Lathund till att använda en smartpen
Steg 7 – skapa en pdf med text och ljud
Följer du denna information lär du dig hur du från dina anteckningar kan skapa en pdf-fil
som innehåller text och ljud. Denna fil kan sedan
läsas/lyssnas på i Adobe Reader.

Bakgrund

Spela upp pdf i Adobe Reader

De anteckningar och inspelningar du gör med din smartpen kan överföras till Desktopapplikationen som följer med din smartpen. Med hjälp av denna applikation kan du
hantera informationen från anteckningarna på många olika sätt. Ibland kan det vara bra att
kunna skicka vidare anteckningarna till andra personer eller kanske spara dem i någon
databas kopplad till en tjänst eller ett system. Från desktop-applikationen går det att skapa
pdf-filer som innehåller både den handskrivna texten samt det inspelade ljudet. Denna fil
kan sedan öppnas med standardversioner av Adobe Reader och kommer då att innehålla
både texten och ljudet. Denna lathund beskriver hur du gör för att skapa dessa pdf-filer.
Skapa pdf-fil
När du skall skapa en pdf-fil så kommer du att använda både Desktop- och
Connectapplikationerna som medföljer smartpen. Desktopapplikationen använder du
främst för att läsa, lyssna och söka bland dina anteckningar medan Connectapplikationen
används när information skall överföras från Desktopapplikationen till andra applikationer
eller sparas i andra format, t.ex. pdf.
När du gjorde din installation av Desktop/Connect så skapades också en folder där de filer
som du kommer att skapa kommer att hamna. Ett första lämpligt steg är att finna denna
folder eller vid behov ändra målfolder. I Desktop välj Tools/Coonect Settings enligt bilden
nedan.
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Dubbelklicka sedan på computer symbolen.

Här kan du nu se vilken folder som är uppsatt som målfolder för de pdf-filer som du
kommer att skapa. Du kan också ändra folder härifrån.

Tillbaka till Desktop applikationen. Det finns flera metoder att skapa pdf-filen. Denna
lathund fokuserar på en av dessa metoder. Det finns två sätt att påbörja metoden.
Markera sidan/sidorna du vill överföra. Som vanligt markerar du en sida genom att klicka
med vänster knapp på musen och flera sidor i följd genom att därefter markera sista sidan
samtidigt som Shift-knappen hålls nedtryckt. Vill du välja flera sidor som inte ligger i direkt
följd gör du detta genom att hålla Ctrl-knappen nedtryckt samtidigt som de markeras med
vänster knapp på musen.
Nu kan du antingen
med vänster musknapp nedtryckt dra ner
sidan/sidorna till Computer

eller
klicka med vänster musknapp och välja
Send Page .. to /Computer
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Nu kommer ett nytt fönster att öppnas upp. Här kan du välja innehållet på den fil du vill
skapa. Även om vi här skall fokusera på pdf med text och ljud så kan det nämnas att du
har följande tre alternativ
Sidor (text) med ljud
Sidor (text)
Ljud
För varje innehållsval kan du välja mellan 2 filformat (file type). Det kan då vara bra att
veta att formatet .pencast är propritärt för Livescribe, vilket innebär att det endast kan
spelas upp av någon som t.ex. har Desktop-applikationen installerad på sin dator. De
andra formaten är mer generella vilket innebär att det finns andra program som kan
hantera informationen.
I vårt exempel skall vi skapa en pdf-fil som skall innehålla både text och ljud samt skall gå
att hantera i Adobe Reader. Därför gör vi den inställning som bilden ovan visar.
Det kan vara så att det finns flera ljudfilssessioner kopplade till den eller de sidor vi valt ut.
De är då möjligt att välja vilken eller vilka av dessa ljudfilssessioner som skall ingå. Du kan
göra detta valet genom att klicka på ”More options” rutan i bilden ovan. Fönstret öppnas
då upp enligt bilden nedan.

I exemplet ovan finns det bara en ljudsession associerad till den valda sidan, men om det
hade funnits fler så hade du här kunnat välja vilka ljudsessioner somskall inkluderas eller
inte.
När du är klar med dina val så klickar du på ”Continue” rutan.
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Nu kommer pdf-filen att skapas och placeras i den folder som du tidigare valde. Du får
dock en möjlighet att namnge filen innan den sparas.
Om du därefter dubbelklickar på filen i foldern så kommer Adobe Reader att öppnas.
Rekommendationen är att alltid ha senaste versionen av Adobe Reader installerad vilken
kan laddas ner från Adobes hemsida, www.adobe.com.
Bilden nedan visar den skapade pdf-filen öppnad i Adobe Reader.

Vi kan nu se två saker som vi normalt inte har erfarenhet av i Adobe Reader. Dels så har
det kommit fram en liten kontrollpanel varifrån man kan starta och stoppa
ljuduppspelningen, men dessutom så finns det en röd prick i texten som följer
musmarkören. Det senare betyder att man kan starta uppspelningen av ljudet från den
tidpunkt som texten skrevs genom att klicka med vänster musknapp på valfritt ställe i
texten.
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