir os campos selecionados no documento

Todos os campos - Quando marcada, redefinirá todos os campos do documento
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Ação JavaScript

Define o link para realizar um processo personalizadoJavaScript Suportado ação que 
pode ser digitada no campo.

Enviar formulário

Define o link para enviar os valores do campo do formulário para um local designado 
em um dos 4 formatos. Isso pode ser usado para ter uma maneira automática de 
devolver formulários ou valores assim que o usuário preencher o formulário.

URL - o destino para o qual enviar o arquivo selecionado.Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

FDF - Envia um arquivo FDF contendo os valores dos campos selecionados
XFDF - Envia um arquivo XFDF contendo os valores de campo selecionados
PDF - Envia uma cópia de todo o PDF
HTML - Envia um arquivo HTML contendo os valores dos campos selecionados
Campos - define as opções ao enviar os valores dos campos

Todos os campos - enviará todos os campos, independentemente do valor
Incluir - incluirá os campos selecionados na lista ao enviar o arquivo
Excluir - excluirá os campos selecionados da lista ao enviar o arquivo
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem 
selecionados. Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para 
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selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
campos
Enviar campos vazios - Quando marcada, enviará os valores dos campos 
selecionados, mesmo quando os campos estiverem vazios

Mostrar / ocultar camadas

Define o link para mostrar ou ocultar as camadas selecionadas dentro do documento

Usar a visibilidade atual - define a ação para exibir as camadas como estão sendo 
exibidas no momento, de modo que se as camadas forem desativadas 
posteriormente, elas retornarão ao estado atual
Outro - define uma nova ação para a camada usando as opções de sopro

Mostrar - irá mostrar as camadas selecionadas na lista
Ocultar - irá ocultar as camadas selecionadas na lista
Alternar - Irá mudar o estado da (s) camada (s) selecionada (s) de oculta para 
exibida ou exibida para oculta, dependendo do estado atual das camadas
Lista de camadas - exibe uma lista das camadas do documento a serem 
selecionadas. Para selecionar mais de uma camada use Ctrl + Clique para 
selecionar camadas separadas ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
camadas

Ação Nomeada

Define o link para executar uma das ações predefinidas padrão listadas abaixo.

NextPage - vai para a próxima página do documento
PrevPage - vai para a página anterior do documento
Primeira página - vai para a primeira página do documento
LastPage - vai para a última página do documento
Imprimir - Inicia a caixa de diálogo de impressão para imprimir o documento atual
Salvar - Salva o documento atual
Abrir - Exibe a caixa de diálogo para abrir o arquivo

 

 



-387-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

3.

•
•
•

•

•

Adicionando uma página em branco
O PDF Studio pode adicionar páginas em branco diretamente a um PDF. Isso pode ser 
útil se for necessário criar um divisor ou adicionar páginas adicionais para o conteúdo.

Como adicionar uma página em branco

Vou aoGuia de páginas >  Inserir>  Adicionar página em branco na barra de 
ferramentas ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + B (⌘ + Shift + B no Mac)
Isso exibirá a caixa de diálogo Inserir página em branco. Insira as configurações que 
deseja usar para a sua nova página em branco
Clique em OK para adicionar a página ao documento

Configurações de página em branco

Inserir em - Onde no documento inserir a página em branco.

Início do documento: insere a página em branco como página 1 do documento
Fim do documento: insere a página em branco após a última página do documento
Depois da página: insere a página em branco após a página especificada do 
documento

Tamanho da página - O tamanho da página recém-criada

Igual à página: cria a página com as mesmas dimensões e orientação do número de 
página definido
Tamanho: cria uma página usando as configurações de tamanho e orientação 
definidas nos menus suspensos
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Anexar Documentos
PDF Studio pode anexarumany doTipos de arquivos suportados para um PDF. Quando 
arquivos não PDF forem selecionados, eles serão convertidos automaticamente em PDF 
antes de serem anexados ao documento. Os arquivos também podem ser anexados 
arrastando-os diretamente para o painel de miniaturas.

Usando o Menu

Anexar um único documento

Selecione os Guia Páginas>  Inserir> Anexar Documento na barra de ferramentas e 
escolher o arquivo a ser inserido no final do documento atual.

Anexar vários documentos

Selecione os Guia Páginas>  Inserir> Anexar vários documentos s
Defina as opções que deseja usar. Para mais detalhes vejaBatch Merge

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Usando Arrastar e Soltar

Use o mouse para selecionar as páginas em miniatura no painel de miniaturas e:

Copiar - selecione e arraste as páginas de miniatura do documento de origem para o 
painel de miniaturas do segundo documento do documento de destino.
Mover - selecione as páginas em miniatura do documento de origem. Enquanto 
segura a tecla Ctrl, arraste as páginas para o local desejado no painel de miniaturas 
do segundo documento.
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Inserindo páginas
O PDF Studio pode inserir outros documentos PDF em um local que você especificar no 
PDF. Isso é útil ao combinar vários PDFs em um único documento e as páginas do 
documento precisam ser inseridas em um local específico. Você também pode inserir 
páginas de outro documento PDF abrindo-o e arrastando as miniaturas das páginas 
desejadas para o documento atual.

 

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Inserir> Inserir páginas na barra de ferramentas e 
escolher um documento para inserir no documento atual.

Inserir opções de página

Fonte - selecione o documento de onde as páginas virão

Navegar: localize e selecione um arquivo armazenado em sua máquina
Abrir documento: use o menu suspenso para selecionar um dos documentos abertos 
atualmente no PDF Studio

Inserir em - Onde inserir as páginas do documento escolhido

Fim do documento: insere as páginas no final do documento
Início do documento: insere as páginas no início do documento
Depois da página: insere as páginas após o número de página especificado
Intercalar: esta opção pode ser usada para inseri-los a cada duas páginas. Isso é 
especialmente útil em documentos frente e verso.

Páginas de Origem - As páginas do documento escolhido que serão inseridas no PDF

Todas as páginas: todas as páginas do documento
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Intervalo de páginas: defina as páginas a serem inseridas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares

Usando Arrastar e Soltar

Use o mouse para selecionar as páginas em miniatura no painel de miniaturas e:

Copiar - selecione e arraste as páginas de miniatura do documento de origem para o 
painel de miniaturas do segundo documento do documento de destino.
Mover - selecione as páginas em miniatura do documento de origem. Enquanto 
segura a tecla Ctrl, arraste as páginas para o local desejado no painel de miniaturas 
do segundo documento.
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Extraindo páginas
O PDF Studio pode extrair páginas de um PDF para um novo PDF. Isso é útil se você 
precisar extrair uma seção de um PDF em um documento separado. Você também pode 
extrair páginas selecionando as miniaturas das páginas desejadas que deseja extrair e 
arrastando as páginas selecionadas fora do PDF Studio e em uma pasta ou na área de 
trabalho.

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Extrair na barra de ferramentas para extrair páginas do 
atual documento em um novo.

Extrair opções da página

Intervalo de páginas - O intervalo de páginas a serem extraídas

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem extraídas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares

Apagar páginas - Quando marcada, excluirá as páginas do PDF à medida que forem 
sendo extraídas. O documento original ainda precisará ser salvo para manter as 
alterações.

Usando Arrastar e Soltar

Use o mouse para selecionar as páginas em miniatura no painel de miniaturas e:

Copiar - selecione e arraste as páginas em miniatura do documento para uma pasta 
ou na área de trabalho.
Mover - selecione as páginas em miniatura do documento de origem. Enquanto 
segura a tecla Ctrl, arraste as páginas para uma pasta ou para a sua área de 
trabalho.
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Substituição de páginas
O PDF Studio pode substituir páginas de um PDF usando páginas de outro PDF. Isso é 
útil se você precisar substituir as páginas de um documento existente por páginas de 
outro documento.

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Substituir na barra de ferramentas e escolha um 
documento para substituir páginas com. Em seguida, escolha o intervalo de páginas no 
documento atual para substituir pelo intervalo de páginas no documento selecionado.

Substituindo opções de página

Substituir páginas: As páginas do documento atualmente aberto que serão 
substituídas

Com páginas: As páginas do novo documento para substituir as páginas do 
documento atual

Fonte - selecione o documento de onde as páginas virão

Navegar: localize e selecione um arquivo armazenado em sua máquina
Abrir documento: use o menu suspenso para selecionar um dos documentos abertos 
atualmente no PDF Studio

Substituir apenas o conteúdo: Substitui apenas o conteúdo da página por um novo 
conteúdo da página, mantendo todos os recursos interativos existentes, como 
comentários, campos de formulário e marcadores.
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Exclusão de páginas
O PDF Studio pode excluir páginas de um documento PDF. Isso pode ser feito usando o 
menu ou o painel de miniaturas.

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Excluir na barra de ferramentas para deletar páginas do 
atual documento.

Excluindo opções da página

Intervalo de páginas - O intervalo de páginas a ser excluído

Intervalo de páginas: defina as páginas a serem excluídas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares
Páginas em branco: exclui apenas as páginas em branco do documento.

UMAnalyze Pages - Marcar esta opção irá analisar cada página individual para 
determinar quanto da página está realmente em branco em comparação com 
outras. Ajuste as configurações de tolerância, se necessário, para melhorar os 
resultados.
Tolerância - este valor aumenta a tolerância para artefatos na página. Aumente 
este valor se as páginas em branco contiverem marcas como linhas de 
digitalização ou linhas de dobra para obter melhores resultados.

Observação: Se a página foi criada a partir de um documento digitalizado, a 
página pode parecer irregular, mas na verdade conterá uma imagem totalmente 
branca e, portanto, a página não é considerada em branco.

Usando as miniaturas de página

No painel de miniaturas de página, selecione uma única página ou um grupo de 
páginas que deseja excluir e:

Pressione a tecla Del no teclado
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• Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer uma das páginas 
selecionadas e clique em "Excluir páginas"
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Rotação de páginas
O PDF Studio pode girar várias páginas de um documento de uma vez. Isso é útil se o 
documento foi digitalizado de cabeça para baixo ou está sendo exibido na direção 
errada. As páginas só podem ser giradas em incrementos de 90 graus.

Observação: Girar páginas é diferente entãoVisualização de página rotativa no 
sentido de que não é temporário e as alterações feitas usando esta ferramenta 
irão girar permanentemente as páginas dentro do documento quando salvo.

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Girarna barra de ferramentas ou use a tecla de atalho 
Ctrl + Shift + R (⌘ + Shift + R no Mac) para girar as páginas no documento atual. Salve 
o documento para salvar a rotação das páginas.

Opções de rotação da página

Direção - A direção e a quantidade de rotação das páginas

90 graus no sentido horário: gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para a direita
180 graus: gira as páginas 180 graus
90 graus no sentido anti-horário: gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para a 
esquerda

Intervalo de páginas - O intervalo de páginas a serem giradas

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem giradas usando as opções De e Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares
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3.

Usando as miniaturas de página

Usando os botões de rotação de página

No painel de miniaturas das páginas, selecione uma única ou um grupo de páginas 
que deseja girar
No topo do painel de miniaturas, clique em um dos ícones para girar a página

 Rode no sentido dos ponteiros do relógio: Gira as páginas 90 graus (1/4 de 
volta) para a direita

 Girar no sentido anti-horário: Gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para a 
esquerda

Usando o menu do botão direito

No painel de miniaturas das páginas, selecione uma única ou um grupo de páginas 
que deseja girar
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer uma das páginas 
selecionadas e destaque "Girar páginas". Você terá as seguintes 3 opções disponíveis

90 graus no sentido horário: Gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para a 
direita
180 graus: gira as páginas 180 graus
90 graus no sentido anti-horário: Gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para 
a esquerda

Clique na opção que deseja girar as páginas selecionadas

Observação: Isso atualizará a propriedade de rotação para as páginas giradas no 
próprio documento e a rotação será salva quando o documento for salvo. Para 
girar as páginas temporariamente apenas na visualização atual, use os botões 
Girar no sentido horário e Girar no sentido anti-horário noBarra de ferramentas 
ou no menu Exibir.
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Invertendo páginas
O PDF Studio pode reverter automaticamente a ordem das páginas em um PDF. Isso 
pode ser feito no menu e é útil, por exemplo, se um documento foi digitalizado ao 
contrário.

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Marcha réna barra de ferramentas a partir do menu 
para reverter o ordem das páginas no documento atual.
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Cortando páginas
O PDF Studio pode ajustar a caixa de corte, a caixa de sangramento, a caixa de corte e 
a caixa de arte em documentos PDF. Os documentos podem ser cortados usando a 
caixa de diálogo de corte ou a ferramenta de corte. As unidades podem ser 
especificadas em polegadas, pontos, centímetros ou milímetros. O corte pode ser 
aplicado para uma única página, um intervalo de páginas ou todas as páginas.

Como recortar páginas

Usando o Diálogo

Vamos paraGuia Páginas>  Cortar páginasclicando no seta para baixo e 
selecionando Margens da caixa na barra de ferramentas ou use a tecla de atalho 
Ctrl + Shift + C (⌘ + Shift + C no Mac)
Digite as configurações de corte e valores para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações

Usando Arrastar e Cortar

Ative a ferramenta Cortar clicando no  Botão ferramenta de corte noGuia do 
Documento
Em seguida, clique e arraste uma área da página com o mouse para selecionar a área 
desejada que deseja manter.
Quando o botão do mouse é liberado, as margens do recorte da página aparecem e 
a caixa de diálogo do recorte é aberta para que os valores do recorte possam ser 
ajustados manualmente.
Clique em OK para aplicar as configurações

Configurações de corte

Caixa

Caixa de colheita - a região na qual o conteúdo da página deve ser ou recortado 
quando exibido ou impresso.

Caixa de sangria - os limites para os quais o conteúdo da página deve ser cortado 
quando a saída em um ambiente de produção.

Caixa de corte - as dimensões pretendidas da página finalizada após o corte.

Caixa de arte - a extensão do conteúdo significativo da página (incluindo espaço em 
branco potencial) conforme pretendido pelo criador do documento.
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Margens

Tamanho - Mostra qual será o tamanho da página depois de cortada

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens do corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros

Principal - A distância da margem do topo

Inferior - A distância da margem do fundo

Deixou - A distância da margem da esquerda

Direito - A distância da margem da direita

Páginas

Todas as páginas: todas as páginas do documento

Pagina atual: a página atual sendo exibida

Páginas: defina um intervalo personalizado de páginas, se necessário, usando valores 
separados por vírgulas. Por exemplo, para imprimir apenas as páginas 2 a 4 e 6 a 12 e 
20 de um documento de 30 páginas, digite “2-4, 6-12, 20 ″.

Subconjunto: Subconjunto do intervalo de páginas atualmente definido para 
impressão. Escolha uma das opções abaixo

Todas as páginas no intervalo: imprime todas as páginas no intervalo definido
Apenas páginas pares: imprime apenas as páginas pares no intervalo definido (ou 
seja, 2, 4, 6, etc ...)
Apenas páginas ímpares: imprime apenas as páginas ímpares no intervalo definido 
(ou seja, 1, 3, 5, etc ...)
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Redimensionando páginas
O PDF Studio pode redimensionar uma página para uma dimensão especificada. Esta 
ferramenta pode ser usada para dimensionar páginas de forma que o conteúdo se 
ajuste melhor à página ou para aumentar bordas e margens. As unidades podem ser 
especificadas em polegadas, pontos, centímetros ou milímetros. O redimensionamento 
pode ser aplicado a uma única página, um intervalo de páginas ou todas as páginas.

Como redimensionar páginas

Usando o Diálogo

Vamos paraGuia Páginas>  Redimensionar páginas na barra de ferramentas
Escolha as configurações de tamanho de página e valores para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações

Usando as miniaturas de página

No painel de miniaturas das páginas, selecione uma única ou um grupo de páginas 
que deseja redimensionar
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer uma das páginas 
selecionadas e selecione "Redimensionar páginas"
Escolha as configurações de tamanho de página e valores para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações

Configurações de redimensionamento

Nova página

Novo tamanho de página - Permite selecionar um tamanho de página em uma lista de 
tamanhos de documento padrão predefinidos.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem

Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens do corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros

Largura - Cidth da página nas unidades selecionadas

Altura - Alturada página nas unidades selecionadas
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Manter Proporcional - Alterna mantendo os valores de largura e altura em 
sincronia

Pagina atual

Localização - Escolha a localização da página atual dentro do novo tamanho de página.

Personalizado - Defina a localização da página usando as coordenadas x e y

x - Define a posição esquerda do conteúdo do documento original em relação 
ao lado esquerdo da página
y - define a posição superior do conteúdo do documento original em relação à 
parte inferior da página

Centro - Centrará o conteúdo da página original no novo tamanho de página

Rotação - O ângulo em graus para girar o conteúdo da página original

Observação:Comentários e formulários não serão alternados.

Escala- Defina a escala da página atual dentro do novo tamanho de página

Personalizado - dimensione a página usando um valor percentual definido
Ajustar à página - redimensiona o conteúdo da página para melhor se ajustar ao 
novo tamanho de página

Outro

Ajustar corte à página - Define a caixa de corte igual à caixa de mídia

Redefinir - Redefine as opções para os valores do documento original

Páginas

Todas as páginas: todas as páginas do documento

Pagina atual: a página atual sendo exibida

Páginas: defina um intervalo personalizado de páginas, se necessário, usando valores 
separados por vírgulas. Por exemplo, para redimensionar apenas as páginas 2 a 4 e 6 a 
12 e 20 de um documento de 30 páginas, digite "2-4, 6-12, 20".

Subconjunto: Subconjunto do intervalo de páginas atualmente definido para 
impressão. Escolha uma das opções abaixo

Todas as páginas no intervalo: imprime todas as páginas no intervalo definido
Apenas páginas pares: imprime apenas as páginas pares no intervalo definido (ou 
seja, 2, 4, 6, etc ...)
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• Apenas páginas ímpares: imprime apenas as páginas ímpares no intervalo definido 
(ou seja, 1, 3, 5, etc ...)
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Rotulando páginas
O PDF Studio pode adicionar rótulos de página a documentos PDF. Os rótulos de página 
permitem definir nomes ou números distintos que podem ser diferentes dos 
marcadores ou números de página padrão. Por exemplo, usando algarismos romanos 
minúsculos (iii, iv, v, vi) para um prefácio no início de um documento. Os rótulos de 
página podem ser estilizados usando vários estilos de numeração, incluindo prefixos. 
Os rótulos de página podem ser aplicados a uma única página, a um intervalo de 
páginas ou a todas as páginas.

Como alterar os rótulos das páginas

Usando o Diálogo

Vamos paraGuia Páginas>  Redimensionar páginas na barra de ferramentas
Escolha as configurações e valores do rótulo da página para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações

Usando as miniaturas de página

No painel de miniaturas das páginas, selecione uma única ou um grupo de páginas 
que deseja redimensionar
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer uma das páginas 
selecionadas e selecione "Rotular páginas"
Escolha as configurações e valores do rótulo da página para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações

Configurações de redimensionamento

Intervalo de páginas

Todas as páginas - todas as páginas do documento

Selecionado - apenas as páginas selecionadas no painel de miniaturas

Intervalo de páginas - defina as páginas a serem giradas usando as opções De e Para

Rótulo

Estilo - Defina o estilo para os valores de numeração de página

Nenhum
Padrão (1, 2, 3)
Algarismos romanos minúsculos (iii, iv, v, vi)
Algarismos romanos maiúsculos (III, IV, V, VI)
Alfanuméricos minúsculos (a, b, c)
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• Alfanuméricos maiúsculos (A, B, C)

Prefixo - Texto a ser exibido antes do estilo de número escolhido

Começar - O número para começar a rotular as páginas escolhidas usando o estilo 
selecionado e as opções de prefixo selecionadas
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Mover, cortar, copiar e colar páginas
Você pode usar as miniaturas de página no painel de miniaturas para copiar ou mover 
páginas dentro de um documento ou entre diferentes documentos.

Quando você arrasta uma miniatura de página no painel de miniaturas de página, uma 
barra aparece entre as outras miniaturas de página, indicando a posição para a qual a 
página será movida.

Em um PDF, usando as miniaturas de página

Use o mouse para selecionar as páginas em miniatura no painel de miniaturas e:

Usando arrastar e soltar

Mover - selecione e arraste as páginas de miniaturas para o local desejado no painel 
de miniaturas.

Usando o clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique)

Copiar - clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) ou use os atalhos do teclado 
para copiar as páginas selecionadas.
Mover - clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) ou use os atalhos do teclado 
para cortar as páginas selecionadas.
Colar - Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) ou use os atalhos do teclado 
para colar as páginas copiadas ou cortadas no mesmo documento.

Entre PDFs, usando as miniaturas de página

Use o mouse para selecionar as páginas em miniatura no painel de miniaturas e:

Usando arrastar e soltar

Copiar - selecione e arraste as páginas de miniatura do documento de origem para o 
painel de miniaturas do segundo documento do documento de destino.
Mover - selecione as páginas em miniatura do documento de origem. Enquanto 
segura a tecla Ctrl, arraste as páginas para o local desejado no painel de miniaturas 
do segundo documento.

Usando o clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique)

Copiar - clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) ou use os atalhos do teclado 
para copiar as páginas selecionadas.
Mover - clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) ou use os atalhos do teclado 
para cortar as páginas selecionadas.
Colar - Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) ou use os atalhos do teclado 
para colar as páginas copiadas ou cortadas no mesmo documento.
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Importar imagens como páginas
O PDF Studio pode importar uma imagem diretamente para o PDF como uma página. 
Isso pode ser útil ao adicionar páginas ou gráficos digitalizados a um documento, por 
exemplo. Os seguintes tipos de imagem podem ser importados: * png, * jpg, * jpeg, * 
jpe, * gif, * tif & * tiff.

Usando o Menu

Selecione os Guia Páginas>  Inserir> Importar imagens como páginas na barra 
de ferramentas
Usando Adicionar arquivos ou Adicionar pasta, selecione os arquivos que deseja 
inserir como páginas.
Depois que todos os arquivos forem adicionados, clique em Iniciar para começar a 
mesclar / converter os arquivos.
Todas as imagens serão convertidas em uma única ação e anexadas ao final do 
documento.

Usando Arrastar e Soltar

Use o mouse para selecionar a (s) imagem (ns) de uma pasta ou de sua área de trabalho 
e arraste-as diretamente para o painel de miniaturas do documento para convertê-las 
em uma página.
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Modelos de página
Modelos de página são páginas adicionais armazenadas no PDF que podem ser 
anexadas ou mostradas com base em um gatilho ou ação JavaScript em um documento. 
Os modelos de página podem ser usados para criar PDFs mais dinâmicos, podendo 
adicionar páginas que não parecem originalmente fazer parte do documento.

Por exemplo: Se você deseja criar um formulário de inspeção com a opção de adicionar 
páginas adicionais para detalhes, você pode criar um modelo de página da página de 
detalhes adicionais e definir um botão para adicionar páginas adicionais ao PDF 
conforme necessário.

Como criar modelos de página

Abrir / criar um documento PDF
Observação:A página que você deseja usar como modelo já deve existir no 
documento

Abra a caixa de diálogo Modelo de página indo para oGuia Páginas> Modelos
Clique em “Adicionar” e defina as configurações para o modelo de página
Quando terminar, clique em OK para definir o modelo de página

Após a criação do modelo de página, você precisará definir um evento ou gatilho para 
usar o Modelo de página. Para fazer isso, você pode adicionar JavaScript ao documento 
que criará a nova página referenciando o nome do modelo de página definido na etapa 
3

expTplt = getTemplate ("{nome do modelo aqui}");

expTplt.spawn (insertAtPage, renameFields, newPage);

expTplt.opções de spawn ():

insertAtPage: número da página para inserir a página
renameFields: true / false para renomear campos no modelo de página que 
está sendo inserido
newPage: true = adicionar página no topo da página existente / false = criar 
nova página

Configurações do modelo de página

Nome: O nome do modelo de página. Usado para fazer referência ao modelo 
posteriormente no JavaScript usado para gerar os modelos

Visível: Se a página definida como um modelo é ou não inicialmente visível dentro do 
documento
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Seleção de página: Use as ferramentas de navegação de página e visualização para 
selecionar a página a ser usada no modelo
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Rótulos de página
Os rótulos de página permitem definir nomes ou números distintos que podem ser 
diferentes dos marcadores ou números de página padrão. Por exemplo, você pode 
renumerar as páginas usando algarismos romanos minúsculos (iii, iv, v, vi) para um 
prefácio no início de um documento. Os rótulos de página podem ser estilizados 
usando vários estilos de numeração, incluindo prefixos. Os rótulos de página podem 
ser aplicados a uma única página, a um intervalo de páginas ou a todas as páginas.

Como rotular páginas

Usando o Diálogo

Vou aoGuia Páginas> Rotular páginas na barra de ferramentas
Escolha as configurações do rótulo da página para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações

Usando as miniaturas de página

No painel de miniaturas de página, selecione uma única ou um grupo de páginas 
que deseja rotular
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer uma das páginas 
selecionadas e selecione "Rotular páginas"
Escolha as configurações do rótulo da página para o documento
Clique em OK para aplicar as configurações
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Configurações do rótulo da página

Intervalo de páginas

Todas as páginas: todas as páginas do documento

Intervalo de páginas: defina as páginas a serem extraídas usando as opções De e Para

Rótulo

Estilo: Defina o estilo para os valores de numeração de página

Nenhum
Padrão (1, 2, 3)
Algarismos romanos minúsculos (iii, iv, v, vi)
Algarismos romanos maiúsculos (III, IV, V, VI)
Alfanuméricos minúsculos (a, b, c)
Alfanuméricos maiúsculos (A, B, C)

Prefixo: Texto a ser exibido antes do estilo de número escolhido

Começar: O número para começar a rotular as páginas escolhidas usando o estilo 
selecionado e as opções de prefixo selecionadas
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Otimizando PDFs
O PDF Studio possui as seguintes funções disponíveis ao otimizar documentos PDF.

Otimizando um PDFPróximo: Como otimizar um PDF usando o Otimizador no PDF 
Studio

Configurações do otimizador: Opções disponíveis ao otimizar documentos PDF

Perfis de otimizador: Usando e gerenciando perfis de otimizador de PDF existentes
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Otimizando um PDF
PDF Studio é capaz de otimizar documentos PDF. Otimizar um documento PDF é útil se 
você precisar compactar imagens ou remover objetos para reduzir o tamanho do 
arquivo PDF. Existem muitas opções de otimização diferentes disponíveis no PDF 
Studio.

Como otimizar um documento PDF

Na barra de ferramentas, vá paraGuia Documento>  Otimize ouuse a tecla de 
atalho Ctrl + Shift + O (Command + Shift + O no Mac)
Isso exibirá oConfigurações do otimizador diálogo
Selecione umPerfil de Otimizador ou as configurações que deseja usar para otimizar 
seu documento
Depois de concluído, clique em Otimizar. Isto irá pedir-lhe um local para guardar o 
documento

Observação:Se o documento estiver protegido ou bloqueado, você não poderá 
otimizá-lo até que seja desbloqueado.

Depois de definir o local de salvamento do documento e clicar em Salvar, o 
documento será otimizado e salvo no local escolhido.
Depois que a otimização for concluída, o novo arquivo será aberto automaticamente 
e um relatório de otimização será exibido para que você possa revisar os resultados.

Analisar PDF

Antes da otimização, o documento pode ser analisado para determinar quais elementos 
específicos do documento, incluindo fontes, imagens, anotações, etc ... estão dentro do 
documento. Você pode então usar o relatório para determinar as melhores opções para 
reduzir efetivamente o tamanho do arquivo.

Abra oConfigurações do otimizador e clique no botão "Analisar" para gerar o relatório.
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Configurações do otimizador
Abaixo está uma lista de cada uma das configurações do otimizador de PDF e uma 
descrição de suas funções.

Opções de otimização de PDF:

Perfil

O PDF Studio vem com 3 perfis padrão para otimizar PDFs que geralmente cobrem a 
maioria dos cenários. Os usuários podem criar personalizadosPerfis do otimizador para 
atender às suas necessidades específicas que podem ser salvas e reutilizadas mais 
tarde sem ter que inserir novamente as configurações.

Perfis padrão incluídos:

Leve - compactação leve mantendo imagens de alta qualidade
Balanceado - compressão adequada para a maioria das necessidades padrão
Agressivo - alta compressão enquanto sacrifica a qualidade da imagem

Processamento de imagem

O PDF Studio pode processar imagens contidas no documento usando várias 
configurações:

Compressão 
de imagem

Converta qualquer imagem para JPEG, JPEG2000, FLATE ou JBIG2.

JPEG - compactação com perdas que reduzirá a qualidade e o 
tamanho da imagem
JPEG2000 - compactação com menos perdas que reduzirá o 
tamanho e alguma qualidade
FLATE - A compactação sem perdas não reduz a qualidade, 
mas nem sempre pode reduzir o tamanho do arquivo
JBIG2 - Compressão sem perdas que só suporta espaço de 
cores preto e branco. As imagens coloridas serão convertidas 
para preto e branco. Melhor para documentos digitalizados 
sem imagens

Observação: *Observação - Sempre que uma alteração for feita 
em "Color Space" ou "DPI", a imagem terá que ser recompactada. 
Quando a opção "Sem alteração" estiver selecionada, o PDF 
Studio tentará manter o formato de compactação de imagem 
atual. Se não for compatível, o PDF Studio será recompactado 
para a compactação compatível mais próxima.
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Qualidade da 
imagem

Permite que a qualidade da imagem seja ajustada entre 10-100%.

Isso afetará apenas as imagens JPEG ou JPEG2000, pois esses 
são os únicos formatos que suportam configurações de 
qualidade de imagem.

Espaço de cor 
da imagem

Escolha reter ou converter as cores da imagem em tons de cinza 
ou P&B.

Tons de cinza - Compatível apenas com JPEG, JPEG2000 ou 
FLATE. Melhor para imagens coloridas
P&B - Suportado apenas por FLATE ou JBIG2. Melhor para 
documentos digitalizados sem imagens

Observação:Quando a opção "Sem alteração" estiver selecionada, 
o PDF Studio tentará manter o espaço de cores da imagem atual. 
Se não for compatível, o PDF Studio será compactado novamente 
para o espaço de cores compatível mais próximo. Quando a 
opção de retenção estiver selecionada, as imagens JPEG com 
espaço de cores CMYK serão convertidas em RGB devido a um 
erro de regressão no JDK 1.7.

Resolução DPI 
(pontos por 
polegada)

Ajuste a resolução da imagem de todas as imagens maiores que 
a opção selecionada

As opções predefinidas incluem reter, 50, 100, 150, 200, 300 
e 600 DPI
A opção personalizada permite que o usuário defina qualquer 
valor entre 50-1200 DPI

  

Remoção de objetos

O PDF Studio pode remover os seguintes objetos de um PDF:

Imagens 
alternativas

Remove dicionários de imagem incorporados alternativos que são 
usados para impressão de alta resolução para reduzir o tamanho 
do arquivo. Apenas as imagens visíveis exibidas no PDF durante a 
visualização serão mantidas no documento.

Favoritos Remove todos os marcadores do documento PDF
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Informações 
do 
documento

Remove todas as informações do documento localizadas nas 
propriedades do documento (Arquivo > Propriedades do 
Documento) que incluiria o seguinte:

Título
Autor
Sujeito
Palavras-chave
Produtor

Ações 
JavaScript

Isso removerá todas as ações JavaScript do documento PDF, mas 
reterá quaisquer objetos que possam ter ações JavaScript, como 
campos de formulário, botões de ação, etc...

Miniaturas 
incorporadas

Remove as miniaturas de página armazenadas no documento PDF. 
Uma vez removidas, as miniaturas da página serão renderizadas 
cada vez que o documento for carregado.

Recursos não 
utilizados

Remove recursos localizados no documento, mas que nunca são 
referenciados por nenhum objeto no documento PDF.

Comentários Remove todas as anotações e comentários do documento PDF

Links Remove todos os links do documento PDF

Anexos Remove todos os anexos armazenados no documento

Campos de 
formulário

Remove todos os campos de formulário que estão no documento 
PDF

Metadados 
avançados

Remove todos os metadados adicionais ou extras do documento 
PDF

  

Outras opções

O PDF Studio tem as seguintes opções adicionais disponíveis para compactar ainda 
mais o documento PDF:
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Achatar todos 
os 
comentários

Nivela todas as anotações, incluindo caixas de texto, formas, 
realces e carimbos diretamente no documento para que não 
possam mais ser editados.

Anotações como a nota adesiva terão os comentários 
removidos, mas a imagem ainda será colocada no documento

Observação:As seguintes anotações (anotações de anexo de 
arquivo, links, sons e anotações de redação) NÃO serão 
removidas ao nivelar a anotaçãos. Embora tecnicamente 
anotações de anexo de arquivo, links, sons e anotações de 
redação sejam anotações, eles contêm ações que também seriam 
removidas se a anotação fosse achatada e, portanto, 
permanecem para não interferir nas funções colocadas no PDF.

Achatar todos 
os campos

Nivela todos os campos, incluindo caixas de texto, caixas de 
seleção, botões de opção, caixas de combinação, caixas de 
listagem, botões e campos de assinatura diretamente no 
documento para que não possam mais ser editados. Todos os 
valores dentro dos campos também serão nivelados

Achatar todas 
as camadas

Mescla todas as camadas visíveis no momento no conteúdo da 
página principal.

Mesclar 
imagens 
duplicadas

Mescla quaisquer imagens duplicadas no PDF para que todos os 
objetos façam referência ao mesmo recurso de imagem em vez 
de múltiplos do mesmo recurso

Mesclar fontes 
duplicadas

Mescla quaisquer fontes duplicadas ou subconjuntos de fontes 
no PDF para que todos os objetos façam referência ao mesmo 
recurso de fonte em vez de vários do mesmo recurso

Compactar 
fluxos

Compacta quaisquer elementos PDF adicionais no documento, 
como descrições de página que não foram otimizadas por 
nenhum outro processo para reduzir ainda mais o tamanho do 
arquivo

Compactar 
objetos de 
documento

Essa opção compactará quaisquer outros objetos de documento 
que possam ser compactados em fluxos de objetos. Um fluxo de 
objetos contém uma sequência de objetos PDF. O objetivo dos 
fluxos de objetos é permitir que um número maior de objetos 
PDF seja compactado, reduzindo substancialmente o tamanho 



-420-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

dos arquivos PDF. Os objetos no fluxo são chamados de objetos 
compactados.

Limpar 
assinaturas

Remove todas as assinaturas que estão no documento PDF, mas 
deixará o campo de assinatura

Visualização rápida da Web

Converter 
para 
visualização 
rápida da 
Web

Quando marcada, converte o documento emVisualização rápida da 
Web.

A conversão para visualização rápida da Web permite que 
documentos grandes sejam carregados mais rapidamente ao fazer 
download de uma Web. Ter a estrutura e o conteúdo do documento 
em uma ordem linearizada (do início ao fim) permite que um 
navegador exiba imediatamente a primeira página enquanto o 
restante do documento ainda está sendo carregado.

Relatório

Gerar 
registro de 
resultados

Quando marcado, outputs cria um arquivo de texto registrando as 
alterações no documento no mesmo diretório que o novo arquivo 
otimizado.
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Perfis de otimizador
Para tornar o processo de otimização mais fácil, o PDF Studio permite que você crie 
Perfis de Otimizador que permitem salvar suas configurações para usar mais tarde. O 
PDF Studio vem com 3 perfis padrão que você pode usar ou criar o seu próprio a partir 
de um modelo em branco ou modificando um dos perfis padrão existentes.

Observação:Você não precisa criar ou salvar uma configuração de otimizador 
antes de otimizar um documento. Para otimizar documentos sem salvar as 

configurações, vá paraGuia Documento>  Otimizar> Otimizar ... e escolha as 
configurações a serem usadas e clique em Aplicar para executar as configurações 
de otimização sem salvar um perfil.

Criando um Perfil de Otimizador

Na barra de ferramentas, vá paraGuia Documento>  Otimizar> Otimizar ... ouuse 
a tecla de atalho Ctrl + Shift + O (Command + Shift + O no Mac)
Isso exibirá oConfigurações do otimizador diálogo
Defina todas as opções que gostaria de ter em seu perfil. Você pode começar a partir 
de um perfil existente ou de um modelo em branco selecionando "<Novo Item>" no 
menu suspenso.
Depois de concluir suas configurações, clique em Salvar. Isso abrirá uma janela para 
nomear seu perfil.
Se você estiver começando com um modelo em branco, este campo ficará em 
branco. Se você já usou um perfil, o nome do perfil anterior será exibido. Se você 
deseja apenas atualizar o perfil anterior, deixe o nome e clique em OK. Se desejar 
criar um novo perfil, basta digitar o novo nome com o qual deseja salvá-lo e clicar 
em OK.
Depois de concluído, seu perfil estará disponível no menu suspenso, bem como as 
opções de otimização rápida na barra de menu

Otimize um documento PDF usando um perfil de otimizador 
existente

Existem 2 maneiras de usar um perfil de otimizador existente:

Na caixa de diálogo Otimizar

Abra o documento que deseja otimizar. Abra a caixa de diálogo do otimizador deGuia 

Documento>  Otimizar> Otimizar ... ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + O 
(Comando+ Shift + O no Mac). Escolha o perfil do otimizador na lista suspensa da 
caixa de combinação e clique no botão Aplicar na parte inferior da caixa de diálogo.
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No menu Optimize

Abra o documento que deseja otimizar. Debaixo deGuia Documento>
Otimizemenu, há uma lista de todos os perfis de otimização que você criou 
anteriormente.

Observação:Apenas aqueles para os quais você escolheu a opção Mostrar no 
Menu aparecerão nesta lista. Clique no perfil do otimizador na lista que deseja 
executar e ele começará a otimizar imediatamente o PDF usando as configurações 
salvas no perfil do otimizador.

Configurações padrão do perfil do otimizador

Luz

Compressão leve mantendo imagens de alta qualidade

Imagens coloridas
Compressão = JPEG - Qualidade = 8
DPI = 600

Imagens em tons de cinza
Compressão = JPEG - Qualidade = 8
DPI = 600

Imagens em P&B
Compressão = JBIG2
DPI = 600

Remoção de Objeto
Imagens alternativas, recursos não utilizados, miniaturas incorporadas

Outro
Flate Uncompressed Streams, Merge Duplicate Images, Merge Duplicate Fonts

Equilibrado

Compressão adequada para a maioria das necessidades padrão

Imagens coloridas
Compressão = JPEG - Qualidade = 5
DPI = 150

Imagens em tons de cinza
Compressão = JPEG - Qualidade = 5
DPI = 150

Imagens em P&B
Compressão = JBIG2
DPI = 300

Remoção de Objeto
Imagens alternativas, recursos não utilizados, miniaturas incorporadas

Outro
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Flatten All Comments, Flate Uncompressed Streams, Merge Duplicate Images, 
Merge Duplicate Fonts

Agressivo

Alta compressão enquanto sacrifica a qualidade da imagem

Imagens coloridas
Compressão = JPEG2000 - Qualidade = 3
DPI = 100

Imagens em tons de cinza
Compressão = JPEG2000 - Qualidade = 3
DPI = 100

Imagens em P&B
Compressão = JBIG2
DPI = 150

Remoção de Objeto
Imagens alternativas, anexos, metadados, recursos não utilizados, miniaturas 
incorporadas, comentários

Outro
Flatten All Fields, Flate Uncompressed Streams, Merge Duplicate Images, Merge 
Duplicate Fonts
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Camadas de PDF
As camadas PDF permitem que os documentos tenham conteúdo colocado acima ou 
abaixo de outro conteúdo dentro do documento. Camadas individuais em um PDF 
podem ser exibidas ou ocultadas pelo usuário, se necessário. Cada camada também 
pode ter seu próprio conjunto de comentários associados com eles que podem ser 
atribuídos a outra camada ou até mesmo achatar a camada atual. O PDF Studio suporta 
as seguintes funções de camada:

Observação:Para trabalhar com camadas, primeiro você precisa abrir o painel 
Camadas.  

Mostrar / ocultar camadas: Como mostrar ou ocultar as camadas selecionadas

Adicionando uma Camada em Branco  : Adicionando uma nova camada em branco a 
um PDF

Importando PDF como Camada  : Importar um PDF como uma nova camada

Atribuição de comentários à camada: Como designar os comentários da camada serão 
adicionados e mover os comentários existentes para uma nova camada

Comentários de nivelamento para a camada: Como nivelar comentários em uma 
camada específica

Mesclar Camadas  - Selecione camadas específicas para unir em uma única camada

Camadas planas  - Nivela todas as camadas para basear o conteúdo

Propriedades da Camada  : Propriedades e configurações da camada disponíveis

 

Exibindo o painel de camadas

O painel de camadas está localizado à esquerda da janela do PDF Studio. Se não for 

exibido, o painel pode ser aberto usando o  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
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Mostrar/ocultar camadas
Ao visualizar um documento, as camadas podem ser ativadas e desativadas para criar 
visualizações diferentes.

Observação:As camadas podem ser redefinidas para seu estado original usando a 
opção de menu "Redefinir camadas".

 

Como Mostrar/Ocultar Camadas em um PDF

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
Mostre ou oculte camadas clicando na caixa de seleção ao lado do nome das 
camadas
Continue trabalhando no documento como faria normalmente

Observação:Ativar e desativar as camadas não modifica o documento e não será 
salvo. Para alterar o estado padrão ao abrir o PDF, consultePropriedades da 
camada
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Adicionando uma Camada em Branco
Uma camada em branco pode ser adicionada a um documento no PDF Studio. Isso é útil 
se você deseja colocar todos os comentários em uma camada separada do documento. 
Ao adicionar uma camada a um PDF, ela sempre será colocada acima de todas as outras 
camadas atualmente no PDF.

Como adicionar uma camada em branco em um PDF

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.

Clique no  Adicionar Camada botão no topo do painel de camadas
Insira o nome da nova camada
Clique em OK para criar a nova camada

Observação:Ao adicionar uma camada a um PDF, ela sempre será colocada acima 
de todas as outras camadas atualmente no PDF.
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Importando PDF como Camada
O PDF Studio permite importar um PDF separado como uma nova camada para um PDF 
existente. Isso é útil se você deseja mesclar vários documentos uns sobre os outros.

Como importar PDF como uma camada

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.

Clique no  Importar PDF como Camada botão no topo do painel de camadas
Selecione o arquivo PDF que deseja importar como a nova camada
Defina as opções para a nova camada
Depois de concluído, clique em OK para criar a nova camada

Importar PDF como opções de camada

Páginas de Origem

Intervalo de páginas - O intervalo de páginas a serem cortadas

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem cortadas usando as opções De e Para
Apenas páginas pares: corta apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: recorta apenas as páginas ímpares

Opções de importação

Camada - A camada para a qual importar o documento PDF. Selecione <Nova Camada> 
para criar uma nova camada

Nome da Camada - O nome da camada para a qual o documento será importado. Se 
<Nova Camada> for selecionado, você precisará inserir um nome para a nova camada

Começando na página - A página dentro do documento atual para começar a adicionar 
as camadas

Mostrar na impressão - Se a camada será ou não exibida quando o documento for 
impresso.

Inserir - Escolha inserir a camada acima ou atrás do conteúdo da página atual
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Atribuição de comentários às camadas
Os comentários podem ser atribuídos a uma camada específica no documento. Quando 
o comentário está associado a uma camada que mostra ou oculta, a camada também 
afeta os comentários. Você pode designar uma camada como Camada de comentários 
ou Mover comentários para uma nova camada. Os comentários associados a Nenhuma 
camada farão parte do conteúdo principal do PDF.

Designando a Camada de Comentários

Quando uma camada é designada como camada de comentários, todos os novos 
comentários futuros serão adicionados a esta camada

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na camada que deseja definir como 
camada de comentários
Escolha oCamada de comentários opção no menu do botão direito
Clique em OK para confirmar
Continue trabalhando no documento como faria normalmente

Observação:Repita as etapas de 1 a 3 para cancelar o design da camada como 
camada de comentários

Movendo comentários para uma nova camada

Os comentários existentes podem ser movidos para uma nova camada usando a caixa 
de diálogo de propriedades

Acesse as propriedades do comentário clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Clique) na anotação e escolhendoPropriedades no menu do botão direito ou 

clicando no botão editar  noMinibarra de ferramentas.
Observação:Várias anotações podem ser editadas de uma vez usando Ctrl + 
Clique para primeiro selecionar todas as anotações que deseja editar

Vá para a guia Geral
Na opção Camada, selecione a camada para a qual deseja mover a anotação
Clique em OK para aplicar as mudanças

Observação:Se a camada selecionada estiver oculta, a anotação desaparecerá até 
que a camada seja exibida novamente.
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Comentários de nivelamento na camada
O nivelamento das anotações é o ato de pintar as anotações diretamente na camada a 
que pertencem, para que não sejam mais editáveis. Isso gravará permanentemente uma 
anotação no documento. Por exemplo, um carimbo de assinatura personalizado pode 
ser achatado portanto, a assinatura é adicionada ao próprio documento e não fica mais 
em um documento como uma anotação.

Observação:As anotações a seguir (links, sons e anotações de redação) NÃO serão 
removidas ao nivelar a anotaçãos. Embora, tecnicamente, links, sons e anotações 
de redação sejam anotações, eles contêm ações que também seriam removidas se 
a anotação fosse achatada e, portanto, permanecem para não interferir nas 
funções colocadas no PDF.

Como nivelar todos os comentários na camada

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na camada que deseja nivelar os 
comentários e selecione oComentários achatados opção
Clique em OK para confirmar

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de salvar uma cópia antes 
de concluir esta ação.
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Mesclar Camadas
O PDF Studio permite mesclar várias camadas em uma única camada de destino. Todo 
o conteúdo pertencente às camadas selecionadas se tornará parte da camada de 
destino. Isso pode ser usado para unir camadas semelhantes e reduzir o número de 
opções de camadas no documento.

Como mesclar camadas em um PDF

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.

Clique no  Opções botão e selecioneMesclar Camadas
Selecione uma ou mais camadas a serem mescladas na lista "Camadas a serem 
mescladas".

Mantenha pressionado SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para selecionar várias 
camadas.

Na lista "Camada de destino", selecione a camada que deseja mesclar as camadas 
selecionadas na etapa 3 em
Clique em Mesclar para iniciar o processo
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Camadas planas
A função Achatar camadas mescla todas as camadas atualmente visíveis no conteúdo 
da página principal. Essencialmente, isso consolida todas as camadas do documento no 
conteúdo principal da página.

Como nivelar camadas em um PDF

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.

Clique no  Opções botão e selecioneCamadas planas
Salve o documento para manter as alterações
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Excluir Camadas
A função Excluir camadas remove a camada selecionada e todo o seu conteúdo 
associado.

Como nivelar camadas em um PDF

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.

Clique no  Opções botão e selecioneExcluir Camadas
Salve o documento para manter as alterações

 

 



-433-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

3.
4.

Propriedades da Camada
O PDF Studio permite alterar as propriedades das camadas do PDF.

Como acessar as propriedades da camada

Acesse o painel de camadas clicando no  Camadas botão no lado esquerdo da 
tela.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na camada e escolha Propriedades no 
menu do mouse
Defina as opções de propriedade da camada que deseja usar
Clique em OK para aplicar as mudanças

Opções de propriedade da camada

Nome - O nome da camada

Estado padrão - O estado padrão da camada quando o documento é aberto pela 
primeira vez

Mostrar na impressão - Opções para definir se a camada será ou não exibida quando 
impressa.

Camada de bloqueio - Quando marcada, se o documento estiver protegido irá impedir 
que a camada seja alterada
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Redação
A ferramenta Redação remove completamente todos os vestígios do conteúdo editado 
do documento. Não apenas remove texto, anotações e campos de formulário, mas 
também é capaz de redigir imagens parciais e inteiras.

Observação:Se desejar, você pode limpar ainda mais qualquer informação oculta 
dentro do documento usando oSanitizar Documento ferramenta.

O que é Redação?

Redação de PDF é quando você remove qualquer informação de um documento antes 
da publicação ou distribuição. Isso geralmente é necessário quando você tem 
informações confidenciais ou privadas que não deseja que outras pessoas vejam ou 
tenham acesso, mas ainda deseja disponibilizar parte do documento. O exemplo mais 
comum disso é um retângulo preto cobrindo partes do texto.

SeuEXTREMAMENTE importante que ao redigir texto/objetos de um documento que 
seja feito corretamente. Nem todas as redações são iguais e, se feitas incorretamente, 
um indivíduo ainda pode recuperar as informações. Veja por exemplo o texto abaixo, 
parece que parte do texto foi redigida e você não sabe o que é.

O número da minha conta bancária é123456789 e o número de roteamento 
é654987.

Se você usar o cursor para destacar o texto acima, poderá ver facilmente o texto. 
Apenas cobrir o texto com um retângulo preto opaco parece ter escondido as palavras, 
mas na realidade a informação ainda está lá. Qualquer pessoa pode simplesmente 
copiar e colar as informações em qualquer outro documento. O mesmo também se 
aplica à tentativa de encobrir o texto com uma anotação do quadrado preto. O texto 
ainda existe abaixo da anotação e pode ser facilmente acessado excluindo a anotação 
ou extraindo o texto.

Etapas de redação:

Anotações de redação: adiciona anotações de redação ao documento que oferecem 
uma visualização de como o documento ficará após a redação e também permite 
ajustarPropriedades de redação antes de ser aplicado.
Aplicando Redações: Isso "grava" as anotações e remove qualquer texto, imagem, 
anotações, campos de formulário ou desenhos do documento que está abaixo da 
área da anotação.

Iniciando a ferramenta de redação

Ative a ferramenta clicando no botão Ferramenta de redação  noGuia Documento 
ou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + Y (⌘ + Shift + Y no Mac)
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Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o texto, as 
imagens ou as áreas desejadas que deseja redigir.
Uma vez selecionado clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e escolha 
Aplicar todas as redações no menu do mouse ou vá para oBotão da ferramenta de 

redação  no Guia Documento,Clique no  seta para baixo e selecioneAplicar 
todas as redações.

Para sair do modo de seleção, basta clicar na ferramenta de mão  ou Esc no 
teclado.
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Anotações de redação
A primeira etapa da redação é adicionar anotações de redação. Adicionar anotações de 
redação ao documento fornece uma visualização de como o documento ficará após a 
redação e também permite que você ajuste as propriedades de redação antes de ser 
aplicado.

Ative a ferramenta clicando no botão Ferramenta de redação  noGuia do 
Documento ou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + Y (⌘ + Shift + Y no Mac).
Em seguida, clique ou arraste uma área com o mouse para selecionar o texto, as 
imagens ou as áreas que deseja redigir.
Uma vez selecionado, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e escolha 
Aplicar todas as redações no menu do mouse ou vá para oBotão da ferramenta de 

redação  no Guia do Documento,Clique no  seta para baixo e selecioneAplicar 
todas as redações.

Para sair do modo de seleção, basta clicar na ferramenta mão  ou Esc no teclado.

Observação:Quando o ponteiro do mouse é um cursor, você pode selecionar o 
texto a ser editado. Quando o ponteiro é um sinal de mais, você pode arrastar um 
retângulo para englobar seções de imagens, desenhos e texto na área.

Seleção do cursor Seleção de retângulo

Como criar anotações de redação

Você pode redigir documentos PDF com segurança no PDF Studio, seguindo as 
instruções abaixo. É importante que você conclua todas as etapas listadas abaixo para 
garantir que seu documento seja devidamente editado. A ferramenta Redação remove 
apenas o conteúdo PDF.

Observação:Se desejar, você pode limpar ainda mais qualquer informação oculta 
dentro do documento usando oSanitizar Documento ferramenta.
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Etapas de redação

Ative a ferramenta clicando no botão Ferramenta de redação  noGuia do 
Documento ou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + Y (⌘ + Shift + Y no Mac).
Comece marcando o conteúdo que deseja editar. Isso pode ser feito de 3 maneiras 
diferentes:

Texto: O texto pode ser marcado para redação usando o cursor para destacar o 
texto que deseja redigir.
Outros objetos / imagens: Outros objetos que não podem ser selecionados 
(por exemplo: imagens, texto digitalizado, caminhos) podem ser marcados 
para redação usando Ctrl + Clique (⌘ + Clique no Mac) e arrastando para criar 
uma caixa sobre o conteúdo que você deseja redigir.
Método de Seleção Alternativo: Clique duas vezes em uma palavra ou imagem 
para destacar apenas essa palavra ou imagem para redação.

Cada um dos itens que você marcar para redação mostrará uma caixa preta 
transparente com um contorno vermelho.IMPORTANTE: O texto ainda não foi 
redigido. Essas marcas estão lá apenas como uma indicação do que será redigido e 
permitem que você verifique o que será removido antes da redação.
**EXTREMAMENTE IMPORTANTE** Depois de concluir a marcação de todos os seus 
itens para redação, você precisa realmente redigir o conteúdo do documento. Você 
pode fazer isso clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) e escolha Aplicar 
todas as redações no menu do mouse ou vá para oBotão da ferramenta de redação 

 no Guia do Documento,Clique no  seta para baixo e selecioneAplicar todas 
as redações.
Sobrece completo, para sair da Ferramenta de Redação, basta clicar na ferramenta 

de mão  ou Esc no teclado
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Propriedades de redação
Ao editar conteúdo de dentro do PDF, há uma variedade de opções que podem ser 
definidas. Essas opções podem ser aplicadas à anotação de redação ou à redação 
aplicada.

