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Suporte técnico
Se você tiver dificuldades em usarDoxillion Software Conversor de Documento leia o tópico 
aplicável antes de solicitar suporte. Se o seu problema não estiver coberto neste manual do 
usuárioPor favor, veja o up-to-dateDoxillion Software Conversor de Documento Suporte 
técnico on-line emwww.nchsoftware.com/documentconvert/pt/support.html.

Se isso não resolver seu problema, entre em contato conosco usando os contatos de suporte 
técnico listados nessa página.

Sugestões de Software
Se você tem alguma sugestão de melhorias paraDoxillion Software Conversor de Documento, 
ou sugestões para outros softwares relacionados que você possa precisar, por favor poste em 
nossa página de Sugestões emwww.nch.com.au. Muitos de nossos projetos de software 
foram realizados após sugestões de usuários como você. Você recebe um upgrade grátis se 
seguirmos sua sugestão.

www.nchsoftware.com/documentconvert/pt/support.html
www.nch.com.au
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Introdução
Obrigado por instalar o Doxillion. 
O software de conversão de arquivos de documentos Doxillion é um conversor de formato de 
documento para Windows. Ele pode converter arquivos de documentos entre doc, txt, docx, 
rtf, html, pdf e muito mais. 

Com o Doxillion você pode converter rapidamente e facilmente seus arquivos de documentos 
nos formatos necessários, reduzir o tamanho do arquivo para enviar via e-mail ou armazenar 
em um CD, bem como converter rapidamente para o formato necessário para outros 
aplicativos de software. 

Características
● Carrega uma variedade de diferentes formatos de arquivo de documentos.
● Converte-se rapidamente em uma variedade de formatos de saída.
● Permite arrastar e soltar arquivos e pastas.
● Suporta a ferramenta de linha de comando.
● Interface simples e intuitiva.
● Projetado para ser muito fácil de usar para o dia-a-dia de operação.
Requisitos do sistema
● Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10
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Começando
Clique no botão "Adicionar arquivos" na barra de ferramentas e selecione documentos para 
converter. Em seguida, selecione o formato para converter na lista Formato de saída e clique 
no botão Converter para converter seus documentos.

Doxillion foi projetado para aprender com você à medida que você vai. Doxillion lembra suas 
configurações na primeira vez que você faz algo, então quando você repetir ações 
convertendo documentos será mais rápido para você.
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Como usar Doxillion
Usar Doxillion é fácil. Os passos básicos são:
1. Adicionar arquivos para converter
2. Especifique um local para salvar arquivos convertidos
3. Especifique o formato de conversão
4. Converter arquivos
5. Exibir ou localizar arquivos convertidos
Cada uma dessas etapas é detalhada após a imagem.
1. Adicionar arquivos para converter Existem duas maneiras fáceis de adicionar os 

arquivos que você precisa converter para Doxillion:
● Clique no botão Adicionar arquivos na barra de ferramentas. Isso abrirá a caixa de 

diálogo "Localizar arquivos de documentos". Navegue pelos arquivos que deseja 
converter e clique no botão Abrir para adicioná-los ao Doxillion.

● Arrastar e soltar arquivos do File Explorer na exibição da lista Doxillion
Quando um arquivo tiver sido adicionado ao Doxillion para conversão, ele aparecerá na 
lista de conversão com um ícone de documento ao lado dele. Uma vez convertido, ele 
permanecerá na lista, e o ícone exibirá uma caixa de seleção verde nele se a conversão 
for bem sucedida, ou um 'x' vermelho se não tiver sucesso

Para excluir um arquivo da lista, selecione-o clicando nele e clique no botão Remover na 
barra de ferramentas.
Observe que você pode adicionar vários arquivos com diferentes formatos à lista de 
conversão e convertê-los em um lote.

2. Especifique um local para salvar arquivos convertidos  
A etiqueta "Pasta de saída" é exibida onde os arquivos convertidos serão salvos. Por 
padrão, ele exibe o local usado da última sessão.
● Para especificar um novo local, clique no botão Procurar à direita do campo de 

endereços da pasta Saída. Localize a pasta de saída desejada e clique em OK para 
selecioná-la.

