Att bilägga en låst pdf-rapport i en annan pdf-fil
Vi har förstått att en del av våra kunder använder ALS Scandinavias pdf-rapporter som bilaga till den egna
smmanställningen och stöter då på problem när man försöker skapa en gemensam pdf, eftersom våra rapporter är
låsta.
ALS låser våra pdf-rapporter för att förhindra att analysresultat modifieras på något sätt. Trovärdigheten i en
analysrapport bygger på att dess integritet kan skyddas och att man kan detekteras att ingen förändring gjorts.
Vi förstår dock viljan att skapa ett sammanhållet slutdokument och beskriver därför några möjliga alternativ för att
uppnå detta.

Skanning
Skanners, antingen dedicerade eller i form av en kontroskopiator, har ofta möjlighet att skapa pdf- eller tif-filer i
oskyddat format som sedan kan inkluderas i ett master dokument. Detta innebär dock att man först måste skiva ut
analysrapporten på papper för att sedan kunna skanna in den igen. En olägenhet som kanske är acceptabel om det rör
sig om några få sidor.

Virtuell skrivare
Det finns programvaror som kan skapa pdf-filer genom att man skriver ut informationen på en särskild skrivardrivrutin.
Exempel på detta är Adobe Acrobat Writer som finns i flera versioner med olika kapacitiet. Vi använder internt en
liknande programvara som heter PDFfactory Pro. Tillsammans med systerprogrammet FinePrint kan man tom märka
med bilagenummer eller liknande.

Acrobe Acrobat
Den som har tillgång till Adobe Acrobat kan använda följande metod:
1.
2.
3.
4.

Läs in den signerade filen i Acrobat
Välj arkiv>spara som>postscipt(.ps)
Läs in den skapade PostScriptfilen och spara som pdf
Klart och du har nu en fil som ska gå och lägga ihop med en annan pdf.

Skapa bilder med skärmfångare
MWSnap är ett litet med ändå kraftfullt Windowsprogram för att fånga bilder från utvalda delar av skärmen.
Programmet är kapabelt att fånga hela skrivbordet, ett markerat fönster, en aktiv meny, en kontroll eller en fast eller
fri rektangulär del av skärmen.
Man kan använda programmet för att skapa bilder från en pdf-rapport som sedan inkluderas i masterdokumenet.
Programmet är gratis och kan förnärvarande laddas ner från http://www.mirekw.com/winfreeware/MWSnap.html

Rapportkopia i word-format
Det är också möjligt att samtidigt få både en digitalt signerar rapport i pdf och motsvarande rapport i word-format.
Wordfilen är osignerad och låst men det är fullt möjlig att inkludera i ett pdf-dokument tillsammans med dokument
från andra källor. Detta är inte någon standardinställning i vårt system utan måste aktiveras på kundbasis. Notera att
det är först efter aktivering som även rapport i word kan skapas, det går inte att skapa för historiska data. Kontakta
kundtjänst info.ta@alsglobal.com så kan de hjälpa dig att aktivera denna funktion.
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