Page proof:
Log-in:

Gebruikersnaam
Paswoord
Hier kan je de taal kiezen

Job goedkeuren:

Klik op de job die je wil goedkeuren

Bij een nog goed te keuren job staat er:
Needs Approval

Belangrijk dat je op Pages/Page Approvals bent!!!

Klik op 1 van de thumbnails met blauw kader om de PDF te openen

De laatste pagina van de PDF:

Alle pagina’s goedkeuren
Individuele pagina’s goedkeuren

Alle pagina’s afkeuren
Individuele pagina’s afkeuren

Eventuele commentaar.

ALTIJD bevetigen met Send. Anders komt de goedkeuring niet aan.
Het kan zijn dat dit niet werkt door beveiligingsredenen, dan mag u altijd
de goedkeuring sturen naar rudy@haletra.be

Booklet proof:
Log-in:

Gebruikersnaam
Paswoord
Hier kan je de taal kiezen

Job goedkeuren:

Klik op de job die je wil goedkeuren

Bij een nog goed te keuren job staat er:
Needs Approval

Belangrijk dat je op Page Lists bent!!!

Klik op ‘Show as Book‘ voor de booklet voorvertoning

Fullscreen / schermvullend

U kan individuele pagina’s
goed- of afkeuren.
Door boven de pagina op
‘Page Approval’ te klikken.
Hier komt dan een kader waar
eventueel commentaar kan zetten.
Onderaan vind u de knoppen voor
goed- of af te keuren.

Met de uiterst rechtse knop van de
controlebalk kan u alle pagina’s (die
u niet individueel behandeld hebt)
tegelijk goed- of afkeuren.
Hier kan u ook commentaar zetten.

Deze tutorial legt de securitysettings van Acrobat uit aan
de hand van een Engelstalige
Acrobat op Mac.
Op de volgende pagina vind
je een tutorial voor een
Nederlandstalige versie op PC

Ga naar de
preferences van
Acrobat, en klik op
Trust Manager.
Bij het item over
Internet Acces klik je
op Change Settings.

Vul het adres van de webprooﬁng in:
intern.haletra.be en klik Allow.
Hiermee geef je Acrobat de toestemming om
connectie met onze server te maken.

Klik OK.
Je instellingen zijn nu opgeslagen,
en je kan verder gaan webproofen.

Deze tutorial legt de security-settings
van Acrobat uit aan de hand van een
Nederlandstalige versie op PC.
Ga naar de Voorkeuren van Acrobat, en klik
op Betrouwbaarheidsbeheer.
Klik op Instellingen van de Site Wijzigen.

Vul het adres van de webprooﬁng in:
intern.haletra.be en klik Toestaan.
Hiermee geef je Acrobat de toestemming om
connectie met onze server te maken.

Klik OK.
Je instellingen zijn nu opgeslagen,
en je kan verder gaan webproofen.