Propriedades de anotação de redação

Para acessar as propriedades da anotação de redação, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Clique) na anotação de redação e escolha Propriedades no menu do mouse ou 

clique no botão editar  noMinibarra de ferramentas. As anotações de redação contêm 
as seguintes configurações de propriedade.

Aparência

Anotação

Cor de contorno - Define a cor da borda apenas para a anotação de redação

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento apenas para a anotação de 
redação

Transparência - Define a transparência da forma apenas para a anotação de redação

Redação

Cor de Preenchimento - Define a cor de preenchimento da redação, uma vez que é 
aplicada

Observação: Selecionar a opção Sem cor apaga o conteúdo e não colocará 
nenhum quadrado onde o conteúdo estava depois que a redação foi aplicada.

Texto - Isso aplicará o texto na parte superior do quadrado de redação, uma vez 
aplicado

Fonte - A fonte do texto colocada no topo da redação

Tamanho da fonte - O tamanho da fonte do texto colocado no topo da redação

Cor da fonte - A cor do texto colocado no topo da redação

Alinhamento - O alinhamento do texto colocado no topo da redação

Repita o Texto - Tempo ou não repetir continuamente o texto colocado no topo 
da redação
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Nota / Comentário - Uma nota pode ser adicionada às formas que serão exibidas ao 
passar o mouse sobre

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de aparência 
selecionadas o padrão para quaisquer novas anotações de redação daqui para frente

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte na anotação: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Em geral

Autor - Permite que você edite o autor

Sujeito - Permite que você edite o assunto

Histórico de status

Esta guia irá exibir e alterar o status de revisão da anotação, incluindo Autor, Status e 
Carimbo de data / hora. Para mais detalhes vejaConfiguração de status ou marcas de 
verificação nas anotações
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Aplicando Redações
Aplicar a redação é uma etapa importante para garantir que o conteúdo selecionado 
seja realmente removido. Isso "grava" as anotações e remove qualquer texto, imagem, 
anotações, campos de formulário ou desenhos do documento que está abaixo da área 
da anotação.

Aplicando Redações

Para concluir o processo de redação após aAnotações de redação foram aplicadas, siga 
os passos abaixo.

Clique com o botão direito do mouse na anotação de redação (Mac: Ctrl + Clique) e 
escolha Aplicar todas as redações no menu do mouse ou vá paraBotão da ferramenta 

de redação  no Guia Documento,Clique no  seta para baixo e selecioneAplicar 
todas as redações.
O documento está agora editado e todos os itens marcados serão agora quadrados 
pretos sólidos (a menos que uma opção de cor diferente tenha sido selecionada 
noPropriedades de redação).
Certifique-se de salvar seu documento. Se você quiser confirmar que o documento 
foi de fato redigido, você pode confirmar seguindo as etapas listadas abaixo.
SobreAo concluir, para sair da Ferramenta de Redação, basta clicar na ferramenta de 

mão  ou Esc no teclado

Observação:Se desejar, você pode limpar ainda mais qualquer informação oculta 
dentro do documento usando oSanitizar Documento ferramenta.

Verificando se seu documento PDF foi redigido corretamente

Você pode verificar se seu documento foi redigido corretamente no PDF Studio usando 
a ferramenta Seleção de texto, Pesquisa de texto e Editor de conteúdo para ver se pode 
selecionar algum conteúdo que estava tentando redigir.

Usando a ferramenta de seleção de texto

Abra o documento PDF redigido que você deseja verificar
Usando oSeleção de texto Ferramenta realçar a linha de texto que contém as 
palavras editadas
Copie o texto realçado para a área de transferência usando as teclas de atalho CTRL 
+ C (⌘ + C em um Mac)
Abra qualquer editor de texto (Word, Notepad, Text Edit, etc…)
Cole o texto destacado usando CTRL + V (⌘ + V em um Mac)
Se você redigiu corretamente, apenas o texto não redigido deve ser exibido. Se você 
vir o texto que estava tentando remover, isso não foi feito corretamente.
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Usando a ferramenta de pesquisa avançada

Abra o documento PDF redigido que você deseja verificar

Abra oBusca Avançada Ferramenta clicando noGuia inicial >  Procurarna barra de 
ferramentas ou pressionando Ctrl-F (Cmd + F no Mac)
Digite a palavra que você redigiu e clique em Nova pesquisa
Isso exibirá uma lista de todo o texto que corresponde ao que você digitou na caixa 
de pesquisa. Assim que os resultados aparecerem, você pode clicar em cada um dos 
resultados para ver onde o texto está localizado no documento.
Se você redigiu corretamente, apenas o texto não redigido deve ser exibido e 
destacado nos resultados da pesquisa. Se você vir o texto que estava tentando 
remover, isso não foi feito corretamente.

Usando o Editor de Conteúdo

Abra o documento PDF redigido que você deseja verificar

Comece oEdição de conteúdo ferramenta clicando no botão  botão Editar 
conteúdo noGuia Documento, ou usando a tecla de atalho Ctrl + Shift + E (⌘ + Shift 
+ E no Mac)
Selecione qualquer uma das caixas de redação em seu documento clicando nela e, 
em seguida, mova ou exclua a caixa.
Se você redigiu corretamente, nada deve permanecer abaixo de onde estava a caixa 
de redação. Se você vir o texto que estava tentando remover, isso não foi feito 
corretamente.

Observação: Ao redigir parte ou toda a imagem, às vezes, o quadrado de redação 
se tornará parte da imagem e você não poderá mover ou excluir o quadrado real. 
Durante o processo de redação, se uma imagem não tiver um valor de 
transparência, os dados removidos serão apenas convertidos em uma cor preta 
sólida. Contanto que o quadrado preto agora faça parte da imagem e se mova 
com a imagem, ele será devidamente redigido.
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Dividindo Documentos PDF
O PDF Studio tem as seguintes opções disponíveis ao dividir um documento PDF.

Dividindo um PDF: Como dividir documentos PDF

Opções de divisão de PDF: Opções disponíveis ao dividir documentos PDF

Dividir Perfis PDF: Usando e gerenciando perfis de divisão de PDF existentes
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Dividindo um PDF
O PDF Studio pode dividir documentos PDF de várias maneiras. As opções de divisão 
disponíveis estão listadas abaixo:

Documentos de tamanho igual: Divide o documento em igual número de páginas
Intervalos de páginas: Divide o documento por um conjunto de intervalos de 
páginas definidos
Por página em branco: Cospe os documentos por página em branco
Por favoritos: Divide o documento por favoritos
Antes do Texto: Divide o documento antes do texto especificado
Depois do Texto: Divide o documento após o texto especificado

Como dividir um PDF

Abra o documento que deseja dividir.
Observação: Esta não é uma etapa obrigatória se você deseja apenas criar um 
perfil dividido sem aplicá-lo imediatamente.

Vou aoGuia Páginas>  Divisão> Divisão Personalizadana barra de ferramentas 
Preencha o desejadoOpções de divisão de PDF para a configuração de divisão atual. 
Um nome para umDividir Perfil PDF também pode ser definido durante esta etapa 
para salvar as configurações para serem reutilizadas posteriormente.

Observação: Você não precisa criar ou salvar uma configuração de divisão 
antes de dividir um documento. Para salvar a configuração de divisão atual, 
clique no botão Salvar e insira um nome.

Para dividir o documento atual, clique em Aplicar
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Opções de divisão de PDF
Abaixo estão as opções disponíveis ao dividir um documento PDF em vários 
documentos:

Definições

As configurações disponíveis são divididas em seções com base nas configurações 
disponíveis na caixa de diálogo.

Em geral

Opções associadas ao perfil de divisão atual.

Nome

Nome do perfil dividido (se criado).

Para criar um novo perfil, selecione "<novo perfil>" e clique em Salvar. Em seguida, 
insira um nome para o novo perfil

Mostrar no menu

Mostrar esta configuração dividida no menu Split PDF para acesso mais rápido.

Método de divisão

Use esta seção para informar ao PDF Studio como dividir o documento em vários 
documentos. As opções disponíveis nesta seção são:

Dividido em documentos de tamanhos iguais de

Use este método para dividir o documento em documentos de tamanhos iguais com 
um determinado número de páginas. Insira a contagem de páginas no campo de texto.

Dividido por intervalo de páginas (1,3-5; 7-10)

Use este método para dividir o documento em vários documentos com base no 
intervalo de páginas. Insira o intervalo de páginas no campo de texto. Traço é usado 
para um intervalo de páginas, vírgula para separar páginas no mesmo documento, 
ponto-e-vírgula para separar documentos. Então, por exemplo, 1, 3-5; 7 a 10 produzirá 
dois documentos, o primeiro documento com as páginas 1, 3, 4 e 5 e o segundo 
documento com as páginas 7, 8, 9 e 10.
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Dividido por página em branco

Use este método para dividir o documento quando uma página em branco for 
encontrada. A página em branco será usada como separador entre os documentos e 
será descartada. Existem dois métodos de detecção de páginas em branco:

Padrão - dividirá os documentos em páginas em branco sem conteúdo.

Observação: Se a página foi criada a partir de um documento digitalizado, a 
página pode parecer irregular, mas na verdade conterá uma imagem totalmente 
branca e, portanto, a página não é considerada em branco.

Analisar páginas - marcar esta opção irá analisar cada página individual para 
determinar quanto da página está realmente em branco em comparação com outras. 
Ajuste as configurações de tolerância, se necessário, para melhorar os resultados.

Tolerância - este valor aumenta a tolerância para artefatos na página. Aumente este 
valor se as páginas em branco contiverem marcas como linhas de digitalização ou 
linhas de dobra para obter melhores resultados.

Dividido por favoritos no nível

Use este método para dividir o documento com base nos favoritos no nível 1. Você 
também pode optar por dividir para um nível superior, por exemplo, até o nível 3. 
Neste caso, o documento será dividido no indicador nível 1, nível 2, e nível 3. Nesse 
método, presumimos que os indicadores contêm ações Ir para a página no próprio 
documento PDF e que os indicadores foram criados em ordem crescente de páginas.

Dividir antes do texto

Use este método para dividir o documento quando um texto específico no documento 
for encontrado. Quando o texto é encontrado em uma página, esta página se tornará a 
primeira página do próximo documento.

Dividir após o texto

Use este método para dividir o documento quando um texto específico no documento 
for encontrado. Quando o texto é encontrado em uma página, esta página se tornará a 
última página do documento e a página seguinte se tornará a primeira página do 
próximo documento.

Salvar arquivos em

Esta seção é sobre os arquivos PDF de saída (os documentos PDF obtidos pela divisão 
do documento recebido)

Padrão de nome de arquivo

Esta seção determina o padrão dos arquivos de saída.
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Use o nome do arquivo fonte

Quando esta opção é selecionada, o nome do arquivo original do documento PDF atual 
(o documento que está sendo dividido) será usado para nomear os arquivos de saída.

Acrescentar

Para cada arquivo PDF de saída, você pode optar por anexar o intervalo de páginas ou 
um contador incremental começando em qualquer número fornecido. O PDF Studio 
começará com o nome do arquivo PDF original (observe que o nome do arquivo PDF 
original pode ser alterado primeiro usando a seção Alterar o nome do arquivo PDF 
abaixo).

Intervalo de páginas: quando a opção Intervalo de páginas é escolhida, o PDF Studio 
anexa uma string contendo o intervalo de páginas (por exemplo, test_p4-p6.pdf). 
Quando o método Dividir por intervalo de páginas for selecionado, a fórmula do 
intervalo de páginas será anexada como uma string (por exemplo, a fórmula de 
intervalo de páginas 1,3,5-10 criará um novo arquivo com o nome 
test_1_3_5-10.pdf). Observe que um caractere de sublinhado precede a fórmula do 
intervalo de páginas e as vírgulas são substituídas por um caractere de sublinhado.
Número inicial em: quando essa opção é escolhida, o PDF Studio anexa um contador 
incremental. O contador será zerado para cada novo arquivo PDF recebido.
Marcador atual - Esta opção só está disponível quando o método Dividir por 
marcadores foi selecionado. Isso acrescentará o nome do marcador inicial aos 
nomes dos documentos de saída (por exemplo, se "Página de rosto" for o primeiro 
nome do marcador, o primeiro documento de saída pode ser denominado test_p1- 
p1_CoverPage.pdf). Apenas letras, números, hífen e caracteres de sublinhado são 
preservados no nome do indicador para garantir que todos os sistemas operacionais 
aceitarão este nome de arquivo. As vírgulas são substituídas por sublinhados.
Hierarquia de marcadores: Esta opção só está disponível quando o método Dividir 
por marcadores foi selecionado. Isso acrescentará o nome dos marcadores pai e 
filho aos nomes do documento de saída (por exemplo, se "Página de rosto" for o 
primeiro nome do marcador, o primeiro documento de saída pode ser denominado 
test_p1-p1_CoverPage.pdf). Apenas letras, números, hífen e caracteres de 
sublinhado são preservados no nome do indicador para garantir que todos os 
sistemas operacionais aceitarão este nome de arquivo. As vírgulas são substituídas 
por sublinhados.

Novo nome de arquivo

Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um novo nome de arquivo 
usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá um contador 
incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido neste campo. 
Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda mais cada 
uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$ sourcefilename - O nome do arquivo de origem
$ counter - um número começando em 1
$ pagerange - o intervalo de páginas
$ firstpage - a primeira página do intervalo
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$ lastpage - a última página do intervalo
$ date - a data atual
$ pagelabel - O rótulo da página

Pasta de destino

Esta seção determina a pasta de destino onde os arquivos PDF de saída serão salvos.

Usar pasta de origem

Quando esta opção é selecionada, a pasta original do documento PDF atual (o 
documento que está sendo dividido) será usada para salvar os arquivos de saída.

Solicitar pasta

Quando definido, o perfil solicitará um diretório para salvar os arquivos de saída antes 
de realizar a divisão

Pasta de destino

Quando esta opção for selecionada, você precisará entrar na pasta de sua escolha onde 
os arquivos de saída devem ser salvos. Você pode navegar até uma pasta clicando no 
botão Procurar.

Sobrescrever arquivos

Quando esta opção é selecionada se um arquivo com o mesmo nome for encontrado 
durante o processo de divisão, o arquivo será sobrescrito. Caso contrário, quando não 
selecionado, o arquivo terá um número anexado ao final.
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Dividir Perfis PDF
Perfis de PDF divididos permitem que você salve configurações de divisão 
personalizadas como modelos que podem ser usados novamente mais tarde para 
dividir documentos. Também existe uma opção disponível para "Mostrar no Menu" e 
quando isso for definido para o perfil, será colocado emDocumento> Reorganizar 
páginas> Dividir documento para que o perfil possa ser executado em apenas dois 
cliques no menu do documento.

Observação:Você não precisa criar ou salvar uma configuração de divisão antes 
de dividir um documento. Para dividir documentos sem salvar as configurações, 

vá para oGuia Páginas>  Divisão> Divisão Personalizada e escolha as 
configurações a serem usadas e clique em Aplicar para executar as configurações 
de divisão sem salvar um perfil.

Criação de um perfil de PDF dividido

Vou aoGuia Páginas>  Divisão> Divisão Personalizadana barra de ferramentas 
Preencha o desejadoOpções de divisão de PDF para a configuração de divisão atual.
Defina todas as opções que gostaria de ter em seu perfil. Você pode iniciar a partir 
de um perfil existente ou de um modelo em branco selecionando "<novo item>" no 
menu suspenso.
Depois de concluir suas configurações, clique em Salvar. Isso abrirá uma janela para 
nomear seu perfil.
Se você estiver começando com um modelo em branco, este campo ficará em 
branco. Se você iniciou a partir de um perfil anterior, o nome do perfil anterior será 
exibido. Se você deseja apenas atualizar o perfil anterior, deixe o nome e clique em 
OK. Se desejar criar um novo perfil, basta digitar o novo nome com o qual deseja 
salvá-lo e clicar em OK.
Depois de concluído, seu perfil estará disponível no menu suspenso, bem como as 
opções rápidas na barra de menu

Dividir um documento PDF usando um perfil dividido existente

Existem 2 maneiras de aplicar um perfil dividido existente:

Da janela de divisão

Abra o documento que deseja dividir. Vou aoGuia Páginas>  Divisão> Divisão 
Personalizadana barra de ferramentas. Escolha o perfil dividido na lista suspensa da 
caixa de combinação e clique no botão Aplicar na parte inferior da caixa de diálogo.
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No menu Dividir Documento

Abra o documento que deseja dividir. Vou aoGuia Páginas>  Dividirna barra de 
ferramentas menu, há uma lista de todos os perfis divididos que você criou 
anteriormente. Clique no perfil dividido na lista que deseja executar e ele começará 
imediatamente usando as configurações salvas no perfil dividido.

Observação:Apenas aqueles para os quais você escolheu a opção Mostrar no 
Menu aparecerão nesta lista.
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Marcas d'água
O PDF Studio tem as seguintes opções disponíveis ao trabalhar com marcas d'água em 
um PDF.

Criação de uma marca d'água: Como criar e aplicar uma marca d'água a um PDF

Opções de marca d'água: As opções disponíveis ao adicionar marcas d'água

Perfis de marca d'água: Usando e gerenciando perfis de marca d'água existentes

Removendo marcas d'água: Removendo marcas d'água de um documento
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Criação de uma marca d'água
O PDF Studio pode adicionar marcas d'água personalizadas a um PDF. Isso pode ser 
usado para adicionar o logotipo da empresa ou um rótulo como "Confidencial" às 
páginas do documento.

Como criar e aplicar marcas d'água

Abra o documento ao qual deseja adicionar uma marca d'água
Observação: Esta não é uma etapa obrigatória se você deseja apenas criar um 
perfil de marca d'água sem aplicá-lo imediatamente.

Vamos paraGuia Páginas>  Marca d'água> Adicionar
Preencha o desejadoOpções de marca d'água. Um nome para umPerfil de marca 
d'água também pode ser definido durante esta etapa para salvar as configurações 
para serem reutilizadas posteriormente.

Observação: Você não precisa criar ou salvar um perfil de marca d'água antes 
de aplicá-lo a um documento. Para salvar a configuração da marca d'água 
atual, clique no botão Salvar e insira um nome.

Para aplicar a marca d'água ao documento, clique em Aplicar
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Opções de marca d'água
Abaixo estão as opções disponíveis ao adicionar marcas d'água a um documento PDF.

Definições

As opções de marca d'água são as seguintes:

Perfil

Nome -Nome do perfil da marca d'água (se criado). Para criar um novo perfil, selecione 
"<novo perfil>" e clique em Salvar. Em seguida, insira um nome para o novo perfil

Mostrar no menu - Se deve mostrar esta configuração de marca d'água no menu de 
marca d'água para acesso mais rápido.

Aparência

Unidades - Unidades a serem usadas ao calcular a posição da marca d'água. Isso pode 
ser polegadas, centímetros, milímetros ou pontos. Os pontos são calculados no padrão 
PDF, 72 pontos por polegada.

Horizontal - A localização horizontal é relativa à esquerda, direita ou centro da página 
de acordo com a escolha na caixa suspensa. O número inserido aqui é interpretado em 
unidades.

Vertical - A localização vertical é relativa à parte superior, inferior ou central da página, 
de acordo com a escolha na caixa suspensa. O número inserido aqui é interpretado em 
unidades.

Rotação - Gire a marca d'água (texto ou imagem) em graus indicados no sentido 
horário.

Transparência - Transparência da marca d'água. 100% é invisível e 0% é opaco.

Mostrar na tela - Mostrar ou não a marca d'água ao visualizar o documento

Mostrar na impressão - Mostrar ou não a marca d'água quando o documento for 
impresso

Por trás do conteúdo da página - Coloca a marca d'água sob o conteúdo da página, 
em vez de na parte superior

Páginas

Intervalo de páginas - O intervalo de páginas a serem cortadas
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Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem cortadas usando as opções De e Para
Apenas páginas pares: corta apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: recorta apenas as páginas ímpares

Marca d'água

Você tem a opção de adicionar uma marca d'água de texto ou imagem ao documento. 
As opções serão alteradas com base na seleção ou não de texto ou imagem.

Opções de marca d'água de texto

Fonte- A fonte da marca d'água

Tamanho da fonte- O tamanho da fonte da marca d'água

Cor da fonte- A cor da fonte da marca d'água

B - Faz todo o textoNegrito

eu - Faz todo o textoitálico

Alinhamento- escolha como o texto deve ser alinhado

 Alinha o texto à esquerda

 Alinha o texto no centro

 Alinha o texto à direita

Texto - Insira o texto a ser exibido na marca d'água

Inserir - Use essas opções para inserir variáveis personalizadas nas seções de 
conteúdo. Posicione o cursor onde deseja inserir o texto e clique na opção de variável 
que deseja inserir. Essas variáveis irão ser usado quando os cabeçalhos e rodapés são 
colocados no documento

Data - cria uma variável de data
Número da página - cria uma variável de número da página
Número de Bates - cria uma variável de número de Bates
Outro - exibe uma lista de outras variáveis suportadas

$ page - O número da página
$ author - insere o nome do autor definido emPreferências de comentários
$ pagelabel - O favorito para esta página
$ bookmark - O rótulo para esta página
$ totalpages - o número de páginas do documento
$ filename - O nome do arquivo a partir do qual o documento foi aberto
$ filepath - O caminho completo do arquivo a partir do qual o documento foi 
aberto
$ date - A data atual formatada como 28 de novembro de 2007
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$ shortdate - A data atual formatada como 28/11/07
$ time - a hora atual
$ day - o dia atual do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Fronteira- Define uma borda ao redor do texto da marca d'água

Cor da borda - Define a cor da borda

Largura - Define a largura da borda

Fundo- Configurações de cor de fundo para o texto da marca d'água

Opções de marca d'água de imagem

Arquivo - O caminho para o arquivo de imagem. Os formatos aceitos são jpg, png, gif e 
tiff.

Escala - A escala a ser aplicada à imagem (100% para a imagem em tamanho real)

Janela de visualização

Permite que você veja como a marca d'água ficará no documento uma vez colocada. 
Use os botões de seta e menu suspenso para navegar e visualizar uma página diferente 
no documento.
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Perfis de marca d'água
Os perfis de marca d'água permitem que você salve configurações de marca d'água 
personalizadas como modelos que podem ser usados novamente mais tarde para 
adicionar marcas d'água a documentos. Também há uma opção disponível para 
"Mostrar no Menu" e quando isso for definido para o perfil, será colocar sobGuia 
Páginas> Marcas d'água para que o perfil possa ser executado em apenas dois cliques 
no menu do documento.

Observação:Você não precisa criar ou salvar uma configuração de marca d'água 
antes de adicionar uma marca d'água a um documento. Para adicionar uma 
marca d'água a um documento sem salvar as configurações, vá para Guia 

Páginas>  Marca d'água> Adicionar e escolha as configurações a serem 
usadas e clique em Aplicar para executar as configurações de marca d'água sem 
salvar um perfil.

Criação de um perfil de marca d'água

Vou aoGuia Páginas>  Marca d'água> Adicionar na barra de ferramentas.
Preencha o desejadoOpções de marca d'água para a configuração de marca d'água 
atual.
Defina todas as opções que gostaria de ter em seu perfil. Você pode iniciar a partir 
de um perfil existente ou de um modelo em branco selecionando "<novo item>" no 
menu suspenso.
Depois de concluir suas configurações, clique em Salvar. Isso abrirá uma janela para 
nomear seu perfil.
Se você estiver começando com um modelo em branco, este campo ficará em 
branco. Se você iniciou a partir de um perfil anterior, o nome do perfil anterior será 
exibido. Se você deseja apenas atualizar o perfil anterior, deixe o nome e clique em 
OK. Se você pudesse gostaria de criar um novo perfil, basta digitar o novo nome com 
o qual deseja salvá-lo e clicar em OK.
Depois de concluído, seu perfil estará disponível no menu suspenso, bem como as 
opções rápidas na barra de menu

Adicionar uma marca d'água a um documento PDF usando um 
perfil existente

Existem 2 maneiras de aplicar um perfil de marca d'água existente:

Da caixa de diálogo da marca d'água

Abra o documento ao qual deseja aplicar a marca d'água. Abra a caixa de diálogo Marca 

d'água emGuia Páginas>  Marca d'água> Adicionar. Escolha a marca d'água na lista 
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suspensa da caixa de combinação e clique no botão Aplicar na parte inferior da caixa 
de diálogo.

No menu de marca d'água

Abra o documento ao qual deseja adicionar uma marca d'água. Debaixo deGuia 

Páginas>  Marca d'água menu, há um lista de todos os perfis de marca d'água que 
você criou anteriormente. Clique no perfil de marca d'água na lista que deseja executar 
e começará imediatamente usando as configurações salvas no perfil de marca d'água.

Observação:Apenas aqueles para os quais você escolheu a opção Mostrar no 
Menu aparecerão nesta lista. Clique no perfil de marca d'água na lista que deseja 
executar e começará imediatamente usando as configurações salvas no perfil de 
marca d'água.
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Removendo uma marca d'água
O PDF Studio pode remover marcas d'água existentes de documentos PDF. Esta função 
removerá todas as marcas d'água de todas as páginas do documento.

Observação: Nem todos os textos ou imagens acima do texto são marcas d'água. 
Para que o PDF Studio remova as marcas d'água, o texto deve ter sido adicionado 
ao documento como marca d'água de acordo com os padrões PDF. Caso contrário, 
as marcas d'água não serão removidas por este recurso. Em vez disso, você 
precisará usarEdição de Conteúdo para removê-los

Como remover todas as marcas d'água

SelecioneGuia Páginas>  Marca d'água> Remover do menu. Isso removerá todas as 
marcas d'água de todas as páginas dentro todo o documento.
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Corrigir varredura
A ferramenta de verificação de correção permite que você execute várias funções de 
reparo em documentos digitalizados. Isso é útil se você não tiver acesso ao documento 
original ou scanner para digitalizar novamente e corrigir problemas de alinhamento ou 
tamanho.

As opções incluem:

OCR - Adicionar texto pesquisável às páginas
Otimizar - Reduza o tamanho do arquivo do documento
Deskew - Tenta girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja 
corrigido

Como corrigir um documento PDF digitalizado

Na barra de ferramentas, vá paraGuia Documento>  Corrigir varredura
Isso exibirá a caixa de diálogo Corrigir verificação
Selecione um perfil existente ou as configurações que deseja usar para corrigir a 
digitalização
Depois de concluído, clique em Aplicar. Isto irá pedir-lhe um local para guardar o 
documento

Observação:Se o documento estiver protegido ou bloqueado, você não poderá 
consertá-lo até que seja desbloqueado.

Depois de definir o local de salvamento do documento e clicar em salvar, o PDF 
Studio começará a corrigir a digitalização com as configurações escolhidas e salvará 
no local escolhido.
Após a conclusão do processo, o novo arquivo será aberto automaticamente para 
que você possa revisar os resultados.

Corrigir opções de digitalização

Perfil

O PDF Studio vem com 2 perfis padrão para corrigir digitalizações. Perfis 
personalizados podem ser criados para atender a necessidades específicas e podem ser 
salvos para serem reutilizados posteriormente, sem a necessidade de inserir 
novamente as configurações.

Perfis padrão incluídos:

Página atual - executa todas as funções de verificação de correção na página atual
Documento inteiro - executa todas as funções de digitalização de correção em todo 
o documento
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Páginas

Todas as páginas: todas as páginas do documento

Pagina atual: a página atual sendo exibida

Páginas: defina um intervalo personalizado de páginas, se necessário, usando valores 
separados por vírgulas. Por exemplo, para imprimir apenas as páginas 2 a 4 e 6 a 12 e 
20 de um documento de 30 páginas, digite “2-4, 6-12, 20 ″. Documentos 
usandoRótulos de página exigirá que o rótulo exato da página seja inserido (ou seja, iv, 
v, etc ...)

Opções de OCR

OCR - Criar PDF pesquisável - Marque esta opção para criar texto pesquisável dentro do 
documento

Língua - Idioma a ser usado se OCR for selecionado. Clique em "Baixar idiomas de 
OCR" para baixar idiomas adicionais.

Otimize

Perfil- Clique no menu suspenso e escolha oPerfil de Otimizador ser usado

Adicionar- Use Adicionar para criar um novo perfil a ser usado para este processo em 
lote

Editar- Clique em editar para modificar o perfil atualmente selecionado no menu 
suspenso

Opções

Imagens de alinhamento automático - Quando marcado, se o texto / imagens do 
documento estiverem inclinados demais em uma direção ou desalinhados, o PDF Studio 
tentará girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja corrigido.

Reduzir ruído - Este filtro reduz o ruído da luz em uma imagem. Ele tenta aproximar 
cada pixel em valor de seus vizinhos. Como tem apenas um pequeno efeito, pode ser 
necessário aplicá-lo várias vezes. Isso é bom para remover pequenos níveis de ruído de 
uma imagem, mas dá à imagem alguma imprecisão.

Despeckle -Este filtro suaviza as áreas nas quais o ruído é perceptível, deixando 
intocadas as áreas complexas. O efeito é que a granulação ou outro ruído é reduzido 
sem afetar severamente as bordas.
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PDF de OCR
O PDF Studio é capaz de fazer OCR de documentos usando qualquer um dos idiomas 
de OCR disponíveis para adicionar texto aos documentos. OCR permite adicionar texto 
a documentos ou imagens digitalizadas para que o documento possa ser pesquisado 
ou marcado como faria com qualquer outro documento de texto. Estúdio PDF2021 
também apresenta a capacidade de executar OCR com dois idiomas ao mesmo tempo. 
Para obter mais informações sobre OCR com dois idiomas, consultePreferências de 
OCR.

O que é OCR?

O reconhecimento óptico de caracteres (OCR) é a conversão mecânica ou 
eletrônica de imagens de texto digitado ou impresso em dados de texto 
pesquisáveis codificados por máquina.

Do Documento Existente

O texto pode ser adicionado a um documento existente usando OCR

Inicie o PDF Studio e abra o documento PDF ao qual você deseja adicionar texto 
pesquisável
Vou aoGuia Documento > OCR da barra de ferramentas
Na lista suspensa Idioma, selecione o idioma que você deseja usar

Observação:Na primeira vez que usar o OCR, você precisará baixar os pacotes 
de idiomas. Para isso, clique em “Download OCR Languages“, selecione os 
idiomas que deseja usar e clique em “Download”.

Selecione o intervalo de páginas e a resolução que você deseja usar
Observação:Uma resolução de 300 DPI produz bons resultados de OCR para a 
maioria das imagens. Ao lidar com varreduras contendo ruído, você pode 
tentar usar uma configuração de DPI mais baixa para se livrar do ruído e obter 
melhores resultados de OCR.

Escolha opções adicionais
Descartar texto invisível - remove qualquer texto de OCR anterior que tenha 
sido adicionado à página.
Desinclinação automática de imagens - Quando marcado, se o texto/imagens 
do documento estiverem muito inclinados em uma direção ou estiverem 
desalinhados, o PDF Studio tentará girar automaticamente o documento para 
que o alinhamento seja corrigido.

Clique em “OK” para iniciar o processo de OCR
Você verá uma caixa de diálogo de progresso mostrando a página atual sendo 
processada. Uma vez concluído, clique em “OK” para fechar a caixa de diálogo
Seu documento agora está pronto para ser pesquisado, editado ou marcado com 
destaques, sublinhado, riscado ou usado com anotações de acento circunflexo.
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Ao digitalizar um documento

OCR pode adicionar texto a um documento ao mesmo tempo em que está sendo 
digitalizado com o PDF Studio

Comece oCaixa de diálogo de digitalização como normal
Na caixa de diálogo de digitalização, você verá uma opção para OCR do documento 
após a digitalização
Na lista suspensa Idioma, selecione o idioma que você deseja usar

Observação:Na primeira vez que usar o OCR, você precisará baixar os pacotes 
de idiomas. Para isso, clique em “Download OCR Languages“, selecione os 
idiomas que deseja usar e clique em “Download”.

Depois de definir todas as configurações de digitalização e OCR, clique em “Scan” 
para começar a digitalizar o documento
Assim que a verificação for concluída, o processo de OCR começará e você verá uma 
caixa de diálogo de progresso mostrando a página atual que está sendo processada. 
Uma vez concluído, clique em “OK” para fechar a caixa de diálogo
Seu documento agora está pronto para ser pesquisado, editado ou marcado com 
destaques, sublinhado, riscado ou usado com anotações de acento circunflexo.

Idiomas de OCR disponíveis

Os seguintes arquivos de dicionário de idiomas estão disponíveis para download 
diretamente nas funções de OCR do PDF Studio. O uso do arquivo de idioma apropriado 
melhorará a precisão dos resultados de OCR. VerDicas para melhorar os resultados de 
OCR para informações adicionais

afrikaans
Albanês - shqip
árabe – ةيبرعلا
Azerbaijano – azərbaycan
Basco – euskara
Bielo-russo – беларуская
Bengali – বাংলা
Búlgaro – български
Catalão – catala
Cherokee
Chinês (simplificado) – 中 
文（简体中文）
Chinês (tradicional) – 中文 
（繁體）
croata - hrvatski
Checo – čeština 
“da”>dinamarquês – dansk
Dinamarquês – Dansk
Dinamarquês (Fraktur) – 
Dansk (Fraktur)

Galego – galego
Alemão - Alemão
Grego – Ελληνικά
Hebraico – תירבע
Hindi – हिन्दी
Húngaro - magiar
islandês – islenska
Indonésio – Bahasa 
Indonésia
Italiano - Italiano
Italiano (antigo) – 
italino vecchio
Japonês – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coreano – 한국어
Letão - latviešu
Lituano - lietuvių
Macedônio - 
македонски

Polonês - Polskie
Português - Português
Romeno – română
Russo – русский
Sérvio - српски
Eslovaco - slovenčina
Eslovaco (Fraktur) – 
slovenčina (Fraktur)
Esloveno – slovenščina
Espanhol - Español
Espanhol (Antigo) – 
español (Antíguo)
Swahili – Kiswahili
Sueco - Svensk
Tagalo
Tâmil –தமிழ்
Telugu –తెలుగు
Tailandês -ไทย
Turco – Türkçe
Ucraniano – українська

http://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=2059
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Holandês - Holandês
Inglês
estoniano - eesti
Finlandês - Suomalainen
Francês - Français

Malaio – Bahasa 
Melayu
Malayalam – മലയാളം
Maltês – Maltês
Matemática / 
Equações
Norueguês - 
Norueguês

Vietnamita – Tiếng Việt

 

 



-463-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.

4.

Limpe um PDF
O PDF Studio é capaz de limpar documentos PDF para remover todas as informações 
confidenciais ocultas do PDF. Isso pode ser muito útil ao trabalhar com documentos 
confidenciais que você deseja garantir que todas as informações ocultas possíveis 
sejam removidas.

Observação:Todas as alterações do documento devem ser concluídas ANTES da 
higienização do documento. Assim que a higienização for concluída, não será mais 
possível editar itens nas páginas, pois eles serão convertidos em imagens.

A função higienizar converterá todas as páginas do documento em imagens, 
removendo informações confidenciais, incluindo o seguinte:

Metadados
Informação do Documento
Anexos
Ações JavaScript
Links
Campos do Formulário
Comentários
Recursos não utilizados
Dados não referenciados
Camadas Escondidas
Dados ocultos
Objetos sobrepostos
Índices de pesquisa incorporados

Como limpar um documento PDF

Na barra de ferramentas, vá paraGuia segura>  Higienizar
Isto irá pedir-lhe um local para guardar o documento
Depois de definir o local de salvamento do documento e clicar em salvar, o 
documento será higienizado e salvo no local escolhido.
Depois que a higienização for concluída, o novo arquivo será aberto 
automaticamente para você revisar

Observação:Para proteger ainda mais o documento, use oSegurança de 
Documentos configurações para adicionar permissões adicionais.
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Processamento em lote
O processamento em lote é uma maneira simples e rápida de modificar vários 
documentos de uma vez. Um processo em lote é configurado porSeleção de arquivos 
em lote,Configurando a saída em lote,Definição de senhas abertase configurando as 
opções específicas do trabalho:

Comentários

 Excluir comentários: Exclui todos os comentários e anotações de um lote de PDFs

 Comentários de exportação em lote: Exporta todos os dados de comentários de um 
lote de PDFs

 Comentários achatados: Nivela todos os comentários e anotações de um lote de 
PDFs

Documento

 Mesclar Documentos: Mesclar um lote de PDFs em um único documento

 Documentos OCR: OCR de um lote de PDFs para adicionar texto pesquisável

 Otimize: Otimize um lote de PDFs para reduzir o tamanho do arquivo

 Preflight: Verifique a conformidade do documento usando vários padrões de PDF 
para um lote de PDFs

 Definir vista inicial: Defina as configurações de visualização iniciais para um lote de 
PDFs

 Definir segurança: Defina as configurações de segurança para um lote de PDFs

Páginas

 Cortar páginas: Corte um lote de PDFs

 Apagar páginas: Exclui um intervalo de páginas selecionado de cada um dos PDFs 
no lote

 Cabeçalho e rodapé: Adicione um cabeçalho e / ou rodapé a um lote de PDFs
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 Redimensionar páginas: Altere o tamanho da página do documento de PDFs

 Girar páginas: Gira todas as páginas em um lote de PDFs

 Marca d'água: Adicione uma marca d'água a um lote de PDFs

 Impressão: Imprima um lote de PDFs

 Dividir: Divida um lote de documentos

Converter para

 HTML5 / SVG: Converta um lote de PDFs em arquivos HTML / SVG

 Extrair páginas como imagens: Converta as páginas de um lote de PDFs em 
imagens

 Rasterizar PDF: Recria o documento usando imagens das páginas em vez de 
comandos vetoriais.

 Converter para PDF: Converta um lote deArquivos Suportados para PDF

 Converter para PDF / A: Converta um lote de PDFs para PDF / A

 Extrair Texto: Extraia texto de um lote de PDFs

Formulários

 Formulários de exportação: Exportar dados de campo de formulário de um lote de 
PDFs

 Flatten Fields: Nivela todos os campos de um lote de PDFs

 Limpar campos: Redefine os valores dos campos de um lote de PDFs
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Seleção de arquivos em lote
O PDF Studio tem a capacidade de processar arquivos em lote, permitindo que você 
modifique ou altere muitos arquivos de uma vez. A primeira etapa de qualquer 
processo em lote é selecionar primeiro os arquivos que precisam ser processados. A 
seção Lista de Arquivos é onde os arquivos ou documentos podem ser adicionados, 
removidos e reordenados para o processo em lote.

Usando a lista de arquivos

Ao adicionar arquivos para um processo em lote, as seguintes opções estão 
disponíveis:

Adicionando arquivos em lote

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Arraste e solte - Arquivos e pastas podem ser arrastados e soltos de sua área de 
trabalho ou pasta diretamente na Lista de Arquivos.

Arquivos: arrastar e soltar arquivos adicionará apenas aqueles arquivos específicos à 
Lista de Arquivos
Pastas: arrastar e soltar as pastas adicionará todos os arquivos da pasta à Lista de 
Arquivos
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Observação: O tipo de arquivo que pode ser adicionado à Lista de Arquivos 
dependerá do processo em lote que está sendo usado.

Exclusão de arquivos em lote

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

Excluir - Pressione a tecla Delete no teclado para remover o (s) arquivo (s) selecionado 
(s) da lista.

Observação:Vários arquivos podem ser selecionados de uma vez segurando 
pressione CTRL (Comando no Mac) e clique em cada arquivo da lista.  

Reorganizando arquivos de lote

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Observação:Vários arquivos podem ser selecionados de uma vez segurando 
pressione CTRL (Comando no Mac) e clique em cada arquivo da lista.  

Configurando Padrões de Diretório

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório de lote padrão escolhido.
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Definição das configurações de saída em lote
Ao processar vários arquivos PDF durante um lote, o processo precisará especificar um 
local para os arquivos PDF depois de processados. Essas configurações são definidas 
por lote.

Configurações de saída em lote

As configurações de saída a seguir estão disponíveis ao trabalhar com lotes.

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
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neste campo. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Definição de senhas abertas em lote
Ao processar vários arquivos PDF durante um lote, alguns arquivos podem exigir a 
abertura de uma senha. Até quatro senhas possíveis podem ser adicionadas às 
configurações em lote que podem ser usadas para tentar abrir qualquer arquivo 
protegido por senha. Essas configurações são definidas por lote.

Configurações de senha de abertura em lote

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas serão 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Comentários de exportação em lote
A exportação em lote de todos os comentários permite que você exporte dados de 
comentários de arquivos PDF nos formatos FDF, XFDF, .txt, XML e CSV. Cada 
documento será tratado individualmente usando as configurações escolhidas durante o 
processo em lote.

Como exportar em lote todos os comentários

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Comentários>  Exportar
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Exportar em lote todas as configurações de comentários

Formato

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF

XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com 
a maioria dos aplicativos PDF

Texto: Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações de 
anotação

XML: Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações de anotação

CSV: Exporta todos os dados de comentários para o formato .csv, permitindo que 
você os visualize em qualquer editor de planilha, como o Microsoft Excel

Texto em Destaque: Cria um arquivo de texto simples com todo o texto 
destacado separado por páginas.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.
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Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
neste campo. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
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$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Extrair texto em lote de PDF
Extrair texto em lote de PDF permite extrair texto de vários documentos PDF. Para cada 
documento, o processo em lote produzirá um arquivo de texto separado com o 
conteúdo de texto desse documento.

Observação:Se o documento não contiver texto (por exemplo: documentos 
digitalizados ou imagens), será necessário primeiro passar pelo OCR para que 
haja texto a ser extraído.

Como extrair texto de um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Converter para>  Texto
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de extração em lote de texto

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.
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 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
neste campo. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Conversão em lote para HTML5  / SVG
O PDF Studio permite converter documentos PDF em uma página da web HTML5. Isso 
torna possível publicar facilmente o conteúdo de um documento PDF em qualquer site, 
já que o HTML5 é compatível com todos os navegadores, sem a necessidade de um 
plug-in de visualizador. O mecanismo de conversão de PDF para HTML5 no PDF Studio 
preserva as fontes e usa o formato SVG para preservar os gráficos vetoriais. Exemplos 
de documentos PDF que foram convertidos para HTML5 podem ser encontradosAQUI.

 

Como converter um lote de PDFs para HTML

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Converter em>  HTML5 / SVG
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecione as configurações de conversão de HTML5 que deseja usar
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de resultados para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Conversão em lote para configurações HTML5 / SVG

Opções de conversão de HTML5

As opções no são as seguintes:

Converter para - Selecione o tipo de saída

HTML único por documento: cria um único arquivo HTML para cada documento 
sendo processado
SVG único por documento: cria um único arquivo SVG para cada documento sendo 
processado
SVG separado por página: cria arquivos SVG individuais para cada página de cada 
documento sendo processado

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento

https://www.qoppa.com/pdfhtml/demo/html5-pdf-viewer-live-demo/
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Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Mostrar borda da página - Quando marcada os anúncios, uma borda de 1px para as 
páginas criadas. Isso torna mais fácil distinguir se a página está em documentos 
brancos

Comprimir imagens - Quando marcada, compactará as imagens encontradas no PDF 
para JPEG, a fim de reduzir o tamanho da saída

Qualidade JPG - Selecione a qualidade desejada de compressão JPG. Com base no 
parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para o valor da qualidade: 8 de alta 
qualidade, 5 de qualidade média, 2 de baixa qualidade.

0 - compressão muito alta, qualidade muito baixa
10 - compressão baixa, qualidade muito alta

Resultados

Além de exibir a caixa de diálogo de resultados de comprovação, os resultados podem 
ser salvos de várias maneiras configuráveis. Se a comprovação encontrar erros, esses 
erros podem ser adicionados ao documento como anotações e / ou um relatório 
detalhando os erros pode ser criado. O relatório é anexado ao documento ou salvo 
como um novo documento. O documento modificado e / ou o novo documento de 
relatório são salvos na pasta de destino.

Adicionar comentários para erros de comprovação - se deseja ou não adicionar 
anotações ao documento original para erros de comprovação

Criar relatório de comprovação - se deve ou não criar um relatório separado para os 
erros de comprovação usando as opções abaixo

Anexar relatório ao documento - anexa um relatório de erro ao início do 
documento

Criar novo documento para relatório - cria um documento separado para o 
relatório de erro que será exportado para a pasta de destino abaixo

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.
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Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
neste campo. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
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$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Conversão em lote de arquivos para PDF
A conversão em lote de arquivos para PDF permite que você convertaapoiado arquivos 
não PDF em documentos PDF. Esta função é semelhante aConvertendo arquivos em PDF 
exceto que irá converter muitos arquivos de uma vez.

Como converter arquivos em lote para PDF

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Converter para>  PDF
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de conversão em lote

Nova página

Tamanho da página - Permite selecionar um tamanho de página em uma lista de 
tamanhos de documento padrão predefinidos.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem

Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens do corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros

Largura - Cidth da página nas unidades selecionadas

Altura - Alturada página nas unidades selecionadas

Keep Proporcional - Quando marcada, mantém os valores de largura e altura 
sincronizados

Pagina atual

Centro -Quando marcada, esta opção centralizará o conteúdo da página original no 
novo tamanho de página
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Dimensione para caber - Redimensiona o conteúdo da página para melhor se ajustar 
ao novo tamanho de página

Ajustar à página recortada - Define a caixa de corte igual à caixa de mídia

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.
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Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Conversão em lote para PDF / A
A conversão em lote para PDF / A permite que você converta todos os documentos PDF 
para PDF / A. Cada documento será tratado individualmente usando as configurações 
escolhidas durante o processo em lote. Use as configurações abaixo para criar um 
relatório de conversão, se necessário.

Como converter PDFs em lote para PDF / A

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Converter para>  PDF / A
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Defina as configurações de problemas de conversão de PDF / A
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de conversão de PDF / A em lote

Perfil

Selecione o perfil PDF / A para o qual deseja converter os documentos:

PDF / A-1b
PDF / A-2b
PDF / A-3b

Problemas de conversão de PDF / A

Criar relatório de problema de conversão- Marque esta caixa para produzir um 
relatório de erro usando uma das configurações abaixo para quaisquer PDFs que não 
puderam ser convertidos para PDF / A
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Relatório apenas: gera um PDF mostrando apenas os erros
PDF original com relatório: gera um PDF separado que tem o relatório de erro 
anexado ao início do documento
PDF original com anotações: gera um PDF separado com marcas de anotação em 
todos os erros
PDF original com relatório e anotações: gera um PDF separado com marcas de 
anotação em todos os erros, bem como um relatório de erro anexado ao início do 
documento

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.
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Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Corte em lote
Recorte em lote permite ajustar as margens do recorte em um lote de documentos. 
Cada documento será tratado individualmente usando as configurações escolhidas 
durante o processo em lote.

Como cortar um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para oGuia de lote>Páginas>  Cortar páginas
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina as configurações de corte para o lote
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de corte em lote

Crop Box

Caixa

Caixa de colheita - a região na qual o conteúdo da página deve ser ou recortado 
quando exibido ou impresso.

Caixa de sangria - os limites para os quais o conteúdo da página deve ser cortado 
quando a saída em um ambiente de produção.

Caixa de corte - as dimensões pretendidas da página finalizada após o corte.

Caixa de arte - a extensão do conteúdo significativo da página (incluindo espaço em 
branco potencial) conforme pretendido pelo criador do documento.
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Margens

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens do corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros

Principal - A distância da margem do topo

Inferior - A distância da margem do fundo

Deixou - A distância da margem da esquerda

Direito - A distância da margem da direita

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino
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Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Eliminar em lote todos os comentários
A exclusão em lote de todos os comentários permite excluir todos os comentários e 
anotações de um lote de PDFs. Cada documento será tratado individualmente usando 
as configurações escolhidas durante o processo em lote.

Como excluir todos os comentários em lote

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Comentários>  Excluir
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Excluir em lote todas as configurações de comentários

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.
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Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Excluir páginas em lote
Excluir páginas em lote permite excluir páginas de um lote de PDFs. Cada documento 
será tratado individualmente usando as configurações escolhidas durante o processo 
em lote.

 

Como excluir páginas de um lote

Na barra de ferramentas, vá para oGuia de lote>Páginas>  Apagar páginas
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina o intervalo de páginas para excluir
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de exclusão em lote

Intervalo de páginas

Páginas- O intervalo de páginas a ser excluído

Intervalo de páginas: defina as páginas a serem excluídas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares

Observação:Ao processar o lote, o PDF Studio excluirá apenas o intervalo de 
páginas selecionado se eles existirem no PDF. Se as páginas não existirem, 
nenhuma página será excluída. Por exemplo, se configurado para excluir as 
páginas 5-7 e o documento tiver apenas 3 páginas, nada será excluído e o 
documento permanecerá o mesmo.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.



-494-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
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$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Formulários de exportação em lote
Os formulários de exportação em lote permitem que você exporte formulários para 
FDF, XFDF, XDP ou XML de vários documentos ao mesmo tempo. Cada documento será 
tratado individualmente usando o perfil de divisão selecionado durante o processo em 
lote.

Como exportar formulários de um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Formulários>  Exportar
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina o tipo de arquivo para exportar
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de exportação de formulário em lote

Selecione o tipo de exportação

Selecione para exportar os formulários do documento como FDF, XFDF, XDP ou XML

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.
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 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23
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Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Extrair páginas em lote como imagem
Extrair páginas em lote como imagem permite que você extraia as páginas de um lote 
de documentos como imagens. Cada página de cada documento será salva como um 
arquivo de imagem separado. Cada documento será tratado individualmente usando as 
configurações escolhidas durante o lote processar.

Como extrair páginas como imagem para um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>Converter para>  Extrair 
páginas como Imagem
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina o formato e as configurações da imagem
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Extrair páginas em lote como configurações de imagem

Selecione Configurações de imagem

Resolução DPI - Resolução em DPI usada para renderizar a página, 72 é a resolução 
nativa do PDF.

Formato de imagem - O formato de imagem usado ao converter os documentos PDF 
em imagens

JPEG - compressão com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem

Qualidade: Esta é a qualidade da compressão JPEG. Varia de 0 (compressão 
muito alta, qualidade muito baixa) a 10 (compressão baixa, qualidade 
muito alta) com base no parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para 
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o valor da qualidade: 8 de alta qualidade, 5 de qualidade média, 2 de 
baixa qualidade.

PNG - A compressão sem perdas não reduz a qualidade e não tem opções 
adicionais

TIFF - A compressão sem perdas não reduz a qualidade, mas permite mais de uma 
imagem por arquivo e formatos de compressão adicionais

Compactação: Selecione o tipo de compactação específico para a imagem 
TIFF. As compressões TIFF disponíveis são: CCITT_RLE (P&B), Fax Grupo 3 
(P&B), Fax Grupo 4 (P&B), Pack Bits, LZW, ZLib, Esvaziar, JPEG, Sem 
compressão.

Observação:CCITT RLE, Fax Grupo 3 e Fax Grupo 4 são formatos 
compactados em preto e branco.

Exportar todas as páginas como um único tiff: Por padrão, uma imagem 
TIFF separada padrão será gerada para cada página. Marque esta opção 
para exportar um único arquivo contendo várias imagens.

GIF - Formato de compactação sem perdas para arquivos de imagem que não 
reduz a qualidade, mas oferece suporte a imagens animadas e estáticas.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.
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Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Batch achatar todos os comentários
O nivelamento de lote de todos os comentários permite nivelar todos os comentários e 
anotações de um lote de PDFs. O nivelamento das anotações é o ato de pintar as 
anotações diretamente na página a que pertencem, para que não sejam mais editáveis. 
Isso vai escrever permanentemente uma anotação no documento. Por exemplo, um 
carimbo de assinatura personalizado pode ser nivelado para que a assinatura seja 
adicionada ao próprio documento e não fique mais em um documento como uma 
anotação editável. Cada documento será tratado individualmente usando as 
configurações escolhidas durante o processo em lote.

Observação:Anotações como a nota adesiva terão os comentários removidos, mas 
a imagem ainda será colocada no documento. As seguintes anotações (anotações 
de anexo de arquivo, links, sons e anotações de redação) NÃO serão removidas ao 
nivelar a anotaçãos. Embora tecnicamente as anotações de anexo de arquivo, 
links, sons e anotações de redação sejam anotações, eles contêm ações que 
também seriam removidas se a anotação fosse nivelada e, portanto, permanecem 
para não interferir nas funções colocadas no PDF.

Como nivelar em lote todos os comentários

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Comentários>  Achatar
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Batch achatar todas as configurações de comentários

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.
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Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
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$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Batch aplainar todos os campos
O achatamento em lote de todos os campos permite achatar todos os campos de um 
lote de PDFs. Os campos serão pintados diretamente na página de conteúdo a que 
pertencem e não serão mais editáveis. Cada documento será tratado individualmente 
usando as configurações escolhidas durante o processo em lote.

