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Du kan använda verktyget Beskär sidor och dialogrutan Ange sidorutor för att justera det synliga sidområdet. Beskär för att skapa en konticiserad PDF med sidor i olika storlekar. Observera! Beskärning minskar inte filens storlek eftersom data bara är dolda och inte tas bort. Klicka på Verktyg &gt; PDF. Redigeringsverktyg för PDF visas i
det sekundära verktygsfältet. Klicka på verktyget Beskär sidor i det sekundära verktygsfältet. Dra rektangeln till den sida du vill beskära. Om det behövs drar du hörnhandtaget på det krotoagulära saltet tills sidan är den storlek du vill ha. Dubbelklicka på cro gröda salt. Dialogrutan Ange sidorutor visas, där marginalvärdena för den
croeding-rektangeln visas och sidan du vill beskära. Du kan hoppa över det cronation-område som du har angett och göra nya val i dialogrutan innan du klickar på OK. Klicka på OK om du vill beskära sidan eller sidorna. Alternativen för marginalreglage är följande: Visa alla paneler (Acrobat Pro)Visar en svart, röd, grön och blå rektangel i
förhandsvisningar som anger CropBox, ArtBox, TrimBox och BleedBox. När två (eller fler) marginaler sammanfaller visas endast en färgad linje. Anger innehållsgränsen för en sida när den visas eller skrivs ut. Anger innehållet på sidan, inklusive blanksteg. Anger sidans slutliga dimensioner efter beskärning. Anger klippbanan när du
skriver ut en sida professionellt så att papper kan beskäras och vikas. Utskriftsmärken kan ligga utanför liggande området. Låser croding-förhållanden så att alla kanter har samma mellanrum. Ta bort det vita kantlägetRopp sida efter bildkanten. Det här alternativet är användbart om du beskär kanterna på bilder som lagras som en PDF-
fil. Återställer crounding gränser till noll. Returnerar den crodingmarginal som valts med hjälp av verktyget Croeding Pages. Klicka på &gt; Skriv ut produktion. Utskriftsverktygen visas på den högra panelen. Klicka på Ange sidorutor. Dialogrutan Ange sidorutor visas. Markera kryssrutan Ta bort vit marginalstatus under Marginalreglage.
Under Sidintervall klickar du på Alla om du vill ange eller ta bort vita marginaler för ytterligare sidor. Om du beskär en PDF-fil minskar inte filstorleken eftersom data bara är dolda och inte tas bort. Genom att återställa sidstorleken kan du återställa sidan och dess innehåll till det ursprungliga läget. På menyn Alternativ för
navigeringsfönstret, klicka på Beskär sidor på panelen Sidminiatyrer för att öppna dialogrutan Ange sidrutor. Klicka på knappen Ange till noll om du vill återställa marginaler till måttet för variabler på den ursprungliga sidan. Har du någonsin tänkt om du kan beskära en PDF precis som att beskära en bild i Photoshop? Ja, det kan du!
Använd Adobe Acrobat Professional. När PDF-filen är öppen kan du: Markera de verktyg &gt; som &gt; med det speciella redigeringsverktyget. Dra rektangeln till den sida du vill beskära. Om det behövs, dra hörnhandtagen på crotil tills sidan är den storlek du vill ha. Dubbelklicka inuti crotining salt. Dialogrutan Beskär sidor visas, som
anger måtten på beskärningsrektangeln och marginalen på den sida som du vill beskära. Du kan åsidosätta dessa inställningar eller tillämpa andra inställningar genom att göra nya val i dialogrutan innan du klickar på OK. Du kan åsidosätta dessa inställningar eller använda andra inställningar genom att göra nya val i dialogrutan innan du
klickar på OK. Detta bidrar till att skapa visuell intimitet om du arbetar med olika sidstorlekar i en PDF-fil. Om du vill beskära sidor i Adobe Acrobat väljer du först verktyget Redigera PDF i Verktygscenter eller på verktygspanelen. Klicka sedan på knappen Beskär sidor i verktygsfältet Redigera PDF. Muspekaren ändras till ett pekverktyg.
