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Hvad er Adobe Acrobat? 
 
De fleste firmaer og organisationer har et stort behov for at publi-
cere dokumenter. Disse dokumenter kan have uendeligt mange 
former – vi kender dem alle: reklamer, løbesedler, produktlister, 
manualer, tidsskrifter, aviser, bøger, hjemmesider for blot at 
nævne nogle. 
 
Mange kender måske også de programmer, man bruger til at op-
rette disse dokumenter: Office-programmer som tekstbehandling, 
regneark og præsentationsgrafik, grafiske programmer til billedbe-
handling og opsætning af tekst og billede – de såkaldte Desktop 
Publishing programmer. Og efterhånden også særlige programmer 
til webdesign. 
 
Har man været involveret i sådanne processer, så kender man 
også nogle af de problemer, man kan komme ud for: 
 
Reklamebureauet eller trykkeriet bruger måske ikke de samme 
programmer som dig og dit firma. Hvis det står helt grelt til, så 
bruger man kun MAC, og så kan der være endnu større proble-
mer. 

Det kan være endnu mere simpelt. I har en for dårlig printer i for-
hold til den slutprinter, der skal skrives ud på. Da dokumentets 
trykte kvalitet bestemmes af den tilsluttede printer, kan man også 
her opnå helt forskellige resultater. 

Det kan også blot være et spørgsmål og hastighed og størrelsen 
af de filer, der skal sendes ud af huset. Hvordan får man hurtigt 
og effektivt overført dokumenter fra et sted til et andet? 

Hvordan kan man løse problemer som de ovenstående? 

Tænk hvis der fandtes et dokumentformat, som der bare ikke er 
nogen problemer med. En type dokumenter, som alle kan læse – 
uanset om de bruger Windows, MAC, Unix, Linux eller noget helt 
femte. En type dokumenter, der vises og trykkes nøjagtig som de 
ser ud på din skærm, uanset hvilken printer, der findes i den an-
den ende. 

Hvis så dokumentformatet kunne komprimeres og hurtigt overfø-
res via e-mail og endda tilligemed publiceres på Internettet, såle-
des at alle med en almindelig browser kunne læse og udskrive 
det. 

Så ville verden måske være et bedre sted at være, ville nogle må-
ske tænke. Men det er lige netop her, Adobe har fundet de vise 
sten med Acrobat. 
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Elektroniske dokumenter 

 
Fidusen med Acrobat er den forholdsvist simple, at man opretter 
sit dokument, som det ønskes og i det program, som du vil bruge 
til det, og så udskrives der til en særlig Acrobat-printer – en post-
scriptprinter (Acrobat Destiller) eller en mere almindelig printer – 
(PDF-Writer) – hvilken afhænger af den kvalitet, dokumentet skal 
have, om der er mange billeder i osv. 
 
Printeren er et program og en printerdriver, der opretter et elek-
tronisk dokument. Et elektronisk dokument kan læses på skærmen 
med et særligt program. Man bladrer blot i dokumentet som i en 
almindelig bog – blot på computermaner med tastatur og mus. Do-
kumentets sider vises som billeder direkte på skærmen, sådan 
som du har sat dem op i dit program. Og kan derfra skrives di-
rekte ud til den printer, som måtte være tilknyttet i den anden 
ende. 
 
Kvaliteten af udskriften er så i top, hvis du har sørget for at gøre 
den god nok i din ende af processen. 
 
For at dette system skal virke og faktisk blive en rigtig standard, 
så skal det udbredes til flest muligt. Det har Adobe valgt at gøre 
ved at splitte programmet op i flere dele, hvor det program, der 
kan bruges til at læse dokumenterne med, er gratis – nemlig Acro-
bat Reader. 
 
Og så findes der en version af dette program til alle de gængse sy-
stemer som f.eks. Windows, MAC og Linux. Det sikrer at det ikke 
kun er den ene platform, som kan bruge dit dokument. Det kan 
stort set alle med en computer. 
 
Alle kan hente Acrobat Reader på nettet eller på en eller andet CD, 
der følger med et computerblad. Det sikrer udbredelsen. 
 
Endnu et element i udbredelsen af Acrobat er det plug-in, som in-
tegrerer programmet i browsere som Microsoft Internet Explorer, 
Firefox og Google Chrome. 
 
Acrobat er også blevet en vigtig del af internettet. Acrobat er ble-
vet løsningen for mange, der hvor de almindelige webstandarder 
ikke slår til. Eller hvor dokumenterne indeholder elementer, som 
skal fastholde en høj kvalitet, når det skrives ud. 
 

PDF 
I forbindelse med Acrobat støder man på udtrykket PDF. Acrobat-
filer er PDF-filer – filtypen om man vil. En Acrobat fil hedder FIL-
NAVN.PDF. 
 