Como nivelar em lote todos os campos

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Formulários>  Achatar
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Lote achatar todas as configurações de campos

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.
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Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Aplicar cabeçalho e rodapé em lote
A aplicação em lote de cabeçalho e rodapé permite adicionar cabeçalhos e rodapés a 
vários documentos PDF de uma vez. Cada documento será tratado individualmente 
usando as configurações escolhidas durante o processo em lote.

Como aplicar cabeçalhos e rodapés a um lote

Na barra de ferramentas, vá para oGuia de lote>Páginas>  Cabeçalho e Rodapé
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecione um perfil existente no menu suspenso, clique em Adicionar para criar 
um novo ou clique em Editar para modificar um perfil existente
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de cabeçalho e rodapé em lote

Selecione Cabeçalho e Rodapé

Perfil- Clique no menu suspenso e escolha oPerfil de cabeçalho e rodapé para ser 
usado para o processo em lote

Adicionar- Use Adicionar para criar um novo perfil a ser usado para este processo em 
lote

Editar - Clique em editar para modificar o perfil atualmente selecionado no menu 
suspenso

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.
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Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
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$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Mesclar documentos em lote
Documentos de mesclagem em lote permitem mesclar qualquer um dosTipos de 
arquivo suportados para um único PDF. Este processo em lote funciona exatamente da 
mesma forma queMesclando/convertendo vários arquivos em PDF.

Como mesclar/converter um lote de arquivos em PDFs

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote > Documento >  Mesclar
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos selecione os arquivos que precisam ser processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina as senhas abertas a serem tentadas ao processar arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de mesclagem/conversão em lote

Nova página

Tamanho da página - Permite selecionar um tamanho de página em uma lista de 
tamanhos de documentos padrão predefinidos.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem

Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens de corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros

Largura - Cid da página nas unidades selecionadas

Altura - Alturada página nas unidades selecionadas

Keep Proporcional - Quando marcado mantém os valores de largura e altura em 
sincronia

Pagina atual

Centro -Quando marcada esta opção irá centralizar o conteúdo da página original no 
novo tamanho da página
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Dimensionar para caber - Redimensiona o conteúdo da página para melhor se adequar 
ao novo tamanho da página

Ajustar à página de corte - Define a caixa de corte igual à caixa de mídia

Opções

Adicionar um marcador para cada documento mesclado - Isso criará um marcador 
separado para cada arquivo mesclado adicionado ao documento

Definir rótulos de página com base no nome do arquivo original - Quando definido, 
cria rótulos de página para cada página usando o seguinte formato "[nome do arquivo 
do documento]_[número da página]"

Lista de arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcado, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de Arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá qualquer tipo de arquivo suportado 
encontrado na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o(s) arquivo(s) selecionado(s) da lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para cima na lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para baixo na lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para o topo da lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para o final da lista.

Resultados

Abrir novo documento mesclado- Após a conclusão da mesclagem, o novo arquivo 
será exibido no PDF Studio

Salvar como- Esta opção permite definir um destino para o arquivo mesclado recém- 
criado. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." para abrir um 
seletor de arquivos para definir o destino do arquivo recém-criado
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo de senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso para até quatro senhas para experimentar 
PDFs protegidos por senha durante o processo em lote. Apenas arquivos PDF com 
senhas são suportados.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas terão que 
ser inseridas para cada novo processo em lote.
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Documentos OCR em lote
Documentos OCR em lote adiciona texto a qualquer documento que não contenha 
texto usando qualquer um dos idiomas OCR suportados. Cada documento será tratado 
individualmente usando as configurações escolhidas durante o processo em lote. PDF 
Studio2021 também apresenta a capacidade de executar OCR em dois idiomas ao 
mesmo tempo. Para obter mais informações sobre OCRing em dois idiomas, 
consultePreferências de OCR.

O que é OCR?

O reconhecimento óptico de caracteres (OCR) é a conversão mecânica ou 
eletrônica de imagens de texto digitado ou impresso em dados de texto 
pesquisáveis codificados por máquina.

Como fazer OCR de um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Documento>  OCR
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecioneum idioma no menu suspenso ou clique em Baixar idiomas de OCR 
para baixar um novo.
Escolha opções adicionais de OCR
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de OCR em lote

Selecione o idioma

Língua - Selecione o idioma para OCR dos documentos com

Baixar idiomas de OCR - Abre o gerenciador de download de idioma

Descartar texto invisível - Remove qualquer texto OCR anterior que foi adicionado à 
página.
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Alinhamento automático de imagens - Quando marcado, se o texto / imagens do 
documento estiverem inclinados demais em uma direção ou desalinhados, o PDF Studio 
tentará girar automaticamente o documento para que o alinhamento seja corrigido.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.
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Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Otimização em lote
A otimização em lote permite otimizar todos os documentos selecionados usando as 
opções de perfil selecionadas na parte superior. Escolha um perfil predefinido existente 
ou clique em "Adicionar" para criar um novo para usar na otimização do lote. Cada 
documento será tratado individualmente usando o perfil de divisão selecionado durante 
o processo em lote.

Como otimizar um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Documento>  Otimize
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecione um perfil existente no menu suspenso, clique em Adicionar para criar 
um novo ou clique em Editar para modificar um perfil existente
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de otimização em lote

Selecione Configurações do Otimizador

Perfil- Clique no menu suspenso e escolha oPerfil de Otimizador para ser usado para o 
processo em lote

Adicionar- Use Adicionar para criar um novo perfil a ser usado para este processo em 
lote

Editar- Clique em editar para modificar o perfil atualmente selecionado no menu 
suspenso
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Relatório

Gerar log de resultados - Quando marcada, as saídas criam um arquivo de texto que 
registra as alterações do documento no mesmo diretório do novo arquivo otimizado.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.
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Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Documentos de comprovação em lote
Documentos de comprovação em lote permitem que você verifique a conformidade de 
um lote de documentos PDF em relação a um padrão de arquivamento selecionado. 
Cada documento será tratado individualmente usando o perfil de divisão selecionado 
durante o processo em lote. Após o processo for concluído, os resultados da 
verificação do preflight são exibidos em uma caixa de diálogo.

Como comprovar um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Documento>  Preflight
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecione osperfil de verificação ser usado
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de resultados para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de pré-impressão em lote

Selecione o perfil de comprovação

Perfil- Clique no menu suspenso e escolha oVerificação Preflight Perfil a ser usado para 
o processo em lote

PDF / X-1a: 2001 - ISO 15930-1
PDF / X-1a: 2003 - ISO 15930-4
PDF / X-3: 2002 - ISO 15930-3
PDF / X-3: 2003 - ISO 15930-6
PDF / A-1a
PDF / A-1b
PDF / A-2b
PDF / A-2u
PDF / A-3b
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Resultados

Além de exibir a caixa de diálogo de resultados de comprovação, os resultados podem 
ser salvos de várias maneiras configuráveis. Se a comprovação encontrar algum erro, 
esses erros podem ser adicionados ao documento como anotações e / ou um relatório 
detalhando os erros pode Ser criado. O relatório é anexado ao documento ou salvo 
como um novo documento. O documento modificado e / ou o novo documento de 
relatório são salvos na pasta de destino.

Adicionar comentários para erros de comprovação - se deseja ou não adicionar 
anotações ao documento original para erros de comprovação

Criar relatório de comprovação - se deve ou não criar um relatório separado para os 
erros de comprovação usando as opções abaixo

Anexar relatório ao documento - anexa um relatório de erro ao início do 
documento

Criar novo documento para relatório - cria um documento separado para o 
relatório de erro que será exportado para a pasta de destino abaixo

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.
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Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Impressão em lote
A impressão em lote permite que você imprima vários documentos PDF ao mesmo 
tempo em uma impressora específica.

Observação:A última caixa de diálogo da impressora usada será usada ao 
imprimir um lote. Para obter mais informações sobre cada uma das caixas de 
diálogo de impressão, consulteImprimindo PDFs

Como imprimir um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>Páginas>   Impressão
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para exibir 
a caixa de diálogo de impressão em lote.
Escolha as configurações que deseja usar e clique em Imprimir para imprimir todos 
os documentos.

Observação: Ao imprimir, cada documento será tratado individualmente usando 
as configurações escolhidas na caixa de diálogo de impressão.

Configurações de impressão em lote

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.
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 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Rasterizar PDF em lote
Lote rasterizar PDF recria o documento usando imagens das páginas em vez de 
comandos vetoriais. Ele funciona da mesma forma que exportar um PDF para imagens 
e, em seguida, reimportar as imagens para um novo PDF. Cada documento será tratado 
individualmente usando as configurações escolhidas durante o processo em lote.

Como rasterizar um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>Converter para>  Rasterizar 
PDF
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina o formato da imagem e configurações adicionais
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de varredura em lote

Intervalo de páginas

Páginas- O intervalo de páginas a serem rasterizadas

Todas as páginas: Rasteriza todas as páginas de cada documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem rasterizadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares
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Observação:Ao processar o lote, o PDF Studio rasterizará apenas o intervalo de 
páginas selecionado se eles existirem no PDF. Se as páginas não existirem, 
nenhuma página será rasterizada. Por exemplo, se configurado para rasterizar 
páginas 5-7 e o documento tiver apenas 3 páginas, nada será rasterizado e o 
documento permanecerá o mesmo.

Compressão

Compressão - Define o formato da imagem ao rasterizar os PDFs. Apenas imagens 
compatíveis com o formato PDF podem ser escolhidas.

JPEG - compressão com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem
JPEG2000 - compactação com menos perdas que reduzirá o tamanho e alguma 
qualidade
FLATE - A compressão sem perdas não reduz a qualidade, mas nem sempre pode 
reduzir o tamanho do arquivo
JBIG2 - compressão sem perdas que suporta apenas espaço de cores em preto e 
branco. As imagens coloridas serão convertidas em preto e branco. Melhor para 
documentos digitalizados sem imagens

Qualidade JPEG - Esta é a qualidade da compressão JPEG. Varia de 0 (compressão 
muito alta, qualidade muito baixa) a 10 (compressão baixa, qualidade muito alta) com 
base no parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para o valor de qualidade: 8 de 
alta qualidade, 5 de qualidade média, 2 de baixa qualidade.

Resolução DPI - Resolução em DPI usada para renderizar a página, 72 é a resolução 
nativa do PDF.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.
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 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Campos de redefinição de lote
Os campos de redefinição de lote permitem redefinir todos os campos nos documentos 
de um lote de PDFs. Os campos redefinidos terão seus valores definidos como em 
branco ou com o valor padrão, se especificado. Cada documento será tratado 
individualmente usando as configurações escolhidas durante o processo em lote.

Como redefinir campos em lote

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Formulários>  Redefinir
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de campos de redefinição em lote

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.
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Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote
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Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Páginas de redimensionamento em lote
As páginas de redimensionamento em lote permitem dimensionar as páginas para que 
o conteúdo se ajuste melhor à página ou para aumentar as bordas e margens. Cada 
documento será tratado individualmente usando as configurações escolhidas durante o 
processo em lote.

 

Como redimensionar um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>Páginas>  Redimensionar 
páginas
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina as opções de tamanho de página para o lote
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de redimensionamento em lote das páginas

Nova página

Tamanho da página - Permite selecionar um tamanho de página em uma lista de 
tamanhos de documento padrão predefinidos.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem

Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Unidades - Selecione a unidade de medida para as margens do corte em polegadas, 
pontos, centímetros ou milímetros



-535-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Largura - Cidth da página nas unidades selecionadas

Altura - Alturada página nas unidades selecionadas

Keep Proporcional - Quando marcada, mantém os valores de largura e altura 
sincronizados

Pagina atual

Centro -Quando marcada, esta opção centralizará o conteúdo da página original no 
novo tamanho de página

Dimensione para caber - Redimensiona o conteúdo da página para melhor se ajustar 
ao novo tamanho de página

Ajustar à página recortada - Define a caixa de corte igual à caixa de mídia

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.
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Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Rotação de páginas em lote
A rotação de páginas em lote permite que você gire as páginas de um lote de PDFs. 
Cada documento será tratado individualmente usando as configurações escolhidas 
durante o processo em lote.

  

Como girar páginas de um lote

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>Páginas>  Girar páginas
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina a direção e o intervalo das páginas para girar
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de rotação em lote

Direção - A direção e a quantidade de rotação das páginas

90 graus no sentido horário: gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para a direita
180 graus: gira as páginas 180 graus
90 graus no sentido anti-horário: gira as páginas 90 graus (1/4 de volta) para a 
esquerda

Intervalo de páginas

Páginas- O intervalo de páginas a serem giradas

Intervalo de páginas: defina as páginas a serem giradas usando as opções De e Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares
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Observação:Ao processar o lote, o PDF Studio girará apenas o intervalo de 
páginas selecionado se eles existirem no PDF. Se as páginas não existirem, 
nenhuma página será girada. Por exemplo, se configurado para girar as páginas 
5 a 7 e o documento tiver apenas 3 páginas, nada será girado e o documento 
permanecerá o mesmo.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.
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Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Visualização inicial do conjunto em lote
A visualização inicial do conjunto em lote permite modificar as propriedades de 
exibição inicial de vários documentos PDF. Cada documento será tratado 
individualmente usando as configurações escolhidas durante o processo em lote.

Como definir as configurações iniciais de visualização para um 
lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia Lote> Documento>  Definir vista inicial
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina as opções de visualização inicial para os documentos
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Definições de visualização inicial em lote

Selecione Opções de Layout e Ampliação

Guia de navegação - Defina qual guia de navegação, se houver, será aberta 
automaticamente quando o documento for aberto.

Layout da página - Defina se haverá uma única página ou duas páginas opostas como 
layout e se o layout será contínuo ou não.

Ampliação - Defina o nível de ampliação inicial para o documento.

Abrir na página - Defina a página em que o documento é aberto.
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Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
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nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Segurança de conjunto de lote
A segurança do conjunto em lote permite que você modifique as configurações de 
segurança de vários documentos PDF de uma vez. Isso definirá EXATAMENTE a mesma 
senha e configurações de segurança em todos os documentos da lista.

Como definir a segurança em um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>  Definir segurança
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina as configurações de senha e permissão a serem definidas para os 
documentos
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de segurança de conjunto em lote

Senhas

Método de Segurança - A criptografia atual que está sendo usada para proteger o 
documento. As opções são Acrobat 5.0 (High 128-bit RC4) e posterior ou Acrobat 7.0 
(High 128-bit AES) e posterior.

Senha aberta - também conhecida como senha de usuário, é a senha que será exigida 
quando os documentos forem abertos.

Senha de permissão - também conhecida como senha do proprietário, é a senha que 
será exigida ao tentar alterar permissões e senhas nos documentos.
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Permissões

Permitir impressão em alta resolução - Imprima o documento em alta resolução. 
Quando essa permissão é concedida, a seguinte permissão 'Impressão' também é 
concedida automaticamente.

Permitir impressão - Permitir a impressão do documento

Permitir extração de texto e gráficos - Copie ou extraia texto e gráficos do 
documento. Quando essa permissão é concedida, a seguinte permissão 'Extração para 
acessibilidade' também é concedido automaticamente.

Permitir extração para acessibilidade - Extraia texto e gráficos em apoio à 
acessibilidade para usuários com deficiência ou outros fins

Permitir alterações de documentos - Modifique o documento. Quando essa permissão 
é concedida, as três permissões a seguir (Montagem de documento, Comentários e 
Preenchimento de formulário) também são concedidas automaticamente. Quando esta 
permissão não for concedido, as três permissões a seguir (Montagem de Documento, 
Comentários e Preenchimento de Formulário) podem ser concedidas 
independentemente.

Permitir montagem de documentos - Monte o documento: insira, gire ou exclua 
páginas e crie favoritos ou imagens em miniatura

Permitir anotações e comentários - Adicionar ou modificar anotações de texto. 
Quando essa permissão é concedida, a seguinte permissão 'Preenchimento de 
campos do formulário e assinatura' é concedida automaticamente. Quando esta 
permissão não for concedida, a seguinte permissão 'Preenchimento e assinatura 
de formulário' pode ser concedida de forma independente. E quando essa 
permissão é concedida e a permissão 'Todas as alterações' também é concedida, 
criando ou modificando o formulário interativo campos (incluindo campos de 
assinatura) é permitido.

Permitir preenchimento de campos de formulário e assinatura - Preencha 
os campos de formulário interativo existentes, incluindo campos de 
assinatura.

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.

Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.
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Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
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$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Documentos de divisão de lote
A divisão de documentos em lote permite que você divida vários documentos PDF em 
arquivos separados usando um perfil existente. Cada documento será tratado 
individualmente usando o perfil de divisão selecionado durante o processo em lote.

Como dividir um lote de documentos PDF

Na barra de ferramentas, vá para o Guia de lote>Páginas>  Dividir
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecione um perfil existente no menu suspenso, clique em Adicionar para criar 
um novo ou clique em Editar para modificar um perfil existente
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de divisão de lote

Selecione Dividir Perfil

Perfil- Clique no menu suspenso e escolha oPerfil Dividido para ser usado para o 
processo em lote

Adicionar- Use Adicionar para criar um novo perfil a ser usado para este processo em 
lote

Editar - Clique em editar para modificar o perfil atualmente selecionado no menu 
suspenso

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.
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Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Aplicar marca d'água em lote
Marca d'água de aplicação em lote permite adicionar marcas d'água a vários 
documentos PDF de uma vez. Cada documento será tratado individualmente usando as 
configurações escolhidas durante o processo em lote.

  

Como aplicar marcas d'água a um lote

Na barra de ferramentas, vá para oGuia Lote> Páginas>  Marca d'água
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Selecione um perfil existente no menu suspenso, clique em Adicionar para criar 
um novo ou clique em Editar para modificar um perfil existente
Usando a Lista de Arquivos, selecione os arquivos que precisam ser 
processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina quaisquer senhas abertas a serem tentadas ao processar 
arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de marca d'água em lote

Selecione marca d'água

Perfil- Clique no menu suspenso e escolha oPerfil de marca d'água para ser usado para 
o processo em lote

Adicionar- Use Adicionar para criar um novo perfil a ser usado para este processo em 
lote

Editar - Clique em editar para modificar o perfil atualmente selecionado no menu 
suspenso

Lista de Arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.
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Definir diretório de lote padrão - Quando marcada, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá todos os tipos de arquivo suportados 
encontrados na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o (s) arquivo (s) selecionado (s) da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 - Move o (s) arquivo (s) selecionado (s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção é selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) é usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura da pasta: Quando marcada, os arquivos de saída serão colocados 
em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o nome do 
diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Use o nome do arquivo fonte - Vai salvar o documento com o mesmo nome original. 
Se houver outro arquivo no diretório, um número será acrescentado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo Nome de Arquivo - Quando esta opção for selecionada, você precisará inserir um 
novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento terá 
um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo inserido 
nesta área. Variáveis personalizadas também podem ser usadas para distinguir ainda 
mais cada uma das separações de arquivo. As variáveis disponíveis são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) a partir do qual o documento foi 
aberto
$ counter - Um número que aumenta automaticamente
$ day - o dia do mês
$ mês - o mês atual, usando dois dígitos
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$ year - o ano atual, usando quatro dígitos
$ shortyear - o ano atual, usando dois dígitos
$ segundo - o segundo atual
$ minuto - o minuto atual
$ hora - a hora atual, 1-12
$ ampm - AM ou PM
$ longhour - a hora atual, 0-23

Sobrescrever arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já 
existir no diretório, ele será substituído pelo novo documento de saída.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo da senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso com até quatro senhas para testar PDFs 
protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas deverão ser 
inseridas para cada novo processo em lote.
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Criação e edição de formulários PDF
O PDF Studio oferece suporte a campos de formulário padrão em documentos PDF e 
permite criar, editar e preencher formulários PDF em documentos PDF.

Preenchendo Formulários PDF: Preenchimento e preenchimento de formulários PDF 
existentes

Exportando dados de formulário PDF Próximo: Exportando dados de campo de 
formulário de PDFs

Importando dados de formulário PDF Próximo: Importando dados de campo de 
formulário para PDFs

Redefinindo campos de formulário: Redefinindo campos de formulário PDF existentes 
para seus valores padrão

Achatamento de campos de formulário: Nivele os campos do formulário e seus dados 
na página

Destacando campos de formulário: Destaca os campos de formulário existentes na 
página para torná-los mais visíveis

Mostrar ordem de tabulação do campo - Exibir um número no campo no modo de 
edição de formulário, mostrando a ordem das guias

Criação de formulários PDF interativos : Como criar, editar e excluir campos de 
formulário em PDFs

PDF Form JavaScript: Ações JavaScript personalizadas que são suportadas em campos 
de formulário
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Preenchendo Formulários PDF
O PDF Studio pode ser usado para preencher e preencher os campos de formulário 
interativo existentes em um PDF. Depois de preenchido, o formulário pode ser 
impresso ou salvo como qualquer outro documento PDF.

Observação: Para preencher um formulário não interativo, quando o formulário é 
simplesmente uma página digitalizada e não há campos ativos nele, você pode 
usar oFerramenta de máquina de escrever.

Como preencher os campos do formulário PDF

Para preencher um formulário interativo em PDF, basta abrir o documento clicando 
emGuia Arquivo> Abrir e preencha os formulários seguindo as instruções para cada 
tipo de campo abaixo. Use a tecla Tab para navegar para o próximo campo e Shift + 
Tab para ir para o campo anterior. Para salvar todos os dados inseridos no formulário 
PDF, basta salvar o documento PDF acessandoGuia Arquivo> Salvar ou clicando no 

botão salvar .

Observação: Os formulários LiveCycle XFA - também chamados de formulários 
XFA dinâmicos - não são suportados no PDF Studio. Para obter mais informações 
sobre esses campos de formulário especiais, consulte nossa base de 
conhecimentoaqui.  

Os seguintes tipos de campo de formulário são suportados no PDF Studio:

http://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=705
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Campos de 
Texto

Permite que você insira texto no campo. Em alguns casos, 
pode haver regras de formatação em vigor que só 
permitirão que você insira um tipo específico de informação. 
Por exemplo: campos de hora ou data.

Caixas de 
Seleção

Pode ser marcada ou desmarcada. Várias caixas de seleção 
podem ser marcadas de uma vez.

Botões do rádio
Semelhante a uma caixa de seleção, exceto que os botões 
de opção pertencem a grupos e, portanto, apenas um botão 
em cada grupo pode ser marcado por vez

Caixas de 
combinação

Um menu suspenso que exibe uma lista de opções. Clique 
na seta para baixo para exibir a lista de opções disponíveis. 
Em alguns casos, este campo também permitirá que o texto 
personalizado seja inserido

List Box

Exibe uma lista de itens de múltipla escolha em uma caixa 
que pode ser selecionada. Em alguns casos, o campo 
também permitirá que vários itens sejam selecionados de 
uma vez. Para selecionar mais de um item por vez, 
mantenha pressionada a tecla Ctrl ou Shift e clique em cada 
uma das opções.

Botões Executa uma ação quando clicado

Campos de 
Assinatura

Um local designado para aplicar umAssinatura digital ao 
documento. Clique no campo para colocar uma assinatura
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3.

Exportando dados de formulário
Os dados do formulário podem ser exportados do documento atual para um arquivo 
nos formatos FDF, XFDF, XDP, CSV ou XML. Dados de campo de formulário de 
todosTipos de campo de formulário serão exportados durante este processo.

Os formulários podem ser exportados nos seguintes formatos

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF

XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com 
a maioria dos aplicativos PDF

XDP: Um pacote de dados XML criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF

CSV: Um arquivo de texto simples contendo uma lista de dados separados por 
vírgulas

XML: Arquivo que usa tags personalizadas para descrever a estrutura e outros 
recursos do documento.

Texto: Arquivo de texto simples que exporta todos os dados do formulário em 
formato separado por tabulação

Como exportar dados do formulário

No menu, escolhaGuia Formulários>  Formulários de exportação
Selecione se deseja exportar no formato FDF, XFDF, XDP ou CSV XML. Isso exibirá 
uma caixa de diálogo para salvar.
Selecione o local e o nome do arquivo para o qual deseja exportar e clique em Salvar
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Importando dados de formulário
Os dados do campo do formulário podem ser importados de um arquivo FDF, XFDF ou 
XDP para o documento atual. Quaisquer dados de formulário de qualquer um dosTipos 
de campo de formulário será importado.

Observação: Os dados do formulário só podem ser importados para o mesmo 
formulário em que foram exportados, o que significa que o tipo e o nome do campo 
devem ser exatamente os mesmos para que os dados sejam importados.

Os comentários podem ser importados usando os seguintes formatos

FDF: Formato de arquivo criado pela Adobe que é compatível com a maioria dos 
aplicativos PDF

XFDF: Formato de arquivo FDF estendido criado pela Adobe que é compatível com 
a maioria dos aplicativos PDF

XDP: Um pacote de dados XML criado pela Adobe que é compatível com a maioria 
dos aplicativos PDF

Como importar dados de formulário

No menu, escolhaGuia Formulários>  Importar Formulários
Selecione se deseja importar um arquivo FDF, XFDF ou XDP. Isso exibirá uma caixa 
de diálogo do seletor de arquivos.
Navegue até o local do arquivo FDF, XFDF ou XDP e clique em Abrir
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Redefinindo campos de formulário
Redefinir campos do formulário redefinirá os dados em todos os campos do formulário. 
Ao redefinir um campo, os dados serão definidos com o valor padrão do campo ou nulo 
se o campo não tiver valor padrão.

Como redefinir os valores dos campos do formulário

SelecioneGuia Formulários>  Limpar campos do menu.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de salvar uma cópia antes 
de concluir esta ação.
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Achatamento de campos de formulário
Achatar campos do formulário achatará todos os campos do formulário. Os campos 
serão pintados diretamente na página de conteúdo a que pertencem e não serão mais 
editáveis. VerPreferências de formulários para achatamento adicional definições.

Como nivelar campos de formulário

SelecioneGuia Formulários>  Achatar todos os campos do menu.

Observação:Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de salvar uma cópia antes de 
concluir esta ação.

 

 



-560-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

Destacando campos de formulário
O PDF Studio pode destacar todos os campos do formulário, tornando-os mais fáceis de 
localizar. Quando destacado, uma caixa de cor clara será colocada sobre cada campo 
do documento. Esta opção é habilitada por padrão, mas pode ser desligada ou ligada 
novamente ao fazer o Segue.

Observação:Os campos ocultos não serão destacados no documento. Para ver os 
campos ocultos, você precisa estar emCriação de formulários PDF modo.

Como habilitar o realce de campos do formulário

Existem 2 maneiras de destacar os campos na página.

SelecioneExibir guia>  Campos Destacados do menu. A mesma etapa irá 
desativar os destaques do campo.

SelecioneGuia Formulários>  Campos Destacados do menu. A mesma etapa irá 
desativar os destaques do campo.
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Criação de formulários PDF interativos
O PDF Studio é capaz de adicionar campos de formulário para criar um formulário PDF 
interativo ou editar campos de formulário em um formulário PDF existente. Os campos 
de formulário são úteis quando você tem informações que precisam ser selecionadas 
ou preenchidas em um documento. Lá Há muitos tipos diferentes de opções de campo 
disponíveis no PDF Studio.

Modo de edição de formulário: Inicia o modo de edição de formulário para começar a 
criar formulários PDF

Barra de ferramentas do Form Field Editor: Ferramentas disponíveis ao criar e editar 
formulários PDF

Criação de campos de formulário: Como criar e editar campos de formulário

Tipos de campo de formulário: Os tipos de campo de formulário disponíveis e suas 
funções

Movendo e redimensionando campos de formulário - Como mover e redimensionar 
elementos de campo de formulário

Criação de múltiplas cópias de campos de formulário - Cria várias cópias do mesmo 
campo em uma única página

Campos de formulário duplicados - Cria várias cópias do mesmo campo em várias 
páginas

Alinhando campos do formulário: Como alinhar os campos do formulário no 
documento

Formatação de Campo Personalizado: Definir a formatação personalizada, como 
número, porcentagem, datas, códigos postais, número de segurança social nos campos 
do formulário

Adicionando Cálculos aos Campos do Formulário: Como adicionar cálculos numéricos 
aos campos do formulário

Definir ordem de cálculo de campo - Defina a ordem em que os dados do campo 
vinculado são calculados

Validação de campo do formulário - Defina regras de validação para restringir o tipo de 
dados inseridos no campo do formulário

Editando a ordem das guias dos campos: Como editar a ordem dos campos quando a 
tecla Tab é pressionada
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Vinculando campos de formulário: Como vincular campos para que eles compartilhem 
um valor

 

 

 



-563-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•

•

1.
2.

3.

4.

•

5.

6.

Modo de edição de formulário
Para criar formulários em um PDF, você deve primeiro estar no modo de edição de 
formulários. No modo de edição de formulário, a maioria das ferramentas ficará oculta 
e apenas as opções de navegação, campos de formulário, propriedades e alinhamento 
permanecerão. Assim que o formulário estiver concluído, feche o modo de edição de 
formulários para retornar à visualização normal do documento.

A ferramenta de seleção de objetos  na barra de ferramentas pode selecionar um 
ou mais campos/anotações para mover, alinhar ou editar suas propriedades. Esta 
ferramenta também está disponível na visualização de documento padrão para 
permitir a edição/movimento rápido de campos.

A anotação da máquina de escrever  está incluído nesta barra de ferramentas para 
que os rótulos possam ser criados no modo de edição de formulário. Para torná-los 
permanentes,achatar as anotações da máquina de escrever uma vez que o 
formulário foi criado.
A guia Miniaturas de página está oculta por padrão, mas pode ser exibida clicando 

em  ícone no lado esquerdo do quadro do PDF Studio.

 

Iniciar/parar o modo de edição de formulário

Barra de ferramentas da faixa de opções

Ao usar oBarra de ferramentas da faixa de opções basta clicar noAba Formulários para 
ativar o modo de edição de formulário.

 

Barra de ferramentas clássica

Abra qualquer documento no PDF Studio
Na barra de menu selecioneFormulários > Criar/Editar formulário ou use as teclas 
de atalho Ctrl + Shift+ M (⌘ + Shift + M no Mac).
Isso vai abrir oBarra de ferramentas do editor de campos de formulário. No modo de 
edição de formulários, a maioria das barras de ferramentas ficará oculta; navegação, 
campos de formulário, propriedades e opções de alinhamento permanecerão.
Agora você pode editar os formulários Criar/Editar no documento PDF conforme 
necessário.

Observação: Se o documento estiver protegido ou bloqueado você não poderá 
editar os campos do formulário até que sejam desbloqueados

Depois de concluído, clique em Parar edição de formulário para fechar a barra de 
ferramentas
Salve o documento e os campos estarão prontos para uso
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Barra de ferramentas do editor de campos de 
formulário

Entrar na guia Formulários inicia o modo de Edição de Formulários. Este modo permite 
que você edite / modifique as configurações de campo, localização, tamanho e opções.

Para visualizar o formulário como um usuário clicaria no  botão de visualização para 
testar os campos enquanto permanece na guia Formulários

Descrições da barra de ferramentas

Ferramentas

 Seleção de objeto: Costumava serEditar Objetos Interativos dentro do PDF.

 Máquina de escrever: Cria uma anotação de máquina de escrever.

Campos

 Caixa de texto: Cria um campo de caixa de texto

 Caixa de Seleção: Cria uma caixa de seleção

 Botao de radio: Cria um botão de opção. Para criar um novo grupo de botões 

de rádio, clique na seta para baixo  à direita do botão de rádio na barra de 
ferramentas e selecioneNovo. Isso iniciará um novo grupo para os botões de rádio.

 Caixa combo: Cria uma caixa de combinação

 List Box: Cria uma caixa de listagem

 Botão: Cria um botão de ação

 Assinatura: Cria um campo de assinatura digital
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 Botão de imagem: Cria um botão de imagem

 Campo de Data: Cria um campo de data usando o seguinte formato m / d / aa

Dados do formulário

 Ordem de Cálculo: Permite definir a ordem de cálculo do campo do formulário 
no documento

 Limpar campos: Redefine os dados em todos os campos do formulário.

 Exportar: Exporte os dados do formulário no documento atual para um arquivo 
nos formatos FDF, XFDF, XDP, XML, CSV ou Texto.

 Importar: Importa dados de formulário do documento atual para um arquivo nos 
formatos FDF, XFDF ou XDP.

 Achatar: Nivele todos os campos do formulário.

Visualizar

 Pré-visualizar formulário: Alterna o modo de edição de formulário para permitir 
o teste dos campos enquanto permanece na guia Formulários

 Campos Destacados: Realce todos os campos do formulário, tornando-os mais 
fáceis de localizar.

 Mostrar governantes: Alterna a exibição de réguas na área de visualização do 
documento

 Mostre as grades: Alterna a exibição da grade na parte superior do PDF
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Barra de Ferramentas Clássica do Form Field 
Editor

O Estilo OfficeBarra de ferramentas da faixa de opções é o layout padrão e onde você 
encontrará todas as funções do PDF Studio. Se desejar, você pode mudar para a Barra 
de Ferramentas Clássica emPreferências da barra de ferramentas.

A barra de ferramentas do editor de campos de formulário é ativada no modo de edição 
de formulário. Para iniciar o modo de edição de formulário e mostrar a barra de 
ferramentas, vá paraFormulários> Criar / Editar Formuláriono menu ou use as teclas 
de atalho Ctrl + Shift+ M (⌘ + Shfit + M no Mac). No modo de edição de formulário, a 
maioria das ferramentas ficará oculta e apenas a navegação, os campos do formulário, 
as propriedades e as opções de alinhamento permanecerão.

 

A barra de ferramentas do editor de formulários padrão é configurada conforme 
exibido acima, mas pode ser personalizada usando um dos métodos abaixo:

Arrastar e soltar

Para reorganizar as ferramentas na barra de ferramentas usando arrastar e soltar, 

clique na linha divisória  à esquerda do grupo de ferramentas que deseja mover e, em 
seguida, arraste e solte-o em uma nova posição. Você pode mover qualquer um dos 
grupos de ferramentas para qualquer local na barra de ferramentas. Uma terceira linha 
pode ser criada arrastando um grupo de ferramentas abaixo da segunda linha para 
criar uma terceira linha.

Você também pode criar uma barra de ferramentas inferior arrastando as ferramentas e 
soltando-as na parte inferior da janela do PDF Studio

Ferramentas Flutuantes

As ferramentas também podem ser colocadas em outros locais para facilitar o acesso. 
Para fazer flutuar qualquer uma das ferramentas da barra de ferramentas, clique na 

linha divisória  à esquerda do grupo de ferramentas você deseja flutuar e arrastar sua 
barra de ferramentas para fora da seção da barra de ferramentas e, em seguida, soltá-la 
em uma nova posição, não na barra de ferramentas superior ou inferior, para deixá-la 
flutuando. Para devolvê-lo à barra de ferramentas, arraste-o de volta para um local na 
barra de ferramentas ou clique o botão “X” e ele retornará ao seu último local na barra 
de ferramentas.
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Descrições da barra de ferramentas

Navegação

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior do documento.

 Número de página: Exibe a página atual sendo visualizada e o número 
total de páginas. Digite um número no campo e pressione "Enter" para navegar 
diretamente para essa página.

 Próxima página: Navega para a próxima página do documento.

 Última página: Navega até a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega até a última visualização do documento.

 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização no documento.

Ajuste de página

 Tamanho atual: Exibe o documento com uma proporção de 1: 1 para 
corresponder à aparência do documento se impresso sem qualquer escala.

 Ajustar à largura: Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do 
documento no quadro do PDF Studio.

 Ajustar à página: Dimensiona a visualização para caber todo o documento no 
quadro do PDF Studio.

Ver rotação

 Girar vista no sentido horário: Gira apenas a visão dentro do documento no 
sentido horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o documento for 
salvo e reaberto)

 Girar a vista no sentido anti-horário: Gira apenas a visão dentro do documento 
no sentido anti-horário (Observação: Esta rotação NÃO será salva quando o 
documento for salvo e reaberto)

Ampliação

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.
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 Zoom para / zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também 
pode selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um 
valor de zoom personalizado.

 Mais Zoom: Amplie para ver o conteúdo maior.

 Ferramenta de zoom: Aplica zoom em uma área selecionada em uma página. 
Clique e arraste para selecionar a área do retângulo que deseja ampliar.

 Ferramenta Lupa: Exibe uma janela de zoom que amplia o PDF para mostrar os 
menores detalhes.

 Panorâmica e zoom: Uma janela que mostra a parte da página atualmente na 
tela. Arraste a caixa vermelha para ajustar a visualização do documento.

Campos do Formulário

 Editar objetos interativos: Usado para editar objetos interativos dentro do PDF 
que incluem anotações e campos de formulário.

 Caixa de texto: Cria um campo de caixa de texto

 Caixa de Seleção: Cria uma caixa de seleção

 Botao de radio: Cria um botao de radio. Para criar um novo grupo de botões 

de rádio, clique na seta para baixo  à direita do botão de rádio na barra de 
ferramentas e selecioneNovo. Isso iniciará um novo grupo para os botões de rádio.

 Caixa combo: Cria uma caixa de combinação

 List Box: Cria uma caixa de listagem

 Botão: Cria um botão de ação

 Assinatura: Cria um campo de assinatura digital

 Máquina de escrever: Cria uma anotação de máquina de escrever.

Alinhamentos

 Alinhar à esquerda: Alinha os objetos selecionados à esquerda.
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 Alinhar centro:Alinha os objetos selecionados ao centro.

 Alinhar à direita:Alinha os objetos selecionados à direita.

 Alinhar no topo:Alinha os objetos selecionados no topo.

 Alinhar ao meio:Alinha os objetos selecionados ao meio.

 Alinhar inferior:Alinha os objetos selecionados na parte inferior.

 Distribuir horizontalmente:Distribui uniformemente os objetos selecionados 
horizontalmente.

 Distribuir verticalmente:Distribui uniformemente os objetos selecionados 
verticalmente.

 Alinhar a largura:Alinha a largura dos objetos selecionados.

 Alinhar a altura:Alinha a altura dos objetos selecionados.

 Alinhar ambos:Alinha a largura e a altura dos objetos selecionados.

Propriedades - Aparência

 Cor de preenchimento: Permite que você selecione a cor de preenchimento 
dos objetos selecionados.

 Cor da borda: Permite selecionar a cor da borda dos objetos selecionados.

 Espessura da linha: Define a largura da linha da borda para os objetos 
selecionados.

 Cor do texto: Define a fonte cor para a anotação selecionada.

 Fonte: Define a fonte da anotação selecionada.

 Tamanho: Define o tamanho da fonte para a anotação selecionada.

Parar a edição do formulário

 Parar a edição do formulário: Termina e fecha o modo de edição 
de formulário
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Ooutros

 Divisor: separa cada uma das seções da barra de ferramentas

Botão / opções agrupados: usado em um dos seguintes

escolha entre diferentes opções para a ferramenta que está anexada
para selecionar outras ferramentas quando as barras de ferramentas são 
agrupadas (ver Botões Agrupados emPreferências da barra de ferramentas)
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Criação de campos de formulário
O PDF Studio pode criar campos de formulário em documentos PDF. Para criar campos, 
primeiro o editor de formulários deve ser iniciado e, em seguida, você pode criar 
campos usando qualquer um dos dois métodos abaixo.

Observação: Ao criar vários campos de uma vez, você pode habilitar o modo 
"Fixo" para colocar vários do mesmo tipo de campo por vez. Para ativar o modo 
"Sticky", clique com o botão direito do mouse no ícone do formulário na barra de 
ferramentas e selecione a opção "Sticky" para ativá-la ou desativá-la.

Clique Único

Os campos podem ser criados na página usando um tamanho padrão com apenas um 
único clique.

Observação:Para alterar o tamanho do campo de formulário padrão, coloque um 
na página e redimensione para o tamanho padrão que deseja usar. Em seguida, 
clique com o botão direito (Ctrl + clique no Mac) e selecione Salvar como tamanho 
padrão usado para esse tipo de campo específico a partir de agora.

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários
Clique noTipo de campo de formulário que você deseja criar. O cursor irá então 
mudar para mostrar o tipo de campo atualmente selecionado
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo

Clique e arraste

Usar clicar e arrastar permite criar campos de tamanho personalizado na página sem 
ter que redimensioná-los posteriormente.

Inicie o modo de edição de formulário indo paraGuia Formulários
Clique noTipo de campo de formulário que você deseja criar. O cursor irá então 
mudar para mostrar o tipo de campo atualmente selecionado
Usando o canto superior esquerdo do campo, vá para a seção da página onde o 
canto superior esquerdo do campo deve começar
Clique e enquanto mantém pressionado o botão do mouse arraste o mouse para 
criar o tamanho do campo personalizado necessário
Quando terminar, solte o mouse para colocar o campo
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Tipos de campo de formulário
Os seguintes tipos de campo de formulário estão disponíveis ao criar formulários PDF 
no PDF Studio

Caixa de texto: Armazene texto, números, datas, etc. Formate o campo para tipos de 
dados específicos ou use em cálculos

Caixa de seleção: Selecione ou desmarque uma opção

Botao de radio: Selecione um de um grupo de opções mutuamente exclusivas

Caixa de lista: Selecione um ou mais itens de uma lista

Caixa combo: Selecione um item de uma lista ou adicione um valor que não esteja na 
lista

Botão: Inicia uma ação, cálculo, validação, etc

Botão de imagem: Botão usado para importar uma imagem para a página

Campo de Data: Cria um campo de data com um calendário pop-up

Assinatura: Aplicar uma assinatura digital segura a um documento
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Caixa de texto do formulário
O PDF Studio é capaz de criar campos de texto. Os campos de texto são usados ao criar 
documentos que terão seções que precisam ser preenchidas digitando informações. 
Para criar campos de texto siga os passos abaixo.

Criando campos de texto

Inicie o modo de edição de formulários indo para oAba Formulários

Clique no campo de texto  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor 
mudará então para mostrar uma visualização do campo
Usando o mouse, mova para o local em que deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
Repita as etapas 1-3 para criar quantos campos você precisar

Para terminar de colocar os campos de texto, pressione Esc ou clique no  botão na 
barra de ferramentas

Propriedades do campo de texto

Para acessar as propriedades do Campo de Texto clique com o botão direito (Mac: Ctrl 
+ Clique) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão 

editar  noMinibarra de ferramentas. O Campo de Texto contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Nome - O nome do campo

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo

Estilo

Font - Define a fonte do texto

Tamanho -Define o tamanho da fonte do texto

Cor do texto -Define a cor do texto

Cor da borda -Define a cor da borda
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Espessura da linha -Define a largura da linha de borda

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento

Estilo - Define o estilo da linha de borda (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc...)

Salve como padrão - Quando marcado, isso fará com que as configurações de 
estilo selecionadas sejam o padrão para quaisquer novos campos de texto daqui 
para frente

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Requeridos - Quando marcado, exibirá um contorno vermelho no campo, 
informando que o campo é obrigatório

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta a exibição do campo ao visualizar o documento
Mostrar/Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar/Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

Alinhamento - O alinhamento do texto que será digitado no campo

Predefinição - O valor padrão do campo. Este é o valor que será exibido se o campo 
estiver vazio ou quandoRedefinindo campos de formulário

Multilinha - Permite que os usuários digitem usando várias linhas

Rolar texto longo - Quando marcado, rolará se o texto digitado for maior que o 
campo. Desmarcar isto limitará o texto ao comprimento do campo

Senha - Quando marcado, ocultará o texto e exibirá pontos •••• em vez do texto 
digitado no campo
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Verificação ortográfica - Quando marcado habilita a propriedade "Verificação 
Ortográfica" do campo. Quando a propriedade Verificação Ortográfica estiver definida, 
se o visualizador/editor de PDF suportar a verificação ortográfica, ela será habilitada 
apenas em campos com essa propriedade definida.

Pentear - Define o número de linhas verticais entre cada caractere digitado. Útil ao 
adicionar campos a formulários que possuem uma caixa separada para cada caractere

Limite de caracteres - Limita o número de caracteres que podem ser inseridos no 
campo

Permitir Rich Text - Permite que caracteres formatados especiais sejam inseridos no 
campo (ou seja, Negrito, Itálico, Sublinhado, etc...)

Formato

Define as regras de formatação do campo com base na opção e nas configurações 
selecionadas. Quando um formato é selecionado, a formatação será aplicada usando 
JavaScript e o usuário não poderá inserir nenhum outro valor além do definido nas 
regras. VerFormatação de campo para detalhes adicionais.

Nenhum - Valor padrão, não define regras de formatação e qualquer texto pode ser 
inserido no campo

Número - Define o campo para aceitar apenas números com base nas configurações 
selecionadas

Percentagem - Define o campo para exibir uma porcentagem com base nas 
configurações selecionadas

Encontro - Define o campo para aceitar apenas valores de data, hora ou data e hora 
com base nas configurações selecionadas.

Observação: Quando uma configuração de data ou hora é selecionada ao 
visualizar o documento, o PDF Studio exibirá um botão de calendário no campo. 
Este botão permitirá que os usuários selecionem uma data usando um seletor de 
calendário em vez de digitar no campo, se desejarem.

Tempo- Define o campo para aceitar apenas valores de tempo com base nas 
configurações.

Especial- Permite selecionar a partir de uma lista de regras de formatação de campo 
predefinidas comuns

JavaScript personalizado - Permite que você crie suas próprias regras de formatação 
personalizadas usando o suporteJavaScript do formulário PDF
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Calcular

Define as regras de cálculo para o campo com base na opção e nas configurações 
selecionadas. Quando um cálculo é definido, ele será aplicado usando JavaScript. 
VerCálculos de campo de formulário para detalhes adicionais

Nenhum cálculo para este campo - Valor padrão, não define regras de cálculo e 
qualquer texto pode ser inserido no campo

O valor do campo tem cálculo simples - Quando selecionado, permite definir um 
único cálculo matemático em todos ou em uma seleção de campos.

Este campo tem um cálculo personalizado - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript do formulário para criar cálculos personalizados

Notação de campo simples - Quando marcado, permite que você use comandos de 
cálculo simples (+ - / *) em vez de JavaScript. VerCálculos de campo de formulário para 
detalhes adicionais

Validar

Define regras de validação para o campo com base na opção selecionada. A validação é 
diferente do formato em que a validação restringe quais valores podem ser inseridos 
no campo

Sem validação para este campo - Valor padrão, não define regras de validação e 
qualquer valor pode ser inserido no campo

O valor do campo tem um intervalo - Disponível apenas quando o Formato é definido 
como um Número ou Porcentagem.

Este campo tem validação personalizada - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript do formulário para criar validações personalizadas

Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo de formulário de uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Caixa de seleção do formulário
O PDF Studio é capaz de criar caixas de seleção. As caixas de seleção são usadas para 
permitir que os usuários selecionem opções de escolha única ou múltipla em um 
formulário PDF.

Criação de caixas de seleção

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique na caixa de seleção  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor irá 
então mudar para mostrar uma antevisão do campo
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
Repita as etapas 1 a 3 para criar quantos campos forem necessários

Para terminar de colocar as caixas de seleção, pressione Esc ou clique no  botão 
na barra de ferramentas

Propriedades da caixa de seleção

Para acessar as propriedades da caixa de seleção, clique com o botão direito (Mac: Ctrl 
+ Clique) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão 

editar  noMinibarra de ferramentas. A caixa de seleção contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Nome - O nome do campo

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo

Estilo

Fonte - Este campo está desabilitado porque uma fonte específica deve ser 
definida para que as caixas de seleção funcionem

Tamanho -Define o tamanho do símbolo da marca de verificação

Cor do texto -Define a cor da marca de verificação

Cor da borda -Define a cor da borda
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Espessura da linha -Define a largura da linha de fronteira

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de estilo 
selecionadas o padrão para qualquer nova caixa de seleção a partir de agora

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Obrigatório - Quando marcada, exibirá um contorno vermelho no campo, 
permitindo que eles saibam que o campo é obrigatório

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta o campo de ser exibido ao visualizar o documento
Mostrar / Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar / Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

Estilo de Botão - Define o símbolo a ser usado quando o botão está marcado

Valor de exportação - O valor a ser exportado quando o campo é verificado

Selecionado por padrão - Define o valor padrão do campo como marcado ou 
desmarcado

Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo do formulário em uma lista de 
ações disponíveis.



-581-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Botão de rádio do formulário
O PDF Studio é capaz de criar botões de rádio. Os botões de rádio são usados para 
permitir que os usuários selecionem uma única opção de uma lista de opções em um 
formulário PDF. Os botões de rádio são criados em grupos. Isso ocorre porque os 
botões de opção são usados quando apenas um opção da lista deve ser selecionada. Se 
outra opção no mesmo grupo de botões de rádio for selecionada, a outra opção será 
desmarcada. Por padrão, o PDF Studio tornará todos os botões de rádio criados parte 
do mesmo grupo.

Criação de botões de rádio

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique no botão de rádio  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor irá 
então mudar para mostrar uma antevisão do campo
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.

Para criar um novo grupo de botões de rádio, clique na pequena seta para 

baixo  à direita do botão de rádio na barra de ferramentas e selecioneNovo. 
Isso criará um novo grupo para os botões de rádio.
Se você precisar voltar a um grupo anterior, clique na pequena seta à direita do 
botão de rádio e selecione o grupo para o qual deseja criar mais botões de 
rádio

Repita as etapas 1 a 3 para criar quantos campos forem necessários

Para terminar de colocar os botões de rádio, pressione Esc ou clique no  botão na 
barra de ferramentas

Propriedades do botão de rádio

Para acessar as propriedades do Radio Button, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Click) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas. O botão de rádio contém as seguintes configurações 
de propriedade.

Aparência

Nome - O nome do grupo de botões de opção. Todos os botões de opção contendo o 
mesmo nome farão parte do mesmo grupo.

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo
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Estilo

Fonte - Este campo está desabilitado porque uma fonte específica deve ser 
definida para que os botões de rádio funcionem

Tamanho -Define o tamanho do símbolo do botão verificado

Cor do texto -Define a cor da marca de verificação

Cor da borda -Define a cor da borda

Espessura da linha -Define a largura da linha de fronteira

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de estilo 
selecionadas o padrão para qualquer novo botão de rádio daqui para frente

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Obrigatório - Quando marcada, exibirá um contorno vermelho no campo, 
permitindo que eles saibam que o campo é obrigatório

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta o campo de ser exibido ao visualizar o documento
Mostrar / Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar / Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

Estilo de Botão - Define o símbolo a ser usado quando o botão está marcado

Escolha do botão de rádio - Isso define o número de escolha para o grupo de botões 
de opção
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Selecionado por padrão - Define o valor padrão do campo como marcado ou 
desmarcado

Forma de borda - Define a forma da borda do botão de opção para um círculo ou 
quadrado

Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo do formulário em uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista

 

 



-585-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Caixa de combinação de formulário
O PDF Studio é capaz de criar caixas de combinação (campos suspensos). As caixas de 
combinação são usadas para permitir que os usuários selecionem uma opção de uma 
lista de opções de texto disponíveis em um menu suspenso. Se definido, os usuários 
também podem ter permissão para inserir seu próprio valor personalizado.

Criando caixas de combinação

Inicie o modo de edição de formulários indo para oAba Formulários

Clique na caixa de combinação  botão localizado na barra de ferramentas. O 
cursor mudará então para mostrar uma visualização do campo
Usando o mouse, mova para o local em que deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
A caixa de diálogo Propriedades da caixa de combinação será exibida para que você 
possa adicionar as opções à lista, pois ela estará inicialmente em branco.
Clique na guia Opções
Digite cada uma das opções que deseja adicionar no campo Item e clique em 
Adicionar ou pressione Enter no teclado. Seu novo item será exibido na lista abaixo. 
Continue adicionando todos os itens que você precisa e, uma vez concluído, clique 
em OK para definir as opções da lista
Repita as etapas de 1 a 6 para criar quantos campos você precisar

Para finalizar a colocação de Combo Boxes pressione Esc ou clique no botão
botão na barra de ferramentas

Propriedades da caixa de combinação

Para acessar as propriedades do Combo Box clique com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Click) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas. A caixa de combinação contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Nome - O nome do campo

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo

Estilo
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Font - Define a fonte do texto

Tamanho -Define o tamanho da fonte do texto

Cor do texto -Define a cor do texto

Cor da borda -Define a cor da borda

Espessura da linha -Define a largura da linha de borda

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento

Estilo - Define o estilo da linha de borda (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc...)

