
Dokumentumkonverzió "PRIMO PDF"-fel 

 

Feltétel: PRIMO PDF 3.1 ingyenes program letöltése (http://www.eugyved.hu/primopdf), telepítése 
PRIMO PDF beállítása: Az elsı nyomtatáskor a párbeszédablakban kattinsunk a "Print" 
rádiógombra.  
 

1. PDF konverzió (nem aláírt oldalak konvertálása PDF-fé) 
 
a. Dokumentum elkészítése Word-del 
b. Fájl / Nyomtatás parancs 
c. Nyomtató párbeszédablakban 

� PRIMO PDF nyomtató kiválasztása 
� Nyomtatási tartomány kijelölése (Oldalak rádiógomb,) 
� OK 
� Megjelenik a PRIMO PDF párbeszédablak. 

o A Save as mezı melletti "..." gombbal megnyitjuk a tallózót, ahol kijelöljük a mentési 
mappát és megadjuk a konvertált PDF fájl nevét, majd a "Mentés" gombot. 
Vigyázzunk, hogy a fájlnév ne kezdıdjön zárójellel, és ne végzıdjön .doc -ra! 
Ha már van az adott néven fájl, a program egy párbeszédablakban megkérdezi, hogy 
felülírja, vagy hozzáfőzze ("Append to or overwrite the existing file"). 
Válasszuk most az "Overwrite" opciót. 

o Mentjük a konvertált fájlt az "Ok" gombbal. 
Ha  létezı fájlt írunk felül, a program nyugtát kér ("The file specified exists. Overwrite?") 
- válasszuk az Igent. 

d. A konvertált PDF dokumentum megjelenik az alapértelmezett PDF nézegetıben. Bezárjuk a 
PDF nézegetıt. 
 
 
 

2. Részleges szkennelés (szkennelés, majd hozzáfőzés PDF dokumentumhoz) 
 
a. e-Szignó programban a "Beillesztés szkennerrıl" ikonnal elindítjuk az e-Szignó Lapolvasó 

programot 
b. Beszkenneljük az aláírt oldalt a "Lapolvasás indítása" ikonnal. Szükség esetén forgatjuk az 

oldalt a "Forgatás" ikonnal. 
c. Hozzáfőzzük az 1. pontban konvertált pdf fájlhoz: 

� Fájl / Nyomtatás parancs 
� Nyomtató párbeszédablakban 

o PRIMO PDF nyomtató kiválasztása, majd "Ok" 
o Megjelenik a PRIMO PDF párbeszédablak. 
- A Save as mezı melletti "..." gombbal megnyitjuk a tallózót, ahol kijelöljük 

korábban konvertált PDF dokumentumot, majd "Mentés". 
A program egy párbeszédablakban megkérdezi, hogy felülírja, vagy hozzáfőzze 
("Append to or overwrite the existing file"). 
Válasszuk most az "Append" (hozzáfőzés) opciót. 

- Mentjük a konvertált fájlt az "Ok" gombbal. 
A "The file specified exists. Append?" kérdésre válasszuk az Igent. 

� Megnyílik az egyesített PDF dokumentum az alapértelmezett PDF olvasó programmal. 
Zárjuk be. 

d. Zárjuk be az e-Szignó Lapolvasó programot (a mentés kérdésre válaszoljunk Nem-mel,) 
e. Az e-Szignó programban a "Fájl beillesztése" ikonnal tallózzunk rá az összefőzött PDF 

dokumentumra, ekkor megjelenik a séma. 
f. Kijelöljük a dokumentum nevét, ekkor  megtörténik a beillesztés. 
g. Újabb szkennelés esetén Folytatjuk a b. ponttól. 


