Hundeweb
Indskrivning af kritikker 2. heat og matchning engelske racer
Når kritikkerne skal lægges ind på hundeweb fra 2. heat og matchning skal dette være i PDF format. For
dommere der har installeret Microsoft Word, kan Word dokumentet, hvori kritikkerne er skrevet
umiddelbart formateres til et PDF dokument ved ”gem som” og herefter vælge ”PDF”. Har man en ældre
version af Word skal man dog installere et lille program – doPDF-7 – der kan downloades fra DJU’s
hjemmeside. Programmet installerer sig selv som en virtuel printer, der efterfølgende vil findes på din
printerliste. Herfra kan man omdanne sit word-dokument til en PDF-fil ved at udskrive dokumentet med
den virtuelle printer. (Vedrørende installation af ”doPDF-7” se særskilt manual.)

Omdanne et Word-dokument til en PDF file med doPDF-7

Når du ønsker at konverterer et af dine Word dokumenter til en PDF-fil gør du følgende. Du starter med at
åbne Word dokumentet du ønsker at konvertere. Når dokumentet er åbnet gør du følgende. Vælg ”Filer”
oppe i øverste venstre hjørne og herunder vælger du ”Udskrivning”.

Du åbner nu printerdialogboksen og vælger printeren ”doPDF” og derefter ”Udskriv”.
Nedenstående skærmbillede kommer frem. Her angiver du filens placering og klikker ”OK”. Word
dokumentet bliver nu formateret til en PDF fil. Dette kan tage et øjeblik.

Når processen er færdig åbnes din nye PDF-fil i Acrobat Reader, hvis dette er installeret på maskinen. Dette
vindue kan bare lukkes, når man har kontrolleret at alt ser ud som det skal. Den nye PDF-fil ligger nu på den
placering du angav i processen ovenfor.

PDF fil åbnet i Adobe Reader

Via ”Min side” under fanebladet ”Mine kritikker” vælger du den prøve hvor 2. heat og matchning skal
lægges ind. Via dialogboksen ”Gennemse” browser du dig frem til paceringen af den ønskede PDF fil med
2. heat og matchningen og vælger herefter ”Vedhæft”.
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