Salve como padrão - Quando marcado, isso fará com que as configurações de 
estilo selecionadas sejam o padrão para quaisquer novas caixas de combinação 
daqui para frente

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Requeridos - Quando marcado, exibirá um contorno vermelho no campo, 
informando que o campo é obrigatório

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta a exibição do campo ao visualizar o documento
Mostrar/Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar/Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

Item - Digite o nome do item que você gostaria de adicionar à lista de combinação

Adicionar - Adiciona o texto no campo Item à lista de combinação

Valor de exportação - O valor a ser exportado quando o Item é selecionado na caixa 
de combinação
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Predefinição - Quando marcado, fará com que a opção selecionada seja o valor padrão 
do campo. Este é o valor que será exibido se o campo estiver vazio ou 
quandoRedefinindo campos de formulário

 Excluir - Exclui os itens selecionados da lista

 Subir - Move o item selecionado para cima na lista

 Mover para baixo - Move o item selecionado para baixo na lista

Permitir texto personalizado - Quando marcado, permite que o usuário insira texto 
personalizado no campo. Caso contrário, o usuário deve selecionar uma opção

Classificar itens - Classificará em ordem alfabética todos os itens da lista

Observação:Isso não pode ser desfeito após ter sido classificado, você precisará 
redefinir manualmente os itens

Confirmar selecionado imediatamente - Ao usarCálculos de campo de formulário isso 
enviará o valor para o cálculo (se definido) imediatamente. Caso contrário, ele precisará 
ser acionado usando outro método.

Verificação ortográfica - Quando marcado habilita a propriedade "Verificação 
Ortográfica" do campo. Quando a propriedade Verificação Ortográfica estiver definida, 
se o visualizador/editor de PDF suportar a verificação ortográfica, ela será habilitada 
apenas em campos com essa propriedade definida.

Observação:Esta opção só será habilitada se "Permitir texto personalizado" estiver 
habilitado.

Formato

Define as regras de formatação do campo com base na opção e nas configurações 
selecionadas. Quando um formato é selecionado, a formatação será aplicada usando 
JavaScript e o usuário não poderá inserir nenhum outro valor além do definido nas 
regras. VerFormatação de campo para detalhes adicionais.

Nenhum - Valor padrão, não define regras de formatação e qualquer texto pode ser 
inserido no campo

Número - Define o campo para aceitar apenas números com base nas configurações 
selecionadas

Percentagem - Define o campo para exibir uma porcentagem com base nas 
configurações selecionadas

Encontro - Define o campo para aceitar apenas valores de data, hora ou data e hora 
com base nas configurações selecionadas.
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Observação: Quando uma configuração de data ou hora é selecionada ao 
visualizar o documento, o PDF Studio exibirá um botão de calendário no campo. 
Este botão permitirá que os usuários selecionem uma data usando um seletor de 
calendário em vez de digitar no campo, se desejarem.

Tempo- Define o campo para aceitar apenas valores de tempo com base nas 
configurações.

Especial- Permite selecionar a partir de uma lista de regras de formatação de campo 
predefinidas comuns

JavaScript personalizado - Permite que você crie suas próprias regras de formatação 
personalizadas usando o suporteJavaScript do formulário PDF

 

Calcular

Define as regras de cálculo para o campo com base na opção e nas configurações 
selecionadas. Quando um cálculo é definido, ele será aplicado usando JavaScript. 
VerCálculos de campo de formulário para detalhes adicionais

Nenhum cálculo para este campo - Valor padrão, não define regras de cálculo e 
qualquer texto pode ser inserido no campo

O valor do campo tem cálculo simples - Quando selecionado, permite definir um 
único cálculo matemático em todos ou em uma seleção de campos.

Este campo tem um cálculo personalizado - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript do formulário para criar cálculos personalizados

Notação de campo simples - Quando marcado, permite que você use comandos de 
cálculo simples (+ - / *) em vez de JavaScript. VerCálculos de campo de formulário para 
detalhes adicionais

Validar

Define regras de validação para o campo com base na opção selecionada. A validação é 
diferente do formato em que a validação restringe quais valores podem ser inseridos 
no campo

Sem validação para este campo - Valor padrão, não define regras de validação e 
qualquer valor pode ser inserido no campo

Os valores do campo têm um intervalo - Disponível apenas quando o Formato é 
definido como um Número ou Porcentagem.

Este campo tem validação personalizada - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript do formulário para criar validações personalizadas
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Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo de formulário de uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Caixa de Lista de Formulários
O PDF Studio é capaz de criar caixas de listagem. As caixas de listagem são usadas 
para permitir que os usuários selecionem uma opção em uma lista de opções de texto 
disponíveis em uma janela rolável no documento PDF.

Criação de listas

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique na caixa de listagem  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor 
irá então mudar para mostrar uma antevisão do campo
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
A caixa de diálogo Propriedades da caixa de listagem será exibida para que você 
possa adicionar as opções à lista, pois inicialmente estará em branco.
Clique na guia Opções
Digite cada uma das opções que deseja adicionar no campo Item e clique em 
Adicionar ou pressione Enter no teclado. Seu novo item será exibido na lista abaixo. 
Continue adicionando todos os itens que você precisa e, uma vez concluído, clique 
em OK para defina as opções da lista
Repita as etapas 1 a 6 para criar quantos campos forem necessários

Para terminar de colocar as caixas de listagem, pressione Esc ou clique no  botão 
na barra de ferramentas

Propriedades da caixa de listagem

Para acessar as propriedades da List Box, clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Click) 
no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas. A caixa de listagem contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Nome - O nome do campo

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo
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Estilo

Font - Define a fonte do texto

Tamanho -Define o tamanho da fonte do texto

Cor do texto -Define a cor do texto

Cor da borda -Define a cor da borda

Espessura da linha -Define a largura da linha de fronteira

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de estilo 
selecionadas o padrão para qualquer nova caixa de listagem a partir de agora

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Obrigatório - Esta opção não está disponível nas caixas de listagem

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta o campo de ser exibido ao visualizar o documento
Mostrar / Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar / Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

Item - Digite o nome do item que você gostaria de adicionar à lista da caixa de listagem

Adicionar - Adiciona o texto no campo Item à lista da caixa de listagem

Valor de exportação - O valor a ser exportado quando o item é selecionado na caixa 
de lista
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Padrão - Quando marcada, isso tornará a opção selecionada o valor padrão do campo. 
Este é o valor que será mostrado se o campo estiver vazio ou quandoRedefinindo 
campos de formulário

 Excluir - Exclui os itens selecionados da lista

 Subir - Move o item selecionado para cima na lista

 Mover para Baixo - Move o item selecionado para baixo na lista

Permitir seleção múltipla - Quando marcada, permite que o usuário selecione várias 
opções usando Shift ou Ctrl + Clique

Classificar itens - Classificará em ordem alfabética todos os itens da lista

Observação:Isso não pode ser desfeito após ter sido classificado, você precisará 
reorganizar manualmente os itens

Confirmar selecionado imediatamente - Ao usarCálculos de campo do formulário isso 
enviará o valor para o cálculo (se definido) imediatamente. Caso contrário, ele precisará 
ser acionado usando outro método.

Mudança de Seleção

Permite definir que uma ação ocorra quando uma seleção for alterada. Somente 
JavaScript pode ser usado ao definir ações de mudança.

Não faça nada na mudança de seleção - Valor padrão, não define regras de validação 
e qualquer valor pode ser inserido no campo

Faça um script personalizado na mudança de seleção - Quando selecionado, você 
precisará usarJavaScript de formulário para criar validações personalizadas

Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo do formulário em uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Botão de formulário
PDF Studio é capaz de criar botões. Os botões permitem criar botões personalizados no 
documento PDF que realizarão uma ação quando pressionados. O PDF Studio inclui 
algumas ações básicas que podem ser adicionadas sem a necessidade de codificação. 
Para opções mais avançadas, você pode programar as ações usando JavaScript. Você 
precisará ter conhecimento avançado em programação de JavaScript para criar as ações 
para os botões. Para obter mais informações sobre JavaScript no PDF Studio, 
consulteJavaScript com suporte no PDFStudio

Criação de botões

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique no botão  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor irá então 
mudar para mostrar uma antevisão do campo
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
A caixa de diálogo Propriedades do botão será exibida para que você possa 
adicionar a ação ao botão, pois inicialmente ele não fará nada.
Clique na guia Ações
Clique em Adicionar para criar uma ação para o botão. VerAções de campo do 
formulário para obter uma lista de ações disponíveis e suas opções
Assim que as ações forem adicionadas, clique em OK para definir as ações
Repita as etapas de 1 a 7 para criar quantos botões forem necessários

Para terminar de colocar os botões, pressione Esc ou clique no  botão na barra de 
ferramentas

Propriedades do botão

Para acessar as propriedades do botão clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) 
no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas. O botão contém as seguintes configurações de 
propriedade.

Aparência

Nome - O campo do botão

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo
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Estilo

Fonte - Define a fonte do texto no botão

Tamanho -Define o tamanho da fonte do texto no botão

Cor do texto -Define a cor do texto no botão

Cor da borda -Define a cor da borda do botão

Espessura da linha -Define a largura da linha da borda do botão

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento do botão

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...) no botão

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de estilo 
selecionadas o padrão para quaisquer novos botões a partir de agora

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Obrigatório -Esta opção não está disponível nos botões

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta o campo de ser exibido ao visualizar o documento
Mostrar / Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar / Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

Estilo - Define o estilo do botão

Nenhum: o botão não terá efeito quando pressionado
Inverter: Todo o botão ficará realçado quando pressionado
Contorno: apenas o contorno do botão será destacado quando pressionado. 
Mude para uma largura de linha maior para ver mais
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Push: permite definir rótulos separados para cada uma das interações abaixo 
com o botão

Up: quando o botão não está sendo acionado
Para baixo: quando o botão é pressionado
Mouse Over: quando o mouse é passado sobre o botão

Rótulo - Define se o botão tem um rótulo e sua localização

Imagem - Define se o botão tem uma imagem de fundo e sua localização

Observação: Qualquer um dos formatos de imagem suportados (JPEG, PNG, GIF e 
TIFF) ou um documento PDF pode ser definido como a imagem no botão

Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo do formulário em uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Campo de Assinatura do Formulário
O PDF Studio é capaz de criar campos de assinatura. Os campos de assinatura 
permitem criar campos que seus usuários podem usar para assinar digitalmente o 
documento PDF. VerAplicação de assinaturas digitais para instruções sobre como 
assinar um documento.

Criação de campos de assinatura

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique no campo de assinatura  botão localizado na barra de ferramentas. O 
cursor irá então mudar para mostrar uma antevisão do campo
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
A caixa de diálogo Propriedades do campo de assinatura será exibida para que você 
possa adicionar as opções à lista, pois inicialmente estará em branco.
Clique na guia Opções
Digite cada uma das opções que deseja adicionar no campo Item e clique em 
Adicionar ou pressione Enter no teclado. Seu novo item será exibido na lista abaixo. 
Continue adicionando todos os itens que você precisa e, uma vez concluído, clique 
em OK para defina as opções da lista
Repita as etapas 1 a 6 para criar quantos campos forem necessários

Para terminar de colocar os campos de assinatura, pressione Esc ou clique no
botão na barra de ferramentas

Propriedades do campo de assinatura

Para acessar as propriedades do Campo de Assinatura, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Clique) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão 

editar  noMinibarra de ferramentas. O campo de assinatura contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Nome - O nome do campo de assinatura

Estilo

Fonte - Define a fonte do texto usado na assinatura digital, uma vez que é 
aplicada
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Tamanho -Esta opção não se aplica a campos de assinatura

Cor do texto -Define a cor do texto

Cor da borda -Define a cor da borda

Espessura da linha -Define a largura da linha de fronteira

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...)

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de estilo 
selecionadas o padrão para quaisquer novos campos de assinatura a partir de 
agora

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Obrigatório - Esta opção não está disponível em Campos de Assinatura

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta o campo de ser exibido ao visualizar o documento
Mostrar / Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar / Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Assinado

Permite definir que uma ação ocorra quando o campo for assinado. Somente JavaScript 
pode ser usado ao definir ações de mudança.

Não faça nada no sinal - Valor padrão, não define regras de validação e qualquer valor 
pode ser inserido no campo

Defina o seguinte sinal apenas para leitura - Quando selecionado, use o menu 
suspenso para definir quais campos marcar como "Somente leitura" quando o 
documento for assinado.
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Todos os campos: marca todos os campos do documento como somente leitura
Apenas estes campos: permite que você selecione quais campos marcar como 
Somente leitura.Para selecionar mais de um item por vez, mantenha pressionada a 
tecla Ctrl ou Shift e clique em cada uma das opções.
Todos os campos, exceto: permite que você selecione quais campos NÃO devem ser 
marcados como somente leitura.Para selecionar mais de um item por vez, mantenha 
pressionada a tecla Ctrl ou Shift e clique em cada uma das opções.

Faça um script personalizado no sinal - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript de formulário para criar validações personalizadas

Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo do formulário em uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Botão de imagem do formulário
O PDF Studio é capaz de criar um botão de importação de imagem para permitir que os 
usuários insiram imagens no documento PDF ao preencher um formulário. Este botão é 
o mesmo que um botão padrão, mas tem configurações específicas e JavaScript 
definido automaticamente para fazê-lo funcionar como um botão de importação de 
imagem.

 

Criação de botões de imagem

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique no botão de imagem  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor 
irá então mudar para mostrar uma antevisão do campo
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
Repita para criar quantos botões de imagem forem necessários

Para terminar de colocar os botões de imagem, pressione Esc ou clique no  botão 
na barra de ferramentas

Propriedades do botão

Para acessar as propriedades do Botão de Imagem, clique com o botão direito (Mac: Ctrl 
+ Clique) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão de 

edição  noMinibarra de ferramentas. O botão de imagem contém as seguintes 
configurações de propriedade.

Aparência

Nome - O campo do botão de imagem

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo

Estilo

Fonte - Define a fonte do texto no botão
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Tamanho -Define o tamanho da fonte do texto no botão

Cor do texto -Define a cor do texto no botão

Cor da borda -Define a cor da borda do botão

Espessura da linha -Define a largura da linha da borda do botão

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento do botão

Estilo - Define o estilo da linha de fronteira (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc ...) no botão

Salve como padrão - Quando marcado, isso tornará as configurações de estilo 
selecionadas o padrão para quaisquer novos botões de imagem a partir de agora

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Obrigatório -Esta opção não está disponível nos botões de imagem

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta o campo de ser exibido ao visualizar o documento
Mostrar / Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar / Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Trancado - Quando marcada, evita o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.

Opções

NOTA:Essas opções foram predefinidas para que o Botão de imagem funcione 
corretamente. Alterar essas configurações pode fazer com que o Botão de imagem não 
funcione mais.

Estilo - Define o estilo do botão de imagem

Nenhum: o botão não terá efeito quando pressionado
Inverter: Todo o botão ficará realçado quando pressionado
Contorno: apenas o contorno do botão será destacado quando pressionado. 
Mude para uma largura de linha maior para ver mais
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Push: permite definir rótulos separados para cada uma das interações abaixo 
com o botão

Up: quando o botão não está sendo acionado
Para baixo: quando o botão é pressionado
Mouse Over: quando o mouse é passado sobre o botão

Rótulo - Define se o botão tem um rótulo e sua localização

Imagem - Define se o botão tem uma imagem de fundo e sua localização

Observação: Qualquer um dos formatos de imagem suportados (JPEG, PNG, GIF e 
TIFF) ou um documento PDF pode ser definido como a imagem no botão

Ações

NOTA: Essas opções foram predefinidas para que o Botão de imagem funcione 
corretamente. Alterar essas configurações pode fazer com que o Botão de imagem não 
funcione mais.

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo do formulário em uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Botão de campo de data do formulário
O PDF Studio é capaz de criar um botão de campo de data para permitir que os 
usuários insiram campos de data no documento PDF ao preencher um formulário. Este 
botão é igual a um campo de texto, só que possui configurações específicas e 
JavaScript definido automaticamente para que funcione como um botão de Campo de 
Data.

Observação:Por padrão, a formatação do campo de data corresponderá à localidade 
do usuário que criou o campo de formulário.

Criando botões de campo de data

Inicie o modo de edição de formulários indo para oAba Formulários

Clique no campo Data  botão localizado na barra de ferramentas. O cursor mudará 
então para mostrar uma visualização do campo
Usando o mouse, mova para o local em que deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo ou clique e arraste para criar um tamanho de campo personalizado.
Repita para criar quantos campos de data forem necessários

Para finalizar a colocação dos Campos de Data pressione Esc ou clique no botão
botão na barra de ferramentas

Propriedades do botão

Para acessar as propriedades do Campo de Data clique com o botão direito (Mac: Ctrl + 
Clique) no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas. O Campo de Data contém as seguintes configurações 
de propriedade.
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Aparência

Nome - O nome do campo do campo de data

Dica de ferramenta - A dica que é mostrada quando o mouse é passado sobre o 
campo

Estilo

Fonte - Define a fonte do texto no botão

Tamanho -Define o tamanho da fonte do texto no botão

Cor do texto -Define a cor do texto no botão

Cor da borda -Define a cor da borda do botão

Espessura da linha -Define a largura da linha de borda no botão

Cor de preenchimento -Define a cor de preenchimento no botão

Estilo - Define o estilo da linha de borda (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, 
etc...) no botão

Salve como padrão - Quando marcado, isso fará com que as configurações de 
estilo selecionadas sejam o padrão para qualquer novo botão de campo de data 
daqui para frente

Propriedades

Rotação - Define a rotação do campo em incrementos de 90 graus

Requeridos -Esta opção não está disponível nos botões de campo de data

Visibilidade - Define uma das quatro opções de visibilidade para o campo

Mostrar: a configuração padrão torna o campo visível
Ocultar: oculta a exibição do campo ao visualizar o documento
Mostrar/Não imprimir: mostra o campo, mas não imprime o campo ou 
seus valores
Ocultar/Imprimir: oculta o campo, mas o campo e seu valor serão 
impressos

Somente leitura - Torna o campo não editável e exibirá apenas o valor atualmente 
definido no campo

Bloqueado - Quando marcado, impede o seguinte no campo: ser movido ou 
redimensionado, editar propriedades de aparência e excluir a anotação.
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Opções

Alinhamento - O alinhamento do texto que será digitado no campo

Predefinição - O valor padrão do campo. Este é o valor que será exibido se o campo 
estiver vazio ou quandoRedefinindo campos de formulário

Multilinha - Permite que os usuários digitem usando várias linhas

Rolar texto longo - Quando marcado, rolará se o texto digitado for maior que o 
campo. Desmarcar isto limitará o texto ao comprimento do campo

Senha - Quando marcado, ocultará o texto e exibirá pontos •••• em vez do texto 
digitado no campo

Verificação ortográfica - Quando marcado habilita a propriedade "Verificação 
Ortográfica" do campo. Quando a propriedade Verificação Ortográfica estiver definida, 
se o visualizador/editor de PDF suportar a verificação ortográfica, ela será habilitada 
apenas em campos com essa propriedade definida.

Pentear - Define o número de linhas verticais entre cada caractere digitado. Útil ao 
adicionar campos a formulários que possuem uma caixa separada para cada caractere

Limite de caracteres - Limita o número de caracteres que podem ser inseridos no 
campo

Permitir Rich Text - Permite que caracteres formatados especiais sejam inseridos no 
campo (ou seja, Negrito, Itálico, Sublinhado, etc...)

Formato

NOTA:Estas opções foram predefinidas para que o Campo de Data funcione 
corretamente. Alterar essas configurações pode fazer com que o botão de campo 
de data não funcione mais.

Define as regras de formatação do campo com base na opção e nas configurações 
selecionadas. Quando um formato é selecionado, a formatação será aplicada usando 
JavaScript e o usuário não poderá inserir nenhum outro valor além do definido nas 
regras. VerFormatação de campo para detalhes adicionais.

Nenhum - Valor padrão, não define regras de formatação e qualquer texto pode ser 
inserido no campo

Número - Define o campo para aceitar apenas números com base nas configurações 
selecionadas

Percentagem - Define o campo para exibir uma porcentagem com base nas 
configurações selecionadas
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Data hora - Define o campo para aceitar apenas valores de data, hora ou data e hora 
com base nas configurações selecionadas.

Observação: Quando uma configuração de data ou hora é selecionada ao 
visualizar o documento, o PDF Studio exibirá um botão de calendário no campo. 
Este botão permitirá que os usuários selecionem uma data usando um seletor de 
calendário em vez de digitar no campo, se desejarem.

Outro - Permite selecionar a partir de uma lista de regras de formatação de campo 
predefinidas comuns

Personalizado - Permite que você crie suas próprias regras de formatação 
personalizadas usando o suporteJavaScript do formulário PDF

Calcular

Define as regras de cálculo para o campo com base na opção e nas configurações 
selecionadas. Quando um cálculo é definido, ele será aplicado usando JavaScript. 
VerCálculos de campo de formulário para detalhes adicionais

Nenhum cálculo para este campo - Valor padrão, não define regras de cálculo e 
qualquer texto pode ser inserido no campo

O valor do campo tem cálculo simples - Quando selecionado, permite definir um 
único cálculo matemático em todos ou em uma seleção de campos.

Este campo tem um cálculo personalizado - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript do formulário para criar cálculos personalizados

Notação de campo simples - Quando marcado, permite que você use comandos de 
cálculo simples (+ - / *) em vez de JavaScript. VerCálculos de campo de formulário para 
detalhes adicionais

Validar

Define regras de validação para o campo com base na opção selecionada. A validação é 
diferente do formato em que a validação restringe quais valores podem ser inseridos 
no campo

Sem validação para este campo - Valor padrão, não define regras de validação e 
qualquer valor pode ser inserido no campo

O valor do campo tem um intervalo - Disponível apenas quando o Formato é definido 
como um Número ou Porcentagem.

Este campo tem validação personalizada - Quando selecionado, você precisará 
usarJavaScript do formulário para criar validações personalizadas
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Ações

O Painel de Ação exibe uma lista das ações atuais associadas ao campo. As ações 
podem ser adicionadas, editadas ou excluídas usando os botões abaixo da lista de 
ações.

Adicionar - Adiciona um personalizadoAções de campo de formulário de uma lista de 
ações disponíveis.

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista
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Movendo e redimensionando campos de 
formulário

Os campos do formulário podem ser redimensionados depois de criados, se necessário.

Clique no ícone Seleção de Objeto  na barra de ferramentas e, a seguir, clique com 
o mouse para selecionar o objeto desejado.

Observação: Mais de um campo de formulário pode ser selecionado por vez
Mova ou redimensione o objeto desejado conforme necessário.

Mover

Clique no campo do formulário e arraste-o para seu novo local na página.

Redimensionar

Use os pontos pretos nos cantos e bordas para redimensionar a forma da caixa para 
que ela se encaixe na área de que você precisa.
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Criar várias cópias de campo de formulário
Às vezes, ao criar um formulário, você pode precisar de várias cópias do mesmo campo 
criadas em uma única página. A ferramenta Criar várias cópias permite que você crie 
réplicas do mesmo campo com espaçamento uniforme com base em um número 
especificado de linhas e colunas. Isso, por exemplo, pode ser útil ao criar formulários 
com várias linhas, como uma fatura ou formulário de pedido.

 

 

Como criar várias cópias de campo de formulário

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários
Clique noTipo de campo de formulário que você deseja criar. O cursor irá então 
mudar para mostrar o tipo de campo atualmente selecionado
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo
Aplique todas as configurações que deseja usar no campo ANTES da próxima etapa
Clique com o botão direito no campo e selecioneCriar várias cópias ...
Defina as opções preferidas
Clique em OK para terminar de criar os novos campos

 

Opções

Número de campos em - define o número de campos duplicados para criar 
horizontalmente

Número de campos para baixo - define o número de campos duplicados para criar 
verticalmente

Distância entre campos - defina a distância entre os campos duplicados

Espaçamento horizontal: espaçamento entre as linhas horizontais
Espaçamento vertical: espaçamento entre as linhas verticais
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Dimensão da grade completa - define o tamanho geral de toda a grade de campos

Largura da grade: largura da grade do lado esquerdo do primeiro campo e do lado 
direito do último campo
Altura da grade: altura da grade do topo do campo mais superior e da parte inferior 
do campo mais baixo

Unidades - Unidades para usar ao calcular a posição dos campos. Isso pode ser 
polegadas, centímetros, milímetros ou pontos. Os pontos são calculados no padrão 
PDF, 72 pontos por polegada.

Posição- define a posição das cópias do campo com base no canto superior esquerdo 
do campo original

X: a localização do "X" no canto superior esquerdo do campo original
Y: a localização "Y" do canto superior esquerdo do campo original

Use os mesmos nomes / campos de link - quando marcada, todos os campos criados 
serão definidos com o mesmo nome para vinculá-los. VerVinculando campos de 
formulário Para maiores informações.
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Campos de formulário duplicados
Às vezes, ao criar um formulário, você pode precisar de várias cópias do mesmo campo 
em várias páginas. O recurso Duplicar permite que você crie réplicas do campo 
selecionado na mesma posição exata nas páginas especificadas. Isto por exemplo pode 
ser útil ao criar um número de ID que precisa ser exibido no cabeçalho de todas as 
páginas do documento.

Por padrão, os campos duplicados são vinculados para que os mesmos dados 
preencham cada instância do campo no documento. VerVinculando campos de 
formulário Para maiores informações.

 

Como duplicar campos de formulário

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários
Clique noTipo de campo de formulário que você deseja criar. O cursor irá então 
mudar para mostrar o tipo de campo atualmente selecionado
Usando o mouse, mova para o local onde deseja colocar o campo e clique para 
colocar o campo
Aplique todas as configurações que deseja usar no campo ANTES da próxima etapa
Clique com o botão direito no campo e selecioneDuplicado
Defina as opções preferidas
Clique em OK para terminar de criar os novos campos

 

Opções

Páginas - O intervalo de páginas para criar os campos duplicados

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: especifique o intervalo de páginas usando as opções De e Para
Apenas páginas pares: copie apenas os campos para as páginas pares do documento 
(ou seja, 2, 4, 6, 8, etc.)
Apenas páginas ímpares: apenascopie os campos para o páginas ímpares do 
documento (ou seja, 1, 3, 5, 7, etc ...)

Use os mesmos nomes / campos de link - quando marcada, todos os campos criados 
serão definidos com o mesmo nome para vinculá-los. VerVinculando campos de 
formulário Para maiores informações.
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Alinhando campos do formulário
Os campos do formulário podem ser alinhados ou uniformemente distribuídos na 
página, se necessário. Os campos do formulário podem ser alinhados usando qualquer 
um dos métodos abaixo. Dois ou mais campos de formulário devem ser selecionados 
para usar as ferramentas de alinhamento.

Da barra de ferramentas

Usando a ferramenta de seleção de objeto  selecione os campos do formulário que 
deseja alinhar.

Observação:Mais de um campo deve ser selecionado para alinhá-los.
Clique no botão na guia Propriedades para alinhar os campos

No menu de contexto do botão direito

Usando a ferramenta de seleção de objeto  selecione os campos do formulário que 
deseja alinhar.

Observação:Mais de um campo deve ser selecionado para alinhá-los.
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em qualquer um dos campos de 
formulário selecionados e vá para Alinhamento e selecione o alinhamento que deseja 
executar

Exemplos de alinhamento

Original 
Distribuir horizontalmente 

 
Distribuir Verticalmente  

Alinhar à esquerda  Alinhar centro  Alinhar à Direita  
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Alinhar no topo  Alinhar ao Meio  Alinhar fundo  

Alinhar Largura  Alinhar a Altura  Alinhar ambos  
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Formatação do campo do formulário
Ao criar ou editar um campo de formulário, é possível definir regras de formatação que 
são aplicadas por meio de JavaScript. A formatação de campo permite definir como os 
valores ou texto em um campo serão exibidos. Por exemplo: Fazendo moeda sempre 
mostra 2 casas decimais ou uma data que mostra um mês, dia e ano de 2 dígitos.

Observação:As opções de formatação estão disponíveis apenas paracaixas de 
texto ecaixas de combinação.

Configurando a formatação de campo personalizado

Acesse as propriedades do campo clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) 
no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas.
Clique na guia Formatar
Defina as opções abaixo para serem aplicadas ao campo selecionado

Opções de formatação de campo

Nenhum - Valor padrão, não define regras de formatação e qualquer texto pode ser 
inserido no campo

Número - Define o campo para aceitar apenas números com base nas configurações 
selecionadas

Casas decimais: número de casas decimais a serem usadas
Estilo do separador: separadores a serem usados para milhares e casas 
decimais
Símbolo da moeda: símbolo da moeda a ser usado
Posicionamento do símbolo: a localização do símbolo da moeda
Estilo de número negativo: o estilo do texto quando o valor é um número 
negativo

Usar texto vermelho: torna o número negativo vermelho
Use parênteses: coloca o número negativo entre parênteses

Percentagem - Define o campo para exibir uma porcentagem com base nas 
configurações selecionadas

Casas decimais: número de casas decimais a serem usadas
Estilo do separador: separadores a serem usados para milhares e casas 
decimais

Data hora - Define o campo para aceitar apenas valores de data, hora ou data e hora 
com base nas configurações selecionadas.
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Lista de opções: selecione qualquer um dos formatos predefinidos de data / 
hora que vêm com o PDF Studio
Personalizado: Crie seu próprio formato personalizado de data / hora usando 
os códigos de data / hora abaixo

aaaa = ano de quatro dígitos
yy = ano de dois dígitos
mm = mês de dois dígitos (01 = janeiro, etc.)
mmm = abreviatura de três letras do mês (janeiro = janeiro, etc.)
mmmm = nome completo do mês
dd = dia do mês com dois dígitos (01 a 31)
HH = dois dígitos da hora (00 a 23) (AM / PM NÃO permitido)
MM = dois dígitos do minuto (00 a 59)
ss = dois dígitos do segundo (00 a 59)
h = hora de dois dígitos usando o formato 12 horas AM / PM
tt = exibe AM / PM com base na hora

Observação: Quando uma configuração de data ou hora é selecionada ao 
visualizar o documento, o PDF Studio exibe um botão de calendário no campo. Este 
botão permitirá que os usuários selecionem uma data usando um seletor de 
calendário em vez de digitar no campo, se desejarem.

Outro - Permite que você selecione a partir de uma lista de regras comuns de 
formatação de campos predefinidos

Código postal dos EUA: código postal padrão dos EUA de 5 dígitos
Código postal dos EUA + 4: código postal padrão dos EUA de 5 dígitos mais o 
segmento geográfico adicional de 4 dígitos
Número de telefone dos EUA: formato de número de telefone dos EUA (XXX) 
XXX-XXXX
Número da previdência social dos EUA: formato de número da previdência 
social dos EUA XXX-XX-XXXX
Personalizado: defina um formato personalizado usando os códigos de letras 
abaixo

9 para permitir números
A para permitir letras
O (a letra) para permitir números e letras
X para permitir caracteres imprimíveis

Personalizado - Permite que você crie suas próprias regras de formatação 
personalizadas usando osPDF Form JavaScript

Exemplos de formatos de amostra

Data hora

Ano: aaaa (por exemplo, 1997)
Ano e mês: aaaa-mm (por exemplo, 1997-07)
Data completa: aaaa-mm-dd (por exemplo, 16/07/1997)
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Data completa mais horas e minutos: aaaa-mm-dd HH: MM (por exemplo, 
1997-07-16 19:20)

Outro / personalizado

Um número de telefone na França, como "05 44 06 72 25", seria representado pelo 
seguinte formato personalizado: "99 99 99 99 99"
Um número de telefone na Suécia, como "46 71 123 456", seria representado pelo 
seguinte formato personalizado: "99 99 999 999"
Um assento em um voo como "99C" seria representado pelo seguinte formato 
personalizado: "99A"
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Cálculos de campo do formulário
O PDF Studio é capaz de criar formulários PDF com cálculos personalizados. Você pode 
usar alguns dos cálculos simples predefinidos ou cálculos personalizados avançados 
usando JavaScript. Isso é muito útil quando você deseja que os valores sejam inseridos 
em um formulário calculado automaticamente. Por exemplo: somar um total em uma 
folha de fatura para dar a um cliente.

Adicionando Cálculos a Formulários

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários
Observação: Certifique-se de criar todos os campos que você precisa no 
documento primeiro. Para obter mais informações sobre como criar campos, 
consulteCriação de campos de texto. Além disso, certifique-se de ter nomeado 
corretamente todos os campos do formulário em seu documento para facilitar 
a configuração dos cálculos

Usando a ferramenta de seleção de objeto  selecione o campo que você gostaria 
de fazer o cálculo
Acesse as propriedades do campo clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) 
no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar 

 noMinibarra de ferramentas.
Na janela Propriedades, selecione a guia Calcular
Use esta tela para definir qualquer uma das opções de cálculo do campo do 
formulário listadas abaixo. Depois de concluir a configuração de seus cálculos, 
clique em OK
Repita as etapas 2 a 5 para criar quantos campos com cálculos forem necessários.
Assim que todos os cálculos estiverem concluídos, clique no botão Parar edição do 
formulário na barra de ferramentas para fechar o editor de formulários e salvar o 
documento
Os cálculos do formulário agora estarão prontos para você usar

Opções de cálculo do campo do formulário

Nenhum cálculo para este campo

Valor padrão, não define regras de cálculo e qualquer texto pode ser inserido no campo

O valor do campo tem cálculo simples

Quando selecionada, esta opção permite definir um único cálculo matemático em todos 
ou em uma seleção de campos. Para configurar um cálculo simples, siga as etapas 
abaixo

Selecione a opção “O valor do campo tem um cálculo simples:”
Em seguida, selecione o tipo de cálculo que deseja no menu suspenso. Você tem as 
opções abaixo disponíveis para cálculos simples:
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Soma (+) - adiciona os campos juntos
Produto (x) - multiplica os campos juntos
Média - retorna o valor médio de todos os campos
Mínimo - Retorna o valor mais baixo de todos os campos
Máximo - Retorna o valor mais alto de todos os campos

Selecione os campos da lista que deseja incluir no cálculo. Para selecionar mais de 
um campo da lista, clique e arraste o mouse ou mantenha pressionada a tecla Ctrl e 
clique nos campos necessários na lista.Apenas os campos destacados serão 
usados no cálculo.

Observação: (Você também pode selecionar outros campos, como Combo ou 
List Boxes, para serem usados nos cálculos)

Este campo tem um cálculo personalizado

O Cálculo Personalizado permite que você execute cálculos mais avançados usando 
JavaSript. Você precisará ter conhecimento avançado em programação de JavaScript 
para criar os cálculos. Para obter mais informações sobre o uso de JavaScript em PDF 
Studio seePDF Form JavaScript.

Selecione a opção “Este campo possui um cálculo personalizado:” e a seguir digite 
o cálculo JavaScript que deseja executar.

Notação de campo simples

A notação de campo simples permite que você use comandos de cálculo simples (+ - / 
*) em vez de JavaScript. Por exemplo, para adicionar Texto1 ao Texto 2, você digitaria 
"Texto1 + Texto2". Depois de concluído, o PDF Studio converterá a anotação simples 
em JavaScript compatível com o formato PDF.

Selecione a opção “Este campo possui um cálculo customizado:” e marque a caixa 
para "Notação de Campo Simples"
Em seguida, use o campo de cálculo personalizado para inserir seus cálculos.

Observação: Ao criar cálculos personalizados, o nome do campo deve 
corresponder exatamente ao nome definido nas propriedades do campo para que 
o cálculo funcione.

As seguintes funções matemáticas estão disponíveis:

+: adiciona os dois campos
-: subtrai os dois campos
x: multiplica os dois campos juntos
/: divide os dois campos
(): agrupa as equações entre parênteses como uma função separada
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Definir ordem de cálculo de campo
A ordem de cálculo do campo determina a ordem em que os dados do campo vinculado 
são calculados. Se houver campos que possuem cálculos usando resultados de outros 
cálculos de campo, se não forem feitos na ordem correta, os valores estarão incorretos.

Por exemplo: em um documento de fatura, você deseja calcular a etiqueta ANTES de 
calcular o total.

Como definir a ordem de cálculo do campo

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Clique no  Ordem de Cálculo botão para iniciar a ferramenta
Seleja um ou mais campos da lista

Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para 
selecionar vários campos.

Os campos serão calculados em ordem dePrincipal paraInferior. Use os botões do 
lado direito da lista para reordenar os campos selecionados na lista
Depois de concluído, clique em OK para aplicar as alterações
Confirme se a ordem de cálculo está correta inserindo um novo valor em qualquer 
um dos campos calculados

Opções de pedido de cálculo de campo

 Subir- Move o (s) campo (s) selecionado (s) para cima na lista.

 Mover para Baixo- Move o (s) campo (s) selecionado (s) para baixo na lista.

 Mover para o topo- Move o (s) campo (s) selecionado (s) para o topo da lista.

 Mover para o fundo- Move o (s) campo (s) selecionado (s) para o final da lista.
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Validação de campo do formulário
A validação de campo de formulário define regras de validação para o campo com base 
na opção selecionada. A validação é diferente do formato em que a validação restringe 
quais valores podem ser inseridos no campo

Observação: As configurações de validação de campo estão disponíveis apenas 
para caixas de texto e de combinação.

Adicionando Validação a Campos

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários

Usando a ferramenta de seleção de objeto  selecione o campo ao qual você 
gostaria de adicionar validação
Acesse as propriedades do campo clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) 

no campo e escolha Propriedades no menu do mouse ou clique no botão editar
no Minibarra de ferramentas.
Na janela Propriedades, selecione a guia Validar
Use esta tela para definir qualquer uma das opções de validação de campo do 
formulário listadas abaixo. Depois de concluir a configuração de sua validação, 
clique em OK
Repita as etapas 2 a 5 para definir quantos campos com validações forem 
necessários.
Assim que todas as validações estiverem definidas, clique no botão Parar Edição de 
Formulários na barra de ferramentas para fechar o editor de formulários e salvar o 
documento
As validações de formulário agora estarão prontas para uso

Opções de validação do campo do formulário

Sem validação para este campo

Valor padrão, não define regras de validação e qualquer valor pode ser inserido no 
campo

Os valores do campo têm um intervalo

Disponível apenas quando Formato está definido como Número ou Porcentagem.

Este campo tem validação personalizada

Quando selecionado, você precisará usarJavaScript de formulário para criar validações 
personalizadas
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Ações de campo do formulário
O PDF Studio possui as ações disponíveis que podem ser adicionadas aos campos do 
formulário. Para campos de formulário, você deve definir um Evento e uma Ação a 
serem usados.

Eventos

Mouse para cima: Quando o botão do mouse é liberado

Mouse para baixo: Quando o botão do mouse é pressionado

Mouse inserido: Quando o cursor do mouse entra no limite do campo (sem clicar, 
apenas pairando)

Rato Saiu: Quando o cursor do mouse sai do limite do campo (sem clicar, apenas 
pairando)

No Desfoque: Quando o campo perdeu o foco e não está mais ativo (ou seja, clicar em 
outro lugar ou ir para o próximo campo)

No foco: Quando o campo ganhou foco e agora está ativo (ou seja, clicando ou 
tabulando para o campo)

Ações

Vá para uma página neste documento

Define o link para ir para uma página do documento atual

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Zoom - Defina o ajuste da página ao navegar para a página
Porcentagem - o nível de zoom para configuração de zoom personalizado
Definir visualmente - permite definir a localização do link visualmente

Vá para uma página em outro documento

Define o link para ir para uma página dentro de um documento designado diferente

Número da página - o número da página do documento ao qual se vincular
Documento - o caminho completo para o documento a ser aberto. Clique no botão 
"..." para abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. Para 
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certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro usuário, 
tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Mostrar ocultar campos

Define o link para mostrar ou ocultar os campos selecionados no documento

Mostrar - irá mostrar os campos selecionados quando clicado
Ocultar - irá ocultar os campos selecionados quando clicado
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Abrir arquivo

Define o link para abrir um arquivo específico.

Arquivo - o caminho completo para o arquivo a ser aberto. Clique no botão "..." para 
abrir um seletor de arquivos e navegar até o arquivo que deseja selecionar.

Observação: Ao enviar este documento para outros usuários, esta ação pode não 
funcionar se o arquivo não estiver no mesmo local no computador do usuário. Para 
certificar-se de que o arquivo está incluído com o PDF ao enviar para outro usuário, 
tente usar umAnexo de Arquivo em vez de.

Abra um link da web

Defina o link para abrir uma página da web específica ou iniciar um e-mail.Exameples 
de links válidos:

http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

Redefinir campos do formulário

Define o link para redefinir os campos selecionados no documento

Todos os campos - Quando marcada, redefinirá todos os campos do documento
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem selecionados. 
Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para selecionar campos 
separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de campos

Ação JavaScript

Define o link para realizar um processo personalizadoJavaScript Suportado ação que 
pode ser digitada no campo.
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Enviar formulário

Define o link para enviar os valores do campo do formulário para um local designado 
em um dos 4 formatos. Isso pode ser usado para ter uma maneira automática de 
devolver formulários ou valores assim que o usuário preencher o formulário.

URL - o destino para o qual enviar o arquivo selecionado.Exameples de links válidos:
http://www.qoppa.com
ftp://ftp.site.com
arquivo: c: \ qoppa \ temp.txt
mailto: johndoe@gmail.com

FDF - Envia um arquivo FDF contendo os valores dos campos selecionados
XFDF - Envia um arquivo XFDF contendo os valores de campo selecionados
PDF - Envia uma cópia de todo o PDF
HTML - Envia um arquivo HTML contendo os valores dos campos selecionados
Campos - define as opções ao enviar os valores dos campos

Todos os campos - enviará todos os campos, independentemente do valor
Incluir - incluirá os campos selecionados na lista ao enviar o arquivo
Excluir - excluirá os campos selecionados da lista ao enviar o arquivo
Lista de campos - exibe uma lista dos campos do documento a serem 
selecionados. Para selecionar mais de um campo use Ctrl + Clique para 
selecionar campos separados ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
campos
Enviar campos vazios - Quando marcada, enviará os valores dos campos 
selecionados, mesmo quando os campos estiverem vazios

Mostrar / ocultar camadas

Define o link para mostrar ou ocultar as camadas selecionadas dentro do documento

Usar a visibilidade atual - define a ação para exibir as camadas como estão sendo 
exibidas no momento, de modo que se as camadas forem desativadas 
posteriormente, elas retornarão ao estado atual
Outro - define uma nova ação para a camada usando as opções de sopro

Mostrar - irá mostrar as camadas selecionadas na lista
Ocultar - irá ocultar as camadas selecionadas na lista
Alternar - Irá mudar o estado da (s) camada (s) selecionada (s) de oculta para 
exibida ou exibida para oculta, dependendo do estado atual das camadas
Lista de camadas - exibe uma lista das camadas do documento a serem 
selecionadas. Para selecionar mais de uma camada use Ctrl + Clique para 
selecionar camadas separadas ou Shift + Clique para selecionar um grupo de 
camadas

Ação Nomeada

Define o link para executar uma das ações predefinidas padrão listadas abaixo.

NextPage - vai para a próxima página do documento
PrevPage - vai para a página anterior do documento
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Primeira página - vai para a primeira página do documento
LastPage - vai para a última página do documento
Imprimir - Inicia a caixa de diálogo de impressão para imprimir o documento atual
Salvar - Salva o documento atual
Salvar como - abre uma caixa de diálogo do seletor de arquivos para salvar o arquivo 
em um local especificado pelo usuário
Abrir - Exibe a caixa de diálogo para abrir o arquivo
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Editando a ordem das guias dos campos
O PDF Studio permite definir a ordem das guias dos campos em um documento. Isso 
permite que você designe qual campo vem a seguir quando o usuário está tabulando o 
documento para facilitar o preenchimento. Siga as instruções abaixo para reorganizar o 
ordem de tabulação dos campos em um formulário PDF.

Observação: Por padrão, a ordem das guias é criada na ordem em que os campos 
são criados. Normalmente, é uma prática recomendada criar os campos na ordem 
correta ou reorganizá-los depois, pois muitos usuários ficarão confusos se, ao 
pressionar a guia, forem direcionados para uma seção completamente diferente 
da página.

Alterando a ordem das guias do campo

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários
No lado esquerdo do quadro do PDF Studio estará o Painel de Campos

Observação: Pode ser necessário clicar no botão "Campos" para abrir o painel
Neste painel, você verá uma lista de todos os campos por página do documento. A 
ordem de tabulação dos campos no documento vai do topo da árvore do campo para 
a parte inferior da árvore do campo. Para editar a ordem de tabulação dos campos, 
arraste e solte os itens na ordem em que deseja que os campos tabulem, começando 
com o primeiro na parte superior e o último na parte inferior da lista.

Observação:Você pode escolherMostrar ordem de tabulação do campo opção 
de ver a ordem das guias diretamente nos campos da página

Depois de concluído, clique em Parar edição de formulário para fechar a barra de 
ferramentas
Salve o documento e os campos estarão prontos para uso
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Vinculando campos de formulário
O PDF Studio permite vincular vários campos de formulário em um documento. Vincular 
um ou mais campos faz com que os mesmos dados preencham cada instância do 
campo dentro do documento. Isso é útil para colocar datas ou nomes de clientes em 
cada página do documento.

Observação: Apenas campos do mesmo tipo podem ser vinculados.

Como vincular campos de formulário

Primeiro crie os campos de formulário de que você precisa em seu documento. Para 
obter mais informações sobre a criação de campos de formulário, consulteCriação 
de campos de formulário
Para vincular os campos, tudo o que você precisa fazer é dar a cada um dos campos 
o mesmo nome ao criá-los ou editá-los.
Depois de clicarOK para confirmar a configuração do nome do campo, você receberá 
uma mensagem perguntando se deseja vincular os campos. Clique em OK para 
salvar o nome do campo e vincular os campos
Repita as etapas de 1 a 3 para vincular quantos campos de formulário forem 
necessários.
Quando terminar, clique no botão Parar edição de formulário na barra de 
ferramentas para fechar o editor de formulários e salvar o documento
Os campos agora estarão prontos para você começar a digitar as informações

Observação: Os botões de rádio podem ser agrupados de maneira semelhante, 
dando-lhes o mesmo nome, você também terá que se certificar de que a Escolha 
do botão de rádio na guia Opções também está rotulada da mesma.
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PDF Form JavaScript
No PDF Studio, ao criar funções / ações personalizadas para itens específicos, como 
campos de formulário ou botões, você precisará usar JavaScript para os comandos. 
JavaScript pode realizar cálculos, ações de botão (adicionar imagens, enviar formulários 
ou preencher outros campos), validar a entrada de campo e definir a formatação do 
campo, entre muitas outras coisas.

Observação: O PDF Studio é compatível apenas com JavaScript Acroform (não 
LiveCycle) em formulários PDF.

Você precisará ter conhecimento avançado em programação de JavaScript para criar as 
ações para os botões. Para obter detalhes adicionais sobre como usar essas funções, dê 
uma olhada nos tutoriais e lições neste sitehttp://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

O PDF Studio suporta os seguintes comandos JavaScript para cada um dos itens abaixo.

JavaScript Suportado

Anotação

Propriedades:

autor  
página  
pontos  
strokeColor  
modelo  
largura

Doc

Métodos:

addAnnot  
adicionar campo  
calcule agora  
closeDoc  
flattenPages  
getAnnots3D  
getDataObjectContents  
getField  
getNthFieldName  
getOCGs  
getPageBox  
getPageRotation  
getTemplate  

http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp
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gotoNamedDest  
importAnFDF  
mailDoc  
impressão  
resetForm  
spawnPageFromTemplate  
Enviar formulário

Propriedades:

URL  
calcular  
informação  
numFields  
numPages

Campo

Métodos:

buttonGetCaption  
buttonImportIcon  
buttonSetCaption  
checkThisBox  
clearItems  
deleteItemAt  
getArray  
getItemAt  
insertItemAt  
isBoxChecked  
setAction  
setFocus  
setItems  
assinaturaInfo

Propriedades:

Cor da borda  
estilo de borda  
borderWidth  
calcOrderIndex  
charLimit  
pentear  
commitOnSelChange  
currentValueIndices  
valor padrão  
atraso  
exibição  
doNotScroll  
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doNotSpellCheck  
doc  
editável  
exportValues  
fileSelect  
fillColor  
escondido  
espessura da linha  
multilinha  
seleção múltipla  
nome  
numItems  
página  
senha  
somente leitura  
rect  
obrigatório  
strokeColor  
estilo  
submitName  
cor do texto  
modelo  
nome do usuário  
valor  
valueAsString

Global

Métodos:

setPersistent

Identidade

Propriedades:

corporação  
o email  
Nome de acesso  
nome

Matrix2D

Métodos:

fromRotated  
transformar
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Item do menu

Propriedades:

bEnabled  
bMarcado  
cNome  
cReturn  
oSubMenu

OCG

Métodos:

getIntent  
setAction  
setIntent

Propriedades:

initState  
trancado  
nome  
Estado

ReadStream

Métodos:

leitura

SignatureInfo

Propriedades:

data  
razão

Modelo

Métodos:

desova

Util

Métodos:
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printd  
printf  
printx  
escândalo  
stringFromStream
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Assinaturas digitais
O PDF Studio oferece suporte à adição de um campo de assinatura digital a um PDF ou 
à aplicação de assinaturas digitais a campos existentes. As assinaturas digitais são uma 
forma de autenticar o conteúdo de um documento. Um documento com uma assinatura 
válida é garantido que não foram alterados desde que foram assinados.

Criar campos de assinatura digital : Crie novos campos de assinatura digital não 
assinados

Modificar campos de assinatura digital : Modifica o campo existente, incluindo 
limpeza, movimentação e propriedades

Aplicar assinaturas digitais : Como aplicar assinaturas digitais a um documento

Crie IDs digitais autoassinados Próximo: Criação de IDs digitais no PDF Studio para 
serem usados na assinatura de documentos

Importar IDs digitais : Importar um ID digital existente ou de terceiros para ser 
usado ao assinar documentos

Opções de assinatura digital : Opções disponíveis ao assinar digitalmente um PDF

Aparência de assinatura digital : Configurações de aparência ao aplicar uma 
assinatura digital

Validar assinaturas digitais : Como validar uma assinatura digital

Confie em assinaturas digitais: Como adicionar uma assinatura digital aos seus 
certificados confiáveis

Gerenciar certificados confiáveis: Gerenciar as opções de certificado confiável

Gerenciar IDs digitais : Crie, edite e remova IDs digitais

Gerenciar servidores de carimbo de data / hora : Gerenciar os servidores de carimbo 
de data / hora que são usados ao assinar PDFs digitalmente

 

Exibindo o painel de assinaturas

O painel de camadas está localizado à esquerda da janela do PDF Studio. Se não for 

exibido, o painel pode ser aberto usando o  Assinaturasbotão no lado esquerdo da 
tela.
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Criação de campos de assinatura digital
O PDF Studio pode criar novos campos de assinatura digital não assinados em um 
documento. Isso pode ser usado para criar um documento que requer uma assinatura e 
para adicionar um campo de assinatura para que uma assinatura digital possa ser 
aplicada.

Como criar um campo de assinatura digital

Abra um documento para adicionar um campo de assinatura digital ao

Na barra de ferramentas ou vá para oGuia segura>  Adicionar campo de 
assinatura botão
Cuando a ferramenta for iniciada, o cursor se tornará uma cruz para marcar a 
localização do novo campo no documento. Arraste um retângulo para criar o 
tamanho do campo de assinatura desejado
Depois que o campo é criado, uma assinatura pode ser aplicada imediatamente ou o 
campo pode ser clicado para aplicar uma assinatura digital.

Observação:Para criar um campo de assinatura usando o modo de edição de 
formulário, em vez disso, veja como adicionar umAssinatura do Formulário 
campo.
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Modificando Campos de Assinatura Digital
Os campos de assinatura podem ser modificados usando qualquer uma das opções 
disponíveis abaixo. As opções variam dependendo se o campo de assinatura digital foi 
assinado.

Para acessar as opções do campo de assinatura digital Clique com o botão direito (Ctrl 
+ Clique no Mac) no campo e um menu de contexto do mouse será exibido mostrando 
as opções disponíveis. Qualquer texto esmaecido é uma opção desabilitada.

Campos de assinatura digital sem sinal

As opções a seguir estão disponíveis para um campo de assinatura digital não 
assinado.

Aplicar assinatura- Inicia oAplicação de assinaturas digitais diálogo

Aplicar assinatura de certificação- Inicia oAplicação de assinaturas digitais caixa de 
diálogo exceto com a opção de assinatura de certificação já selecionada

Mover- Permite mover ou redimensionar o campo não assinado na página. Quando 
terminar, clique em qualquer lugar da página ou pressione Esc para terminar a edição.

Move: clique no campo de assinatura e arraste-o para seu novo local na página.
Redimensionar: use os pontos pretos nos cantos e bordas para redimensionar a 
forma da caixa de modo que ela se encaixe na área que você precisa.

Propriedades- Exibe a caixa de diálogo de propriedades do campo. VerCampo de 
Assinatura do Formulário para uma descrição das propriedades disponíveis

Salvar como tamanho padrão - Define o tamanho padrão dos campos de assinatura 
criados no futuro com o mesmo tamanho do campo selecionado

Excluir- Exclui o campo de assinatura selecionado

Detalhes- Exibe os detalhes do campo de assinatura.

Observação: Quando não assinado, isso apenas exibirá um Mensagem "O campo 
de assinatura não foi assinado", pois não há detalhes a serem exibidos.

