PDFCREATOR
CREAR I ENCRIPTAR PDFs
PDFCreator és un programa de codi obert que ens permet crear fitxers PDFs des de
qualsevol programa que pugui imprimir. També podem encriptar i protegir els fitxers PDFs
amb contrasenya, combinar diversos PDFs en un de sol, exportar a JPG, PNG...
Amb el LibreOffice podem crear directament PDFs, però amb la resta de programes no.
Amb PDFCreator podrem crear PDFs des de qualsevol programa i protegir-los. Una vegada instal·lat el programa, només cal anar a imprimir i seleccionar l'impressora PDFCreator.
Descarregarem el programa de la nostra web de Programari lliure. Es troba a la secció
Utilitats / PDFs.

INSTAL·LACIÓ
Una vegada descarregat, fem doble clic al fitxer d'instal·lació.

Fem clic a Accepta. A la finestra següent fem clic a Configuració d'expert i a Següent.

A la finestra següent fem clic a Accepto l'acord i Següent. A les dues següents també
clic a Següent.
A la finestra següent deixem només Arxius de programa. I
fem clic a Següent.
A continuació dues vegades més Següent i finalment Instal·la.
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CREAR UN PDF
Obrim el fitxer que volem convertir en pdf i anem a Fitxer / Imprimeix. Seleccionem la impressora PDFCreator i fem clic a D'acord.

A continuació li posem un títol i fem clic a Desar.

PROTEGIR UN PDF
Per encriptar un fitxer pdf, en la finestra anterior fem clic a Ajustos. En la primera finestra
fem clic, a la dreta, a PDF. I a continuació a la pestanya Seguretat.
Si volem deixar que el document es pugui obrir, però que no es pugui modificar, imprimir,
ni copiar el contingut del document, seguim els següent passos:
1.
2.
3.
4.

Aquí activem Encriptar documents PDF per protegir el seu contingut.
Després seleccionem Encriptació mitjana (128 Bit).
A Permetre a l'usuari desactivem tot.
Fem clic a Desar.
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Tornem a la finestra anterior (que ja hem vist abans). Li posem un títol (si no ho hem ja fet)
i fem clic a Desar.

Cerquem la carpeta on guardarem el pdf. En aquest moment ens demanarà la contrase nya que protegirà el pdf. Qui no sàpiga la contrasenya, podrà obrir el pfd, però no podrà
modificar-lo, imprimir-lo ni copiar el contingut.

José Fernández García
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