PDF står for Portable Document Format, hvilket jo også siger alt. 
Dokumentet er portabelt i den forstand, at det kan flyttes til et 
næsten hvilket som helt system og også virke der. 
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Man kalder også sådan noget for platformsuafhængighed. 

Acrobat-programmer 
 
Acrobat er som sagt opdelt i forskellige programmer, som det kan 
være lidt besværligt at finde rundt i. Men grundlæggende er det 
opdelt i følgende moduler: 
 
Acrobat Professional – hovedprogrammet der kan bruges til at 
læse og redigere i en PDF-fil – indsætte og slette sider, oprette 
indholdsfortegnelser – eller bogmærker, som det også hedder, ind-
sætte hyperlinks mellem siderne og til andre steder som f.eks. we-
badresser. En stor del af dette kursusmateriale gennemgår de mu-
ligheder, der ligger i dette program. 
 
Acrobat Standard – en lidt mindre udgave af programmet, der 
ikke er udstyret med alle de funktioner, som den professionelle har 
– bl.a. kan man ikke lave formularer og der er ikke de samme 
avancerede tryk-muligheder som i den professionelle udgave. 
 
Acrobat Reader – det gratis program til læsning af PDF-filer. 
 
Acrobat Destiller – en ”printer” der via PostScript opretter PDF-
dokumentet fra et hvilket som helst program, der kan udskrives 
fra. Den bruges som sagt til dokumenter, der kræver god kvalitet 
ved udskrift. 
 
PDF-Writer – en ”almindelig printer” til oprettelse af PDF-doku-
menter – fortrinsvis dem uden billeder eller andre krav til doku-
mentets kvalitet. 
 
De to nævnte printere er ikke længere så almindelige som før. Nu 
er der normalt en Acrobat printerdriver, der dækker alle (næsten) 
behov. Destiller kan dog stadig bruges, hvis man vil oprette PDF-
dokumenter af meget høj kvalitet. 
 
Af disse programmer er kun Reader gratis. De andre moduler hø-
rer hjemme i den kommercielle og professionelle pakke. 
 
NB! Bemærk at jeg her bruger Acrobat Professional 11.0. I 
dette program kan man som sagt redigere videre i en PDF-fil. Det 
kan man ikke i Acrobat Reader. 
 
Som hovedregel virker alt, der har med visning og navigation 
rundt på siderne at gøre, på samme måde i begge programmer. 
Endvidere kan der åbnes muligheder for, at man kan kommentere 
dokumenter i Reader. Og så kan man udfylde formularer. 
 
Men straks det drejer sig om redigering af dokumentet, oprettelse 
af bogmærker mm. så kan man ikke bruge Acrobat Reader. 
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Hvor kommer dokumenterne fra 

 
Acrobat henter som sagt dokumenterne fra flere forskellige kilder. 
Men blot som en opsummering følger her en mulig liste: 
 
• Microsoft Office indeholder et særligt tillægsprogram til kon-

vertering af Office-dokumenter. Office kan nu gemme direkte i 
PDF. 

• Adobes andre programmer så som Photoshop og InDesign kan 
gemme direkte som PDF 

• Billeder kan konverteres direkte i Acrobat 

• Billeder og tekst kan scannes ind til PDF 

• Websider kan konverteres  

• Alle andre programmer, der kan udskrive, kan også udskrive 
til en PDF-printer 

• Mange andre programmer end Adobes og Microsofts kan 
gemme direkte i PDF – f.eks. Corels grafiske programmer 

 
Acrobat er dybt integreret i Microsoft Office. Ved installation opret-
tes både en særlig menu og en særlig værktøjslinje til Acrobat, 
som du kan bruge, når der skal skrives ud til PDF – men du kan 
også blot vælge at skrive ud med den almindelige udskrivning og 
der vælge en Acrobat-printer. 
 

 
 
Bruger du et tekstbehandlingsprogram som Microsoft Word, kan 
dette være kilden. Skriv og rediger dokumentet på plads – og gem 
eller udskriv derefter til Acrobat. 
 
Du kan også bruge Excel og gemme og udskrive dit regneark som 
en PDF-fil. 
 
Hvis du bruger et grafisk program som Photoshop, Illustrator, Au-
toCad, Visio eller InDesign kan Acrobat også bruges. I mange af 
disse programmer har du mulighed for at gemme som PDF helt på 
samme måde som man gemmer andre filer. 
 
Men du kan også udskrive til PDF fra disse programmer. Du skal 
igen blot huske at skrive ud til den rigtige printer. Og så vælge den 
rette ”trykkvalitet”. 
 

© Target Gruppen november 2014  Side 4 



Adobe Acrobat 11  

 
Dokumentet kan imidlertid allerede foreligge på papir. Så får du 
brug for en scanner. Og dokumentet scannes ind som PDF. 
 
Du kan åbne andre formater – først og fremmest billeder, men 
også websider og almindelige tekstdokumenter (*.TXT) som PDF 
og derved konvertere dem. 
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