Campos de assinatura digital assinados

As seguintes opções estão disponíveis para campos digitais assinados

Assinatura Clara- Remove a assinatura do campo de assinatura

Detalhes- Exibe os detalhes do campo de assinatura para ajudar emValidando uma 
Assinatura Digital
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Criação de IDs digitais autoassinados
Para assinar documentos, você deve primeiro ter um ID digital. Se você não tiver uma 
ID existente, pode usar o PDF Studio para criar uma nova ID digital a ser usada ao 
assinar documentos. Ao criar um ID digital com o PDF Studio, ele é considerado 
autoassinado ID digital, o que significa que não está usando terceiros para validar a 
assinatura.

Observação:Ao criar um ID digital autoassinado com o PDF Studio, a assinatura 
não será exibida como validada no computador de outros usuários, pois o 
certificado confiável estará atualmente apenas no seu computador. Você precisará 
enviar seu certificado digital recém-criado para seus destinatários e eles 
precisarão instalá-los antes que suas assinaturas possam ser validadas.

Como criar ID digital autoassinado

Acesse a caixa de diálogo Adicionar ID digital usando um dos métodos abaixo
Vamos paraGuia Arquivo> Preferências e selegerIDs digitais no painel à 
esquerda da caixa de diálogo de preferências e clique em Adicionar ID digital.
Ao aplicar uma assinatura digital, selecioneNovo ID Digital da lista suspensa
Vamos para Guia segura> IDs digitais e clique em Adicionar ID digital.

Selecione Criar novo ID digital agora
Preencha as informações para identificação digital. Nome e endereço de e-mail são 
obrigatórios

Válido até: a data de expiração do ID digital
Nome: Nome do signatário
Unidade Organizacional: Nome da unidade organizacional
Nome da organização: nome da organização
Localidade / Cidade: cidade onde o signatário está localizado
Estado: estado onde o signatário está localizado
País: país onde o signatário está localizado
Email: endereço de email do signatário

Escolha um local para salvar o ID digital e definir uma senha
Observação: Por padrão, o local será armazenado na pasta de configurações 
do usuário do PDF Studio

Clique em Concluir para criar o ID digital
O ID recém-criado será adicionado à lista de IDs do PDF Studio e agora pode ser 
usado quandoAplicação de assinaturas digitais
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Importando IDs Digitais
Para assinar documentos, primeiro você deve ter um ID digital. Se você tiver um ID 
digital existente exportado de outro aplicativo ou de uma Autoridade de Certificação de 
terceiros, ele poderá ser importado diretamente para o PDF Studio para ser usado ao 
assinar documentos. O PDF Studio suporta a importação de IDs digitais nos 
formatos .pfx ou .p12.

Ao usar uma ID digital de uma autoridade de certificação de terceiros, não há 
necessidade de enviar primeiro seu certificado digital para seus destinatários, pois o 
sistema operacional geralmente poderá validar o certificado de fornecedores de 
terceiros.

Como importar um ID digital

Acesse a caixa de diálogo Adicionar ID digital usando um dos métodos abaixo
Vamos paraEditar > Preferências e selegerIDs digitais no painel à esquerda da 
caixa de diálogo de preferências e clique em Adicionar ID digital.
Ao aplicar uma assinatura digital, selecioneNovo ID digital da queda
Vamos para Guia Segura > IDs digitais e clique em Adicionar ID Digital.

Selecione Importar minha ID digital existente de um arquivo e clique em Avançar
Observação: Apenas os formatos .pfx ou .p12 podem ser importados

Clique em Procurar para abrir a caixa de diálogo de arquivo e localize o ID digital 
que deseja usar
Digite a senha para o arquivo de ID digital selecionado e clique em Avançar

Observação: Se o seu ID digital tiver uma senha complexa e difícil de lembrar, 
você pode selecionar a opção "Usar minha senha" para salvar essa senha e 
protegê-la com sua própria senha. Ao assinar documentos, o PDF Studio 
solicitará sua própria senha. Isso facilita a assinatura de documentos sem 
precisar lembrar as senhas complexas.

Alguns arquivos de ID digital podem conter mais de um ID digital e a página a seguir 
exibirá uma lista de IDs digitais que serão importados. Clique em Concluir para 
concluir a importação do ID digital.
O ID importado será adicionado à lista de IDs do PDF Studio e agora pode ser usado 
quandoAplicação de assinaturas digitais
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Aplicando uma Assinatura Digital
PDF Studio suporta assinaturas digitais e assinaturas digitais certificadas. É importante 
entender as diferenças entre cada tipo de assinatura digital antes de aplicá-la a um PDF. 
Para assinar documentos, você deve primeiro ter um ID digital. Você também podeCrie 
um novo ID digital ouImportar um ID digital para ser usado ao assinar documentos 
digitalmente.

Observação:É importante entender também que uma assinatura digital não é o 
mesmo que uma assinatura eletrônica. Uma assinatura eletrônica é uma 
representação gráfica de uma assinatura em papel e caneta, como uma imagem 
ou desenho. Uma assinatura digital (que também pode ter uma representação 
gráfica) contém um ID criptografado exclusivo para verificar sua autenticidade.

Assinaturas digitais

Uma assinatura digital é semelhante à assinatura de um documento físico, pois 
identifica a pessoa que o assina. A diferença entre uma assinatura digital e uma escrita 
à mão é que uma assinatura digital contém informações criptografadas que é exclusivo 
do signatário, portanto, não pode ser forjado. O certificado do signatário ou autoridade 
de certificação de terceiros emissora precisará ser confiável para o usuário que recebe 
o PDF para que a assinatura seja considerada válida. . Uma vez assinado, se o 
documento for modificado de qualquer forma que a assinatura não seja mais 
considerada válida.

Assinaturas digitais certificadas

Uma assinatura digital certificada é semelhante no sentido de que contém um ID 
criptografado exclusivo para o signatário. No entanto, uma assinatura certificada 
fornece opções adicionais de segurança do documento para evitar que o documento 
seja modificado. O signatário tem a opção para evitar quaisquer alterações adicionais 
ou permitir algumas alterações limitadas (ou seja, preencher formulários, adicionar 
comentários ou adicionar assinaturas digitais) ao documento depois de assinado.

Como aplicar uma assinatura digital

Uma assinatura digital pode ser aplicada a um campo de assinatura existente ou um 
novo campo de assinatura pode ser criado para aplicar uma assinatura a um 
documento

Aplicando Assinatura ao Campo Existente

Clique no campo de assinatura ou clique no  Botão Assinar digitalmente noGuia 
segura

Observação: Se houver mais de um campo de assinatura no documento, você 
precisará assinar clicando no campo de assinatura
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Isso exibirá a caixa de diálogo Assinar documento. Selecione o ID digital e insira a 
senha para o ID digital

Observação: Se esta for a primeira vez que você assina um documento, será 
solicitado que você importe um ID existente ou crie um novo.

Selecione osOpções de assinatura digital eAparência de assinatura digital 
configurações que você deseja usar
Depois de concluído, clique em Assinar
Isto irá então solicitar que você selecione um local em seu computador para salvar o 
documento assinado
Clique em Salvar para concluir a assinatura e salvar o documento

Aplicação de assinatura quando não houver campo

Clique no campo de assinatura ou clique no  Botão Assinar digitalmente noGuia 
segura
Cuando a ferramenta for iniciada, o cursor se tornará uma cruz para marcar a 
localização do novo campo no documento. Arraste um retângulo para criar o 
tamanho do campo de assinatura desejado
Depois que o campo é criado, oA caixa de diálogo Assinar documento será exibida. 
Selecione o ID digital e insira a senha para o ID digital

Observação: Se esta for a primeira vez que você assina um documento, será 
solicitado que você importe um ID existente ou crie um novo.

Selecione osOpções de assinatura digital eAparência de assinatura digital 
configurações que você deseja usar
Depois de concluído, clique em Assinar
Isto irá então solicitar que você selecione um local em seu computador para salvar o 
documento assinado
Clique em Salvar para concluir a assinatura e salvar o documento

Como aplicar uma assinatura digital certificada

Uma assinatura digital certificada pode ser aplicada a um documento usando as 
instruções abaixo. Ao aplicar uma assinatura certificada sem um campo, a assinatura 
pode ser visível ou invisível. Assinaturas invisíveis são armazenadas usando a mesma 
criptografia apenas não há representação visual da assinatura em nenhuma das páginas 
do documento.

Aplicando uma Assinatura Certificada a um Campo Existente

Clique no campo de assinatura ou clique no  Botão Certificar Documento noGuia 
segura

Observação: Se houver mais de um campo de assinatura no documento, você 
precisará assinar clicando no campo de assinatura

Isso exibirá a caixa de diálogo Assinar documento. Selecione o ID digital e insira a 
senha para o ID digital

Observação: Se esta for a primeira vez que você assina um documento, será 
solicitado que você importe um ID existente ou crie um novo.
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Escolha oOpções de assinatura digital eAparência de assinatura digital configurações 
que você deseja usar

Observação: Certifique-se de que "Assinatura de certificação" está selecionado 
para o tipo de assinatura

Selecione as permissões de assinatura de certificação no menu suspenso
Depois de concluído, clique em Assinar
Isto irá então solicitar que você selecione um local em seu computador para salvar o 
documento assinado
Clique em Salvar para concluir a assinatura e salvar o documento

Aplicação de uma assinatura certificada quando não houver campo

Clique no campo de assinatura ou clique no  Botão Certificar Documento noGuia 
segura e escolherVisível
Cuando a ferramenta for iniciada, o cursor se tornará uma cruz para marcar a 
localização do novo campo no documento. Arraste um retângulo para criar o 
tamanho do campo de assinatura desejado
Depois que o campo é criado, oA caixa de diálogo Assinar documento será exibida. 
Selecione o ID digital e insira a senha para o ID digital

Observação: Se esta for a primeira vez que você assina um documento, será 
solicitado que você importe um ID existente ou crie um novo.

Selecione osOpções de assinatura digital eAparência de assinatura digital 
configurações que você deseja usar

Observação: Certifique-se de que "Assinatura de certificação" está selecionado 
para o tipo de assinatura

Selecione as permissões de assinatura de certificação no menu suspenso
Depois de concluído, clique em Assinar
Isto irá então solicitar que você selecione um local em seu computador para salvar o 
documento assinado
Clique em Salvar para concluir a assinatura e salvar o documento

Aplicação de uma assinatura digital certificada invisível

Clique no campo de assinatura ou clique no  Botão Certificar Documento noGuia 
segura e escolherInvisível
OA caixa de diálogo Assinar documento será exibida. Selecione o ID digital e insira a 
senha para o ID digital

Observação: Se esta for a primeira vez que você assina um documento, será 
solicitado que você importe um ID existente ou crie um novo.

Selecione osOpções de assinatura digital eAparência de assinatura digital 
configurações que você deseja usar

Observação: Certifique-se de que "Assinatura de certificação" está selecionado 
para o tipo de assinatura

Selecione as permissões de assinatura de certificação no menu suspenso
Depois de concluído, clique em Assinar
Isto irá então solicitar que você selecione um local em seu computador para salvar o 
documento assinado
Clique em Salvar para concluir a assinatura e salvar o documento
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Opções de assinatura digital
Quandoaplicando uma assinatura digital as opções a seguir estão disponíveis para 
alterar a aparência, o tipo de assinatura ou as informações da assinatura. Essas 
configurações não são salvas e devem ser definidas cada vez que um a assinatura é 
aplicada.

ID digital

ID digital - A combinação de ID digital listará todos os IDs digitais salvos no PDF Studio 
ou disponíveis em seu armazenamento de certificados do sistema operacional. Um 
novo ID digital pode ser adicionado selecionando a opção Novo ID digital ... na lista. 
VerCrie um novo ID digital ouImportar um ID digital Para maiores informações.

Senha- A senha do ID digital selecionado. Você deve inserir a senha correta para poder 
assinar digitalmente o documento

Servidor de carimbo de data / hora - Permite que você selecione um servidor de 
carimbo de data / hora a ser usado ao assinar. VerGerenciando servidores de carimbo 
de data / hora Para maiores informações

Detalhes - Permite que você veja os detalhes específicos para o ID digital selecionado

Aparência:

Esta seção exibirá uma visualização da assinatura digital como ela será exibida no 
documento depois de aplicada. Uma aparência diferente pode ser selecionada no menu 
suspenso. Escolha "Criar nova aparência ..." para criar uma nova aparência 
personalizada. VerAparência de assinatura digital Para maiores informações

Tipo de assinatura:

Selecione o tipo de assinatura a ser aplicado ao ao assinar

Assinatura- Uma assinatura digital contém informações criptografadas exclusivas do 
signatário, portanto, não podem ser falsificadas. O certificado do signatário ou 
autoridade de certificação de terceiros emissora precisará ser confiável para o usuário 
que recebe o PDF para que a assinatura seja considerada válida. Uma vez assinado, se o 
documento for modificado de alguma forma, a assinatura não será mais considerada 
válida.

Assinatura de Certificação - Uma assinatura certificada fornece opções adicionais de 
segurança do documento para evitar que o documento seja modificado. Ao escolher a 
assinatura de certificação, uma caixa de combinação será exibida, permitindo a 
especificar quais alterações são permitidas no documento certificado.
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Proibir alterações: não permite quaisquer alterações adicionais ao documento uma 
vez assinado
Permitir preenchimento de formulários e assinaturas: permite que os usuários 
preencham formulários e completem assinaturas depois de assinados
Permitir preenchimento de formulários, assinaturas e comentários: permite que os 
usuários preencham formulários, completem assinaturas e adicionem comentários 
ao documento depois de assinado

Informações de assinatura:

Esta seção permite adicionar detalhes adicionais à assinatura, se necessário. Essas 
informações não serão exibidas na aparência, mas serão listadas com os detalhes da 
assinatura

Razão - Selecione um motivo pelo qual o documento foi assinado na lista das opções 
abaixo

Eu aprovo este documento
Eu sou o autor deste documento
Eu revi este documento
Eu atesto a exatidão e integridade deste documento
Eu concordo com os termos definidos por este documento

Localização - Insira detalhes adicionais do local

Informação de contato - Insira informações de contato adicionais para a assinatura
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Aparência de assinatura digital
O PDF Studio permite que você personalize a aparência de uma assinatura digital para 
exibir apenas informações específicas de sua escolha. Múltiplas aparências podem ser 
criadas para diferentes situações, se necessário. As aparências criadas podem ser 
usadas em qualquer ID digital. Além disso, uma imagem pode ser usada para a 
apresentação da assinatura.

Observação: Alterar a aparência de uma assinatura não remove nenhum dos 
detalhes da assinatura.

Como criar uma nova aparência de assinatura digital

Comece a assinar um documento para acessar a caixa de diálogo Assinar 
Documento usando um dos métodos abaixo

Clique no campo de assinatura

Clique em Assinar o Documento  botão
Selecione "Criar nova aparência ..." na lista suspensa de aparência
Insira um título e as opções de apresentação da assinatura que deseja usar
Uma vez que as opções tenham sido definidas, clique em OK para salvar a aparência

Opções de aparência de assinatura

As seguintes opções de aparência estão disponíveis no PDF Studio.

Título

Este será o nome da aparência criada que será exibida noOpções de assinatura digital 
ao aplicar uma assinatura

Antevisão

Exibe uma prévia de como a assinatura digital ficará uma vez aplicada a um documento

Observação: A visualização exibe a assinatura em uma dimensão padrão. Se o 
campo dentro do documento tiver um tamanho diferente o conteúdo da aparência 
da assinatura será redimensionado para caber no campo

Imagem

Mostrar imagem - Quando marcada, uma imagem pode ser adicionada ao fundo da 
aparência do carimbo digital

Transparência - Configuração de transparência para a imagem
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Arquivo - O caminho completo para o arquivo de imagem usado na assinatura. Clique 
no botão "..." para abrir um seletor de arquivos e navegar até a imagem que deseja 
usar.

Alinhar - Permite alinhar a imagem à esquerda, centro ou direita da assinatura

Texto

mostrar - As opções abaixo, quando marcadas, definem quais propriedades da 
assinatura digital serão exibidas na assinatura

Nome: o texto grande que exibirá o nome
Assinado digitalmente por: Adiciona o texto "Assinado digitalmente por" antes do 
Nome Comum
Data: Data em que a assinatura foi concluída
Nome comum: o nome associado ao ID digital
Unidade organizacional: a unidade organizacional associada ao ID digital
Nome da organização: o nome da organização associado ao ID digital
Localidade / cidade: a localidade / cidade associada ao ID digital
Estado: o estado associado ao ID digital
País: o país associado ao ID digital
Email: o email associado ao ID digital
Motivo: o motivo escolhido ao assinar digitalmente o documento

Orientação - Define o texto da assinatura digital a ser exibido com uma de duas 
opções

Da esquerda para a direita: exibe o nome à esquerda e todas as outras propriedades 
em texto menor à direita
Da direita para a esquerda: exibe o nome à direita e todas as outras propriedades 
em texto menor à esquerda
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Validando Assinaturas Digitais
O PDF Studio valida qualquer assinatura digital ao abrir um documento. O PDF Studio 
primeiro verificará se as assinaturas digitais no documento usam certificados válidos e 
se o documento não foi alterado. Em seguida, verificará se o certificado usado para 
emitir o ID digital na assinatura foi emitido por uma autoridade de certificação 
confiável.

 

Validando Assinaturas Digitais

Banner de validação de assinatura

Ao abrir um documento que contém uma assinatura digital, é exibido um banner de 
notificação azul que mostrará informações baseadas na validação das assinaturas 
encontradas no documento. Clique emPainel de Assinatura botão para ver 
informações adicionais de assinatura.

TA assinatura foi validada corretamente, que não houve alterações feitas no documento 
e que a autoridade de certificação emissora é confiável.

A assinatura foi validada corretamente, mas pode haver alguns problemas, como a 
identificação digital emitida por uma autoridade de certificação não confiável.

Marcas de validação de assinatura

Dependendo dos resultados da validação, o PDF Studio exibirá um dos três ícones na 
assinatura:

TA assinatura foi validada corretamente, que não houve alterações feitas no documento 
e que a autoridade de certificação emissora é confiável.

A assinatura foi validada corretamente, mas pode haver alguns problemas, como a 
identificação digital emitida por uma autoridade de certificação não confiável.

Houve problemas ao validar a assinatura. Os problemas podem incluir quaisquer 
alterações no documento após a aplicação da assinatura.



-649-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.
2.
3.
4.

 

Verificando Detalhes Adicionais de Validação

Usando a ferramenta manual  selecione a assinatura que deseja validar.
Isso exibirá uma caixa de diálogo mostrando o status de validação da assinatura
Para ver mais informações, clique no botão Detalhes
Sobrece completo, para fechar a caixa de diálogo, clique em Fechar ou pressione Esc 
no teclado
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Confiando em Assinaturas Digitais
Assinaturas digitais podem ser adicionadas à sua lista de certificados confiáveis de 
outros usuários nos quais você confia. Uma vez adicionado à sua lista, sempre que um 
documento for assinado usando o mesmo ID digital, ele será listado como confiável.

Observação:É importante que você confie apenas em certificados de alguém que 
você conhece e já estabeleceu uma confiança mútua.

Como confiar em um ID digital

IDs confiáveis podem ser adicionados a partir de um campo de assinatura existente ou 
importando um certificado confiável

Usando um campo assinado existente

Usando a ferramenta de mão  clique na assinatura que deseja validar.
Isso exibirá uma caixa de diálogo mostrando o Status de validação da assinatura
Clique no botão Detalhes
Selecione um certificado à esquerda e clique no botão Trust Certificate para 
adicionar o ID digital como um certificado confiável

Importando certificados confiáveis

Vamos paraArquivo > Preferências
SelecionarCertificados confiáveis no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências

Clique em Importar  botão. Isto irá abrir uma janela de selecção de ficheiros
Navegue até o certificado que deseja importar

Observação: Apenas os formatos .cer ou .crt podem ser importados
Clique em Abrir para importar o certificado e adicionar a ID digital como um 
certificado confiável
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Gerenciando certificados confiáveis
Quando o PDF Studio valida IDs digitais, ele verifica se a ID digital foi emitida por uma 
autoridade de certificação confiável. As autoridades de certificação confiáveis podem 
ser gerenciadas usando as preferências disponíveis no PDF Studio. Por padrão, o PDF 
Studio também confie nas autoridades de certificação raiz da Oracle, bem como nas do 
seu sistema operacional.

Acessando as configurações do certificado confiável

Para acessar as preferências de certificado confiável, execute uma das seguintes ações

Vamos para Guia segura>  Certificados confiáveis na barra de ferramentas
Vamos paraArquivo> Preferências então selecioneCertificados confiáveis do 
painel à esquerda

Opções de certificados confiáveis

As configurações de certificado adicionais permitem ativar ou desativar os certificados 
raiz do PDF Studio ou do sistema. Você também pode clicar duas vezes em qualquer 
um dos certificados na lista para ver seus detalhes.

Certificados do Sistema

O PDF Studio também confiará em qualquer autoridade de certificação raiz do sistema 
por padrão. Desmarque a caixa ao lado de "Confiar nas autoridades de certificação raiz 
do sistema" se não quiser confiar nessas autoridades

Certificados PDF Studio

Por padrão, o PDF Studio confiará nas autoridades de certificação raiz da Oracle. 
Desmarque a caixa ao lado de "Confiar nas autoridades de certificação raiz do PDF 
Studio" se não quiser confiar nessas autoridades

Meus certificados confiáveis

Meus certificados confiáveis permite importar, visualizar ou excluir quaisquer 
certificados confiáveis adicionais adicionados ao PDF Studio.

Observação:Quando um ID digital é criado ou importado, sua autoridade 
emissora é automaticamente adicionada à lista "Meus certificados confiáveis".
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Importando certificados confiáveis

Clique em Importar  botão. Em seguida, navegue até o certificado que deseja 
importar e clique em Abrir para importar o certificado e adicionar o ID digital como um 
certificado confiável

Observação: Apenas os formatos .cer ou .crt podem ser importados

Ver Detalhes de Certificado de Confiança

Clique em Detalhes  botão para exibir os detalhes adicionais do certificado 
selecionado

Exclusão de certificados confiáveis

Clique em Excluir  botão para deletar o certificado selecionado

Observação: Isto não pode ser desfeito. Você precisará reimportar o certificado se 
quiser confiar nele novamente.
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Gerenciando IDs digitais
O PDF Studio permite que você gerencie IDs digitais IDs digitais que foram criadas com 
o PDF Studio ou importadas para o PDF Studio. As configurações de Minha senha 
também podem ser gerenciadas nessa tela.

Observação: IDs digitais encontrados no sistema precisarão ser gerenciados pelo 
gerenciador de IDs digitais do sistema

Acessando as configurações de ID digital

Para acessar as preferências de identificação digital, execute uma das seguintes ações

Vamos para Guia segura>  IDs digitais na barra de ferramentas
Vamos paraArquivo> Preferências então selecioneIDs digitais do painel à esquerda

Opções de identificação digital

IDs de sistema

Se você tiver IDs armazenados em seu sistema operacional, também poderá usá-los no 
PDF Studio. Desmarque a caixa ao lado de "Ativar assinatura com IDs digitais do 
sistema" se desejar disponibilizar esses IDs digitais ao assinar

Meus IDs digitais

Adicionar ID digital

Clique em Adicionar ID Digital  botão para abrir uma caixa de diálogo eCriar 
ouimportar um ID digital

Alterar o nome de exibição

Clique em Alterar Nome de Exibição  botão para alterar o nome de exibição do ID 
digital selecionado

Remover

Clique em Excluir  botão para excluir o ID digital selecionado

Observação:Isto não pode ser desfeito. Você precisará criar ou reimportar o ID 
digital se quiser confiar nele novamente.
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Minha senha

Se o seu ID digital tiver uma senha complexa que seja difícil de lembrar, você pode 
selecionar a opção "Usar minha senha" para salvar essa senha e protegê-la com sua 
própria senha. Ao assinar documentos, o PDF Studio solicitará sua própria senha. Isso 
torna mais fácil assinar documentos sem ter que lembrar as senhas complexas.

Clique no link Criar Minha Senha  para configurar uma única senha a ser usada ao 
assinar documentos. Isso abrirá uma caixa de diálogo onde você entrará no novo senha 
e crie uma dica de senha, se necessário.

Observação: Certifique-se de usar uma senha de que você possa se lembrar, pois 
precisará da senha para aplicar qualquer assinatura digital ou para alterar e 
remover Minha senha.
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Gerenciando servidores de carimbo de data / 
hora

O PDF Studio permite que você gerencie os servidores de carimbo de data / hora que 
podem ser usados ao assinar PDFs digitalmente.

Acessando as configurações do servidor de carimbo de data / 
hora

Para acessar as preferências do servidor de carimbo de data / hora faça um dos 
seguintes

Vamos para Guia segura>  Servidores de carimbo de data / hora na barra de 
ferramentas
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Vamos paraArquivo> Preferências então selecioneIDs digitais do painel à esquerda

Opções do servidor de carimbo de data / hora

Servidores de carimbo de data / hora

Adicionar

Clique em Adicionar  botão para adicionar um novo servidor de carimbo de data / 
hora. Use a janela para definir as configurações do servidor

informação do servidor
Nome de exibição: o nome exibido noOpções de assinatura digital ao aplicar 
um selo
URL: o URL do servidor de carimbo de data / hora

Faça deste meu TSA padrão: quando marcado, este servidor de carimbo de 
data / hora será usado como padrão ao assinar

Informação do usuário
TSA requer autenticação: marque esta caixa se o servidor requer autenticação
Nome de usuário: o nome de usuário para autenticação no servidor de carimbo 
de data / hora
Senha: a senha para autenticação no servidor de carimbo de data / hora

Editar

Clique em Editar  botão para alterar os detalhes do servidor de carimbo de data / 
hora selecionado

Remover

Clique em Excluir  botão para deletar o servidor de timestamp selecionado

Observação:Isto não pode ser desfeito. Você precisará adicionar novamente o 
servidor de carimbo de data / hora, se necessário

Conjunto padrão

Clique em Definir Padrão  botão para definir o servidor selecionado como o padrão.

Observação:Um padrão deve ser selecionado para um servidor de carimbo de 
data / hora a ser usado com assinatura ou certificação.
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DocuSign
A integração com o DocuSign permite que você pegue qualquer documento criado / 
editado e adicione assinaturas online diretamente do PDF Studio.

Usando a integração com apenas um clique, você pode entrar em sua conta DocuSign e 
assinar ou enviar documentos por e-mail diretamente de sua conta DocuSign, 
economizando tempo e etapas extras normalmente necessárias.

Assine com DocuSign: Carregue o documento atual para assinar digitalmente com sua 
conta DocuSign

Email com DocuSign: Carregue o documento atual, crie campos de assinatura e envie 
para outros usuários para solicitar uma assinatura

Saia do DocuSign: Saia da sua conta DocuSign
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Assinar com DocuSign
A integração do DocuSign permite que você assine e envie documentos PDF 
diretamente do PDF Studio, integrando-se diretamente aos seus processos de negócios 
e fluxos de trabalho.

 

Como assinar com o DocuSign

Abra o documento que deseja assinar

Vou aoGuia Segura e clique no  botão DocuSign entãoAssinar com DocuSign
Faça login na sua conta DocuSign

Observação:É necessária uma conta DocuSign para usar este serviço.
Complete a assinatura usando o serviço DocuSign. Para mais informações, 
vejaSuporte DocuSign

 

 

 

https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-sign-a-document
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E-mail com DocuSign
A integração do DocuSign permite que você envie um documento para assinatura por 
meio do serviço DocuSign diretamente do PDF Studio, integrando-se diretamente aos 
seus processos de negócios e fluxos de trabalho.

 

Como enviar e-mail com o DocuSign

Abra o documento que deseja assinar

Vou aoGuia Segura e clique no  botão DocuSign entãoE-mail com DocuSign
Faça login na sua conta DocuSign

Observação:É necessária uma conta DocuSign para usar este serviço.
Complete a assinatura usando o serviço DocuSign. Para mais informações, 
vejaSuporte DocuSign

 

 

https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-sign-a-document
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Sair do DocuSign
Ao usar o serviço DocuSign no PDF Studio, uma vez conectado, sua conta permanecerá 
conectada até que o aplicativo seja fechado. Isso permite que você trabalhe com vários 
documentos sem precisar fazer login em sua conta várias vezes. No entanto, se 
necessário, você pode fazer logout manualmente para impedir que outros usuários 
usem sua conta do DocuSign.

 

Como sair do DocuSign

Abra qualquer janela do PDF Studio

Vou aoGuia Segura e clique no  botão DocuSign entãoSair
As informações da sua conta agora serão completamente apagadas do aplicativo

Observação:Você também pode simplesmente sair do PDF Studio (Aba Arquivo > Sair), 
que também sairá da sua conta.
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Propriedades do documento
Informações adicionais do documento, como título, fontes usadas, visualização inicial, 
configurações de segurança e JavaScript do documento, podem ser visualizadas usando 
o PDF Studio. Algumas configurações também podem ser modificadas usando esta 
caixa de diálogo.

Essas configurações são separadas nas seguintes guias

Em geral: Visualize e edite o título, autor, assunto e palavras-chave do PDF

Segurança:Exibir e editar as configurações de segurança do documento

Visualização inicial: Modifique as propriedades que determinam como o documento 
será exibido inicialmente

Fontes: Exibe uma lista de fontes usadas no documento

JavaScript: Exibe as ações JavaScript do documento e permite que as ações sejam 
adicionadas ou editadas

Personalizado: Exibir/editar propriedades de metadados personalizadas definidas no 
PDF

Avançado: Defina opções de leitura, incluindo direção de encadernação e idioma

 

Acessando Propriedades do Documento

As propriedades do documento podem ser acessadas acessandoGuia Arquivo > 
Propriedades ou usando as teclas de atalho Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
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Propriedades Gerais do Documento
A guia Propriedades gerais do documento exibe informações básicas sobre o 
documento, incluindo Título, Autor, Assunto e Palavras-chave que foram definidas pelo 
criador do documento. Detalhes adicionais do arquivo, como produtor, data de criação, 
data de modificação, tamanho do arquivo, tamanho da página e metadados do arquivo 
também são exibidos nesta página. Apenas o Título, Autor, Título do Autor, Assunto, 
Escritor e Palavras-chave podem ser editados (a menos que oSegurança de documentos 
foi definido)

Observação: Esses campos não são informações obrigatórias em um PDF e, 
portanto, podem ser deixados em branco.
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Como visualizar as propriedades gerais do documento

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique noEm geral Aba

Propriedades do documento

Arquivo- Nome do arquivo armazenado no sistema

Título- Exibe o título atual do documento.

Autor - Exibe o autor atual do documento.

Sujeito - Exibe o assunto atual do documento.

Palavras-chave - Exibe as palavras-chave atuais do documento.

Caminho - O endereço completo de onde o arquivo PDF está armazenado no 
computador

Observação: Para novos documentos criados no PDF Studio, isso ficará em branco 
até que o arquivo seja salvo

Produtor - Nome do aplicativo que gerou o arquivo PDF

Observação: Este valor pode estar vazio se o aplicativo não incluir o nome nas 
propriedades do arquivo

Criada - Data em que o documento foi criado

Modificado - Data em que o documento foi modificado pela última vez

Tamanho do arquivo - Quantidade de espaço de arquivo necessária para armazenar o 
PDF

Versão - A versão padrão PDF do documento PDF

Número de páginas - Número de páginas no documento

Tamanho da página - Exibe a altura e a largura do documento em polegadas ou 
milímetros, dependendo das configurações locais

Observação:Para documentos com vários tamanhos de página este valor 
mostrará o tamanho da página atual que está sendo exibida

PDF marcado - Se o documento foi ou não marcado para acessibilidade
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Visualização rápida da Web - Se o documento foi ou não salvo usando oVisualização 
rápida da Web formato (linearizado)

PDF/A - Se o documento atende ou não aos padrões PDF/A

 

Metadados Adicionais

Quando clicado, abre uma nova caixa de diálogo mostrando metadados de documentos 
internos adicionais, incluindo direitos autorais, árvore XML e saída de metadados XMP 
brutos. Os seguintes detalhes adicionais estão acessíveis.

Descrição

Descrição

Título- Exibe o título atual do documento.

Autor - Exibe o autor atual do documento.

Título do autor- Exibe o título atual do autor do documento.

Descrição- Exibe a descrição atual do documento.

Escritor de descrição - Exibe o nome da pessoa que escreveu a descrição

Palavras-chave - Exibe as palavras-chave atuais do documento. Vírgulas podem ser 
usadas para separar palavras-chave.

 

 

Direitos autorais

Status de direitos autorais- Exibe o status atual dos direitos autorais do documento

Aviso de direitos autorais- Exibe os detalhes das informações de direitos autorais

URL de informações de direitos autorais- Exibe a URL para acessar as informações de 
direitos autorais, se disponíveis. Clique no ícone à direita do campo para abrir a página 
da Web em seu navegador padrão

 

Metadados

Criada - Data em que o documento foi criado
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Modificado - Data em que o documento foi modificado pela última vez

Inscrição- Nome do aplicativo que gerou o arquivo PDF

Observação: Este valor pode estar vazio se o aplicativo não incluir o nome nas 
propriedades do arquivo

Formato- Mimetype do arquivo aberto no momento

 

Avançado

Essa guia exibe metadados adicionais encontrados no documento usando uma 
estrutura em árvore para explorar, se necessário. Esta seção é apenas para referência.

 

Metadados XMP

Esta guia exibeSaída bruta de metadados XMP em um formato XML, assim como é 
armazenado no documento. Essas informações podem ser selecionadas e copiadas, se 
necessário, mas não podem ser editadas.
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Segurança de Documentos
O PDF Studio pode definir ou alterar senhas e permissões em documentos PDF. As 
permissões do documento podem ser configuradas para restringir as maneiras como 
um documento pode ser modificado e acessado. As permissões existentes de um 
documento também podem ser editadas ou removidas.

Observação:Os documentos protegidos terão (SEGURADO) após o nome do 
arquivo na barra de título.
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Como visualizar a segurança do documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na aba Segurança

Configurações de segurança do documento

Segurança

Método de Segurança - A criptografia atual sendo usada para proteger o documento

Senha aberta - Também conhecida como senha de usuário, é a senha que será 
solicitada quando os documentos forem abertos.

Senha de permissão - Também conhecida como senha de proprietário, é a senha que 
será exigida ao tentar alterar permissões e senhas nos documentos.

Permissões

Permitir impressão em alta resolução - Imprima o documento em alta resolução. 
Quando essa permissão é concedida, a seguinte permissão 'Impressão' também é 
concedida automaticamente.

Permitir impressão - Permitir a impressão do documento

Permitir extração de texto e gráficos - Copie ou extraia texto e gráficos do 
documento. Quando essa permissão é concedida, a seguinte permissão 'Extração para 
acessibilidade' também é concedido automaticamente.

Permitir extração para acessibilidade - Extraia texto e gráficos em apoio à 
acessibilidade para usuários com deficiência ou outros fins

Permitir alterações de documentos - Modifique o documento. Quando essa permissão 
é concedida, as três permissões a seguir (Montagem de documento, Comentários e 
Preenchimento de formulário) também são concedidas automaticamente. Quando esta 
permissão não for concedido, as três permissões a seguir (Montagem de Documento, 
Comentários e Preenchimento de Formulário) podem ser concedidas 
independentemente.

Permitir montagem de documentos - Monte o documento: insira, gire ou exclua 
páginas e crie favoritos ou imagens em miniatura

Permitir anotações e comentários - Adicionar ou modificar anotações de texto. 
Quando essa permissão é concedida, a seguinte permissão 'Preenchimento de 
campos do formulário e assinatura' é concedida automaticamente. Quando esta 
permissão não for concedida, então a seguinte permissão 'Preenchimento e 
assinatura de formulário' pode ser concedida de forma independente. E quando 
essa permissão é concedida e a permissão 'Todas as alterações' também é 
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concedida, criando ou modificando o formulário interativo campos (incluindo 
campos de assinatura) é permitido.

Permitir preenchimento de campos de formulário e assinatura - Preencha 
os campos de formulário interativo existentes, incluindo campos de 
assinatura.

Como editar / criar configurações de segurança de documentos

Duas senhas podem ser definidas para um documento: uma senha de abertura e uma 
senha de permissões. Se configurada, a senha de abertura deve ser inserida para abrir 
o documento. A senha de permissões impede que qualquer pessoa sem a senha 
modifique as permissões do documento.

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na guia Segurança e, em seguida, clique no botão Editar
Escolha as configurações de segurança do documento desejadas
Clique em OK para definir as configurações
Salve o documento para salvar as novas configurações de segurança

Observação: Você deve SALVAR o documento para que as configurações de 
segurança sejam definidas. Apenas configurá-los nas propriedades do documento 
não os aplica ao documento

Como remover as configurações de segurança do documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na aba Segurança
Clique no botão Editar
Insira a senha de alteração de permissões para o documento e clique em OK
Salve o documento para salvar as novas configurações de segurança

Observação: Você deve SALVAR o documento para que as configurações de 
segurança sejam removidas. Apenas limpá-los nas propriedades do documento 
não os remove para o documento
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Visualização inicial do documento
A guia Visualização inicial exibe as configurações de visualização inicial que 
determinam como o documento será exibido inicialmente quando aberto. Essas 
configurações podem ser alteradas para controlar como o documento aparecerá na 
próxima vez que for aberto.

Observação:Se "Ignorar configuração do documento" foi definido em qualquer 
uma das opções naPreferências de exibição, PDF Studio para ignorar as 
configurações do documento e usar a opção selecionada em vez das opções 
definidas nas configurações de visualização iniciais do documento
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Como visualizar/editar as configurações iniciais de 
visualização

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na guia Visualização inicial
Selecione as configurações de visualização iniciais que você deseja usar
Clique em OK para definir as configurações
Salve o documento para salvar as novas configurações de visualização inicial

Observação: Você deve SALVAR o documento para que as configurações de 
visualização iniciais sejam definidas. Apenas defini-los nas propriedades do 
documento não os aplica ao documento.

Configurações de visualização inicial

Layout e ampliação

Guia de navegação - Define o comportamento padrão da guia de navegação quando o 
documento é aberto

Padrão: usa as configurações padrão para o aplicativo em que o documento é aberto
Nenhum (Apenas Documento): Nenhuma guia de navegação será exibida
Painel de marcadores: exibe o painel de marcadores quando o documento é aberto
Painel de páginas: exibe o painel de páginas quando o documento é aberto
Painel de anexos: exibe o painel de anexos quando o documento é aberto
Modo de tela cheia: exibe o documento no modo de tela cheia quando aberto

Layout da página - Define o comportamento padrão para o layout da página quando o 
documento é aberto

Padrão: usa as configurações padrão para o aplicativo em que o documento é aberto
Único: exibe apenas uma única página individual de cada vez
Contínuo Único: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna que 
pode ser rolada continuamente
Frente: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas ímpares à 
esquerda e páginas pares à direita
Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em duas colunas com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
Capa: Exibe o documento exatamente como ao usar Face, somente a primeira página 
será exibida sozinha
Capa Contínua: Exibe o documento exatamente como ao usar Face Contínua, 
somente a primeira página será exibida sozinha

Ampliação - Define a ampliação padrão para o documento quando aberto

Padrão: usa as configurações padrão para o aplicativo em que o documento é aberto
Real:Exibe o documento com uma proporção de 1:1 para corresponder à aparência 
do documento se impresso sem qualquer escala
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Ajustar à página:Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do documento 
no quadro do PDF Studio
Ajustar à largura: dimensiona a visualização para caber todo o documento dentro do 
quadro do PDF Studio
%: define o zoom para o valor numérico especificado

Abrir na página - Define o número da página a ser exibida quando o documento é 
aberto

 

Opções da janela

Redimensionar a janela para a página inicial* - Quando definido, a janela será 
redimensionada para corresponder ao tamanho da página inicial em 100%. Este é um 
recurso exclusivo do Acrobat.

Janela central na tela - Centraliza o quadro do aplicativo no centro do monitor/tela

Abrir no modo de tela cheia - Abre o arquivo diretamente emModo tela cheia

mostrar - Escolha se deseja mostrar o nome do arquivo ou o título do documento na 
barra de título do quadro do aplicativo PDF Studio

 

Opções de interface do usuário

Ocultar barra de menus - Oculta a barra de menu superior quando o documento é 
aberto.

     Observação:barras de menu são mostradas apenas ao usar oBarra de ferramentas 
clássica

Ocultar barras de ferramentas - Recolhe a barra de ferramentas quando o documento 
é aberto. A barra de ferramentas pode ser reaberta clicando no nome da guia ou no 

 ícone de seta para baixo na barra de ferramentas

Ocultar controles de janela - Oculta as barras de rolagem da área de visualização do 
documento
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Fontes de documentos
A guia Fontes nas propriedades do documento permite que você visualize as fontes 
usadas no documento. A caixa de diálogo fornecerá informações sobre o tipo e as 
propriedades da fonte.

Como visualizar as fontes do documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na guia Fontes
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Tipos de fonte

Dependendo do tipo de fontes nos documentos, o PDF Studio exibirá um dos seguintes

 - Significa qualquer fonte que não seja Tipo 1 (CID), Tipo 3 ou TrueType

 - Usado quando a fonte é Tipo 1 (CID) ou Tipo 3

 - Todas as fontes TrueType exibirão este símbolo

Propriedades da fonte

Cada fonte do documento pode ter suas próprias propriedades. Abaixo está uma 
descrição das propriedades associadas a cada fonte.

(Integrado)- Uma fonte incorporada contém toda a fonte armazenada no documento 
PDF. Isso significa que se a fonte não estiver disponível no sistema, o texto ainda será 
exibido corretamente.

(Subconjunto incorporado)- Um subconjunto de fontes incorporado contém partes da 
fonte armazenadas no PDF. Isso significa que nem todos os caracteres disponíveis na 
fonte estarão disponíveis. Embora o texto do documento original seja exibido 
corretamente, se forem adicionados ou modificados quaisquer caracteres que não 
sejam um dos caracteres incorporados, eles podem não aparecer corretamente no 
documento

Modelo- O nome completo do tipo de fonte

Codificação- A codificação de caracteres usada na fonte

Fonte real- Se uma fonte substituta estiver sendo usada (quando uma fonte não estiver 
incorporada), isso exibirá o nome da fonte que substituiu a fonte listada

Tipo Real- Se uma fonte substituta estiver sendo usada (quando uma fonte não estiver 
incorporada), isso exibirá o tipo da fonte que substituiu a fonte listada
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1.

2.

Documentar JavaScript
A guia JavaScipt nas propriedades do documento permite que você visualize e edite as 
ações JavaScript de um documento. Essas são ações que ocorrem no nível do 
documento com base em certos eventos. Esses eventos podem ser abertos, fechados, 
antes de salvar, após salvar, antes da impressão e após a impressão. As ações podem 
ser adicionadas, editadas ou excluídas usando as opções desta guia.

Como visualizar / editar as ações JavaScript do documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na aba JavaScript
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3.

4.
5.

As ações atuais serão exibidas na caixa de diálogo. Use as opções Adicionar, Editar 
ou Remover para modificar as ações de JavaScript, se necessário
Clique em OK para aplicar as mudanças
Salve o documento para salvar as novas configurações de JavaScript do documento

Opções

Adicionar - Abre a caixa de diálogo de ação para adicionar uma ação ao documento

Editar - Edita a ação atualmente selecionada da lista

Remover - Remove a ação atualmente selecionada da lista

 

Ações do Documento

As ações do documento definem as ações do JavaScript a serem realizadas após um 
evento predefinido.

Evento

Abrir: As ações de abertura serão acionadas quando o documento for aberto

Perto: Ações de fechamento serão acionadas quando o documento for fechado

Antes de Salvar: Antes de salvar, as ações serão acionadas quando o documento for 
salvo, mas antes que o arquivo no sistema seja realmente atualizado. Por exemplo, se 
você quiser atualizar um valor de data com a hora exata economizada

Depois de Salvar: Depois de salvar, as ações serão acionadas assim que o arquivo for 
salvo

Antes de Imprimir: Antes de imprimir, as ações serão acionadas quando o documento 
for impresso, mas antes do arquivo ser realmente enviado para a impressora. Por 
exemplo, se você quiser atualizar um valor de data com a hora exata impressa

Depois de imprimir: Após a impressão, as ações serão acionadas após o documento 
ser impresso

Ação JavaScript

Define a ação para realizar um personalizadoJavaScript Suportado ação que pode ser 
digitada no campo. Digite o JavaScript que deseja usar na caixa de texto.
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JavaScript nomeado

JavaScript nomeado é usado para definir funções que podem ser referenciadas por 
outras chamadas de JavaScript dentro do documento. Eles podem ser referenciados 
quando o documento é aberto ou em qualquer outro momento necessário. Isso é útil 
quando você tem uma função comum que precisa ser executada em diferentes gatilhos 
e ações no documento e ajuda a limitar a gravação de código JavaScript duplicado.

Nome

Use o campo do nome para definir o nome a ser usado ao fazer referência a esta ação 
específica no futuro

Ação JavaScript

Digite as funções JavaScript que deseja usar na caixa de texto. Define a ação para 
realizar um personalizadoJavaScript Suportado ação que pode ser digitada no campo.
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Propriedades personalizadas do documento
A guia Propriedades personalizadas permite adicionar propriedades de documento 
personalizadas que armazenam metadados adicionais, como número da versão, nome 
da empresa ou quaisquer outros valores diretamente no PDF.

Observação:As propriedades que você cria devem ter nomes exclusivos que não 
aparecem nas outras guias da caixa de diálogo Propriedades do documento.
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1.

2.
3.

4.
5.

Como visualizar/editar as propriedades personalizadas do 
documento

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique noPersonalizado Aba
As propriedades atuais serão exibidas na caixa de diálogo. Use as opções Adicionar, 
Editar ou Remover para modificar as propriedades personalizadas, se necessário
Clique em OK para aplicar as alterações
Salve o documento para salvar as novas configurações de propriedade personalizada 
do documento

Opções

Adicionar - Abre a caixa de diálogo de ação para adicionar uma nova propriedade 
personalizada ao documento

Editar - Edita a propriedade atualmente selecionada da lista

Excluir- Remove a propriedade atualmente selecionada da lista

Configurações de propriedade personalizada

Nome: Nome do imóvel armazenado no PDF

Valor: Valor associado à propriedade nomeada
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1.

2.

Propriedades Avançadas do Documento
A guia Avançado permite definir opções adicionais para o documento. Isso inclui 
opções de leitura, como ligação e idioma para as necessidades de acessibilidade do 
usuário. Definir o idioma do documento em um PDF permite que alguns leitores de tela 
mudem para o idioma apropriado língua.

Como visualizar / editar as configurações avançadas do 
documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique noAvançado Aba
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Selecione as configurações que deseja usar
Clique em OK para aplicar as mudanças
Salve o documento para salvar as novas configurações de documento avançado

Opções

Obrigatório- Define a ordem de exibição das páginas nos modos de visualização Face 
ou Capa.

Borda esquerda: para documentos lidos da esquerda para a direita (ou seja, inglês, 
francês, etc ...)
Borda direita: para documentos lidos da direita para a esquerda (árabe, hebraico, 
etc ...)

Note:Isso não afeta a ordem das páginas no painel de miniaturas.

Língua- Define o idioma de todos os documentos. Consulte Marcando PDFs para obter 
detalhes sobre como definir o idioma de um texto específico no documento.

Observação:Se o idioma não aparecer na lista suspensa, você pode inserir o 
código ISO 639 para o idioma no campo Idioma.
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JavaScript de documento suportado
No PDF Studio, ao criar funções / ações personalizadas para itens específicos, como 
campos de formulário, marcadores ou ações de documento, você precisará usar 
JavaScript para os comandos. JavaScript pode realizar cálculos, ações de botão 
(adicionar imagens, enviar formulários ou preencher outros campos), validar a entrada 
de campo e definir a formatação do campo, entre muitas outras coisas.

Observação: O PDF Studio é compatível apenas com JavaScript Acroform (não 
LiveCycle) em formulários PDF.

Você precisará ter conhecimento avançado em programação de JavaScript para criar as 
ações para os botões. Para obter detalhes adicionais sobre como usar essas funções, dê 
uma olhada nos tutoriais e lições neste sitehttp://www.w3schools.com/js/js_intro.asp

O PDF Studio suporta os seguintes comandos JavaScript para cada um dos itens abaixo.

Anotação

Propriedades:

autor  
página  
pontos  
strokeColor  
modelo  
largura

Doc

Métodos:

addAnnot  
adicionar campo  
calcule agora  
closeDoc  
flattenPages  
getAnnots3D  
getDataObjectContents  
getField  
getNthFieldName  
getOCGs  
getPageBox  
getPageRotation  
getTemplate  
gotoNamedDest  
importAnFDF  

http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp
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mailDoc  
impressão  
resetForm  
spawnPageFromTemplate  
Enviar formulário

Propriedades:

URL  
calcular  
informação  
numFields  
numPages

Campo

Métodos:

buttonGetCaption  
buttonImportIcon  
buttonSetCaption  
checkThisBox  
clearItems  
deleteItemAt  
getArray  
getItemAt  
insertItemAt  
isBoxChecked  
setAction  
setFocus  
setItems  
assinaturaInfo

Propriedades:

Cor da borda  
estilo de borda  
borderWidth  
calcOrderIndex  
charLimit  
pentear  
commitOnSelChange  
currentValueIndices  
valor padrão  
atraso  
exibição  
doNotScroll  
doNotSpellCheck  
doc  



-683-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

editável  
exportValues  
fileSelect  
fillColor  
escondido  
espessura da linha  
multilinha  
seleção múltipla  
nome  
numItems  
página  
senha  
somente leitura  
rect  
obrigatório  
strokeColor  
estilo  
submitName  
cor do texto  
modelo  
nome do usuário  
valor  
valueAsString

Global

Métodos:

setPersistent

Identidade

Propriedades:

corporação  
o email  
Nome de acesso  
nome

Matrix2D

Métodos:

fromRotated  
transformar
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Item do menu

Propriedades:

bEnabled  
bMarcado  
cNome  
cReturn  
oSubMenu

OCG

Métodos:

getIntent  
setAction  
setIntent

Propriedades:

initState  
trancado  
nome  
Estado

ReadStream

Métodos:

leitura

SignatureInfo

Propriedades:

data  
razão

Modelo

Métodos:

desova

Util

Métodos:
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printd  
printf  
printx  
escândalo  
stringFromStream
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Convertendo documentos PDF
O PDF Studio é capaz de converter documentos PDF para os seguintes formatos

Visualização rápida da Web (Linearizado): Otimiza o documento para uma visualização 
mais rápida na web

HTML5/SVG: Converte o documento em uma imagem SVG envolta em um cabeçalho 
HTML para exibir PDFs em um navegador da Web sem precisar de um visualizador de 
PDF

Imagens: Converte documentos PDF em qualquer um dos seguintes formatos JPEG, 
TIFF, PNG ou GIF

PDF/A-1b: Converte o documento para atender aos padrões de conformidade PDF/A-1b

Texto: Extrai todo o texto de um documento PDF e cria um arquivo .txt padrão

RTF: Converte todo o texto do documento em um arquivo de texto formatado em .rtf

Microsoft Word®: Integra-se ao Microsoft Office 2013 e superior para converter 
documentos PDF em arquivos do Word
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Convertendo PDF em Visualização Rápida da 
Web

O PDF Studio permite que você converta documentos PDF para visualização rápida na 
web (ou linearizado). A visualização rápida da web reestrutura a estrutura interna e o 
conteúdo dos documentos para que as páginas carreguem em ordem. Ao converter 
para Fast Web View, o conteúdo é apenas reorganizado internamente. Nenhum 
conteúdo é alterado ou removido, então o PDF será exibido exatamente da mesma 
forma que era antes da conversão.

A conversão para visualização rápida da web permite que documentos grandes 
carreguem com mais rapidez durante o download de uma web. Ter a estrutura e o 
conteúdo do documento em uma ordem linearizada (do início ao fim) permite que um 
navegador exiba imediatamente a primeira página como o restante do documento 
ainda está sendo carregado.

Observação:Para ver os benefícios completos da velocidade, o servidor onde o PDF 
está sendo hospedado também deve suportar o carregamento de página por 
página.

Como converter um PDF para visualização rápida da Web

Abra o documento PDF que deseja converter

Vamos paraGuia Arquivo> Converter em>  Visualização rápida da web na barra 
de ferramentas
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para criar o documento

Verifique se o documento existente tem a visualização rápida 
da Web ativada

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedades ou use as teclas de atalho Ctrl + D (Cmd + 
D no Mac).
Clique na aba Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá um rótulo 
"Visualização rápida da Web" que mostrará "Sim" se o documento tiver a Visualização 
rápida da Web ativada.
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Converter PDF em HTML5 / SVG
O PDF Studio permite converter documentos PDF em uma página da web HTML5. Isso 
torna possível publicar facilmente o conteúdo de um documento PDF em qualquer site, 
já que o HTML5 é compatível com todos os navegadores, sem a necessidade de um 
plug-in de visualizador. O PDF para HTML5 O mecanismo de conversão do PDF Studio 
preserva as fontes e usa o formato SVG para preservar os gráficos vetoriais. Exemplos 
de documentos PDF que foram convertidos para HTML5 podem ser encontradosAQUI.