För att hålla dig synlig klickar du och drar över sidområdet. När du har angett beskärningsorienteringen kan du ändra storlek på den genom att dra dess storlekshandtag. Om du vill beskära en sida dubbelklickar du inuti beskärningsrektangeln. Dialogrutan Konfigurera sidorutor öppnas och du kan sedan se de nya parametrarna för
crotation-markering. Klicka på något av dessa fält om du vill åsidosätta ditt tidigare val och ange nya värden. Detta underlättar om du vill skapa marginaler av en viss storlek. Du kan också välja alternativ som begränsar sid proportioner eller tar bort vita marginaler. Beskär sidor i Adobe Acrobat – Hjälp: Bild av alternativ för sidbeskärning i
dialogrutan Ange sidorutor i Acrobat Pro DC. Använd området Ändra storlek på sida i dialogrutan Ange sidrutor om du vill begränsa sidorna till en fördefinierad sidstorlek. Detta hjälper om du arbetar med en PDF-fil som du vill skriva ut till en viss pappersstorlek. I avsnittet Sidintervall kan du även använda croeding på alla sidor i en PDF-fil,
på endast en sida eller sidyta. Som standard beskär Acrobat sidan endast genom att beskära rektangeln. När du är klar klickar du på OK för att ta sidbeskärningen. Håll på plats att beskära en sida inte tar bort någon sida, det döljer bara det utrymme du inte vill se. Därför kan du inte minska filstorleken genom att beskära sidor. Glöm inte
heller att spara dokumentet efter beskärning. Beskär sidor i Adobe Acrobat: Hjälp om du vill beskära sidor i Adobe Acrobat klickar du på Redigera PDF-fil i verktygscenter eller verktygspanelen. Klicka på knappen Beskär sidor i verktygsfältet Redigera PDF. Muspekaren ändras till ett pekverktyg. För att hålla dig synlig klickar du och drar
över sidområdet. När du har ställt in croeding-trenden kan du ändra storlek på den genom att dra om det behövs storlekshandtag. Om du vill beskära en sida dubbelklickar du inuti beskärningsrektangeln. Vid behov Ange alternativ i dialogrutan Sidorutor för att ytterligare ändra cro-beskärningsområdet. När du är klar klickar du på OK för att
ta sidbeskärningen. Beskär sidor i Adobe Acrobat: Videolektion Nästa videolektion, med titeln Beskära sidor och dokument, visar hur du beskär sidor i Adobe Acrobat Pro DC. Denna video lektion är från hela vår Acrobat handledning med titeln Mastering Acrobat Made Easy enkelt v.Pro DC. Klicka på verktyget Redigera PDF: Klicka på
Verktyg &gt; Redigera PDF-filer. Du kan också välja Redigera PDF-fil i den högra rutan. Klicka på knappen Beskär sidor i det sekundära verktygsfältet. Dra rektangeln till den sida du vill beskära. Om det behövs, dra hörnhandtagen på crotil tills sidan är den storlek du vill ha. Dubbelklicka inuti crotining salt. Dialogrutan Ange sidorutor
visas, som anger måtten på cro-beskärningsorienteringen och marginalen på den beskurna sidan. Du kan hoppa över det croding-område du angett och göra nya val i dialogrutan innan du klickar på OK. Använd dessa alternativ med ytterligare sidor, ange ett sidområde eller klicka på Alla under Sidintervall. Klicka på OK om du vill beskära
de markerade sidorna. Spara en fil: Välj en mapp för den fil du vill ta eller klicka på Välj en annan mapp och navigera till lämplig mapp. Namnge filen och klicka på Spara. Som standard definieras enorma blanksteg som kallas marginaler eller marginaler i dokument och PDF-filer. Dessa kantlinjer är valfria och kan ändras i redigerbara
dokumentprogram som Microsoft Word, men om filen redan har konverterats till former som inte kan redigeras kan Skärmläsaren inte justera de synliga områdena på samma sätt som den först skapades. Även om detta är fallet finns det ett sätt att konfigurera detta genom att använda andra verktyg online och offline. Det finns fyra enkla
sätt att göra detta, och det tar bara några minuter att slutföra det med hjälp av offline verktyg Adobe Acrobat och Microsoft Word eller mer bekvämt, kan du bara använda en gratis PDF-editor online som DeftPDF. Använda Adobe Acrobat för att ta bort utrymmen Adobe har säkert sett till att filformat de skapar är stabil och säker, men
baksidan av dessa stabila filer har också sett till att leverantörerna har svårare att justera. Vilken typ av lösning skulle denna filtyp vara om det inte var för appen, skulle inte det? Så, som en grundläggande standard, tillverkare har också skapat Adobe Acrobat, en läsare och redaktör med standardverktyg för att möjliggöra dessa
justeringar, som du kan helt enkelt ladda ner online. Naturligtvis har hela användarupplevelsen ett pris, så det tillåter bara för ett fåtal verktyg för sin gratis version. Men om du redan har installerat det och redan har beställt sin månatliga betalning, kan du använda verktyget för att eliminera vit läge frågan. Det fina med Adobe Acrobat Crop
