Vyexportovanie dokumentov z programu OLYMP
do PDF formátu pre WinXP a Win2000
Pri exporte dokumentov z programu OLYMP do PDF formátu je možné použiť niektorý z voľne šíriteľných programov na
vytváranie PDF formátu, ktoré sú bežne dostupné (napr. na internete). Nevylučujeme preto použiť aj iný program, ako je nižšie
uvedený (PrimoPDF).


Z internetovej stránky www.primopdf.com si stiahnete voľne šíriteľný program na vytváranie PDF súborov:

TIP: Program stiahnete kliknutím na „Download“



V prípade, že sa Vám zobrazí nasledovné okno „Welcome PrimoPDF users“, je potrebné pre ďalšiu inštaláciu kliknúť na
„Download Now“.



Po stiahnutí súboru z Internetu si ho vyhľadáte vo Vašom počítači a dvojklikom spustíte súbor FreewarePrimoSetup.
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Do Vášho počítača sa Vám začne inštalovať program PrimoPDF.

Program
si
môžete
zaregistrovať napr. na
Vaše meno

TIP: Prostredníctvom tlačítka „Change“ si zvolíte miesto, kde sa na Vašom počítači bude inštalovať program.

Kliknutím na „Finish“ dokončite inštaláciu, následne sa Vám zobrazí informácia o tom, že ste si nainštalovali voľne dostupnú
verziu PrimoPDF.
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Po nainštalovaní programu sa vytvorí „fiktívna“ tlačiareň, ktorú program bude používať na vytváranie PDF súborov.



V programe Olymp si vyberiete dokument, ktorý chcete exportovať do PDF formátu a dáte si ho zobraziť na obrazovku.
V lište nástrojov si kliknete na ikonku „Nastavenie tlačiarne“ (Printer Setup) a zo zoznamu tlačiarní si vyberiete
novonainštalovanú „fiktívnu“ tlačiareň – PrimoPDF. Potvrdíte kliknutím na OK.



Po nastavení tlačiarne môžete začať vytvárať export dokumentu do PDF formátu. Kliknutím na ikonku tlačiarne sa objaví
okienko, v ktorom si nadefinujete rozsah tlače (všetky strany, alebo len konkrétne). Potvrdíte OK.
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Následne sa Vám objaví okienko programu PrimoPDF, v ktorom si v riadku „Save as“ nadefinujete cestu, kam chcete
vytvorený dokument uložiť . Tlačidlá v hornej časti okna znamenajú: „Screen“ – dokument nebude mať vysokú kvalitu
grafiky a „Print“ – dokument bude kvalitnejšie grafické zobrazenie.



Po následnom kliknutí na OK sa Vám vytvorený dokument zobrazí na obrazovke priamo v programe Acrobat reader, ktorý
zobrazuje PDF súbory. Takýto dokument, môžete vytlačiť, alebo ho napr. posielať mailom.
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