Como converter um PDF em HTML 5

Abra o documento PDF que deseja converter

Vou aoGuia Arquivo> Converter em>  HTML5 / SVG
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para criar o documento

Assim que a conversão for concluída, você pode usar o documento HTML5 criado em 
qualquer aplicativo que suporte HTML5 para visualizar o documento.

Opções de conversão de HTML5

As opções no são as seguintes:

Pasta de destino - Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Pasta de Lembretes - Quando marcada, a pasta selecionada será lembrada na próxima 
vez que as páginas forem exportadas como imagens

Padrão de nome de arquivo - Insira o padrão desejado para os nomes dos arquivos de 
saída.

Observação:O número da página atual e a extensão do arquivo serão anexados 
ao padrão para criar o nome do arquivo final.

Converter para - Selecione o tipo de saída

HTML único por documento: cria um único arquivo HTML para cada documento 
sendo processado
SVG único por documento: cria um único arquivo SVG para cada documento sendo 
processado
SVG separado por página: cria arquivos SVG individuais para cada página de cada 
documento sendo processado

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento

https://www.qoppa.com/pdfhtml/demo/html5-pdf-viewer-live-demo/
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Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Mostrar borda da página - Quando marcada os anúncios, uma borda de 1px para as 
páginas criadas. Isso torna mais fácil distinguir se a página está em documentos 
brancos

Comprimir imagens - Quando marcada, compactará as imagens encontradas no PDF 
para JPEG, a fim de reduzir o tamanho da saída

Qualidade JPG - Selecione a qualidade desejada de compressão JPG. Com base no 
parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para o valor da qualidade: 8 de alta 
qualidade, 5 de qualidade média, 2 de baixa qualidade.

0 - compressão muito alta, qualidade muito baixa
10 - compressão baixa, qualidade muito alta
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Convertendo PDF em Imagens
O PDF Studio é capaz de converter as páginas de um documento PDF nos seguintes 
formatos de imagem. Ao converter para uma imagem, todo o conteúdo da página 
exibido é nivelado e exportado usando um dos tipos de arquivo abaixo.

Exportar páginas como JPEG: Exporta as páginas do documento atual como imagens 
JPEG

Exportar páginas como TIFF: Exporta as páginas do documento atual como imagens 
TIFF

Exportar páginas como PNG: Exporta as páginas do documento atual como imagens 
PNG

Exportar páginas como GIF: Exporta as páginas do documento atual como imagens GIF

Exportar todas as imagens: Exporta todas as imagens do conteúdo do documento para 
arquivos de imagem individuais

PDF rasterizado: recria o documento usando imagens das páginas em vez de comandos 
vetoriais
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Exportar páginas como JPEG
PDF Studio é capaz de exportar as páginas de um documento PDF como imagens JPEG. 
Ao exportar um PDF como imagem, todo o conteúdo da página será nivelado e 
rasterizado em uma imagem separada para cada página do documento.

Como exportar páginas PDF como imagem JPEG

Vou aoGuia Arquivo>  Imagens> Exportar páginas como JPEG na barra de 
ferramentas
Defina as opções de exportação de imagem JPEG que deseja usar
Clique em OK para começar a exportar as imagens
Depois de concluída, cada página do documento será exportada como um arquivo 
separado na pasta de destino escolhida

Opções de exportação de imagem JPEG

As opções na caixa de diálogo Exportar páginas como JPEG são as seguintes:

Pasta de destino - Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Observação: Se o documento tiver muitas páginas, é melhor selecionar uma pasta 
específica ou vazia porque um arquivo de imagem separado será criado para cada 
página. Se você selecionar uma pasta que já contém imagens ou outros arquivos, 
a pasta pode ficar sobrecarregada
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Pasta de Lembretes - Quando marcada, a pasta selecionada será lembrada na próxima 
vez que as páginas forem exportadas como imagens

Padrão de nome de arquivo - Insira o padrão desejado para os nomes dos arquivos de 
saída.

Observação:O número da página atual e a extensão do arquivo ".jpg" serão 
anexados ao padrão para criar o nome do arquivo final.

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Resolução DPI - Escolha a resolução desejada em DPI usada para renderizar a página. 
72 é a resolução nativa de PDF. Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes 
abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax "alta")
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI

Qualidade JPG - Selecione a qualidade desejada de compressão JPG. Com base no 
parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para o valor da qualidade: 8 de alta 
qualidade, 5 de qualidade média, 2 de baixa qualidade.

0 - compressão muito alta, qualidade muito baixa
10 - compressão baixa, qualidade muito alta
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Exportar páginas como TIFF
O PDF Studio pode exportar as páginas de um documento PDF como uma imagem TIFF. 
Ao exportar um PDF como imagem, por padrão, todo o conteúdo da página será 
nivelado e rasterizado em uma imagem separada para cada página do documento. O 
formato de imagem TIFF permite que todas as páginas sejam exportadas em um único 
arquivo, que pode ser ativado na caixa de diálogo de exportação do PDF Studio.

Como exportar páginas PDF como uma imagem TIFF

Vamos paraa Guia Arquivo>  Imagens> Exportar páginas como TIFF na barra de 
ferramentas
Defina as opções de exportação de imagem TIFF que deseja usar
Clique em OK para começar a exportar as imagens
Depois de concluída, cada página do documento será exportada como um arquivo 
separado na pasta de destino escolhida

Opções de exportação de imagem TIFF

As opções na caixa de diálogo Exportar páginas como TIFF são as seguintes:

Pasta de destino - Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Observação: Se o documento tiver muitas páginas, é melhor selecionar uma pasta 
específica ou vazia porque um arquivo de imagem separado será criado para cada 
página. Se você selecionar uma pasta que já contém imagens ou outros arquivos, 
a pasta pode ficar sobrecarregada

Pasta de Lembretes - Quando marcada, a pasta selecionada será lembrada na próxima 
vez que as páginas forem exportadas como imagens
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Padrão de nome de arquivo - Insira o padrão desejado para os nomes dos arquivos de 
saída.

Observação:O número da página atual e a extensão do arquivo ".tiff" serão 
anexados ao padrão para criar o nome do arquivo final.

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Resolução DPI - Escolha a resolução desejada em DPI usada para renderizar a página. 
72 é a resolução nativa de PDF. Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes 
abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax "alta")
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI

Compressão - Escolha a compactação a ser usada ao exportar páginas. O mais padrão 
é o Fax de Grupo 4, que é otimizado para envio de fax.

CCIT RLE
Fax do Grupo 3
Fax do Grupo 4
Pack Bits
LZW
ZLib
Esvaziar
Sem compressão

Exportar todas as páginas como um único TIFF - O formato de imagem TIFF permite 
que várias imagens sejam armazenadas em um único documento. Quando a imagem é 
aberta em um visualizador compatível, o visualizador de imagens exibirá as 
ferramentas de navegação de página exatamente como no documento. Isso facilita o 
envio de um grande número de páginas como um único arquivo em vez de vários 
arquivos.
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Exportar páginas como PNG
PDF Studio é capaz de exportar as páginas de um documento PDF como imagens PNG. 
Ao exportar um PDF como imagem, todo o conteúdo da página será nivelado e 
rasterizado em uma imagem separada para cada página do documento.

Como exportar páginas PDF como imagem PNG

Vamos paraa Guia Arquivo>  Imagens> Exportar páginas como PNG na barra de 
ferramentas
Defina as opções de exportação de imagem PNG que deseja usar
Clique em OK para começar a exportar as imagens
Depois de concluída, cada página do documento será exportada como um arquivo 
separado na pasta de destino escolhida

Opções de exportação de imagem PNG

As opções na caixa de diálogo Exportar páginas como PNG são as seguintes:

Pasta de destino - Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Observação: Se o documento tiver muitas páginas, é melhor selecionar uma pasta 
específica ou vazia porque um arquivo de imagem separado será criado para cada 
página. Se você selecionar uma pasta que já contém imagens ou outros arquivos, 
a pasta pode ficar sobrecarregada

Pasta de Lembretes - Quando marcada, a pasta selecionada será lembrada na próxima 
vez que as páginas forem exportadas como imagens

Padrão de nome de arquivo - Insira o padrão desejado para os nomes dos arquivos de 
saída.
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Observação:O número da página atual e a extensão do arquivo ".png" serão 
anexados ao padrão para criar o nome do arquivo final.

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Resolução DPI - Escolha a resolução desejada em DPI usada para renderizar a página. 
72 é a resolução nativa de PDF. Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes 
abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax "alta")
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI
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Exportar páginas como GIF
PDF Studio é capaz de exportar as páginas de um documento PDF como imagens GIF. 
Ao exportar um PDF como imagem, todo o conteúdo da página será nivelado e 
rasterizado em uma imagem separada para cada página do documento.

Como exportar páginas PDF como uma imagem GIF

Vamos paraa Guia Arquivo>  Imagens> Exportar páginas como GIF na barra de 
ferramentas
Defina as opções de exportação de imagem GIF que deseja usar
Clique em OK para começar a exportar as imagens
Depois de concluída, cada página do documento será exportada como um arquivo 
separado na pasta de destino escolhida

Opções de exportação de imagem GIF

As opções na caixa de diálogo Exportar páginas como GIF são as seguintes:

Pasta de destino - Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Observação: Se o documento tiver muitas páginas, é melhor selecionar uma pasta 
específica ou vazia porque um arquivo de imagem separado será criado para cada 
página. Se você selecionar uma pasta que já contém imagens ou outros arquivos, 
a pasta pode ficar sobrecarregada



-699-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Pasta de Lembretes - Quando marcada, a pasta selecionada será lembrada na próxima 
vez que as páginas forem exportadas como imagens

Padrão de nome de arquivo - Insira o padrão desejado para os nomes dos arquivos de 
saída.

Observação:O número da página atual e a extensão do arquivo ".gif" serão 
anexados ao padrão para criar o nome do arquivo final.

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Resolução DPI - Escolha a resolução desejada em DPI usada para renderizar a página. 
72 é a resolução nativa de PDF. Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes 
abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax "alta")
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI
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Exportar páginas como JPEG
PDF Studio é capaz de exportar as páginas de um documento PDF como imagens JPEG. 
Ao exportar um PDF como imagem, todo o conteúdo da página será nivelado e 
rasterizado em uma imagem separada para cada página do documento.

Como exportar páginas PDF como imagem JPEG

Vamos paraa Guia Arquivo>  Imagens> Exportar páginas como JPEG na barra 
de ferramentas
Defina as opções de exportação de imagem JPEG que deseja usar
Clique em OK para começar a exportar as imagens
Depois de concluída, cada página do documento será exportada como um arquivo 
separado na pasta de destino escolhida

Opções de exportação de imagem JPEG

As opções na caixa de diálogo Exportar páginas como JPEG são as seguintes:

Pasta de destino - Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão "..." 
para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Observação: Se o documento tiver muitas páginas, é melhor selecionar uma pasta 
específica ou vazia porque um arquivo de imagem separado será criado para cada 
página. Se você selecionar uma pasta que já contém imagens ou outros arquivos, 
a pasta pode ficar sobrecarregada
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Pasta de Lembretes - Quando marcada, a pasta selecionada será lembrada na próxima 
vez que as páginas forem exportadas como imagens

Padrão de nome de arquivo - Insira o padrão desejado para os nomes dos arquivos de 
saída.

Observação:O número da página atual e a extensão do arquivo ".jpg" serão 
anexados ao padrão para criar o nome do arquivo final.

Páginas - O intervalo de páginas a serem exportadas como imagens

Todas as páginas: todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem exportadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: exportar apenas as páginas pares do documento
Apenas páginas ímpares: exportar apenas as páginas ímpares do documento

Resolução DPI - Escolha a resolução desejada em DPI usada para renderizar a página. 
72 é a resolução nativa de PDF. Ao selecionar um DPI, é melhor seguir as diretrizes 
abaixo

Documentos em preto e branco

Resolução mais baixa aceitável = 200 DPI (igual a qualidade de fax "alta")
Resolução convencional = 300 DPI
Resolução convencional mais alta = 600 DPI

Documentos coloridos (e compactação de cores)

Resolução mais baixa aceitável = 150 DPI
Resolução convencional = 200 DPI
Resolução convencional mais alta = 300 DPI
Resolução do arquivo = 600 DPI

Qualidade JPG - Selecione a qualidade desejada de compressão JPG. Com base no 
parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para o valor da qualidade: 8 de alta 
qualidade, 5 de qualidade média, 2 de baixa qualidade.

0 - compressão muito alta, qualidade muito baixa
10 - compressão baixa, qualidade muito alta
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Rasterizar PDF
Rasterizar PDF recria o documento usando imagens das páginas em vez de comandos 
vetoriais. Ele funciona da mesma forma que exportar um PDF para imagens e, em 
seguida, reimportar as imagens para um novo PDF. Depois de rasterizar, o novo 
documento será aberto.

Como Rasterizar um PDF

Vamos paraa Guia Arquivo>  Imagens> Rasterizar PDF na barra de ferramentas
Defina as opções de rasterização. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina o intervalo de páginas
Defina a resolução
Defina as opções de compressão

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar ... para iniciar 
o processo.
Assim que o documento for rasterizado, o novo documento será aberto

Rasterizar configurações de PDF

Intervalo de páginas

Páginas- O intervalo de páginas a serem rasterizadas

Todas as páginas: Rasteriza todas as páginas do documento
Intervalo de páginas: defina as páginas a serem rasterizadas usando as opções De e 
Para
Apenas páginas pares: apenas as páginas pares
Apenas páginas ímpares: apenas as páginas ímpares
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DPI e compressão

Resolução DPI - Resolução em DPI usada para renderizar a página, 72 é a resolução 
nativa do PDF.

Compressão - Define o formato da imagem. Apenas imagens compatíveis com o 
formato PDF podem ser escolhidas.

JPEG - compressão com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem
JPEG2000 - compactação com menos perdas que reduzirá o tamanho e alguma 
qualidade
Flate - A compressão sem perdas não reduz a qualidade, mas nem sempre pode 
reduzir o tamanho do arquivo
JBIG2 P&B - compressão sem perdas que suporta apenas espaço de cores em preto e 
branco. As imagens coloridas serão convertidas em preto e branco. Melhor para 
documentos digitalizados sem imagens

Qualidade JPEG - Esta é a qualidade da compressão JPEG. Varia de 0 (compressão 
muito alta, qualidade muito baixa) a 10 (compressão baixa, qualidade muito alta) com 
base no parâmetro de qualidade. Algumas diretrizes para o valor de qualidade: 8 de 
alta qualidade, 5 de qualidade média, 2 de baixa qualidade.
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Extraindo texto de PDF
PDF Studio é capaz de extrair todo o texto contido em um documento PDF. Durante 
esse processo, o PDF Studio extrairá todo o texto do documento e exportará os dados 
do texto bruto para o arquivo .txt. O texto pode então ser copiado para um editor de 
texto para ser formatado se necessário.

Observação:O texto será exportado sem formatação, exceto para caracteres de 
retorno (designa mover para a próxima linha). No momento, o PDF Studio não 
oferece suporte à exportação de PDFs no formato Microsoft Word.

Como extrair texto de um PDF

Abra o documento PDF que deseja converter

Vamos paraa Guia Converter> Converter para>  Texto na barra de ferramentas
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento .txt que conterá o 
texto extraído
Clique em Salvar para extrair o texto e para o arquivo selecionado

Observação:Somente documentos que contenham texto usando caracteres de 
fonte podem ser extraídos. Se o PDF contém imagens digitalizadas de documentos 
ou texto criado usandoConteúdo do caminho primeiro você precisaOCR do PDF 
para poder extrair texto.
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Converter PDF para Microsoft Word®
O PDF Studio permite converter documentos PDF em um arquivo do Microsoft Word 
usando o mecanismo de conversão do PDF Studio ou uma conexão direta com o 
aplicativo Microsoft Office instalado em seu computador.

 

Como converter um PDF em um documento do Microsoft Word

O PDF Studio tem 2 métodos diferentes para converter um documento PDF em um 
arquivo do Microsoft Word.

Convertendo com o mecanismo de conversão do PDF Studio

Esta opção de conversão usa o novo mecanismo de conversão personalizado do Qoppa 
Software. Este é um novo recurso lançado para 2022 e atualmente em BETA. Nem todos 
os recursos de PDF podem ser suportados ou criados no novo arquivo do Word.

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa Guia Converter > Converter em >  Converter para .docx na barra 
de ferramentas
Escolha o local para salvar o arquivo do Word e clique em OK para iniciar a 
conversão

 

Convertendo com integração do Microsoft Word

Essa opção de conversão está disponível apenas no Windows com uma versão válida do 
Microsoft Office instalada e requer uma versão válida do Microsoft Word (2013 ou 
posterior). VerPreferências de conversão para mais detalhes.

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa Guia Converter > Converter para >  Enviar para MS Word na barra 
de ferramentas
O Microsoft Word será iniciado com o documento PDF para concluir a conversão
Uma vez convertido, salve o arquivo do Word

 

 



-706-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•
•
•
•
•
•
•

1.
2.

•

•
3.

4.
5.

•
•

•
•

•
•

Conversão de simulação
O PDF Studio permite converter documentos PDF para formatos ISO PDF. Esses 
formatos de documento foram projetados para que sempre sejam renderizados ou 
exibidos exatamente da mesma forma que quando foram salvos.

Abaixo estão os padrões de PDF disponíveis para os quais o PDF Studio pode converter.

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003

Como converter documentos PDF

Abra o documento PDF que você deseja converter
Vou aoGuia Converterna barra de ferramentas e selecione o perfil que deseja usar

 PDF/A - Formatos de arquivo

 PDF/X - Formatos de produção de impressão e pré-impressão
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em o perfil selecionado

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não será 
exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Recursos não suportados na conversão de comprovação:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão do Preflight.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão do Preflight.
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O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para Preflight 
invalidaria qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de Comprovação.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

 

Problemas de conversão de simulação

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de comprovação.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois de analisar os problemas de conversão, você pode usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.
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Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação

 

Verifique se um documento existente é compatível

Você também pode usar oVerificação de simulação ferramenta no PDF Studio para 
verificar se o documento está em conformidade com os vários perfis de comprovação.
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Convertendo PDF para PDF/A-1b
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-1b. PDF/A-1b é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-1b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores
As fontes serão incorporadas
A transparência pode ser removida
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Todos os arquivos incorporados e hiperlinks externos serão removidos
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF para PDF/A-1b

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vou aoGuia Converter >  PDF/A > PDF/A-1b no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-1b

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-1b, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF/A-1b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-1b.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-1b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-1b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-1b" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-1b na caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-1b

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-1bpara verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-1b
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Convertendo PDF para PDF/A-2b
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-2b. PDF/A-2b é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre renderizem exatamente da mesma 
forma que quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-2b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores
As fontes serão incorporadas
A transparência pode ser removida
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Arquivos incorporados não PDF/A e hiperlinks externos serão removidos
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF para PDF/A-2b

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-2b no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-2b

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-2b, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão PDF/A-2b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-2b.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-2b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-2b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-2b" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-2b na caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-2b

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-2b para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-2b
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Convertendo PDF para PDF/A-2u
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-2u. PDF/A-2u é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-2u 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores
As fontes serão incorporadas
A transparência pode ser removida
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Arquivos incorporados não PDF/A e hiperlinks externos serão removidos
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF para PDF/A-2u

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-2u no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-2u

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-2u, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão PDF/A-2u:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-2u.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-2u

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-2u, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-2u" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-2u na caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na aba Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-2u

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-2u para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-2u
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Convertendo PDF para PDF/A-3b
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-3b. PDF/A-3b é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-3b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores.
As fontes serão incorporadas.
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas.
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido.
As hiperligações externas serão removidas.

Como converter um PDF para PDF/A-3b

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-3b no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-3b

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-3b, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.
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Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF/A-3b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-3b.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-3b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-3b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-3b" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-3b na caixa de diálogo de propriedades do documento.

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
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3. No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-3b

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-3b para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-3b
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Convertendo PDF para PDF/A-3u
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-3u. PDF/A-3u é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-3u 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores.
As fontes serão incorporadas comSuporte a Unicode.
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas.
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido.
As hiperligações externas serão removidas.

Como converter um PDF para PDF/A-3u

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-3u no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-3u

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-3u, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.
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Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF/A-3u:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-3u.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-3u

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-3u, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-3u" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-3u na caixa de diálogo de propriedades do documento.

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na aba Geral
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3. No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-3u

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-3u para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-3u
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Produção de impressão e pré-impressão
O PDF Studio tem várias funções de produção de impressão e pré-impressão para 
verificar a conformidade do documento e visualizar a saída de impressão.

Preflight de PDF: Opções para analisar o conteúdo de um PDF com base em um perfil 
selecionado para determinar se o formato atende aos padrões exigidos pelo perfil, bem 
como converter documentos para PDF / A-1b.

Visualização de saída: Simula a aparência do PDF com base em diferentes perfis de 
cores ICC para visualizar com precisão a aparência da versão impressa.

Imposição de PDF: Módulo de imposição avançado que permitirá que você visualize e 
crie layouts de imposição de PDF.
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Comprovação de PDF
O PDF Studio pode verificar a conformidade de documentos e converter PDFs para 
atender a vários padrões de conformidade de arquivamento ISO PDF.

Verificação de simulação - Os seguintes formatos podem ser verificados no PDF Studio

PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF/UA
PDF/X-1a:2001
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2002
PDF/X-3:2003

Conversão de simulação - O PDF Studio pode converter para os seguintes formatos

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003
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3.
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Verificação de simulação
O PDF Studio fornece comprovação e verificação de conformidade para verificar se o 
documento atende a várias conformidades de arquivamento definidas pelos padrões 
ISO PDF. Ao verificar documentos, o PDF Studio gerará um relatório listando os erros. 
Os erros podem ser exportados ou anexados ao PDF atual, se necessário.

Abaixo estão os padrões de arquivamento de PDF disponíveis que o PDF Studio pode 
verificar.

PDF/A-1a
PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/A-3b ZUGFeRD
PDF/UA
PDF/X-1a:2001
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2002
PDF/X-3:2003

 

Como executar a verificação de comprovação em um PDF

Abra o documento que você deseja verificar

SelecionarGuia Documento >  Comprovação ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift 
+ X (Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovação.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para iniciar o processo de verificação

Resultados da verificação de simulação

Lista de resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A .
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 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que SERÃO corrigidos pelo PDF 
StudioConversão PDF/A.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois que a validação for concluída, você poderá usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação
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Validação PDF / A-1a
O PDF Studio fornece comprovação de PDF / A-1a e verificação de conformidade. Assim 
que a verificação for concluída, os resultados podem ser revisados, anexados ao 
documento ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF / A-1a

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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Validação de PDF/A-1b
O PDF Studio fornece comprovação de PDF/A-1b e verificação de conformidade. Após a 
conclusão da verificação, os resultados podem ser revisados, anexados ao documento 
ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF/A-1b

Abra o documento que você deseja verificar

SelecionarGuia Documento >  Comprovação ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift 
+ X (Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovação.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para iniciar o processo de verificação

Resultados da verificação de simulação

Lista de resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A .

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que SERÃO corrigidos pelo PDF 
StudioConversão PDF/A.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois que a validação for concluída, você poderá usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.
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Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação
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Validação de PDF/A-2b
O PDF Studio fornece comprovação de PDF/A-2b e verificação de conformidade. Após a 
conclusão da verificação, os resultados podem ser revisados, anexados ao documento 
ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF/A-2b

Abra o documento que você deseja verificar

SelecionarGuia Documento >  Comprovação ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift 
+ X (Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovação.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para iniciar o processo de verificação

Resultados da verificação de simulação

Lista de resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A .

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que SERÃO corrigidos pelo PDF 
StudioConversão PDF/A.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois que a validação for concluída, você poderá usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.
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Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação
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Validação de PDF/A-2u
O PDF Studio fornece comprovação de PDF/A-2u e verificação de conformidade. Após a 
conclusão da verificação, os resultados podem ser revisados, anexados ao documento 
ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF/A-2u

Abra o documento que você deseja verificar

SelecionarGuia Documento >  Comprovação ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift 
+ X (Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovação.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para iniciar o processo de verificação

Resultados da verificação de simulação

Lista de resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A .

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que SERÃO corrigidos pelo PDF 
StudioConversão PDF/A.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois que a validação for concluída, você poderá usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.
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Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação
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Validação de PDF/A-3b
O PDF Studio oferece comprovação de PDF/A-3b e verificação de conformidade. Após a 
conclusão da verificação, os resultados podem ser revisados, anexados ao documento 
ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF/A-3b

Abra o documento que você deseja verificar

SelecionarGuia Documento >  Comprovação ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift 
+ X (Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovação.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para iniciar o processo de verificação

Resultados da verificação de simulação

Lista de resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A .

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que SERÃO corrigidos pelo PDF 
StudioConversão PDF/A.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois que a validação for concluída, você poderá usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.
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Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação
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Validação de PDF/A-3u
O PDF Studio fornece comprovação de PDF/A-3u e verificação de conformidade. Após a 
conclusão da verificação, os resultados podem ser revisados, anexados ao documento 
ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF/A-3u

Abra o documento que você deseja verificar

SelecionarGuia Documento >  Comprovação ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift 
+ X (Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovação.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para iniciar o processo de verificação

Resultados da verificação de simulação

Lista de resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão de simulação.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A .

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que SERÃO corrigidos pelo PDF 
StudioConversão PDF/A.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois que a validação for concluída, você poderá usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.
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Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação
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Validação de PDF / A-3b ZUGFeRD
PDF Studio fornece PDF / A-3b ZUGFeRD preflight e verificação de conformidade. Assim 
que a verificação for concluída, os resultados podem ser revisados, anexados ao 
documento ou exportados, se necessário.

Como validar a conformidade com PDF / A-3b ZUGFeRD

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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Validação PDF / UA
O PDF Studio fornece comprovação de PDF / UA (PDF User Accessibility) e verificação de 
conformidade. Assim que a verificação for concluída, os resultados podem ser 
revisados, anexados ao documento ou exportados, se necessário. VerO que é 
acessibilidade PDF Para maiores informações.

Como validar a conformidade com PDF / UA

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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PDF / X-1a: 2001 - Validação ISO 15930-1
O PDF Studio fornece PDF / X-1a: 2001 - comprovação ISO 15930-1 e verificação de 
conformidade. Assim que a verificação for concluída, os resultados podem ser 
revisados, anexados ao documento ou exportados, se necessário.

Como validar PDF / X-1a: 2001 - conformidade com ISO 15930-1

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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PDF / X-1a: 2003 - Validação ISO 15930-4
O PDF Studio fornece PDF / X-1a: 2003 - ISO 15930-4 preflight e verificação de 
conformidade. Assim que a verificação for concluída, os resultados podem ser 
revisados, anexados ao documento ou exportados, se necessário.

Como validar PDF / X-1a: 2003 - conformidade com ISO 15930-4

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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PDF / X-3: 2002 - Validação ISO 15930-3
O PDF Studio fornece PDF / X-3: 2002 - comprovação ISO 15930-3 e verificação de 
conformidade. Assim que a verificação for concluída, os resultados podem ser 
revisados, anexados ao documento ou exportados, se necessário.

Como validar PDF / X-3: 2002 - conformidade com ISO 15930-3

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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PDF / X-3: 2003 - Validação ISO 15930-6
O PDF Studio fornece PDF / X-3: 2003 - ISO 15930-6 preflight e verificação de 
conformidade. Assim que a verificação for concluída, os resultados podem ser 
revisados, anexados ao documento ou exportados, se necessário.

Como validar PDF / X-3: 2003 - conformidade com ISO 15930-6

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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Conversão de simulação
O PDF Studio permite converter documentos PDF para formatos ISO PDF. Esses 
formatos de documento foram projetados para que sempre sejam renderizados ou 
exibidos exatamente da mesma forma que quando foram salvos.

Abaixo estão os padrões de PDF disponíveis para os quais o PDF Studio pode converter.

PDF/A-1b
PDF/A-2b
PDF/A-2u
PDF/A-3b
PDF/A-3u
PDF/X-1a:2003
PDF/X-3:2003

Como converter documentos PDF

Abra o documento PDF que você deseja converter
Vou aoGuia Converterna barra de ferramentas e selecione o perfil que deseja usar

 PDF/A - Formatos de arquivo

 PDF/X - Formatos de produção de impressão e pré-impressão
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em o perfil selecionado

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não será 
exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Recursos não suportados na conversão de comprovação:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão do Preflight.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão do Preflight.
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O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para Preflight 
invalidaria qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de Comprovação.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

 

Problemas de conversão de simulação

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não são compatíveis com PDF/A e que PODEM ser corrigidos 
porConversão de simulação dependendo das configurações do usuário 
emPreferências de comprovação.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de 
erros de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultado de simulação

Anotações e relatórios

Depois de analisar os problemas de conversão, você pode usar as opções a seguir para 
adicionar comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de 
resultado que deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário da anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja anexar/anular um relatório de resultados de 
comprovação ao documento que foi testado.

 Exportar

Os resultados de comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para isso, 
clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.
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Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo do Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados de comprovação

 Imprimir

Os resultados de comprovação podem ser impressos, se necessário. Para isso, clique 
no botão de impressão no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados de comprovação
Árvore - Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados 
de comprovação

 

Verifique se um documento existente é compatível

Você também pode usar oVerificação de simulação ferramenta no PDF Studio para 
verificar se o documento está em conformidade com os vários perfis de comprovação.
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Convertendo PDF para PDF/A-1b
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-1b. PDF/A-1b é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-1b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores
As fontes serão incorporadas
A transparência pode ser removida
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Todos os arquivos incorporados e hiperlinks externos serão removidos
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF para PDF/A-1b

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vou aoGuia Converter >  PDF/A > PDF/A-1b no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-1b

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-1b, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF/A-1b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-1b.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-1b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-1b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-1b" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-1b na caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-1b

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-1bpara verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-1b
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Convertendo PDF para PDF/A-2b
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-2b. PDF/A-2b é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre renderizem exatamente da mesma 
forma que quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-2b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores
As fontes serão incorporadas
A transparência pode ser removida
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Arquivos incorporados não PDF/A e hiperlinks externos serão removidos
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF para PDF/A-2b

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-2b no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-2b

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-2b, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão PDF/A-2b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-2b.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-2b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-2b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-2b" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-2b na caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-2b

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-2b para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-2b
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Convertendo PDF para PDF/A-2u
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-2u. PDF/A-2u é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-2u 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores
As fontes serão incorporadas
A transparência pode ser removida
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Arquivos incorporados não PDF/A e hiperlinks externos serão removidos
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF para PDF/A-2u

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-2u no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-2u

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-2u, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão PDF/A-2u:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-2u.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-2u

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-2u, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-2u" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-2u na caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na aba Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-2u

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-2u para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-2u
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Convertendo PDF para PDF/A-3b
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-3b. PDF/A-3b é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-3b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores.
As fontes serão incorporadas.
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas.
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido.
As hiperligações externas serão removidas.

Como converter um PDF para PDF/A-3b

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-3b no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-3b

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-3b, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.
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1.

2.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF/A-3b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-3b.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-3b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-3b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-3b" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-3b na caixa de diálogo de propriedades do documento.

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
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3. No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-3b

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-3b para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-3b
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5.

Convertendo PDF para PDF/A-3u
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/A-3u. PDF/A-3u é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada para criar versões arquivadas 
de documentos com a intenção de que eles sempre sejam renderizados exatamente 
como quando foram salvos.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/A-3u 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos para um formato independente de dispositivo. Se 
quaisquer espaços de cores dependentes do dispositivo forem usados, eles serão 
definidos pela incorporação de um perfil de cores para esses espaços de cores.
As fontes serão incorporadas comSuporte a Unicode.
Anotações não suportadas (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) serão removidas.
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido.
As hiperligações externas serão removidas.

Como converter um PDF para PDF/A-3u

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa guia Converter >  PDF/A > PDF/A-3u no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/A-3u

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
A-3u, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências de PDF/A.
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1.

2.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF/A-3u:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/A-3u.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF/A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/A invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão de PDF/A.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/A-3u

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/A-3u, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/A-3u" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/A-3u na caixa de diálogo de propriedades do documento.

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na aba Geral
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3. No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/A" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/A-3u

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/A-3u para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/A-3u
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Visualização de saída
A visualização de saída simula a aparência do PDF com base em diferentes perfis de 
cores ICC para visualizar com precisão a aparência da versão impressa. Ao enviar 
documentos para a impressora, diferentes tintas e métodos de impressão podem gerar 
cores ligeiramente diferentes das exibidas na tela. Selecionar o perfil de cor ICC 
apropriado e as opções na visualização da saída pode ajudar a garantir que o que é 
exibido na tela corresponda à saída impressa.

Observação:Para obter a melhor correspondência de cores, seu monitor também 
deve ser calibrado corretamente. Alterações nas configurações de exibição do 
monitor (cores, brilho, contraste, etc...) também podem alterar as cores exibidas, 
fazendo com que pareçam diferentes da saída impressa.

 

Como visualizar a saída do documento:

Abra o documento no PDF Studio.

Vou aoGuia Documento >  Visualização de saída... na barra de menus. Isso 
iniciará a caixa de diálogo de configurações de visualização de saída
Modifique as configurações conforme necessário, as alterações serão refletidas em 
tempo real no documento exibido
Depois de terminar de revisar o documento, feche a caixa de diálogo para sair do 
modo de visualização de saída

Opções de visualização de saída

Perfil de simulação - Selecione o perfil ICC para simular no documento. O PDF Studio 
vem com os seguintes perfis ICC padrão e também exibirá perfis adicionais instalados 
em seu sistema operacional.

sRGB IEC61966-2.1
Conversão de tons de cinza KODAK - Gama 1.0
Qoppa Software Gray Profile - Gamma 1.4
Qoppa Software Gray Profile - Gamma 1.8
Agfa: Troca Padrão
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A página tem impressão sobreposta - Exibe se algum conteúdo do documento tem 
ou não a propriedade de impressão sobreposta.

O que é Sobreimpressão? -Sobreimpressão é o processo de impressão de uma 
cor sobre outra. Em uma prensa de impressão avançada, como aquela que usa 
placas de cor para imprimir cores, camadas sobrepostas são misturadas para criar 
cores diferentes. Em alguns casos, o conteúdo sobreposto pode ter resultados de 
mistura de cores não intencionais. A propriedade de impressão sobreposta foi 
projetada para levar em conta a mistura de cores nesses cenários de impressão 
avançados para representar com precisão a saída impressa física.

Simular impressão sobreposta - Marque esta caixa para simular a mistura de cores na 
impressão sobreposta.

Observação:Se o documento não contiver nenhum conteúdo de impressão 
sobreposta, você não verá nenhuma alteração. 

Definir cor de fundo da página - Define a cor do fundo da página para simular a 
impressão em diferentes folhas de papel coloridas.
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Imposição de PDF
O PDF Studio vem com um novo Módulo de imposição avançado que permitirá que você 
visualize e crie layouts de imposição de PDF. Os layouts de imposição podem ser 
criados usando diversos layouts e métodos de encadernação padrão da indústria, 
incluindo: 2, 4 e 8 livretos; cortar pilhas; sequencial, passo e repita.

O que é imposição?

A imposição é uma das etapas fundamentais no processo de impressão da pré- 
impressão. Consiste na disposição das páginas do produto impresso na folha da 
impressora, a fim de obter uma impressão mais rápida, simplificar a encadernação 
e reduzir o desperdício de papel.

A imposição correta minimiza o tempo de impressão, maximizando o número de 
páginas por folha de papel, reduzindo o custo do tempo de impressão e materiais. 
Para isso, a folha impressa deve ser preenchida o mais completamente possível.
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Como iniciar a ferramenta de imposição de PDF

Abra o documento no PDF Studio.

Vou aoGuia Documento>  Imposição> Nova Imposição na barra de ferramentas. 
Isso iniciará as configurações de imposição diálogo.
Modifique as configurações conforme necessário, as alterações serão refletidas no 
painel de visualização à direita
Assim que terminar de revisar o documento clique em Aplicar para criar um novo 
documento usando as configurações escolhidas

Configurações de imposição

Layout

Modelo - as opções de layout de imposição disponíveis

Livreto 2 em 1: cabe 2 páginas lado a lado em uma folha
Livreto 4-Up: cabe 4 páginas (2 linhas e 2 páginas por linha) em uma folha
Livreto 8-Up: cabe em 8 páginas (2 linhas e 4 páginas por linha) em uma folha
Pilhas cortadas: ajusta as páginas por folha usando as configurações de coluna e 
linha para que, uma vez cortada, cada pilha possa ser colocada uma sobre a outra, 
mantenha a ordem das páginas para encadernação
Sequencial: ajusta várias páginas por folha usando as configurações de coluna e 
linha em ordem sequencial da direita para a esquerda de cima para baixo
Etapa e repetição: cria várias cópias de cada página em folhas separadas com base 
no número de linhas e colunas definidas

Colunas - Define o número de colunas verticais para Cut Stacks, Sequential, & Step and 
Repeat

Linhas - Define o número de linhas horizontais para Cut Stacks, Sequential, & Step and 
Repeat

Perfis

Nome - Nome do perfil de cabeçalho e rodapé (se criado).

Salve  - Salva as configurações atuais no perfil selecionado. Para criar um novo perfil, 
selecione "<novo perfil>" e clique em Salvar. Em seguida, insira um nome para o novo 
perfil.

Salvar como - Salva uma cópia das configurações atuais. É diferente do comando 
Salvar, que salva as configurações atuais no perfil selecionado no momento.

Excluir - Exclui o perfil atualmente selecionado

Mostrar no menu - Se deve mostrar esta configuração de imposição no menu de 
imposição para acesso mais rápido.
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Em geral

Unidades - Selecione a unidade de medida para a imposição

Obrigatório

Modelo - determina como as páginas serão unidas depois de impressas

Costura na sela: grampeia cada uma das páginas ao longo de uma dobra central, 
como uma revista ou catálogo.
Encadernação perfeita: as folhas são divididas em pilhas designadas por "Folhas por 
dobra". Em seguida, a borda da lombada é aparada de cada pilha e, em seguida, a 
cola é aplicada à lombada para que a capa possa ser colada à lombada para criar um 
livro.

Folhas por dobra - designa o número de páginas por pilha ao usar Perfect Binding

Encadernação (esquerda / direita) - Determina se a encadernação (borda dobrada) do 
livreto quando dobrado deve ser à esquerda ou à direita

Dupla face - Reorganiza as páginas para que as páginas sejam impressas na frente e 
no verso por folha de imposição com base no tipo de encadernação selecionado

Calhas

Vertical - O espaço entre cada coluna de páginas

Observação:para páginas de 8 em 1, o valor "Spread" é usado para a coluna 
central entre a 2ª e a 3ª colunas.

Horizontal - O espaço entre cada linha de páginas

Espalhar - Usado apenas para layout 8-up, este é o espaço entre a 2ª e a 3ª colunas

Rastejar - Especifica a distância que as páginas se afastam da lombada para acomodar 
a espessura e a dobra do papel nos layouts Costura na sela e Encadernação perfeita

Papel

meios de comunicação

Autosize Media - Redimensiona a folha para caber no

Ajustar ao tamanho da mídia - Permite selecionar um tamanho de folha em uma lista 
de tamanhos padrão predefinidos ou definir um tamanho personalizado de folha.

Retrato: define o tamanho da orientação da página selecionada para retrato
Paisagem: define a orientação do tamanho da página selecionada para paisagem
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Observação:As opções Retrato e Paisagem não estão disponíveis ao selecionar um 
tamanho de mídia "Personalizado"

Largura - Cidth da página nas unidades selecionadas

Altura - Alturada página nas unidades selecionadas

Auto rotação - Gira cada página individual para que a largura e o comprimento se 
ajustem melhor à folha.

Escala automática - reduza as páginas para que caibam no papel. Não terá efeito se as 
páginas de um documento forem menores do que o papel em que estão sendo 
impressas.

Margens

Principal - A distância da margem do topo

Inferior - A distância da margem do fundo

Deixou - A distância da margem da esquerda

Direito - A distância da margem da direita

Avançado

Marcas de impressora

Marcas de corte - Marcas horizontais e verticais que definem onde a página deve ser 
cortada.

Marcas de sangramento - Exibe a caixa de corte de sangramento na página. Útil 
quando um documento possui imagens ou elementos que tocam a borda da página, 
estendendo-se além da borda aparada e não deixando margem branca.

Marcas de Registro - Pequenos alvos fora da área da página para alinhar páginas e 
separações de cores em um documento.

Informação da página - Rotula a folha no canto superior esquerdo com o nome do 
documento, número da página, data e hora.
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Ler em voz alta - Texto para fala (TTS)
Read Out Loud é uma ferramenta Text-to-Speech (TTS) quelê o texto do documento em 
voz alta para ajudar os usuários com deficiências.

Observação:Apenas documentos com conteúdo de texto podem ser lidos em voz alta. 
Para documentos com imagens digitalizadas, primeiro você precisará executar 
oFerramenta OCR.

 

Como iniciar a ferramenta de leitura em voz alta

O modo Read Out Loud deve primeiro ser ativado antes de poder ser usado. Para 
ativar/desativar a leitura em voz alta, use um dos métodos abaixo.

Usando a barra de ferramentas

Vamos paraExibir guia e clique emLeia em voz alta

Atalhos do teclado

Ctrl + Shift + V: Alterna o modo de leitura em voz alta (ativar/desativar)

 

Usando leitura em voz alta

Uma vez ativado, as seguintes opções estão disponíveis para leitura em voz alta.

Barra de ferramentas

Uma barra de ferramentas de leitura em voz alta será mostrada com as seguintes 
funções.

Toque: Comece a ler a página atual
Pausa: Pausar a leitura no local atual
Pare: Interrompe a leitura e retorna ao início da página
Velocidade: Use o controle deslizante para definir a velocidade de leitura do 
mecanismo TTS
Continuar para a próxima página: Quando selecionado, o mecanismo TTS 
continuará lendo para a próxima página até chegar ao final do documento
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Atalhos do teclado

Ctrl + Shift + V: Alternar leitura em voz alta (ativar/desativar)
Ctrl + Shift + W: Ler a página atual
Ctrl + Shift + Z: Ler da página atual até o final do documento
Ctrl + J: Pausar/Retomar
Ctrl+K: Parar
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O que é acessibilidade PDF
Acessibilidade PDF (normalmente chamado de PDF / UA que significa "Acessibilidade do 
usuário" ou ADA significa "Ato dos Americanos com Deficiências") significa que o 
documento PDF contém recursos que o tornam mais acessível para pessoas com 
deficiência, como deficiências de mobilidade, cegueira e visão subnormal.

PDF / UA

PDF / UA é o nome informal da ISO 14289, o padrão internacional para tecnologia PDF 
acessível. Uma especificação técnica destinada a desenvolvedores que implementam 
software de escrita e processamento de PDF, PDF / UA fornece termos e requisitos 
definitivos para acessibilidade em documentos e aplicativos PDF. Para aqueles 
equipados com software apropriado, a conformidade com PDF / UA garante 
acessibilidade para pessoas com deficiência que usam tecnologia assistiva, como 
leitores de tela, ampliadores de tela, joysticks e outras tecnologias para navegar e ler 
conteúdo eletrônico.

- Wikipedia:PDF / UA

Conformidade ADA

A conformidade com a ADA refere-se aos requisitos da Lei dos Americanos com 
Deficiências de que as empresas e organizações envidem todos os esforços para tornar 
a educação acessível às pessoas com deficiência, incluindo aqueles com deficiência 
visual e auditiva.

Detalhes de formato

PDF / UA e ADA Compliance não é um formato de arquivo separado, mas usa o formato 
PDF e os recursos inventados pela Adobe Systems para garantir que os documentos 
sejam acessíveis a todos os usuários.

Alguns dos recursos de um PDF compatível com PDF / UA ou ADA incluem:

Texto pesquisável
Marcadores para documentos com mais de 9 páginas
Tags de documento
Alt Text usado para descrever uma imagem para um deficiente visual
Ordem de leitura lógica (da esquerda para a direita) nas tabelas
Sem imagens de fundo ou marcas d'água
Linhas da tabela que não se dividem entre as páginas
Título do documento
Campos do formulário com dicas de ferramentas (descrições)

https://en.wikipedia.org/wiki/PDF/UA
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Acessibilidade no PDF Studio

Esses recursos e / ou configurações incorporados ao PDF Studio tornam a leitura de 
documentos PDF mais acessível aos usuários.

Preferências de exibição de acessibilidade - opções adicionais para alterar a cor dos 
documentos para maior contraste e leitura mais fácil
Inverter modo de cores - inverte as cores do documento e do texto para criar maior 
contraste para facilitar a leitura
Ampliando - aumente o tamanho do documento ao visualizar para ver o conteúdo 
mais facilmente
Ferramenta Panorâmica e Zoom - exibe uma janela destacando a área atualmente 
vista dentro do documento
Ferramenta Lupa - retângulo arrastável que amplia o PDF para mostrar uma visão 
ampliada
Atalhos do teclado - teclas de atalho do teclado para iniciar as ferramentas do 
aplicativo sem o menu ou barra de ferramentas
Destacar campos de formulário - destacar todos os campos do formulário, tornando- 
os mais fáceis de localizar
Preferências de layout e ampliação - definir a visualização padrão dos documentos 
abertos no aplicativo
Ferramentas de Navegação - use favoritos, miniaturas de página e atalhos de teclado 
para navegar facilmente pelo documento

Ferramentas de acessibilidade do sistema operacional

Ferramentas de acessibilidade no Windows

Os sistemas operacionais Windows possuem ferramentas integradas que fornecem 
acesso aprimorado ou alternativo às informações na tela do computador. O Narrator é 
uma versão leve de um leitor de tela. Magnifier é uma ferramenta de ampliação de tela.

Para obter mais informações sobre as ferramentas de acessibilidade no Windows, 
consulte oAcessibilidade Microsoft local na rede Internet.

Ferramentas de acessibilidade no Mac OS

O macOS tem ferramentas integradas que fornecem acesso aprimorado ou alternativo 
às informações na tela do computador.

Para obter mais informações sobre as ferramentas de acessibilidade no sistema 
operacional Mac, consulte oAcessibilidade Apple local na rede Internet.

Ferramentas de acessibilidade em Linux

As ferramentas de acessibilidade não estão disponíveis em todas as distribuições Linux. 
Verifique a documentação da sua versão do Linux para obter mais informações sobre o 
que está disponível.

https://www.microsoft.com/en-us/accessibility
https://www.apple.com/accessibility/
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Abaixo estão algumas distros Linux conhecidas com ferramentas de acessibilidade.

Acessibilidade Debian
Acessibilidade Fedora
Acessibilidade Ubuntu
Acessibilidade ArchLinux

 

 

https://www.debian.org/devel/debian-accessibility/
https://docs.fedoraproject.org/en-US/Fedora/12/html/Accessibility_Guide/index.html
https://help.ubuntu.com/community/Accessibility
https://wiki.archlinux.org/index.php/Accessibility
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Recursos de leitura de acessibilidade
Esses recursos e / ou configurações incorporados ao PDF Studio tornam a leitura de 
documentos PDF mais acessível aos usuários.

Preferências de acessibilidade - opções adicionais para alterar a cor dos documentos 
para maior contraste e leitura mais fácil
Inverter modo de cores - inverte as cores do documento e do texto para criar maior 
contraste para facilitar a leitura
Ampliando - aumente o tamanho do documento ao visualizar para ver o conteúdo 
mais facilmente
Ferramenta Panorâmica e Zoom - exibe uma janela destacando a área atualmente 
vista dentro do documento
Ferramenta Lupa - retângulo arrastável que amplia o PDF para mostrar uma visão 
ampliada
Atalhos do teclado - teclas de atalho do teclado para iniciar as ferramentas do 
aplicativo sem o menu ou barra de ferramentas
Destacar campos de formulário - destacar todos os campos do formulário, tornando- 
os mais fáceis de localizar
Preferências de layout e ampliação - definir a visualização padrão dos documentos 
abertos no aplicativo
Ferramentas de Navegação - use favoritos, miniaturas de página e atalhos de teclado 
para navegar facilmente pelo documento
Rolagem Automática - rolar automaticamente pelo documento
Ler em voz alta - Texto para fala (TTS) -Lê o texto do documento em voz alta para 
ajudar os usuários com deficiências.
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Preferências de acessibilidade
A seção Preferências gerais contém todas as configurações de acessibilidade do PDF 
Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências gerais:

Vamos paraGuia Arquivo> Acessibilidade
SelecioneEm geral no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Substituir cores do documento:Selecione esta opção para habilitar as opções de 
acessibilidade que deseja usar.

Use cores de alto contraste: Escolha a partir de uma lista predefinida de combinações 
de cores de alto contraste

Cor customizada: defina sua própria combinação de cores para o fundo da página e a 
cor do texto

Page fundo: a cor de fundo exibida
Cor do texto: cor de todo o texto no documento, incluindo conteúdo, anotações e 
campos do formulário

Só mude a cor do texto preto ou arte de linha: quando marcada, irá ignorar qualquer 
texto ou arte de linha que não esteja atualmente definido como preto

Altere a cor da arte de linha, bem como do texto: quando marcada, usará a cor do 
texto especificada acima para também colorir qualquer caminho ou conteúdo de linha 
dentro do documento
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Cores invertidas

Inverta as cores ao renderizar um documento PDF, selecionandoExibir guia>  Cores 
invertidas do menu.

Para documentos típicos, a exibição mudará de "Preto sobre branco" para "Branco sobre 
preto". A inversão das cores torna as coisas muito mais fáceis de ler em telas pequenas, 
especialmente ao trabalhar em uma sala escura, em um avião ou à noite. Este modo 
está disponível como uma preferência para inverter as cores em todos os documentos 
ou em qualquer documento aberto no menu Exibir.

Documento de exemplo com cores invertidas ativadas:
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Zoom
Ao visualizar um documento, existem várias maneiras de aumentar/diminuir o zoom do 
documento.

 

Usando o Rato

Para ampliar ou reduzir o documento usando o mouse, mantenha pressionada a tecla 
Ctrl (Alt no Mac) e role a roda do mouse para cima para ampliar e para baixo para 
reduzir.

Usando o teclado

O teclado também pode ser usado em alguns casos para ampliar rapidamente o 
documento usando teclas de atalho. Os seguintes atalhos podem ser usados.

Zoom para o tamanho real Ctrl+1 ⌘ + 1
Zoom para ajustar a página Ctrl+0 ⌘ + 0
Zoom para ajustar a largura Ctrl + 2 ⌘ + 2
Mais Zoom Ctrl + Mais Alt + Mais
Reduzir o zoom Ctrl + Menos Alt + Menos

Usando as ferramentas de zoom

As ferramentas de zoom estão localizadas na barra de ferramentas inferior e podem ser 
usadas para ampliar o documento.

 Reduzir o zoom: Diminua o zoom para ver o conteúdo menor.

 Zoom para/zoom atual: Exibe o valor de zoom atual. Você também pode 
selecionar uma porcentagem de zoom predefinida ou digitar no campo um valor de 
zoom personalizado.

 Mais Zoom: Aumente o zoom para ver o conteúdo maior.

 Ferramenta Zoom: Amplia para uma área selecionada dentro de uma página. 
Clique e arraste para selecionar a área do retângulo que você deseja ampliar.

Segure a tecla Ctrl para diminuir o zoom enquanto a ferramenta Zoom estiver 
ativa.

 Ferramenta Lupa: Exibe uma janela de zoom que amplia o PDF para mostrar os 
menores detalhes.
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 Pan e Zoom: Uma janela mostrando a parte da página atualmente na tela. 
Arraste a caixa vermelha para ajustar a visualização do documento.
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1.

2.

3.

Ferramenta Panorâmica e Zoom
A ferramenta Panorâmica e Zoom é uma segunda janela que será exibida mostrando a 
parte da página atualmente na tela. Arraste a caixa vermelha para ajustar a visualização 
do documento.

Instruções:

Vamos paraExibir guia e Clamber a ferramenta panorâmica e zoom  botão na 
barra de ferramentas. Uma segunda janela será exibida mostrando uma parte da 
página atualmente na tela.
Para ajustar a visualização do documento, arraste a caixa vermelha ou use as 
ferramentas de navegação e zoom na janela panorâmica e zoom
Quando terminar de fechar a ferramenta, clique no "x" na janela de ampliação ou 
pressione Esc no teclado
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1.

2.
3.

4.

Ferramenta Lupa
A ferramenta de lupa é um retângulo arrastável que amplia o PDF para mostrar o menor 
detalhe. Quando ativo, uma segunda janela será exibida mostrando o conteúdo atual 
que você está ampliando.