Tool Beskärningsverktyg är att du kan ställa in ett eget synfält. Om det finns korrigeringar i dokumentet, helt enkelt lämna dem utanför dina val. Hur ska vi göra det. Bör. Det? Steg ett: Öppna PDF-filen i Adobe Acrobat Reader och klicka på Verktyg högst upp på den sekundära menyn. Detta kommer att visa dig en uppsättning verktyg som
hjälper dig att använda. Klicka på Redigera PDF och sedan på Beskär sida. Steg 2: Ett rektangulärt beskärningsverktyg visas för att framhäva det område du vill ska visas. När din sida har angetts som standard dubbelklickar du på det markerade området och anger de mått du vill ha för dina marginaler i dialogrutan som öppnas. Steg 3:
Klicka på Alla i sidområdet om du vill använda dessa ändringar på alla sidor (om du vill). När allt är inställt, klicka på ok och dokumentet beskärning kommer att börja. Adobe Acrobat Print Production Tool Är också ett annat sätt att ta bort vita marginaler, men den här gången låter det inte du välja det synliga området. Denna guide vi ska
visa dig är bara ett kortare sätt att använda Adobe Acrobat och fokusera på att ta bort marginaler vid utskrift - bara marginaler, inget mer! Steg ett: Klicka på fliken högst upp för att öppna Verktygen igen. Klicka på Skriv ut produktion om du vill ange marginalerna som du vill. Steg två: Ett popup-fönster visas som anger inställda sidorutor
och låter dig titta på Marginalkontrollerna. Här måste du välja Ta bort vita marginaler. Steg 3: Välj All Page Area om du vill ta bort alla vita marginaler från alla dina sidor. Skriv ut din PDF när du ställer in den. Använda DeftPDF att beskära en PDF-fil på nätet När vi talar om prenumerationer, är det inte värt det om det används för endast
ett dokument och vi kan förstå det. Så här är en annan lösning på hur du kan uppnå samma croting standarder utan att du måste betala eller installera något! Steg ett: Gå till DeftPDF.com online med en vanlig webbläsare. Steg två: Välj Alla verktyg och välj Steg tre på Beskärningsmenyn: Ladda ner PDF-filen online och välj från
markeringen - Beskär hela dokumentet eller Beskär sidor en efter en. Markera hela dokumentet om du vill att alla sidor ska beskäras på samma sätt. När den är i förhandsgranskning använder du korskontrollen för att välja det område du vill visa. Steg fyra: Klicka på Beskär PDF för att bearbeta dokumentet. Ett popup-fönster visas och gör
att du kan spara Hämta, spara via onlinekonton eller skriva ut och dela. Välj den metod du vill ha och du är redo att gå! Med kodavsnittet verktyget och Microsoft Word Så, det finns inget Internet och du kunde inte fånga DeftPDF beskärning en PDF online, vad mer kan användas för att ta bort dessa vita utrymmen? Här är grottmannens
sätt att göra det, en metod som verkligen kan säga att arbeta. Den här guiden använder enkla standardverktyg och allt du behöver är ditt kodavsnittsverktyg och word-app. Steg 1: Öppna PDF-dokumentet med din standardläsare – det kan vara en gratisversion av din webbläsare eller Adobe Reader. I PDF-filen visar du sidan du vill
beskära. Steg 2: Klicka på din Windows-logotyp och Verktyg. Ett fönster visas i handverktygsprogrammet. Steg 3: Om du vill markera ett dokumentområde klickar du på Status och väljer det rektangulära avsnittet. Börja markera beskuren text med en dubbelkontroll. Det beskurna dokumentet visas automatiskt i ett annat fönster när du har
valt ett intervall. Spara det beskurna dokumentet och upprepa processen för att beskära andra texter. Observera att dokumentet du just beskäras sparas i PNG- eller JPG-format. Steg fyra: Öppna word-appen och lägg till det beskurna dokumentet som en bild. Justera foton och marginaler enligt dina önskemål. Se till att du ändrar
figursättningstextinställningarna för fotot så att du kan flytta fotot fritt. Det gör du genom att klicka på fotot, markera en figur på menyn och sedan klicka på listrutan Figursättning till text. Klicka på Framför text om du vill flytta den. Steg 5: När du är klar sparar du dokumentet som en PDF-fil. Se till att du klickar på Spara som och välj PDF
när du sparar den. Att beskära vägen med hjälp av PDF-format är inte svårt att redigera eller konvertera om du har rätt verktyg och vet vart du ska gå. Fördelen med att använda online-verktyg är att det är utan ansträngning, abonnemangsfri och behöver inte installeras, varför vi rekommenderar att försöka DeftPDF online. Men inte alla
online PDF-lösningar är gratis, vissa har begränsningar och kräver abonnemangsavgifter, så gå ge vårt verktyg en chans och prova det här - Vill du få uppdateringar och prenumerera på vår blogg? Få veckovis e-listor genom att registrera dig här: DeftPDF nyhetsbrev
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