Instruções:

Vamos paraExibir guia e Clamba a ferramenta Lupa  botão na barra de 
ferramentas
Clique na parte da página que deseja ampliar. Isso exibirá a janela de ampliação.
Use as alças nos cantos da área de zoom azul ou o controle deslizante na janela de 
ampliação para alterar o nível de ampliação ao usar a ferramenta
Quando terminar de fechar a ferramenta, clique no "x" na janela de ampliação ou 
pressione Esc no teclado
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Atalhos do teclado
A tecla de atalho para cada função pode ser vista no aplicativo passando o mouse sobre 
o ícone na barra de ferramentas. O nome da função e a tecla de atalho serão exibidos 
em uma dica de ferramenta.

 

Atalhos gerais

Ação Windows/Linux Mac
Novo Documento Ctrl+N ⌘ + N
Abrir Ctrl+O ⌘ + O
Salvar Ctrl + S ⌘ + S
Salvar como Ctrl + Shift + S ⌘ + Deslocamento + S
Perto Ctrl+W ⌘ + W
Reverter/Recarregar Ctrl + Shift + G ⌘ + Deslocamento + G
Imprimir Ctrl+P ⌘ + P
Saída Ctrl + Q ⌘ + Q
Desfazer Ctrl+Z ⌘ + Z
Refazer Ctrl + Y ⌘ + Deslocamento + Z
Mostrar caminho do arquivo n / D ⌘ ou Ctrl + clique no título da janela
Abrir preferências Ctrl+K ⌘ + K

 

Atalhos de Documentos

Ação Windows/Linux Mac
Criar marcador Ctrl+B ⌘ + B
Adicionar página em branco Ctrl + Shift + B ⌘ + Deslocamento + B
Pesquisa rápida Ctrl+F ⌘ + F
Busca Avançada Ctrl + Shift + F ⌘ + Deslocamento + F
Girar páginas Ctrl + Shift + R ⌘ + Deslocamento + R
Cortar páginas Ctrl + Shift + C ⌘ + Deslocamento + C
Propriedades do documento Ctrl+D ⌘ + D
Comprovação Ctrl + Shift + X ⌘ + Deslocamento + X
Otimizar Ctrl + Shift + O ⌘ + Deslocamento + O

 

Atalhos de navegação/visualização

Ação Windows/Linux Mac
Primeira página Casa Casa
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Última página Fim Fim
Próxima página PgDn ou Espaço PgDn ou Espaço
Página anterior PgUp ou Shift + Espaço PgUp ou Shift + Espaço
Vá para página Ctrl + Shift + P ⌘ + Deslocamento + P
Rolar para baixo Espaço Ou ↓ Espaço Ou ↓
Rolar para cima ↑ ↑
Próxima visualização Alt + → ⌘ + [
Visualização prévia Alt + ← ⌘ + ]
Rode no sentido dos ponteiros 
do relógio Ctrl + Shift + → ⌘ + Deslocamento + →

Girar no sentido anti- 
horário

Ctrl + Shift + ← ⌘ + Deslocamento + ←
Zoom para o tamanho real Ctrl+1 ⌘ + 1
Zoom para ajustar a 
página

Ctrl+0 ⌘ + 0

Zoom para ajustar a largura Ctrl + 2 ⌘ + 2

Mais Zoom
Ctrl + Mais ou Ctrl + Roda 
do mouse para cima

Cmd + Plus ou Alt + Roda 
do mouse para cima

Reduzir o zoom Ctrl + Menos ou Ctrl + Roda do 
mouse para baixo

Cmd + Menos ou Alt + Roda do 
mouse para baixo

Ferramenta Zoom

Ctrl + Barra de espaço - 
Ampliar  
Ctrl + Alt + Barra de espaço 
- Reduzir

Barra de espaço + Cmd- 
Ampliar  
Barra de espaço + Cmd + 
Opção - Reduzir

Janelas em cascata Ctrl + Shift + J ⌘ + Deslocamento + J
Bloco: Windows 
horizontalmente

Ctrl + Shift + K ⌘ + Deslocamento + K

Bloco: Windows Verticalmente Ctrl + Shift + L ⌘ + Deslocamento + L
Editor de formulário de 
entrada/saída

Ctrl + Shift + M ⌘ + Deslocamento + M

Meu painel de comentários Ctrl + Shift + T ⌘ + Deslocamento + T
Modo de leitura Ctrl+H ⌘ + Ctrl + H
Modo tela cheia Ctrl + L ⌘ + L
Comparar lado a lado Ctrl + Shift + N ⌘ + Deslocamento + N
Auto rolagem Ctrl + Shift + H ⌘ + Deslocamento + H
Direção de rolagem 
automática reversa

- tecla menos - tecla menos

Velocidade de rolagem 
automática 0-9 (0 mais lento | 9 mais rápido) 0-9 (0 mais lento | 9 mais rápido)

Régua (mostrar/ocultar) Ctrl+R Ctrl+R
Alternar leitura em voz alta 
(ativar/desativar) Ctrl + Shift + V Ctrl + Shift + V

Ler em voz alta a página 
atual

Ctrl + Shift + W Ctrl + Shift + W

Ler da página atual até o final 
do documento Ctrl + Shift + Z Ctrl + Shift + Z

Pausar/Retomar Leitura 
em voz alta

Ctrl + J Ctrl + J
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Pare de ler em voz alta Ctrl+K Ctrl+K

 

Selecionar/editar ferramentas

Ferramenta/Ação Windows/Linux Mac

Ferramenta de mão
Esc ou segure a barra de 
espaço

Esc ou segure a barra de 
espaço

Selecionar cursor de texto Ctrl+T ⌘ + T
Seleção de texto 
retangular

Ctrl + arrastar cursor Cmd + arrastar cursor

Editar objeto interativo Ctrl + eu ⌘ + eu
Editar conteúdo Ctrl + Shift + E ⌘ + Deslocamento + E
Ferramenta de redação Ctrl + Shift + Y ⌘ + Deslocamento + Y
Selecionar todo o texto Ctrl+A ⌘ + A
Desmarcar todo o texto Ctrl + Shift + A ⌘ + Deslocamento + A
Achatar todos os campos 
do formulário

Ctrl + Shift + D ⌘ + Deslocamento + D

Ferramenta de instantâneo Ctrl+G ⌘ + G

 

Atalhos de anotação

Anotação Windows/Linux Mac
Área Ctrl + Alt + E ⌘ + Alt + E
Marcador de área Ctrl + Alt + I ⌘ + Alt + I
Flecha Ctrl + Alt + A ⌘ + Alt + A
Anexar arquivo Ctrl + Alt + F ⌘ + Alt + F
Chamar Ctrl + Alt + V ⌘ + Alt + V
Círculo Ctrl + Alt + C ⌘ + Alt + C
Nuvem Ctrl + Alt + B ⌘ + Alt + B
Riscar o texto Ctrl + Alt + O ⌘ + Alt + O
Distância Ctrl + Alt + M ⌘ + Alt + M
Caixa de texto Ctrl + Alt + T / Ctrl + Alt + Shift + T ⌘ + Alt + T
Realçar texto Ctrl + Alt + H ⌘ + Alt + Shift + H
Inserir Imagem Ctrl + Shift + I ⌘ + Deslocamento + I
Inserir texto Ctrl + Alt + X ⌘ + Alt + X
Linha Ctrl + Alt + L / Ctrl + Alt + Shift + L ⌘ + Alt + L
Lápis Ctrl + Alt + P ⌘ + Alt + P
Link Ctrl + Alt + K ⌘ + Alt + K
Perímetro Ctrl + Alt + R ⌘ + Alt + R
Polígono Ctrl + Alt + G ⌘ + Alt + G
Polilinha Ctrl + Alt + Y ⌘ + Alt + Y
Substituir texto Ctrl + Alt + Z ⌘ + Alt + Z
Som Ctrl + Alt + S / Ctrl + Alt + Shift + S ⌘ + Alt + S
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Quadrado Ctrl + Alt + Q ⌘ + Alt + Shift + R
Sublinhado Ondulado Ctrl + Alt + J ⌘ + Alt + J
Notas adesivas Ctrl + Alt + N ⌘ + Alt + N
Sublinhar texto Ctrl + Alt + U ⌘ + Alt + U
Máquina de escrever Ctrl + Alt + W ⌘ + Alt + W

 

Atalhos de anotação de texto

Eles são usados apenas ao editar texto em anotações de máquina de escrever, texto 
explicativo e caixa de texto.

Ação Windows/Linux Mac
Audacioso Ctrl+B ⌘ + B
itálico Ctrl + eu ⌘ + eu
Sublinhado Ctrl+U ⌘ + U
Aumentar o tamanho da fonte Ctrl + Shift + > ⌘ + Deslocamento + >
Diminuir o tamanho da fonte Ctrl + Deslocamento + < ⌘ + Deslocamento + <
Alinhar à esquerda Ctrl + L ⌘ + L
Centralizar Ctrl+E ⌘ + E
Alinhar à direita Ctrl+R ⌘ + R

 

Atalhos de edição de conteúdo

Eles são usados apenas ao editar conteúdo no PDF.

Ação Windows/Linux Mac
Traga para frente Ctrl + Shift + ↑ ⌘ + Deslocamento + ↑
Enviar para trás Ctrl + Shift + ↓ ⌘ + Deslocamento + ↓
Enviar Encaminhar Ctrl+↑ ⌘ + ↑
Enviar para trás Ctrl + ↓ ⌘ + ↓
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Destacando campos de formulário
O PDF Studio pode destacar todos os campos do formulário, tornando-os mais fáceis de 
localizar. Quando destacado, uma caixa de cor clara será colocada sobre cada campo 
do documento. Esta opção é habilitada por padrão, mas pode ser desligada ou ligada 
novamente ao fazer o Segue.

Observação:Os campos ocultos não serão destacados no documento. Para ver os 
campos ocultos, você precisa estar emCriação de formulários PDF modo.

Como habilitar o realce de campos do formulário

Existem 2 maneiras de destacar os campos na página.

SelecioneExibir guia>  Campos Destacados do menu. A mesma etapa irá 
desativar os destaques do campo.

SelecioneGuia Formulários>  Campos Destacados do menu. A mesma etapa irá 
desativar os destaques do campo.
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Preferências de exibição
A seção Preferências de exibição contém todas as configurações de exibição do PDF 
Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de exibição:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarExibição no painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências 
para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Olhe e sinta - Altera a aparência (tema) do PDF Studio. Requer uma reinicialização para 
ser aplicada.

Tema

Automático: (padrão) definirá o tema de cores claras ou escuras para corresponder 
ao tema definido no sistema operacional
Luz: interface de usuário plana com estilo moderno de luz
Escuro: interface de usuário plana com estilo escuro moderno

Cor do ícone

Cor: ícones lisos modernos de cor completa
Monocromático: ícones planos modernos em tons de cinza, melhores para o modo 
escuro

Aparência em tela cheia 

Plano de fundo: define as opções usadas quando o PDF Studio está exibindo um 
documento emModo tela cheia

Layout e ampliação - Define os padrões de layout e ampliação para exibir documentos.

Por padrão, o PDF Studio usa as configurações de visualização iniciais definidas no 
documento para exibir os painéis à esquerda ao abrir um documento. Se nenhuma 
configuração for definida nas configurações de visualização inicial do documento PDF, 
o painel Páginas será aberto por padrão. Selecionar "Ignorar configuração do 
documento" em qualquer uma das opções forçará o PDF Studio a ignorar as 
configurações do documento e usar a opção selecionada.

Guia de navegação - define o comportamento padrão da guia de navegação ao 
abrir documentos PDF.

Padrão: usa as configurações padrão do PDF Studio
Nenhum (Apenas Documento): Nenhuma guia de navegação será exibida
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Painel de marcadores: exibe o painel de marcadores quando o documento é 
aberto
Painel de páginas: exibe o painel de páginas quando o documento é aberto
Painel de anexos: exibe o painel de anexos quando o documento é aberto

Layout da página - define o comportamento padrão para o layout da página ao 
abrir documentos PDF.

Padrão: usa as configurações padrão do PDF Studio
Único: exibe apenas uma única página individual de cada vez
Contínuo Único: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna 
que pode ser rolada continuamente
Frente: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em duas colunas com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
Capa: Exibe o documento exatamente como ao usar Face, somente a primeira 
página será exibida sozinha
Capa Contínua: Exibe o documento exatamente como ao usar Face Contínua, 
somente a primeira página será exibida sozinha

Ampliação - define a ampliação padrão a ser usada ao abrir documentos PDF.

Padrão: usa as configurações padrão do PDF Studio
Real:Exibe o documento com uma proporção de 1:1 para corresponder à 
aparência do documento se impresso sem qualquer escala
Ajustar à página:Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do 
documento no quadro do PDF Studio
Ajustar à largura: dimensiona a visualização para caber todo o documento 
dentro do quadro do PDF Studio
%: define o zoom para o valor numérico especificado

Restaurar última página - quando ativado, o PDF Studio reabre para a última 
página visualizada ao reabrir o mesmo PDF.

Observação: As opções “Padrão” e “Nenhum (somente documento)” usarão 
as configurações de visualização iniciais definidas no PDF. Se qualquer outra 
opção for selecionada, ela usará a configuração do PDF Studio em vez da 
configuração na configuração de visualização inicial do documento PDF.

Cores invertidas - Define o PDF Studio para sempre usar como padrãoModo Inverter 
Cores.

Vinculativo -Especifica se um arquivo PDF deve ser exibido com encadernação à 
esquerda ou à direita. Essa configuração afeta a exibição de páginas no layout Página 
Oposta - Contínuo e a exibição de miniaturas lado a lado.

Resolução de Documentos - Define a resolução a ser usada ao exibir PDFs. Isso afeta 
apenas o tamanho do documento quando ele é exibido na tela. Idealmente, isso deve 
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ser definido em um valor para que, quando o zoom for definido para 100%, ele tenha o 
mesmo tamanho do documento impresso.

Configuração do sistema: usa a resolução definida pelo sistema.
Resolução personalizada: permite definir uma resolução personalizada a ser usada.

Por padrão, o PDF Studio definirá um valor de resolução que exibirá com mais 
precisão o tamanho do PDF em 100% de zoom. Se o valor personalizado for 
alterado, use o botão "Redefinir" para restaurar o padrão calculado do PDF 
Studio.

Renderização: Opções para exibição do conteúdo do documento

Melhorar linhas finas: converte todas as linhas para uma largura mínima de 1px
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Navegação
O PDF Studio tem uma variedade de métodos que podem ser usados para navegar em 
documentos PDF.

 

Usando o Rato

O principal método de navegação em documentos PDF é com o mouse. O PDF Studio é 
compatível com todos os mouses padrão e suporta as seguintes ações usando os 2 
botões e a roda de rolagem normalmente encontrados no mouse.

Observação: No Mac, se estiver usando um mouse com um único botão, você pode 
clicar com o botão direito segurando Ctrl e clicando no botão do mouse

Botão esquerdo do mouse

Clique para selecionar os itens
Mantenha pressionado para arrastar itens

Rodinha do mouse

Rolar as páginas do documento

Botão direito do mouse

Exibe menus de contexto com opções adicionais

 

Panorâmica/mover páginas

Com a ferramenta manual  selecionado clique e arraste em qualquer lugar na página 
para deslocar o documento

Usando a roda de rolagem do mouse, você pode mover o documento para cima e para 
baixo

Você também pode usar as barras de rolagem vertical e horizontal para deslocar o 
documento clicando e arrastando na barra de rolagem
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Usando o teclado

O teclado também pode ser usado em alguns casos para navegar rapidamente no 
documento usando teclas de atalho. Os seguintes atalhos podem ser usados.

Ação Windows/UNIX Mac
Primeira página Casa Casa
Última página Fim Fim
Próxima página PgDn ou Espaço PgDn ou Espaço
Página anterior PgUp ou Shift + Espaço PgUp ou Shift + Espaço
Vá para página Ctrl + Shift + P ⌘ + Deslocamento + P
Rolar para baixo Espaço ou ↓ Espaço ou ↓
Rolar para cima ↑ ↑
Próxima visualização Alt + → ⌘ + [
Visualização prévia Alt + ← ⌘ + ]

 

Usando as ferramentas de navegação

As ferramentas de navegação estão localizadas na barra de ferramentas inferior e 
podem ser usadas para navegar no documento.

 Primeira página: Navega para a primeira página do documento.

 Página anterior: Navega para a página anterior no documento.

 Número de página: Exibe a página atual que está sendo visualizada e o 
número total de páginas. Digite um número no campo e pressione “Enter” para 
navegar diretamente para essa página. Documentos usandoRótulos de página 
exigirá que o rótulo de página exato seja inserido (ou seja, iv, v, etc...)

 Próxima página: Navega para a próxima página no documento.

 Última página: Navega para a última página do documento.

 Visualização prévia: Navega para a última visualização dentro do documento.

 Próxima visualização: Navega para a próxima visualização dentro do documento.
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Como usar miniaturas de página

As miniaturas das páginas podem ser encontradas no lado esquerdo da janela do PDF 

Studio. Se não for exibido, o painel pode ser aberto usando o  Botão Páginas no lado 
esquerdo da tela

As miniaturas de página mostram versões em miniatura de todas as páginas dos 
documentos.

Clique em uma miniatura para ir diretamente para essa página.
use a Esquerda ← e Direita→ teclas de seta para navegar para as páginas Anterior e 
Próxima

 

Usando marcadores

O painel Marcadores está localizado à esquerda da janela do PDF Studio. Se não for 

exibido, o painel pode ser aberto usando o  Botão de favoritos no lado esquerdo da 
tela.

O uso de marcadores pode ser útil ao navegar em PDFs grandes que contêm muitas 
páginas. Frequentemente, marcadores são colocados para rotular capítulos ou seções 
dentro de um documento. Clique no marcador para ir diretamente para esse local no 
documento.

NOTA:o ícone a seguir  significa um marcador inválido sem destino.

 

Usando destinos

O painel Destino está localizado à esquerda da janela do PDF Studio. Se não for 

exibido, o painel pode ser aberto usando o  Botão Destinos no lado esquerdo da tela.

O uso de destinos pode ser útil ao navegar em PDFs grandes que contêm muitas 
páginas. Destinos são ferramentas de navegação adicionais implementadas para rotular 
locais ou seções específicas em um documento. Clique no nome do destino para ir 
diretamente para esse local no documento.
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Documento de rolagem automática
O recurso de rolagem automática no PDF Studio permite rolar pelas páginas sem 
pressionar nenhuma tecla. Isso é útil para aqueles que podem ser prejudicados, além 
de facilitar a rolagem de PDFs longos para encontrar as informações de que você 
precisa.

 

Como usar a rolagem automática

Use as teclas de atalho abaixo

UsarCtrl + Shift + H (Comando + Shift + H no Mac) para iniciar e parar a rolagem 
automática
A tecla menos "-" inverte a direção de rolagem
As teclas numéricas 0-9 controlam a velocidade de rolagem (0 para o mais lento e 9 
para o mais rápido)
Ao rolar para baixo (direção de leitura normal), a seta para baixo aumenta a 
velocidade de rolagem e a seta para cima diminui.
Ao rolar para cima, o controle de velocidade da seta é invertido para corresponder 
ao comportamento esperado.
Pule para as páginas seguintes ou anteriores usando as teclas de seta para a 
esquerda e para a direita
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Ler em voz alta - Texto para fala (TTS)
Read Out Loud é uma ferramenta Text-to-Speech (TTS) que lê o texto do documento em 
voz alta para ajudar os usuários com deficiência. Este recurso está disponível apenas 
emInglês nesse momento.

Observação:Apenas documentos com conteúdo de texto podem ser lidos em voz alta. 
Para imagens de documentos digitalizados, o texto precisará primeiro ser adicionado 
usando oFerramenta OCR.

 

Como iniciar a ferramenta de leitura em voz alta

O modo Read Out Loud deve primeiro ser ativado antes de poder ser usado. Para 
ativar/desativar a leitura em voz alta, use um dos métodos abaixo.

Usando a barra de ferramentas

Vamos paraExibir guia e clique emLeia em voz alta

Atalhos do teclado

Ctrl + Shift + V: alterna o modo de leitura em voz alta (ativar/desativar)

 

Usando leitura em voz alta

Uma vez ativado, as seguintes opções estão disponíveis para leitura em voz alta.

Barra de ferramentas

Uma barra de ferramentas de leitura em voz alta será mostrada com as seguintes 
funções.

Toque: Comece a ler a página atual
Pausa: Pausar a leitura no local atual
Pare: Interrompe a leitura e retorna ao início da página
Velocidade: Use o controle deslizante para definir a velocidade de leitura do 
mecanismo TTS
Continuar para a próxima página: Quando selecionado, o mecanismo TTS 
continuará lendo para a próxima página até chegar ao final do documento



-801-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•
•
•
•

Atalhos do teclado

Ctrl + Shift + W: Ler a página atual
Ctrl + Shift + Z: Ler da página atual até o final do documento
Ctrl + J: Pausar/Retomar
Ctrl+K: Parar
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Criação de PDFs acessíveis
Esses recursos permitem que você crie PDFs mais acessíveis, compatíveis com outros 
aplicativos, como leitores de tela ou outros dispositivos auxiliares.

Validação PDF / UA  - verificar o documento em relação aos padrões PDF / UA (PDF 
User Accessibility)
Tags de documentos PDF - Criar / editar tags de documento

Verifique se um documento está etiquetado - Como ver se um documento está 
marcado como marcado e / ou contém tags
TagExplorador Painel - Ver a estrutura da árvore de tags do documento
Criar Tag de Documento - Crie uma nova tag de nível de documento
Criar tags de conteúdo - Crie tags a partir do conteúdo do documento existente 

Editar etiquetas - Editar tags existentes no documento
Definir Texto Alternativo - Definir texto alternativo para figuras, formas ou 
outros idiomas
Tipos de tag PDF padrão - Uma lista de tipos de tag padrão definidos pelas 
especificações do PDF

marca páginasCriação / Edição - criar / editar favoritos para ajudar os usuários a 
navegar no documento
OCR PDF  - adicionar texto ao documento que pode ser pesquisado e lido por 
leitores de tela
Definir ordem de tabulação do campo  - designe qual campo vem a seguir quando 
o usuário está percorrendo o documento para torná-lo mais fácil de preencher
Dicas de ferramentas de campo de formulário  - definir descrições nos campos 
com informações adicionais sobre o preenchimento dos formulários
Propriedades Gerais do Documento - definir propriedades como título, autor e 
palavras-chave para leitores de tela
Visão inicial do documento - definir como o documento será inicialmente exibido 
quando aberto
Propriedades Avançadas do Documento - definir opções de leitura, como ligação e 
idioma para as necessidades de acessibilidade do usuário
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Validação PDF / UA
O PDF Studio fornece comprovação de PDF / UA (PDF User Accessibility) e verificação de 
conformidade. Assim que a verificação for concluída, os resultados podem ser 
revisados, anexados ao documento ou exportados, se necessário. VerO que é 
acessibilidade PDF Para maiores informações.

Como validar a conformidade com PDF / UA

Abra o documento que deseja verificar

SelecioneGuia Documento>  Preflight ou use a tecla de atalho Ctrl + Shift + X 
(Mac: ⌘ + Shift + X) para mostrar a caixa de diálogo Comprovar.
Selecione o padrão que você deseja verificar.
Clique emVerificar para começar o processo de verificação

Resultados da Verificação Preflight

Lista de Resultados - detalha o conteúdo do documento que não é compatível com o 
perfil selecionado e se pode ou não ser corrigido comConversão Preflight.

 - Itens que não são compatíveis e que NÃO podem ser corrigidos pelo PDF 
StudioConversão Preflight.

 Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erro 
de comprovação

 Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro 
de comprovação

Opções de resultados de comprovação

Anotações e relatórios

Assim que a validação for concluída, você pode usar as seguintes opções para adicionar 
comentários ou anexar resultados ao documento. Selecione as opções de resultado que 
deseja usar e clique em Aplicar para adicionar as opções escolhidas.

Adicionar comentários para erros de comprovação - Quando marcado, adicionará 
uma anotação para cada erro de comprovação com os detalhes do erro no 
comentário de anotação
Incluir relatório - Escolha se deseja Anexar / Anexar um relatório de Resultados de 
Comprovação ao documento que foi testado.
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 Exportar

Os resultados da comprovação podem ser exportados para vários formatos. Para fazer 
isso, clique no botão exportar no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma 
das seguintes opções.

Texto - Arquivo de texto simples (.txt) que conterá todas as informações do relatório 
de comprovação
XML - Formato de arquivo semelhante a um arquivo Excel que conterá todas as 
informações do relatório de comprovação
PDF - Cria um novo documento PDF com os resultados do preflight

 Impressão

Os resultados da comprovação podem ser impressos, se necessário. Para fazer isso, 
clique no botão imprimir no topo da lista de resultados. Em seguida, escolha uma das 
seguintes opções.

Texto - Lista de texto simples dos resultados do preflight
Árvore - Imprime toda a árvore exatamente como é exibida na lista de resultados do 
preflight
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Tags de documentos PDF
O formato PDF define um conjunto padrão de tipos de marcas que podem ser aplicados 
a um PDF. Esses tipos padrão são projetados para ajudar softwares de acessibilidade, 
como leitores de tela, a entender a estrutura do documento para apresentar as 
informações ao usuário de uma forma compreensível caminho.

Recursos de marcação do PDF Studio:

Verifique se um documento está etiquetado - Como ver se um documento está marcado 
como marcado e / ou contém tags

Explorador de painel de tags - Ver a estrutura da árvore de tags do documento

Criar Tag de Documento - Crie uma nova tag de nível de documento

Criar tags de conteúdo - Crie tags a partir do conteúdo do documento existente

Criar tags de artefato - Marque imagens decoativas para que sejam ignoradas

Editar etiquetas - Editar tags existentes no documento

Definir Texto Alternativo - Definir texto alternativo para figuras, formas ou outros 
idiomas

Tipos de tag PDF padrão - Uma lista de tipos de tag padrão definidos pelas 
especificações do PDF
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Verifique se o documento está etiquetado
Um PDF marcado é um arquivo PDF que contém informações de metadados adicionais 
em torno de cada um dos elementos de conteúdo do PDF. Essas informações são 
usadas para ajudar softwares de acessibilidade, como leitores de tela, a entender a 
estrutura do documento para apresentar o informações para o usuário de uma forma 
compreensível.

Para obter mais informações sobre marcas em um PDF, consulteTags de PDF padrão.

Como verificar se um documento está etiquetado

Use uma das seguintes opções para verificar se o documento está marcado.

Validação PDF / UA

Execute oValidação PDF / UA ferramenta no PDF Studio para verificar se o documento 
está marcado corretamente.

Propriedades do documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique noEm geral Aba
Certifique-se de quePDF marcado propriedade na coluna inferior esquerda dizsim

Painel de Tags

Acesse o painel Tags clicando no  Tagbotão no lado esquerdo do PDF Studio. Em 
seguida, confirme o seguinte:

Há uma estrutura de árvore de marcas no painel mostrando uma ordem lógica do 
conteúdo da página.

Clique no  Opções botão e certifique-se de que oO documento é PDF marcado 
opção está marcada.
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Painel de Tags
O Painel de tags permite que você visualize a estrutura da árvore de tags do 
documento. Isso inclui itens de conteúdo, como títulos, parágrafos e tabelas no PDF. 
Marcas de PDF são usadas por ferramentas de acessibilidade (como leitores de tela) 
para apresentar o documento conteúdo para o usuário de uma forma lógica e 
compreensível.

Como abrir o painel de tags

Abra qualquer documento

Clique no  Botão de marcas no lado esquerdo da janela do PDF Studio
Uma vez carregado o painel esquerdo irámostrar a árvore de marcas do documento

Visualizando / navegando por tags

Use a árvore de marcas para visualizar e navegar até as marcas no documento. Use os 
ícones + e - para expandir ou recolher itens e clique na tag para destacar o conteúdo 
marcado na página.

O expandir e  recolher todos os botões também pode ser usado para mostrar e 
ocultar todos os filhos na árvore de marcas de uma vez.

Visualizando Propriedades da Tag

Clique com o botão direito em qualquer tag da árvore e selecione a opção Propriedades 
para visualizar detalhes adicionais para a tag selecionada.

Opções do painel de tags

 Conteúdo da tag - Inicia a ferramenta para criarTag de conteúdo

 Criar nova tag - Permite que você crie umTag de Documento

 Excluir Tag - Exclua a tag selecionada

 Opções - Opções de tag adicionais

Documento PDF marcado: define o sinalizador "Documento marcado" no documento
Destacar conteúdo: opção para destacar o conteúdo da tag selecionada na página
Propriedades: Visualize detalhes adicionais para a tag selecionada
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Criar Tag de Nível de Documento
As tags de nível de documento são metadados incorporados não associados a nenhum 
conteúdo da página. Esses tipos de marcas são usados para ajudar a fornecer 
organização adicional à estrutura em árvore das marcas no PDF.

É altamente recomendável que um documento seja marcado pelo aplicativo de criação 
quando convertido para PDF. O aplicativo de autoria original será mais capaz de 
interpretar os elementos do documento durante a conversão para aplicar 
adequadamente as tags em um estrutura lógica dentro do documento.

No entanto, se o documento original ou o aplicativo de criação não estiver disponível, o 
PDF Studio pode ser usado para criar manualmente marcas de nível de documento 
dentro do documento. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Como criar tags de nível de documento

Acesse o painel Tags clicando no  Tagbotão no lado esquerdo do PDF Studio

Clique no  Criar nova tag botão
Defina o tipo e o título da tag
Clique em OK para aplicar as alterações e a nova tag agora será mostrada no painel 
de tags
Depois de adicionado, você podeEditar as tags para organizar melhor a estrutura da 
árvore

Opções de tag de conteúdo

Modelo - Selecione o tipo de conteúdo que está sendo marcado no menu suspenso. 
VerTipos de tag PDF padrão para uma descrição de cada

Título - O título do elemento que está sendo marcado. Este é um rótulo adicional para 
identificar melhor o tipo de tag
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Criar tags de conteúdo
As tags de conteúdo são metadados incorporados ao redor do conteúdo no nível da 
página em um arquivo PDF. Isso pode incluir estilos de parágrafo, layouts, tabelas, 
etc ... Essas informações são usadas para ajudar softwares de acessibilidade, como 
leitores de tela, a entender a estrutura do documento apresentar as informações ao 
usuário de maneira compreensível.

É altamente recomendável que um documento seja marcado pelo aplicativo de criação 
quando convertido para PDF. O aplicativo de autoria original será mais capaz de 
interpretar os elementos do documento durante a conversão para aplicar 
adequadamente as tags em um estrutura lógica dentro do documento.

No entanto, se o documento original ou o aplicativo de criação não estiver disponível, o 
PDF Studio pode ser usado para criar manualmente marcas de conteúdo no documento. 
Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Como criar tags de conteúdo

Acesse o painel Tags clicando no  Tagbotão no lado esquerdo do PDF Studio

Clique no  Conteúdo da tag botão para iniciar a ferramenta
Usando o cursor, selecione o conteúdo que deseja marcar

Selecione o texto clicando e arrastando o mouse sobre o texto
Selecione o conteúdo da imagem clicando na imagem com o cursor

Crie uma tag clicando duas vezes no conteúdo ou clicando com o botão direito e 
selecionandoConteúdo da tag
Defina o tipo e o título da tag
Clique em OK para aplicar as alterações e a nova tag agora será mostrada no painel 
de tags

Opções de tag de conteúdo

Modelo - Selecione o tipo de conteúdo que está sendo marcado no menu suspenso. 
VerTipos de tag PDF padrão para uma descrição de cada

Título - O título do elemento que está sendo marcado. Este é um rótulo adicional para 
identificar melhor o tipo de tag
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Criar tags de artefato
Artefatosão objetos gráficos ou outras marcações que não fazem parte do conteúdo 
criado. Exemplos de artefatos incluem informações de cabeçalho ou rodapé da página, 
linhas ou outros gráficos separando seções da página ou imagens decorativas.Esta as 
informações são usadas para ajudar softwares de acessibilidade, como leitores de tela, 
a entender a estrutura do documento para apresentar as informações ao usuário de 
maneira compreensível.

É altamente recomendável que um documento seja marcado pelo aplicativo de criação 
quando convertido para PDF. O aplicativo de autoria original será mais capaz de 
interpretar os elementos do documento durante a conversão para aplicar 
adequadamente as tags em um estrutura lógica dentro do documento.

No entanto, se o documento original ou o aplicativo de criação não estiver disponível, o 
PDF Studio pode ser usado para criar manualmente marcas de artefato no documento. 
Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Como criar tags de conteúdo

Acesse o painel Tags clicando no  Tagbotão no lado esquerdo do PDF Studio
Clique noArtefatos aba

Clique no  Artefato de tagbotão para iniciar a ferramenta
Usando o cursor, selecione o conteúdo que deseja marcar

Selecione o texto clicando e arrastando o mouse sobre o texto
Selecione o conteúdo da imagem clicando na imagem com o cursor

Crie uma tag clicando duas vezes no conteúdo ou clicando com o botão direito e 
selecionandoArtefato de tag
Defina o tipo e o título da tag
Clique em OK para aplicar as alterações e a nova tag agora será mostrada no painel 
de tags

 

 

 



-812-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.

2.
3.

Editar etiquetas
As marcas existentes em um documento podem ser editadas, se necessário, usando as 
opções abaixo.

Alterar as propriedades da tag

Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na tag que deseja editar e escolha 
Propriedades no menu do mouse.
Defina as opções de propriedade da tag que deseja usar
Clique em OK para aplicar as mudanças

Opções de propriedade de tag

Modelo - Selecione o tipo de conteúdo que está sendo marcado no menu suspenso. 
VerTipos de tag PDF padrão para uma descrição de cada

Título - O título do elemento que está sendo marcado. Este é um rótulo adicional para 
identificar melhor o tipo de tag

Texto Real - Texto real exibido no conteúdo da página

Texto alternativo - Texto explicativo adicional relacionado ao conteúdo do texto ou 
imagem (ou seja, uma legenda para uma imagem)

EU IA - Identificador único para a tag

Língua- Define o idioma de todos os documentos. Consulte Marcando PDFs para obter 
detalhes sobre como definir o idioma de um texto específico no documento.

Observação:Se o idioma não aparecer na lista suspensa, você pode inserir o 
código ISO 639 para o idioma no campo Idioma.

Mover Tags

As tags podem ser movidas usando arrastar e soltar ou usando as funções recortar e 
colar.

Observação:Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para 
editar várias tags.

Usando arrastar e soltar

as tags podem ser reorganizadas simplesmente arrastando-as e soltando-as no local 
desejado na árvore. Quando uma marca é arrastada para um alvo, uma linha preta 



-813-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

•

•
•

horizontal aparece na tela sob a marca de destino. O comprimento da linha preta indica 
se a tag arrastada será inserida abaixo da tag alvo ou adicionada como filha à tag alvo.

Esta etiqueta se tornará filha da página 
6.

A linha mais longa designa que a tag 
será inserida abaixo da página 7 como 
filha da página 6

Esta tag se tornará filha da página 7.

A linha mais curta designa que a tag 
será adicionada como filha da página 7

Usando Cortar e Colar

Cortar e colar também podem ser usados para reorganizar a tag. Você pode cortar uma 
tag da árvore clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) nela e selecionando 
cortar ou usando o atalho de teclado Ctrl + X (Mac: Cmd + C). Em seguida, cole a tag 
em seu novo pai clicando com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) em uma tag existente 
e selecionando Colar ou usando o atalho de teclado, Ctrl + V (Mac: Cmd + V).

Excluir Tags

Existem três maneiras de excluir uma tag:

Selecione a tag com o mouse e pressione Delete no teclado

Selecione a tag com o mouse e clique no botão deletar  no topo do painel de tags
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na tag na árvore de tags e escolha a 
opção Excluir no menu do mouse
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Observação:Mantenha pressionada a tecla SHIFT ou CTRL (Comando no Mac) para 
editar várias tags.

 

tml>
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Definir Texto Alternativo
Embora todo o conteúdo do PDF deva ser marcado, às vezes são necessárias 
informações adicionais para tornar o documento totalmente compatível. Marcas como 
figuras ou formas devem conter texto alternativo adicional que ajude a descrever a 
imagem para o usuário. Alternativo o texto também pode ser usado para fornecer 
explicações adicionais (como uma parte do texto em outro idioma) para o conteúdo do 
texto marcado.

Ao definir um texto alternativo em uma tag, é importante que um valor de Idioma seja 
definido para garantir que as ferramentas de acessibilidade, como leitores de tela, 
saibam como interpretar o conteúdo do texto alternativo.

Siga as instruções abaixo para definir um texto alternativo em qualquer conteúdo 
marcado no PDF.

Como definir texto alternativo

Acesse o painel Tags clicando no  Tagbotão no lado esquerdo do PDF Studio
Clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) na tag que deseja editar e escolha 
Propriedades no menu do mouse.
Na janela de propriedades da tag defina o Texto Alternativo que deseja usar
Clique em OK para aplicar as mudanças
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Tipos de tag PDF padrão
Abaixo está uma lista do conjunto padrão de tipos de tag definidos pelo formato PDF. 
Esses tipos padrão são projetados para ajudar softwares de acessibilidade, como 
leitores de tela, a entender a estrutura do documento para apresentar as informações a 
usuários com deficiências de uma forma compreensível.

Observação:O PDF Studio oferece suporte apenas à criação ou edição dos tipos 
padrão definidos pelos padrões PDF; no entanto, aplicativos adicionais podem 
optar por definir valores de marca personalizados que não fazem parte dos tipos 
padrão. Nesse caso, o PDF Studio exibirá apenas o nome do valor do tag 
personalizado definido pelo aplicativo de criação.

Recipiente

Elementos de contêiner são os elementos de nível mais alto na estrutura da tag

 Documento - Elemento raiz da árvore de tags de um documento.

 Papel - Grande divisão de um documento; pode agrupar unidades menores de 
conteúdo, como divisão, artigo ou seção elementos

 Divisão - Elemento de bloco genérico ou grupo de elementos.

 Artigo - Corpo de texto independente considerado uma única narrativa.

 Seção - Tipo de elemento de contêiner geral que geralmente é um componente 
de um elemento de parte ou artigo

Título e Parágrafo

Título e parágrafo são elementos de bloco que incluem título de nível específico e tags 
de parágrafo.

 H1para H6 - O título ou cabeçalho de uma seção dentro do conteúdo do texto

 P - Uma seção distinta de um texto, geralmente tratando de um único tema e 
indicada por uma nova linha ou recuo

Etiqueta e lista

Os elementos de rótulo e lista são usados para marcar o conteúdo, como uma lista ou 
itens com marcadores
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 Lista - Um grupo de itens semelhantes que estão relacionados entre si.

 Item da lista - Um único item de um elemento de lista, pode ter um elemento 
de rótulo (opcional) e um elemento de corpo de lista é necessário como uma 
criança

 Rótulo - Um marcador como um marcador, nome ou número que identifica um 
elemento de outros na lista

 Corpo do item da lista - Contém a descrição do item da lista

Texto Especial

Elementos de texto especiais marcam o conteúdo que não é considerado um título ou 
parágrafo

 Bloco de citação - Uma grande parte do texto referenciando trabalhos de 
outro autor

 Rubrica - Texto que é usado para descrever uma tabela ou figura na página

 Índice - Uma lista de itens, normalmente no final de um documento, que lista 
os locais de palavras-chave específicas dentro o documento

 Índice- Uma lista de itens, às vezes hierárquicos, que contêm números de 
página para localizar aquele item no documento

 Item de índice- Item específico encontrado no elemento do índice

Mesa

Os elementos da tabela definem uma seção de conteúdo organizada em linhas e 
colunas

 Mesa - Dados como texto, imagens, etc. dispostos em linhas e colunas de 
células.

 Cabeçalho da Tabela- Uma célula em uma tabela de dados que contém rótulo 
de cabeçalho que descreve o conteúdo da coluna

 Linha da tabela- Uma única linha de elementos de célula em uma tabela
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 Tabela de Célula de Dados- Um elemento armazenado em uma única célula 
de dados na tabela

Em linha

Os elementos de nível embutido identificam uma extensão de texto que possui 
formatação ou comportamento específico. Eles são diferenciados dos elementos de 
nível de bloco. Os elementos de nível embutido podem estar contidos ou conter 
elementos de nível de bloco.

 Entrada de Bibliografia - Informação de texto referindo o usuário onde o 
texto citado pode ser encontrado

 Citar - Uma parte do texto que faz referência à obra de outro autor, diferente 
de uma citação em bloco por ser uma única string de texto encontrada em linha 
com outro texto.

 Período - Um segmento embutido de texto que é formatado de forma 
diferente do texto ao redor, geralmente para fornecer ênfase como negrito ou 
itálico.

Inline especial

Semelhante aos elementos de nível embutido, os elementos de nível embutido 
especiais descrevem uma parte embutida do texto que tem formatação ou 
comportamento especial.

 Código - Texto usado para linguagem de programação de computador

 Figura - Uma imagem ou gráfico que é referenciado pelo texto

 Forma - Um campo PDF editável usado para preencher um formulário

 Fórmula - Um elemento de fórmula científica ou matemática

 Link - Elemento de hiperlink que quando clicado pode navegar um usuário 
para um site ou local dentro do atual ou diferente ficheiro PDF

 Observação - Texto ou informação adicional, como uma nota final ou nota de 
rodapé, que é mencionada em algum texto anterior

 Referência - Uma citação de texto em referência a dados encontrados em 
outras partes do documento
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-820-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

Favoritos
O PDF Studio tem as seguintes opções disponíveis para criar, editar ou gerenciar 
marcadores em um PDF.

Criação de favoritos: como criar favoritos em um PDF

Excluindo favoritos: como excluir favoritos em um PDF

Movendo favoritos: como mover ou reorganizar os favoritos em um PDF

Marcando texto selecionado: adiciona um marcador para o texto atualmente 
selecionado

Renomeando um favorito: editar ou alterar o nome de um favorito

Definir localização do favorito: define a localização do favorito quando clicado

Editando Ações de Favoritos: edita as ações associadas aos favoritos

Ações personalizadas de favoritos: uma lista de todas as ações disponíveis que podem 
ser definidas nos favoritos

Editando a aparência do marcador : edita a aparência dos favoritos

Criar favoritos automaticamente: cria marcadores automaticamente dentro do PDF
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PDF de OCR
O PDF Studio é capaz de fazer OCR de documentos usando qualquer um dos idiomas 
de OCR disponíveis para adicionar texto aos documentos. OCR permite adicionar texto 
a documentos ou imagens digitalizadas para que o documento possa ser pesquisado 
ou marcado como faria com qualquer outro documento de texto. Estúdio PDF2021 
também apresenta a capacidade de executar OCR com dois idiomas ao mesmo tempo. 
Para obter mais informações sobre OCR com dois idiomas, consultePreferências de 
OCR.

O que é OCR?

O reconhecimento óptico de caracteres (OCR) é a conversão mecânica ou 
eletrônica de imagens de texto digitado ou impresso em dados de texto 
pesquisáveis codificados por máquina.

Do Documento Existente

O texto pode ser adicionado a um documento existente usando OCR

Inicie o PDF Studio e abra o documento PDF ao qual você deseja adicionar texto 
pesquisável
Vou aoGuia Documento > OCR da barra de ferramentas
Na lista suspensa Idioma, selecione o idioma que você deseja usar

Observação:Na primeira vez que usar o OCR, você precisará baixar os pacotes 
de idiomas. Para isso, clique em “Download OCR Languages“, selecione os 
idiomas que deseja usar e clique em “Download”.

Selecione o intervalo de páginas e a resolução que você deseja usar
Observação:Uma resolução de 300 DPI produz bons resultados de OCR para a 
maioria das imagens. Ao lidar com varreduras contendo ruído, você pode 
tentar usar uma configuração de DPI mais baixa para se livrar do ruído e obter 
melhores resultados de OCR.

Escolha opções adicionais
Descartar texto invisível - remove qualquer texto de OCR anterior que tenha 
sido adicionado à página.
Desinclinação automática de imagens - Quando marcado, se o texto/imagens 
do documento estiverem muito inclinados em uma direção ou estiverem 
desalinhados, o PDF Studio tentará girar automaticamente o documento para 
que o alinhamento seja corrigido.

Clique em “OK” para iniciar o processo de OCR
Você verá uma caixa de diálogo de progresso mostrando a página atual sendo 
processada. Uma vez concluído, clique em “OK” para fechar a caixa de diálogo
Seu documento agora está pronto para ser pesquisado, editado ou marcado com 
destaques, sublinhado, riscado ou usado com anotações de acento circunflexo.



-822-

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

1.
2.

3.
•

4.

5.

6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ao digitalizar um documento

OCR pode adicionar texto a um documento ao mesmo tempo em que está sendo 
digitalizado com o PDF Studio

Comece oCaixa de diálogo de digitalização como normal
Na caixa de diálogo de digitalização, você verá uma opção para OCR do documento 
após a digitalização
Na lista suspensa Idioma, selecione o idioma que você deseja usar

Observação:Na primeira vez que usar o OCR, você precisará baixar os pacotes 
de idiomas. Para isso, clique em “Download OCR Languages“, selecione os 
idiomas que deseja usar e clique em “Download”.

Depois de definir todas as configurações de digitalização e OCR, clique em “Scan” 
para começar a digitalizar o documento
Assim que a verificação for concluída, o processo de OCR começará e você verá uma 
caixa de diálogo de progresso mostrando a página atual que está sendo processada. 
Uma vez concluído, clique em “OK” para fechar a caixa de diálogo
Seu documento agora está pronto para ser pesquisado, editado ou marcado com 
destaques, sublinhado, riscado ou usado com anotações de acento circunflexo.

Idiomas de OCR disponíveis

Os seguintes arquivos de dicionário de idiomas estão disponíveis para download 
diretamente nas funções de OCR do PDF Studio. O uso do arquivo de idioma apropriado 
melhorará a precisão dos resultados de OCR. VerDicas para melhorar os resultados de 
OCR para informações adicionais

afrikaans
Albanês - shqip
árabe – ةيبرعلا
Azerbaijano – azərbaycan
Basco – euskara
Bielo-russo – беларуская
Bengali – বাংলা
Búlgaro – български
Catalão – catala
Cherokee
Chinês (simplificado) – 中 
文（简体中文）
Chinês (tradicional) – 中文 
（繁體）
croata - hrvatski
Checo – čeština 
“da”>dinamarquês – dansk
Dinamarquês – Dansk
Dinamarquês (Fraktur) – 
Dansk (Fraktur)

Galego – galego
Alemão - Alemão
Grego – Ελληνικά
Hebraico – תירבע
Hindi – हिन्दी
Húngaro - magiar
islandês – islenska
Indonésio – Bahasa 
Indonésia
Italiano - Italiano
Italiano (antigo) – 
italino vecchio
Japonês – 日本語
Kannada – ಕನ್ನಡ
Coreano – 한국어
Letão - latviešu
Lituano - lietuvių
Macedônio - 
македонски

Polonês - Polskie
Português - Português
Romeno – română
Russo – русский
Sérvio - српски
Eslovaco - slovenčina
Eslovaco (Fraktur) – 
slovenčina (Fraktur)
Esloveno – slovenščina
Espanhol - Español
Espanhol (Antigo) – 
español (Antíguo)
Swahili – Kiswahili
Sueco - Svensk
Tagalo
Tâmil –தமிழ்
Telugu –తెలుగు
Tailandês -ไทย
Turco – Türkçe
Ucraniano – українська

http://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=2059
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Holandês - Holandês
Inglês
estoniano - eesti
Finlandês - Suomalainen
Francês - Français

Malaio – Bahasa 
Melayu
Malayalam – മലയാളം
Maltês – Maltês
Matemática / 
Equações
Norueguês - 
Norueguês

Vietnamita – Tiếng Việt
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Editando a ordem das guias dos campos
O PDF Studio permite definir a ordem das guias dos campos em um documento. Isso 
permite que você designe qual campo vem a seguir quando o usuário está tabulando o 
documento para facilitar o preenchimento. Siga as instruções abaixo para reorganizar o 
ordem de tabulação dos campos em um formulário PDF.

Observação: Por padrão, a ordem das guias é criada na ordem em que os campos 
são criados. Normalmente, é uma prática recomendada criar os campos na ordem 
correta ou reorganizá-los depois, pois muitos usuários ficarão confusos se, ao 
pressionar a guia, forem direcionados para uma seção completamente diferente 
da página.

Alterando a ordem das guias do campo

Inicie o modo de edição de formulário indo para oGuia Formulários
No lado esquerdo do quadro do PDF Studio estará o Painel de Campos

Observação: Pode ser necessário clicar no botão "Campos" para abrir o painel
Neste painel, você verá uma lista de todos os campos por página do documento. A 
ordem de tabulação dos campos no documento vai do topo da árvore do campo para 
a parte inferior da árvore do campo. Para editar a ordem de tabulação dos campos, 
arraste e solte os itens na ordem em que deseja que os campos tabulem, começando 
com o primeiro na parte superior e o último na parte inferior da lista.

Observação:Você pode escolherMostrar ordem de tabulação do campo opção 
de ver a ordem das guias diretamente nos campos da página

Depois de concluído, clique em Parar edição de formulário para fechar a barra de 
ferramentas
Salve o documento e os campos estarão prontos para uso
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Propriedades Gerais do Documento
A guia Propriedades gerais do documento exibe informações básicas sobre o 
documento, incluindo Título, Autor, Assunto e Palavras-chave que foram definidas pelo 
criador do documento. Detalhes adicionais do arquivo, como produtor, data de criação, 
data de modificação, tamanho do arquivo, tamanho da página e metadados do arquivo 
também são exibidos nesta página. Apenas o Título, Autor, Título do Autor, Assunto, 
Escritor e Palavras-chave podem ser editados (a menos que oSegurança de documentos 
foi definido)

Observação: Esses campos não são informações obrigatórias em um PDF e, 
portanto, podem ser deixados em branco.
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Como visualizar as propriedades gerais do documento

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique noEm geral Aba

Propriedades do documento

Arquivo- Nome do arquivo armazenado no sistema

Título- Exibe o título atual do documento.

Autor - Exibe o autor atual do documento.

Sujeito - Exibe o assunto atual do documento.

Palavras-chave - Exibe as palavras-chave atuais do documento.

Caminho - O endereço completo de onde o arquivo PDF está armazenado no 
computador

Observação: Para novos documentos criados no PDF Studio, isso ficará em branco 
até que o arquivo seja salvo

Produtor - Nome do aplicativo que gerou o arquivo PDF

Observação: Este valor pode estar vazio se o aplicativo não incluir o nome nas 
propriedades do arquivo

Criada - Data em que o documento foi criado

Modificado - Data em que o documento foi modificado pela última vez

Tamanho do arquivo - Quantidade de espaço de arquivo necessária para armazenar o 
PDF

Versão - A versão padrão PDF do documento PDF

Número de páginas - Número de páginas no documento

Tamanho da página - Exibe a altura e a largura do documento em polegadas ou 
milímetros, dependendo das configurações locais

Observação:Para documentos com vários tamanhos de página este valor 
mostrará o tamanho da página atual que está sendo exibida

PDF marcado - Se o documento foi ou não marcado para acessibilidade
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Visualização rápida da Web - Se o documento foi ou não salvo usando oVisualização 
rápida da Web formato (linearizado)

PDF/A - Se o documento atende ou não aos padrões PDF/A

 

Metadados Adicionais

Quando clicado, abre uma nova caixa de diálogo mostrando metadados de documentos 
internos adicionais, incluindo direitos autorais, árvore XML e saída de metadados XMP 
brutos. Os seguintes detalhes adicionais estão acessíveis.

Descrição

Descrição

Título- Exibe o título atual do documento.

Autor - Exibe o autor atual do documento.

Título do autor- Exibe o título atual do autor do documento.

Descrição- Exibe a descrição atual do documento.

Escritor de descrição - Exibe o nome da pessoa que escreveu a descrição

Palavras-chave - Exibe as palavras-chave atuais do documento. Vírgulas podem ser 
usadas para separar palavras-chave.

 

 

Direitos autorais

Status de direitos autorais- Exibe o status atual dos direitos autorais do documento

Aviso de direitos autorais- Exibe os detalhes das informações de direitos autorais

URL de informações de direitos autorais- Exibe a URL para acessar as informações de 
direitos autorais, se disponíveis. Clique no ícone à direita do campo para abrir a página 
da Web em seu navegador padrão

 

Metadados

Criada - Data em que o documento foi criado
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Modificado - Data em que o documento foi modificado pela última vez

Inscrição- Nome do aplicativo que gerou o arquivo PDF

Observação: Este valor pode estar vazio se o aplicativo não incluir o nome nas 
propriedades do arquivo

Formato- Mimetype do arquivo aberto no momento

 

Avançado

Essa guia exibe metadados adicionais encontrados no documento usando uma 
estrutura em árvore para explorar, se necessário. Esta seção é apenas para referência.

 

Metadados XMP

Esta guia exibeSaída bruta de metadados XMP em um formato XML, assim como é 
armazenado no documento. Essas informações podem ser selecionadas e copiadas, se 
necessário, mas não podem ser editadas.
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Visualização inicial do documento
A guia Visualização inicial exibe as configurações de visualização inicial que 
determinam como o documento será exibido inicialmente quando aberto. Essas 
configurações podem ser alteradas para controlar como o documento aparecerá na 
próxima vez que for aberto.

Observação:Se "Ignorar configuração do documento" foi definido em qualquer 
uma das opções naPreferências de exibição, PDF Studio para ignorar as 
configurações do documento e usar a opção selecionada em vez das opções 
definidas nas configurações de visualização iniciais do documento
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Como visualizar/editar as configurações iniciais de 
visualização

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique na guia Visualização inicial
Selecione as configurações de visualização iniciais que você deseja usar
Clique em OK para definir as configurações
Salve o documento para salvar as novas configurações de visualização inicial

Observação: Você deve SALVAR o documento para que as configurações de 
visualização iniciais sejam definidas. Apenas defini-los nas propriedades do 
documento não os aplica ao documento.

Configurações de visualização inicial

Layout e ampliação

Guia de navegação - Define o comportamento padrão da guia de navegação quando o 
documento é aberto

Padrão: usa as configurações padrão para o aplicativo em que o documento é aberto
Nenhum (Apenas Documento): Nenhuma guia de navegação será exibida
Painel de marcadores: exibe o painel de marcadores quando o documento é aberto
Painel de páginas: exibe o painel de páginas quando o documento é aberto
Painel de anexos: exibe o painel de anexos quando o documento é aberto
Modo de tela cheia: exibe o documento no modo de tela cheia quando aberto

Layout da página - Define o comportamento padrão para o layout da página quando o 
documento é aberto

Padrão: usa as configurações padrão para o aplicativo em que o documento é aberto
Único: exibe apenas uma única página individual de cada vez
Contínuo Único: Exibe todas as páginas do documento em uma única coluna que 
pode ser rolada continuamente
Frente: Exibe apenas duas páginas de cada vez lado a lado com páginas ímpares à 
esquerda e páginas pares à direita
Contínuo: Exibe todas as páginas do documento em duas colunas com páginas 
ímpares à esquerda e páginas pares à direita
Capa: Exibe o documento exatamente como ao usar Face, somente a primeira página 
será exibida sozinha
Capa Contínua: Exibe o documento exatamente como ao usar Face Contínua, 
somente a primeira página será exibida sozinha

Ampliação - Define a ampliação padrão para o documento quando aberto

Padrão: usa as configurações padrão para o aplicativo em que o documento é aberto
Real:Exibe o documento com uma proporção de 1:1 para corresponder à aparência 
do documento se impresso sem qualquer escala
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Ajustar à página:Dimensiona a visualização para se ajustar à largura do documento 
no quadro do PDF Studio
Ajustar à largura: dimensiona a visualização para caber todo o documento dentro do 
quadro do PDF Studio
%: define o zoom para o valor numérico especificado

Abrir na página - Define o número da página a ser exibida quando o documento é 
aberto

 

Opções da janela

Redimensionar a janela para a página inicial* - Quando definido, a janela será 
redimensionada para corresponder ao tamanho da página inicial em 100%. Este é um 
recurso exclusivo do Acrobat.

Janela central na tela - Centraliza o quadro do aplicativo no centro do monitor/tela

Abrir no modo de tela cheia - Abre o arquivo diretamente emModo tela cheia

mostrar - Escolha se deseja mostrar o nome do arquivo ou o título do documento na 
barra de título do quadro do aplicativo PDF Studio

 

Opções de interface do usuário

Ocultar barra de menus - Oculta a barra de menu superior quando o documento é 
aberto.

     Observação:barras de menu são mostradas apenas ao usar oBarra de ferramentas 
clássica

Ocultar barras de ferramentas - Recolhe a barra de ferramentas quando o documento 
é aberto. A barra de ferramentas pode ser reaberta clicando no nome da guia ou no 

 ícone de seta para baixo na barra de ferramentas

Ocultar controles de janela - Oculta as barras de rolagem da área de visualização do 
documento
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Propriedades Avançadas do Documento
A guia Avançado permite definir opções adicionais para o documento. Isso inclui 
opções de leitura, como ligação e idioma para as necessidades de acessibilidade do 
usuário. Definir o idioma do documento em um PDF permite que alguns leitores de tela 
mudem para o idioma apropriado língua.

Como visualizar / editar as configurações avançadas do 
documento

Vamos paraGuia Arquivo> Propriedadesou usando as teclas de atalho Ctrl + D 
(Cmd + D no Mac).
Clique noAvançado Aba
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Selecione as configurações que deseja usar
Clique em OK para aplicar as mudanças
Salve o documento para salvar as novas configurações de documento avançado

Opções

Obrigatório- Define a ordem de exibição das páginas nos modos de visualização Face 
ou Capa.

Borda esquerda: para documentos lidos da esquerda para a direita (ou seja, inglês, 
francês, etc ...)
Borda direita: para documentos lidos da direita para a esquerda (árabe, hebraico, 
etc ...)

Note:Isso não afeta a ordem das páginas no painel de miniaturas.

Língua- Define o idioma de todos os documentos. Consulte Marcando PDFs para obter 
detalhes sobre como definir o idioma de um texto específico no documento.

Observação:Se o idioma não aparecer na lista suspensa, você pode inserir o 
código ISO 639 para o idioma no campo Idioma.
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Gerenciar ações
Use a ferramenta Gerenciar ações para visualizar a lista de ações disponíveis e 
modificar quaisquer ações existentes, se necessário. Você pode editar, renomear, 
copiar, exportar/importar ações da caixa de diálogo do gerenciador de ações.

 

Como editar uma ação

Vamos paraGuia Arquivo > Assistente de Ação e clique em  Gerenciar ações
Na janela seguinte seleccione a acção que deseja modificar e escolha uma das 
opções

 

Editar opções de ação

Editar - Abre o editor de ação para fazer alterações nas configurações de sequência ou 
ação

Renomear - Altere o nome ou a descrição da ação

Copiar - Cria uma duplicata da ação anexando " (Copiar)" ao nome. Você pode editar/ 
renomear a nova cópia conforme necessário

Remover - Exclui a ação

Mover para cima - Usado para reorganizar a ordem das ações movendo a ação 
selecionada para cima na lista

Mover para baixo - Usado para reorganizar a ordem das ações movendo a ação 
selecionada para baixo na lista

Exportar - Exporta a ação selecionada para mover para outro dispositivo ou 
compartilhar com outras pessoas

Importar - Permite importar uma ação exportada anteriormente (suporta apenas 
arquivos de ação do PDF Studio)
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Convertendo um documento PDF para RTF
O PDF Studio é capaz de converter o texto contido em um documento PDF em um 
documento formatado em RTF. Durante este processo, o PDF Studio extrairá apenas os 
dados de texto e os exportará para um novo arquivo .rtf. O arquivo RTF pode ser 
editado com qualquer processador de texto que suporte o formato RTF.

Observação:Atualmente, o PDF Studio não suporta a exportação de imagens na 
conversão RTF.

 

Como extrair texto de um PDF

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vamos paraa Guia Converter > Converter em >  Rich Textna barra de 
ferramentas
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento .rtf
Clique em Salvar para iniciar o processo de conversão

Observação:Somente documentos que contenham texto usando caracteres de 
fonte podem ser extraídos. Se o PDF contiver imagens digitalizadas de documentos 
ou texto criado usandoConteúdo do caminho você precisará primeiroOCR do PDF 
para poder extrair texto.

 

 

Preferências de ferramentas
A seção Preferências de Ferramentas contém todas as configurações de ferramentas 
para o PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de ferramentas:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarFerramentas no painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.



•
•

 

Definições

Em geral

Faça a ferramenta manual usar o zoom da roda do mouse - Quando marcada, altera 
o comportamento da roda do mouse de rolar o documento para aumentar/diminuir o 
zoom do documento.

 

Ferramentas ativas

Ferramenta padrão - Ferramenta padrão a ser usada ao abrir um novo documento ou 
usar a tecla Esc para sair de uma ferramenta ativa.

Mantenha a ferramenta atual ativa para documentos recém-abertos - Quando 
marcada a ferramenta atualmente ativa permanecerá ativa ao abrir um novo arquivo.

 

Instantâneo

Salvar como - Quando selecionado, o instantâneo tirado salvará uma imagem no 
sistema de arquivos.

Formato: formato do arquivo de imagem a ser salvo (JPG, PNG, GIF, TIF)
Pasta: o diretório de destino para armazenar os instantâneos

Sempre mostrar a caixa de diálogo - escolha sempre mostrar a caixa de diálogo para 
selecionar o formato da imagem e salvar o local ao tirar um instantâneo.

 

 

Convertendo PowerPoint© para PDF
O PDF Studio pode converter documentos do PowerPoint© para PDF. Apenas as 
extensões .pptx (PowerPoint 2007© e posterior) são suportadas. Por padrão, as fontes 
do documento PowerPoint serão incorporadas ao PDF criado. Se você deseja alterar 
essas opções, consultePreferências de fontes.
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Instruções:

Usando a tela de boas-vindas

Iniciar o PDF Studio
Usando oTela de boas vindas clamber oDo MS Officeopção em "Criar PDF"
Navegue até o arquivo PowerPoint©(*pptx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Da barra de ferramentas

Vamos paraGuia Converter >  Do PowerPoint
Navegue até o arquivo PowerPoint©(*pptx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Na guia Arquivo

Vamos paraGuia Arquivo > Criar >  Do MS Office
Navegue até o arquivo PowerPoint©(*pptx) você deseja converter e clique em "Abrir"

Arraste e Solte

Arraste e solte o arquivo PowerPoint© (*pptx) que você deseja converter diretamente 
no PDF Studio para converter o arquivo em PDF.

 

Ao abrir o arquivo, o PDF Studio converterá automaticamente o documento em um 
documento PDF que você poderá salvar como um novo documento PDF.

 

 

Preferências de digitalização
Clique aqui para ver esta página em contexto completo

Preferências de digitalização
A seção Preferências de digitalização contém todas as configurações de digitalização 
para PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preferências de digitalização:

Vamos paraGuia Arquivo> Preferências
SelecioneVarredura a partir de o painel à esquerda da janela de preferências 
para ver ou modifique essas preferências.



•

Definições

Digitalizar para PDF- Permite definir o scanner padrão a ser usado na digitalização.

Documentos Múltiplos - Conjuntos o destino padrão para salvar os arquivos PDF 
digitalizados ao criar vários documentos em uma única digitalização.
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Mostrar ordem de tabulação do campo
Clique aqui para ver esta página em contexto completo

Mostrar ordem de tabulação do campo
O PDF Studio permite que você mostre a ordem das guias dos campos 
diretamente na página. Quando ativada, esta opção exibe um número 
diretamente no campo do formulário mostrando a ordem em que um 
usuário navega nos campos do formulário usando a guia chave.

Observação:A ordem das guias dos campos só é exibida dentroModo de edição de 
formulário para ajudar emEditando a ordem das guias dos campos.

Como mostrar a ordem de tabulação do campo

SelecioneGuia Formulários>  Mostrar ordem de tabulação a partir de o menu 
para alternar os números de ordem da guia de campo ativado ou desativado.
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Adicionar conteúdo de imagem
A ferramenta Adicionar conteúdo de imagem permite adicionar/criar novo conteúdo de 
imagem em um documento PDF. Isso pode ser útil quando, por exemplo, você precisa 
adicionar novas imagens ou tabelas de referência a um relatório.

 

Iniciando a ferramenta Adicionar conteúdo de texto

Inicie a ferramenta Adicionar imagem clicando no  noGuia Documentoda barra de 
ferramentas
Clique na página onde você gostaria de colocar a imagem
Para terminar, pressione Esc ou clique em outro lugar no documento

 

Depois de concluir a adição de todo o conteúdo de imagem necessário à página, use 
oEditar conteúdo PDF ferramentas para modificá-lo ainda mais, se necessário.

 

Propriedades do conteúdo da imagem

Para acessar as propriedades do conteúdo da imagem, clique com o botão direito do 
mouse (Mac: Ctrl + Clique) no botão da barra de ferramentas e clique em Propriedades 
da ferramenta padrão. As configurações padrão a seguir podem ser aplicadas ao 
conteúdo da imagem.

Aparência

Transparência - Define a transparência da anotação de texto

Compressão: Converta qualquer imagem para JPEG, JPEG2000, FLATE ou JBIG2.

JPEG - compressão com perdas que reduzirá a qualidade e o tamanho da imagem
JPEG2000 - compressão com menos perdas que reduzirá o tamanho e alguma 
qualidade
FLATE - A compactação sem perdas não reduz a qualidade, mas nem sempre reduz 
o tamanho do arquivo
JBIG2 - Compressão sem perdas que só suporta espaço de cores preto e branco. As 
imagens coloridas serão convertidas para preto e branco. Melhor para documentos 
digitalizados sem imagens
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Comportamento

Depois do show de criação

Determina se a caixa de diálogo de propriedades será exibida após cada novo item de 
conteúdo ser adicionado ao documento.

 

 

 

Preferências de comprovação
A seção Preflight Preflight contém todas as configurações do Preflight (incluindo 
conversão e verificação de PDF/A e PDF/X) para o PDF Studio.

Para abrir a caixa de diálogo Preflight Preflight:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarComprovaçãono painel à esquerda da caixa de diálogo de 
preferências para visualizar ou modificar essas preferências.

Definições

Conversão PDF/A - Configurações que se aplicam ao converter um documento em 
PDF/A

Anotações não suportadas: se deve excluir ou avisar quando anotações não 
suportadas são detectadas.
Transparência: se deve remover ou avisar quando for detectada transparência nas 
imagens.
Arquivos incorporados: se deseja excluir ou avisar quando os arquivos incorporados 
são detectados.

Conversão PDF/X - Configurações que se aplicam ao converter um documento para 
PDF/X

Anotações não suportadas: se deve excluir ou avisar quando anotações não 
suportadas são detectadas.
Transparência: se deve remover ou avisar quando for detectada transparência nas 
imagens.
Compactação de imagem: O valor dessa configuração é usado apenas em imagens 
que devem ser modificadas porque seu espaço de cores e/ou seu tipo de 
compactação atual não é compatível com pdf/x. Imagens que já tenham um espaço 
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de cores válido e um tipo de compactação diferente, mas compatível com pdf/x, não 
serão convertidas para usar esse tipo de compactação.
Perfil de saída: Escolha o perfil ICC para definir ao converter imagens.
Arquivos incorporados: se deseja excluir ou avisar quando os arquivos incorporados 
são detectados.

Opções - Configurações adicionais de conversão de comprovação

Mostrar caixa de diálogo de informações: se deve mostrar uma caixa de diálogo 
explicando como as opções abaixo serão tratadas antes de iniciar a conversão
Ativar salvar no arquivo original: uma vez modificado, o PDF Studio limpa a tag PDF/ 
A do documento. Esta opção habilita o botão "Salvar" que permite que o arquivo 
original seja sobrescrito sem nenhuma tag. Caso contrário, apenas "Salvar como" 
será ativado para evitar a substituição do documento original sem as tags PDF/A.
Manter o formato PDF/A em Salvar ou Salvar como:Uma vez modificado, o PDF 
Studio limpa a tag PDF/A do documento. Quando esta opção estiver habilitada, o 
PDF Studio tentará reconverter o documento de volta para a mesma versão da tag 
PDF/A (se compatível).

 

 

 

Adicionar conteúdo de texto
A ferramenta Adicionar conteúdo de texto permite adicionar/criar novo conteúdo de 
texto em um documento PDF. Isso pode ser útil quando, por exemplo, você precisa 
adicionar novos itens de linha a uma lista ou novas linhas em uma tabela.

 

Iniciando a ferramenta Adicionar conteúdo de texto

Inicie a ferramenta Adicionar texto clicando no  noGuia Documentoda barra de 
ferramentas
Clique na página onde você gostaria de adicionar algum texto
Digite o texto que deseja adicionar
Para terminar, pressione Esc ou clique em outro lugar no documento

 

Depois de concluir a adição de todo o conteúdo de texto necessário à página, use 
oEditar conteúdo PDF ferramentas para modificá-lo ainda mais, se necessário.

 



Propriedades de conteúdo de texto

Para acessar as propriedades de conteúdo de texto vá para oAba Propriedades na 
barra de ferramentas ou clique com o botão direito (Mac: Ctrl + Clique) no botão da 
barra de ferramentas e clique em Propriedades da ferramenta padrão. As configurações 
padrão a seguir podem ser aplicadas ao conteúdo de texto.

Aparência

Cor do texto - Define a cor do texto

Fonte - Define a fonte do texto

Tamanho - Define o tamanho da fonte do texto

B - Faz todo o textoAudacioso

EU -Faz todo o textoitálico

você - Faz o texto de anotação selecionadosublinhado

S - Marca o texto de anotação selecionado com umtachado

Transparência - Define a transparência da anotação de texto

Comportamento

Pegajoso - Quando a ferramenta está "pegajosa", a ferramenta permanece selecionada 
após a adição de um novo conteúdo ao documento até que seja desativada. Isso 
permite que você crie vários itens de conteúdo sem precisar selecionar novamente a 
ferramenta. Uma vez ativo, pressione Esc ou clique no botão na barra de ferramentas 
novamente para desativar a ferramenta.

Depois do show de criação

Determina se a caixa de diálogo de propriedades será exibida após cada novo item de 
conteúdo ser adicionado ao documento.
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Adicionar conteúdo de forma
A ferramenta Adicionar conteúdo de forma permite adicionar/criar novo conteúdo de 
forma em um documento PDF. Isso pode ser útil quando, por exemplo, você precisa de 
novas linhas divisórias ou marcadores para o conteúdo da página.

 

Iniciando a ferramenta Adicionar conteúdo de forma

Inicie a ferramenta Adicionar forma clicando no  noGuia Documentoda barra de 
ferramentas
Selecione a forma que deseja desenhar
Clique e arraste na página para criar a nova forma no tamanho que você precisa
Para terminar, pressione Esc ou clique em outro lugar no documento

 

Depois de concluir a adição de todo o conteúdo da forma que você precisa à página, 
use oEditar conteúdo PDF ferramentas para modificá-lo ainda mais, se necessário.

Tipos de Forma de Conteúdo Disponíveis

 Círculo - Cria uma forma de círculo.

 Quadrado - Cria uma forma quadrada.

 Polilinha - Cria uma forma de polilinha.

 Polígono - Cria uma forma de polígono.

 Nuvem - Cria uma forma de nuvem.

 Linha - Cria uma forma de linha.

 Seta - Cria uma forma de seta.

 Lápis - Cria uma forma de lápis.

 

Propriedades do conteúdo da forma

Para acessar as propriedades do Conteúdo da Forma, clique com o botão direito (Mac: 
Ctrl + Clique) na opção do botão da barra de ferramentas e clique em Propriedades da 
Ferramenta Padrão. Cada forma terá seu o

Aparência

Espessura da linha - Define a largura da linha de borda
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Estilo - Define o estilo da linha de borda (ou seja, pontilhada, tracejada, nuvem, etc...)

Cor - Define a cor da borda

Cor de preenchimento - Define a cor de preenchimento

Transparência - Define a transparência da forma

Comportamento

Pegajoso - Quando a ferramenta está "pegajosa", a ferramenta permanece selecionada 
após a adição de um novo conteúdo ao documento até que seja desativada. Isso 
permite que você crie vários itens de conteúdo sem precisar selecionar novamente a 
ferramenta. Uma vez ativo, pressione Esc ou clique no botão na barra de ferramentas 
novamente para desativar a ferramenta.

Depois do show de criação

Determina se a caixa de diálogo de propriedades será exibida após cada novo item de 
conteúdo ser adicionado ao documento.

 

 

 

Executar ação
As ações permitem agilizar o trabalho realizado em documentos automatizando tarefas 
de rotina. Uma vez que uma ação foi criada, ela pode ser iniciada com um único clique 
para processar documentos únicos (ou múltiplos).

 

Como executar uma ação

Vamos paraGuia Arquivo > Assistente de Ação e clique em  Executar ação
Clique em qualquer ação na lista para iniciar o processo
Uma vez iniciado, o Painel de Ação será aberto no lado direito da janela do PDF 
Studio
(Opcional) Além de quaisquer arquivos/pastas padrão especificados na ação, você 

pode adicionar mais arquivos para processar clicando em  Adicionar arquivos

Clique na seta para baixo  ao invésAdicionar pasta ouAdicionar arquivos 
abertos
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Se necessário, você também pode escolher qualquer um dos outrosTipos de 
arquivo suportados para processar (ou seja, para converter arquivos do Word 
para PDF). Todos os arquivos serão convertidos imediatamente em PDF quando 
a ação for iniciada usando as configurações de conversão padrão para os tipos 
de arquivo com base nas configurações emPreferências.
NOTA: os arquivos da unidade de nuvem devem ser salvos localmente antes 
que possam ser processados por uma ação.

Uma vez que todos os arquivos foram selecionados, clique emComeçar
(Opcional) Se solicitado, conclua quaisquer entradas ou configurações adicionais 
necessárias durante as etapas de Ação. Cada arquivo será salvo automaticamente 
assim que for processado.
Quando todos os arquivos tiverem sido processados, oFeitobotão será exibido

 

Recursos de ação adicionais

Ícones de status

 Processando - o arquivo atual sendo processado

 Concluído - todas as ações foram concluídas para este arquivo

 Falha - não concluiu a ação devido a um erro no arquivo

Pausar / Retomar

As etapas de ação podem ser pausadas a qualquer momento fechando a caixa de 
diálogo de opções ou saindo da ferramenta de ação ativa no momento. Para retomar a 
ação, clique no botãoRetomar botão no painel de ação para continuar processando as 
etapas e arquivos restantes.

Sair da ação em execução

As ações em execução podem ser concluídas e interrompidas a qualquer momento, 
fazendo o seguinte:

Clicando no  Sair da ação botão no canto superior direito do painel de ação
Saindo totalmente do aplicativo PDF Studio

Se algum documento ainda não tiver sido salvo, você será solicitado a fazê-lo ao sair da 
sequência de ações.

Modificando a lista de arquivos

A lista de arquivos de ação pode ser modificada a qualquer momento durante a 
sequência de ação. Isso é útil se você precisar processar documentos adicionais após o 
início do processo ou perceber que um dos documentos da lista não é mais necessário.
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Adicionando arquivos - arquivos adicionais podem ser adicionados à lista clicando 

em  Adicionar arquivos botão enquanto o processo está em execução.

Clique na seta para baixo  ao invésAdicionar pasta ouAdicionar arquivos 
abertos

NOTA:uma vez iniciada a ação, os documentos só podem ser adicionados ao FIM da 
lista de processamento.

Removendo arquivos - quaisquer arquivos que NÃO tenham sido processados 
podem ser excluídos da lista selecionando o item e pressionando a tecla Delete

 

 

 

 

Barra de ferramentas de propriedades rápidas
A barra de ferramentas de propriedades rápidas permite que você edite as 
propriedades do objeto selecionado sem ter que acessar a caixa de diálogo de 
propriedades do objeto. As opções da barra de ferramentas de propriedades rápidas 
serão ativadas e desativadas com base nas opções disponíveis dos objetos 
selecionados. Mais de uma propriedade do objeto também pode ser editada ao mesmo 
tempo.

Usando a barra de ferramentas de propriedades rápidas

Usando a ferramenta manual  ou ferramenta de seleção de objeto  Selecione o 
objeto (anotações, marcações ou campos de formulário) que deseja editar

Observação: Mais de um objeto pode ser selecionado por vez para editar todas 
as propriedades semelhantes de uma vez

Use os botões da barra de ferramentas para editar rapidamente qualquer uma das 
propriedades disponíveis que você deseja alterar

Observação: As opções da barra de ferramentas de propriedades rápidas 
serão ativadas e desativadas com base nas opções disponíveis dos objetos 
selecionados.



Opções de propriedades rápidas

Aparência

 Cor de preenchimento: Permite selecionar a cor de preenchimento dos 
objetos selecionados.

 Cor da borda: Permite selecionar a cor da borda dos objetos selecionados.

 Espessura da linha: Define a largura da linha da borda para os objetos 
selecionados.

 Transparência: Define a transparência para os objetos selecionados.

Texto

Ao editar as anotações de texto, as propriedades podem ser aplicadas à anotação 
inteira ou a letras ou palavras individuais dentro do comentário.

 Fonte: Define a fonte da anotação selecionada.

 Tamanho: Define o tamanho da fonte para a anotação selecionada.

 Cor do texto: Define a cor da fonte para a anotação selecionada.

 Negrito: Torna o texto de anotação selecionadoNegrito.

 Itálico: Torna o texto de anotação selecionadoitálico.

 Sublinhado: Torna o texto de anotação selecionadosublinhado

 Tachado: Marca o texto de anotação selecionado com umtachado

 Alinhamento horizontal: Define o alinhamento do texto para a anotação 
selecionada.
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Salvando PDFs
Depois de criar ou modificar seu PDF, você pode salvar suas alterações no documento 
PDF original ou como uma nova cópia do arquivo. Os documentos que foram 
modificados e ainda não salvos serão marcados com um asterisco '*' ao lado do nome 
do arquivo na barra de título do aplicativo.

Além disso, os documentos PDF também podem ser exportados ou convertidos para 
outros formatos, incluindo imagens, HTML, Word e muito mais, usando oFerramentas 
de conversão disponível no PDF Studio.

 

Salvar um PDF

Use Salvar para gravar quaisquer alterações feitas no arquivo original. O recurso Salvar 
só será ativado quando o PDF Studio detectar qualquer alteração no documento aberto.

Use qualquer uma das opções abaixo para Salvar seu documento a qualquer momento 
durante o processo de edição:

Botão Salvar  noBarra de acesso rápido

Salvar opção  na guia Arquivo doBarra de ferramentas da faixa de opções
Teclas de atalho Ctrl + S

 

Salvar uma cópia de um PDF

Usar a opção Salvar como permite salvar uma cópia do arquivo atual com um nome de 
arquivo diferente. Este recurso está sempre habilitado e pode ser feito mesmo quando 
não houver modificações feitas no documento.

Use qualquer uma das opções abaixo para Salvar seu documento a qualquer momento 
durante o processo de edição:

Botão Salvar como  noBarra de acesso rápido

Opção Salvar como  na guia Arquivo doBarra de ferramentas da faixa de opções
Ctrl + Shift + S teclas de atalho
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Recuperação de documentos de salvamento 
automático

Autosave é um novo recurso disponível no PDF Studio que salva automaticamente seu 
documento enquanto você trabalha. Esse recurso é ativado por padrão e criará um 
backup das modificações atuais com base no intervalo de tempo especificado (padrão 
de 5 minutos).

O temporizador de intervalo de salvamento automático não é iniciado até depois da 
primeira modificação do documento. No intervalo de salvamento automático 
especificado, o arquivo original não é modificado e, em vez disso, é criado um arquivo 
temporário separado que armazena apenas as modificações do documento. Este 
arquivo será atualizado a cada intervalo até que o documento seja fechado, salvo ou 
revertido, momento em que o arquivo temporário será removido.

Observação:As alterações feitas entre os intervalos de tempo não serão salvas. Se o 
intervalo de salvamento automático for definido como 20 minutos e algo acontecer em 
19 minutos, o trabalho será perdido de volta ao último salvamento automático. O 
padrão de 5 minutos que definimos é um bom equilíbrio entre desempenho e prevenção 
de perda de trabalho.

 

Ativar/Desativar Salvamento Automático

O recurso de salvamento automático será ativado por padrão na primeira instalação. No 
entanto, você pode ativar/desativar o salvamento automático ou ajustar a frequência do 
salvamento automático seguindo as instruções abaixo:

Vamos paraAba Arquivo > Preferências
SelecionarInscriçãono painel à esquerda da caixa de diálogo de preferências
Marque / desmarque a opção Autosave para ativar / desativar o recurso
Use o campo Intervalo para ajustar a frequência dos salvamentos

 

Recuperando edições perdidas

O PDF Studio irá procurar quaisquer arquivos salvos automaticamente em cada 
inicialização. Quando o PDF Studio encontrar um arquivo temporário de salvamento 
automático, ele abrirá a janela de recuperação de documentos para você escolher se 
deseja ou não recuperar as alterações salvas. Uma vez recuperado, o arquivo deve ser 
salvo, pois o arquivo temporário será removido.
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Como alternativa, você também pode optar por não restaurar os arquivos de 
salvamento automático, quando todos os arquivos temporários serão excluídos.

 

Como restaurar arquivos de salvamento automático

Inicie ou saia completamente e reinicie o PDF Studio (Aba Arquivo -> Sair) para iniciar 
a pesquisa de salvamento automático
Quando solicitado, selecione os arquivos que deseja restaurar e clique em OK
O documento será restaurado com as últimas edições salvas
Certifique-se de salvar o arquivo para evitar perder as alterações novamente

Observação:Como apenas as modificações ou alterações são armazenadas no arquivo 
temporário de salvamento automático, o arquivo original não editado ainda deve estar 
disponível para que os arquivos sejam recuperados.Se o arquivo original não existir, o 
arquivo não poderá ser recuperado.

 

 

Sinal de lote
O Batch Sign permite que vocêAplicar assinaturas digitais vários documentos PDF de 
uma só vez. Isso usará EXATA a mesma assinatura para todos os documentos da lista.
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Como assinar em um lote de PDFs

Na barra de ferramentas, vá para o Aba Lote >  Sinal
Defina as opções para o processo em lote. Detalhes adicionais para cada uma das 
configurações estão disponíveis abaixo.

Defina as configurações de assinatura digital a serem definidas para os 
documentos
Usando a Lista de Arquivos selecione os arquivos que precisam ser processados
Defina as configurações de destino para os arquivos em lote processados
Se necessário, defina as senhas abertas a serem tentadas ao processar arquivos

Quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Iniciar... para iniciar 
o processo em lote.

Configurações de assinatura de lote

Opções

Criar campo quando faltar - Marque esta opção para criar uma assinatura mesmo que 
não haja um campo de assinatura presente no documento

Criar assinatura invisível - criará uma assinatura invisível dentro do documento
Criar assinatura visível em - criará uma assinatura no local especificado abaixo

Localização - Insira detalhes de localização adicionais

X: o local "X" do canto superior esquerdo da assinatura
S: o local "Y" no canto superior esquerdo da assinatura
Largura: a largura em pixels da assinatura
Altura: a altura em pixels da assinatura
Página: a página para colocar a assinatura no documento. Você pode definir a 
primeira página, a página fornecida ou a última página.

Lista de arquivos

Adicionar arquivos - Exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos individuais 
à lista.

Adicionar pasta - Exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista.
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Definir diretório de lote padrão - Quando marcado, todos os arquivos do diretório de 
lote padrão serão adicionados à Lista de Arquivos sempre que uma caixa de diálogo de 
lote for aberta.

Incluir subpastas - Quando marcado, incluirá qualquer tipo de arquivo suportado 
encontrado na subpasta do diretório bartch padrão escolhido.

 - Remove o(s) arquivo(s) selecionado(s) da lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para cima na lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para baixo na lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para o topo da lista.

 - Move o(s) arquivo(s) selecionado(s) para o final da lista.

Salvar arquivos em

Pasta de destino

Usar pasta de origem - Quando esta opção for selecionada, a pasta original do 
documento PDF (no processo em lote) será usada para salvar os arquivos de saída.

Pasta de destino - Esta opção permite definir uma pasta de destino para colocar todos 
os arquivos processados. Você pode digitar o destino manualmente ou clicar no botão 
"..." para abrir um seletor de diretório para definir a pasta de destino

Preservar estrutura de pastas: Quando marcada, os arquivos de saída serão 
colocados em uma nova pasta (dentro da pasta de destino especificada) usando o 
nome do diretório pai do arquivo.

Padrão de nome de arquivo

Usar nome de arquivo de origem - Salvará o documento usando o mesmo nome 
original. Se existir outro arquivo no diretório, um número será anexado ao nome do 
arquivo de saída, para evitar nomes de arquivo duplicados.

Novo nome de arquivo - Quando esta opção estiver selecionada, você precisará inserir 
um novo nome de arquivo usado para os arquivos de saída. Cada nome de documento 
terá um contador incremental começando em zero anexado ao nome do arquivo 
inserido neste campo. As variáveis personalizadas também podem ser usadas para 
distinguir ainda mais cada uma das separações de arquivos. As variáveis disponíveis 
são:

$filename - O nome do arquivo (sem extensão) do qual o documento foi aberto
$counter - Um número incrementado automaticamente
$dia - O dia do mês
$month - O mês atual, usando dois dígitos
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$year - O ano atual, usando quatro dígitos
$shortyear - O ano atual, usando dois dígitos
$second - O segundo atual
$minuto - O minuto atual
$hora - A hora atual, 1-12
$ampm - AM ou PM
$longhour - A hora atual, 0-23

Substituir arquivos - Quando definido, se um arquivo com o mesmo nome já existir no 
diretório, ele será substituído pelo documento recém-saído.

Observação: Isto não pode ser desfeito. Certifique-se de ter todas as 
configurações corretas antes de iniciar o processo em lote

Senhas para tentar ao abrir documentos

Para definir uma senha, clique no campo de senha ou no botão Editar. Em seguida, 
digite a senha que deseja usar. Faça isso para até quatro senhas para experimentar 
PDFs protegidos por senha durante o processo em lote.

Observação: As senhas inseridas aqui serão usadas apenas para este processo 
em lote e não serão armazenadas em nenhum outro lugar. As senhas terão que 
ser inseridas para cada novo processo em lote.

 

 

Modo de comparação de sobreposição ao vivo
Clique aqui para ver esta página em contexto completo

Comparação de sobreposição ao vivo 
Modo

PDF Studio vem com um recurso Live PDF Overlay Comparison que permite 
que você sobreponha um segundo documento ao primeiro em tempo real 
para uma rápida comparação de diferença.
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Como comparar dois documentos usando a comparação de 
sobreposição ao vivo

Abra o documento inicial ou o primeiro no PDF Studio. Isso vai se tornarDocumento 
A na comparação

Vamos paraExibir guia>  Comparar lado a lado Lado... na barra de ferramentas.
Selecione o segundo documento que deseja comparar com o Documento A. Isso se 
tornaráDocumento B na comparação
Você verá agora o Documento A (à esquerda) e o Documento B (na direita) aberto 
lado a lado na mesma janela do PDF Studio.

Clique no   Modo de sobreposição ao vivo botão no canto superior direito da 
área de visualização
Agora você verá o Documento B sobreposto ao Documento A e o Compare Caixa de 
diálogo de sobreposição que pode ser usada para fazer quaisquer alterações de 
alinhamento para o Documento B (em tempo real) se necessário para corresponder 
corretamente os documentos.

Observação:A visualização de sobreposição também pode ser impressa 
imprimindo o documento enquanto a visualização de sobreposição está ativada.



Opções de superposição de imagem:

Visualizar

Escolha exibir ambos ou cada documento individualmente

Clique no  ícone para minimizar a comparação de sobreposição diálogo de 
configurações. Ele será encaixado no canto inferior direito do PDF Janela do estúdio. 
Clique no botão encaixado para restaurar a caixa de diálogo.

Definições

Cor - selecione a cor de cada documento (as cores padrão geralmente fornecem os 
melhores resultados). VerEscolha de cores para sobreposição de PDF comparação.

X e Y - ajuste o X & Valores Y do Documento B para movê-lo para a esquerda, direita, 
para cima ou para baixo

Girar- ajustar a rotação do Documento B, se necessário

Escala - tornar o Documento B menor ou maior, se necessário.

Observação:A opção de escala tem no mínimo 1 e um valor máximo de 999.

Opções adicionais

Anotações e marcações - A qualquer momento durante a comparação, você só pode 
anotar ou marcar qualquer alterações no Documento A. *

Observação: É importante notar que todosferramentas de anotação e marcação 
de texto, bem como outras ferramentas de edição de PDF, ainda estão ativos 
enquanto em comparação visualização de sobreposição, permitindo marcar e 
modificar o PDF original. Um também pode alternar facilmente entre a 
visualização de comparação de sobreposição e a visão de comparação lado a lado 
(onde os 2 documentos são exibidos lado a lado de forma sincronizada). Na 
comparação lado a lado, é possível anotar o segundo documento para adicionar 
notas adesivas e texto destaques (veja no menu de contexto do botão direito).

Alternando modos de comparação - Você também pode mudar para o nossoLado por 

comparação lado a lado modo clicando no  Lado a lado botão na comparação de 
sobreposição diálogo. Ao alternar para frente e para trás, os valores da escala serão 
lembrados até que um novo documento seja aberto para comparação.

Exportador - Depois de concluir sua comparação, você pode exportar a comparação em 
um único documento com a visualização de comparação de sobreposição como camada 
de base e os documentos A & B como camadas dentro do documento. Se você 
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completou sua comparação e quiser sair do modo de comparação, basta fechar a 
ferramenta de comparação para volte ao Documento A.

A comparação de sobreposição - Camada 1 (ativada por padrão) e será rasterizada 
(transformado em uma imagem por página).
O Documento A original - Camada 2
O Documento B original - Camada 3

Observação:A visualização de sobreposição também pode ser impressa 
imprimindo o documento enquanto a visualização de sobreposição está ativada.

 

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.

 

Convertendo PDF para PDF/X-1a
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/X-1a. PDF/X-1a é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF comuma série de requisitos 
relacionados à impressão que não se aplicam a arquivos PDF padrão. Estes são 
feitoscom a intenção de que o documento seja impresso exatamente como quando foi 
salvo.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/X-1a 
fazendo as seguintes alterações no documento

Cores e/ou espaços de cores de objetos gráficos vetoriais (caminhos e texto) e raster 
(imagens) podem ser convertidos para serem compatíveis com o perfil de cores do 
PDF/X Output Intent
As fontes serão incorporadas
A transparência será removida
As anotações podem ser removidas ou achatadas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Os tipos de codificação/compressão de imagem podem ser alterados

 

Como converter um PDF para PDF/X-1a

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vou aoGuia Converter >  PDF/X > PDF/X-1a no menu
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Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/X-1a

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/X

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
X-1a, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.

 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências PDF/X.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão PDF/X-1a:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão de 
PDF/X-1a.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão PDF/X.
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Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão PDF/X.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/X invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: Os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão PDF/X.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/X-1a

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/X-1a, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/X-1a" será exibida na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com 
PDF/X-1a na caixa de diálogo de propriedades do documento.

Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/X" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/X-1a

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/X-1a para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/X-1a

 

 

Conversão de PDF em PDF / A-1B
Clique aqui para ver esta página em contexto completo

Conversão de PDF em PDF / A-1b
O PDF Studio oferece a capacidade de converter arquivos no formato PDF / 
A-1b. PDF / A-1b é um subconjunto estrito da especificação ISO PDF usada 
para criar versões arquivadas de documentos com a intenção de que sempre 
renderizarão exatamente o mesmo de quando eles foram salvos. PDF / A-1b 
está crescendo em popularidade como governos internacionais, bibliotecas, 



•

•
•
•
•
•
•

1.

2.
3.

4.
5.

•

•

•

jornais e sistemas jurídicos reconhecer a necessidade de os documentos digitais serem 
preservados de uma forma consistente formato por um longo período de tempo.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o Formato PDF / A-1b 
fazendo as seguintes alterações no documento

Os gráficos serão convertidos em um formato independente do dispositivo. Caso 
existam espaços de cores dependentes do dispositivo são usados, eles serão 
definidos por incorporação um perfil de cores para esses espaços de cores.
As fontes serão incorporadas.
A transparência pode ser removida.
Comentários não suportados (por exemplo, vídeo, áudio, 3D) podem ser removidos.
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido.
Arquivos incorporados e hiperlinks externos podem ser removidos.
Os campos do formulário serão nivelados

Como converter um PDF em PDF / A-1b

Abra o documento PDF que deseja converter

Vou aoGuia Converter> Converter Para>  PDF / A-1b na barra de ferramentas
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as mudanças que irão ser feito para o 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento para PDF / A-1b

Resultados de conversão de PDF / A

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido ao PDF / A-1b requisitos, 
alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando as razões pelas quais a conversão fracassado. Um 

vermelho  o símbolo será exibido próximo a os itens que não são compatíveis com 
PDF / A e não podem ser corrigidos pelo PDF Studio Conversão de PDF / A.

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, não a caixa de diálogo será 
exibida quando o processo de conversão for concluído e salvo o novo documento 
corretamente

Recursos não suportados na conversão de PDF / A-1b:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante o PDF / A-1b 
conversão.

O documento PDF contém fontes do sistema não incorporadas e não padrão. Apenas 
opadrão 14 Fontes PDF pode ser incorporado. Fontes não padrão do sistema irão 
não ser incorporado.

Gambiarra: Há nenhuma solução alternativa para consertar isso, então recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido / criptografado com senhas e permissões.

http://kbpdfstudio.qoppa.com/?p=1351
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Gambiarra: Os usuários devem limpe qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão de PDF / A.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem desmarque os direitos do usuário antes de 
executar a conversão de PDF / A.

O documento PDF contém uma assinatura digital. Convertendo para PDF / A 
invalidaria qualquer assinatura digital.

Gambiarra: Os usuários devem limpe ou remova os campos de assinatura 
digital antes de executar o PDF / A conversão.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. 
Freqüentemente, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou 
terão páginas que não são renderizados corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem ser capaz de excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF / 
A-1b

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF / A-1b, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF / A-1b" será exibido na parte 
inferior da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar o PDF / A-1b 
conformidade na caixa de diálogo de propriedades do documento.

Vou ao Guia Arquivo> Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho Ctrl + 
D (Cmd + D no Mac).
Clique na aba Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento lá será um rótulo 
"PDF / A" que mostrará "Sim" se o documento atende aos padrões de conformidade 
PDF / A-1b

Usando Verificação Preflight

Você também pode usar oPDF / A-1b Preflight Verificação para verificar se o documento 
está em conformidade com o PDF / A-1b padrões

 

Acessível e poderoso software de PDF / Editor de PDF para Windows, macOS, Linux

Copyright © 2002-Present Qoppa Software. Todos os direitos reservados.
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Convertendo PDF para PDF/X-3
O PDF Studio tem a capacidade de converter arquivos no formato PDF/X-3. PDF/X-3 é 
um subconjunto estrito da especificação ISO PDF comuma série de requisitos 
relacionados à impressão que não se aplicam a arquivos PDF padrão. Estes são 
feitoscom a intenção de que o documento seja impresso exatamente como quando foi 
salvo.PDF/X-3 aceita calibrado RGB e CIELAB cores, mantendo a maioria das outras 
restrições do PDF/X-1a.

Ao converter para PDF, o Studio tentará converter o PDF para o formato PDF/X-3 
fazendo as seguintes alterações no documento

Cores e/ou espaços de cores de objetos gráficos vetoriais (caminhos e texto) e raster 
(imagens) podem ser convertidos para serem compatíveis com o perfil de cores do 
PDF/X Output Intent
As fontes serão incorporadas
A transparência será removida
As anotações podem ser removidas ou achatadas
JavaScript (usado principalmente em formulários) será removido
Os tipos de codificação/compressão de imagem podem ser alterados

 

Como converter um PDF para PDF/X-3

Abra o documento PDF que você deseja converter

Vou aoGuia Converter >  PDF/X > PDF/X-3 no menu
Uma caixa de diálogo será exibida mostrando as alterações que serão feitas no 
documento
Escolha um nome de arquivo e local para salvar o documento
Clique em Salvar para converter o documento em PDF/X-3

Se ocorrer algum problema durante a conversão de comprovação, uma lista de 
resultados será exibida mostrando os itens de conteúdo que não puderam ser 
corrigidos. Se a conversão for concluída com sucesso, a lista de problemas não 
será exibida e o documento recém-convertido será aberto.

Resultados de conversão de PDF/X

O PDF Studio tentará converter todos os arquivos, mas devido aos requisitos do PDF/ 
X-3, alguns arquivos podem não ser convertidos. Se a conversão falhar, uma caixa de 
diálogo será exibida mostrando os motivos pelos quais a conversão falhou.

Lista de resultados - Lista qualquer conteúdo no documento que não foi convertido 
com o perfil selecionado.

 - Itens que NÃO puderam ser corrigidos pelo PDF Studio.
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 - Itens que não foram corrigidos devido às configurações do usuário 
emPreferências PDF/X.

Expandir -Expande a árvore de resultados para mostrar todos os resultados de erros de 
comprovação

Colapso -Recolhe a árvore de resultados para mostrar apenas as categorias de erro de 
comprovação

Imprimir -Imprime a árvore inteira exatamente como é exibida na lista de resultados de 
comprovação

Observação:Quando a conversão for bem-sucedida, nenhuma caixa de diálogo 
será exibida, pois o processo de conversão foi concluído e salvou o novo 
documento corretamente

Recursos não suportados na conversão PDF/X-3:

Abaixo está uma lista de recursos que podem causar erros durante a conversão PDF/ 
X-3.

O documento PDF contém fontes não incorporadas que não existem no sistema
Gambiarra: Não há solução alternativa para corrigir isso, a não ser recriar o 
documento PDF usando fontes diferentes.

O documento PDF é protegido/criptografado com senhas e permissões.
Gambiarra: Os usuários devem limpar qualquer segurança em um documento 
antes de executar a conversão PDF/X.

Os documentos PDF têm direitos de usuário ativados.
Gambiarra: Os usuários devem limpar os direitos do usuário antes de executar 
a conversão PDF/X.

O documento PDF contém uma assinatura digital. A conversão para PDF/X invalidaria 
qualquer assinatura digital.

Gambiarra: Os usuários devem limpar ou remover os campos de assinatura 
digital antes de executar a conversão PDF/X.

O documento PDF contém comandos ou operadores PDF não suportados. Muitas 
vezes, esses documentos não podem ser renderizados no PDF Studio ou terão 
páginas que não são renderizadas corretamente.

Gambiarra: Os usuários podem excluir as páginas inválidas.

Verifique se o documento existente é compatível com PDF/X-3

Visualizando o Documento ou Propriedades do Documento

Ao abrir um documento compatível com PDF/X-3, uma notificação azul "Este 
documento está marcado como compatível com PDF/X-3" será exibida na parte inferior 
da janela do PDF Studio. Você também pode confirmar a conformidade com PDF/X-3 na 
caixa de diálogo de propriedades do documento.
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Vamos paraGuia Arquivo > Propriedades no menu ou usando as teclas de atalho 
Ctrl + D (Cmd + D no Mac).
Clique na guia Geral
No canto inferior direito das propriedades gerais do documento, haverá uma 
etiqueta "PDF/X" que mostrará "Sim" se o documento atender aos padrões de 
conformidade PDF/X-3

Como usar a verificação de comprovação

Você também pode usar oValidação de comprovação de PDF/X-3 para verificar se o 
documento está em conformidade com os padrões PDF/X-3

 

 

Criar nova ação
Ações personalizadas podem ser criadas para agilizar o trabalho realizado no PDF 
Studio, automatizando uma série de tarefas de rotina que precisam ser feitas em um 
PDF. Uma vez que uma ação foi criada, ela pode ser iniciada com um único clique para 
processar documentos únicos (ou múltiplos).

As ações salvas também podem ser exportadas e importadas usandoGerenciar ações se 
precisar ser compartilhado com outras pessoas.

 

Como criar uma nova sequência de ação

Vamos paraGuia Arquivo > Assistente de Ação e clique em  Criar nova ação para 
abrir o assistente de nova ação
Escolha os arquivos a serem processados

Arquivo aberto atual como padrão: inicia a ação usando o arquivo aberto 
atualmente
Arquivo Único: arquivo específico para iniciar o processamento da ação
Pasta: inicia o processamento da ação em todos os arquivos PDF encontrados 
na pasta especificada

Selecione a ferramenta na lista de ferramentas à esquerda e clique emAdicionar > 
para adicionar a etapa à sua ação
Escolha as configurações que deseja usar para a ação selecionada

 Especificar configurações: abre a caixa de diálogo da ferramenta (quando 
aplicável) para especificar as configurações padrão a serem usadas nessa etapa

 Prompt User: Quando marcado, exibirá a caixa de diálogo de configurações 
da ferramenta para o usuário quando a ação for processada

Continue adicionando quaisquer ferramentas adicionais conforme necessário
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Depois de concluído, clique em Salvar e especifique o nome e a descrição da sua 
nova ação

 

Novas opções de ação

As seguintes opções estão disponíveis ao criar sua nova ação:

Arquivos para Processar

Selecione os arquivos padrão a serem usados ao executar a ação. Se nenhum for 
selecionado, o arquivo aberto no momento pode ser usado como padrão. Se 
necessário, você também pode escolher qualquer um dos outrosTipos de arquivo 
suportados para processar (ou seja, para converter arquivos do Word para PDF). Todos 
os arquivos serão convertidos imediatamente em PDF quando a ação for iniciada 
usando as configurações de conversão padrão para os tipos de arquivo com base nas 
configurações emPreferências.

Arquivo aberto atual como padrão: inicia a ação usando o arquivo aberto atualmente

 Arquivo Único: escolha um arquivo específico para usar ao iniciar a ação

 Pasta: inicia o processamento da ação em todos os arquivos PDF encontrados na 
pasta especificada

Opção padrão - define o comportamento do botão padrão para adicionar arquivos 
adicionais ao executar a ação

 Adicionar arquivos - exibe um seletor de arquivos para adicionar arquivos 
individuais à lista de arquivos a serem processados

 Adicionar pasta - exibe um seletor de arquivos que adiciona o conteúdo de um 
diretório à lista de arquivos a serem processados

 Adicionar Arquivos Abertos - adiciona todos os arquivos abertos antes da ação 
ser iniciada na lista de arquivos a serem processados

Opções de etapas

 Adicionar > - move a ferramenta selecionada para a lista de etapas a serem 
executadas na ação

 Especificar configurações - quando disponível, permite especificar as configurações 
padrão a serem usadas na ação da ferramenta selecionada

 Solicitar usuário - quando marcado, solicitará a entrada do usuário antes de concluir 
a etapa da ação

 Move Up - move a ação selecionada para cima na lista



 Mover para baixo - move a ação selecionada para baixo na lista

 Remover - exclui a ação selecionada da lista

 

Ferramentas de ação para adicionar

Abaixo está uma lista de ferramentas disponíveis para serem adicionadas como etapas 
em sua ação.

Comentários

 Excluir comentários:Excluir todos os comentários na página atual ou no 
documento inteiro

 Achatar comentários:Achatar comentários diretamente na página a que pertencem 
para que não sejam mais editáveis.

 Adicionar carimbo: Usado para colocar um carimbo de borracha no documento.

Documento

 OCR: permite adicionar texto a documentos ou imagens digitalizadas para que o 
documento possa ser pesquisado ou marcado como faria com qualquer outro 
documento de texto.

 Otimizar: Comprima imagens ou remova objetos para reduzir o tamanho do 
arquivo PDF.

 Comprovação: Verificação de conformidade para verificar se o documento atende a 
várias conformidades de arquivamento definidas pelos padrões ISO PDF.

 Visualização inicial - Defina as configurações de visualização iniciais para um lote 
de PDFs

 Segurança de documentos: Alterar senhas e permissões em documentos PDF

 Assinar Documento: permite que vocêAssinar Digitalmente o PDF atual

 Higienizar: Higienize documentos PDF para remover todas as informações 
confidenciais ocultas do PDF



 Marcar para redação: Adicionar anotações de redação ao documento fornece uma 
visualização de como o documento ficará após a redação

 Aplicar Redações: "Grava" as anotações e remove qualquer texto, imagem, 
anotações, campos de formulário ou desenhos do documento que está abaixo da área 
da anotação.

Páginas

 Cortar páginas: Permite que vocêColheita Página(s) em PDF

 Excluir páginas:Excluir páginas do PDF atual

 Cabeçalho rodapé: Adicionar ou remover cabeçalhos e rodapés

 Redimensionar páginas: redimensionar uma página para uma dimensão 
especificada.

 Girar páginas: Opções para girar as páginas em incrementos de 90 graus.

 Marca d'água: Adicionar ou remover marcas d'água de documentos

 Imprimir- Imprime o documento atual usando oCaixa de diálogo da impressora do 
PDF Studio. Para usar a caixa de diálogo de impressão do sistema, consultePreferências 
de impressão.

 Dividir: Ferramentas para dividir documentos PDF de várias maneiras.

 Corrigir verificação: Execute várias funções de reparo em documentos 
digitalizados.

Converter para

 Exportar imagens: Converta as páginas de um documento PDF nos seguintes 
formatos de imagem .jpg, .png, .tif, .gif

 HTML5/SVG: Converta documentos PDF em uma página da Web HTML5.

 Rasterizar PDF- Recria o documento usando imagens das páginas em vez de 
comandos vetoriais

 Extrair texto: Extraia todo o texto contido no documento PDF para um arquivo .txt 
de texto simples.



Formulários

 Exportar formulários: Exporte dados de formulário no documento atual para um 
arquivo nos formatos FDF, XFDF, XDP ou XML.

 AchatarFormulários: achatar todos os campos no formulário para que não sejam 
mais editáveis.

 RedefinirFormulários: redefine os dados em todos os campos do formulário

Salvar

 Salvar: Salva o documento

 Salvar como: Salva o documento usando um novo arquivo
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