● Para sempre salvar os arquivos convertidos no mesmo local do arquivo de origem, 
clique na seta no lado direito do campo de endereço para expor o menu de gota e 
selecione a opção [mesmo que arquivo de origem].

3. Especifique o formato de conversão  
A etiqueta "Formato de saída" exibe o formato selecionado para o seu formato. Para 
alterar o formato de saída, clique no formato de saída para abrir o menu drop e selecione o 
formato para o que deseja converter.

4. Converter arquivos 
Quando estiver pronto para converter os arquivos na lista de conversão para o formato 
especificado no local especificado, clique no grande botão Converter  no canto inferior 
direito da janela principal.
Observe que se algum dos arquivos da lista de conversão for selecionado, clicar no botão 
Converter converterá apenas os arquivos selecionados. Para converter toda a lista, 
certifique-se de que nenhum dos arquivos está selecionado. Para desmarcar itens, clique 
em uma parte da lista que não contém nenhum arquivo para conversão.

5. Exibir ou localizar arquivos convertidos 
Depois de clicar no botão Converter, para visualizar o arquivo convertido, clique no botão D
e saída Abrir  localizado apenas à esquerda do botão Converter na área inferior direita 
da janela principal. Isso abrirá a localização dos arquivos convertidos mais recentemente.
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Quais formatos o Doxillion suporta?
Há uma série de formatos de arquivo que são suportados no Doxillion.
Doxillion permite a conversão de: 
● Microsoft Word 2007 (*.docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (*.doc)
● Microsoft Works 6 - 9 (*.wps)
● Texto de Documento Aberto (*.odt)
● Formato de documento portátil baseado em texto (*.pdf)
● Texto Simples (*.txt)
● Word Perfect (*.wp, *.wpd)
● Formato de texto rico (*.rtf)
● Microsoft PowerPoint (*.pptx)
● Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)
● Microsoft Excel 97 - 2003 (*.xls)
● HyperText Markup Language (*.htm,*.html,*.xhtml,*.mht,*.mhtml)
● Páginas da Apple (*.pages)
● Publicação Eletrônica (*.epub)
● Arquivos FictionBook (*.fb2)
● Mobipocket Books (*.mobi,*.prc)
● Arquivos de e-mail (*.eml)
● Valores separados da círgula (*.csv)
● Arquivos de escritor de documentos microsoft XPS (*.xps)
● Linguagem de montagem (*.asm,*.inc,*.h,**s)
● C Linguagem Familiar (*.c,*.cpp,*.cs,*.cxx,***h,**.hxx)
● Língua Java (*.j,*.js,*.jav,*.java)
● Língua Pascal (*.pas)
● Línguas perl, python e rubi (*.pl,*.py,*.rb)
● Língua PHP (*.php)
● Arquivo de citação de sistemas de informação de pesquisa (*.ris)
● Linguagem Básica (*.bas,*.vb,*.vbs)
● Linguagem de marcação extensível (*.xml)
● Log (*.log)
● Imagens (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.png, *.pnm, *.psd, *.ras, *.tga, *.tif, *.tiff, *.wbmp)
Doxillion converte-se em: 
● Microsoft Word 2007 (*.docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (*.doc)
● Formato de texto rico (*.rtf)
● Linguagem de marcação do HyperText (*.html)
● Publicação Eletrônica (*.epub)
● Mobipocket Books (*.mobi)
● Formato de documento portátil (*.pdf)
● Texto Simples (*.txt)
● Texto de Documento Aberto (*.odt)
● Linguagem de marcação extensível (*.xml)
Além disso, ao converter de . PDF, esses formatos de saída adicionais estão disponíveis: 
● Arquivo de imagem bitmap (*.bmp)
● Grupo conjunto de especialistas fotográficos (*.jpeg, *.jpg)
● Formato de arquivo de imagem marcado (*.tif, *.tiff)
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● Gráficos de rede portáteis (*.png)
● Formato de intercâmbio gráfico (*.gif)
Nota: Doxillion apenas tenta lançar o Pixillion e adicionar arquivos na lista de Pixillion neste 
caso. Por favor, faça mais operações em Pixillion após a operação em Doxillion. Ou seja, você 
não pode ver o resultado convertido na pasta de saída se você não operar Pixillion após a 
operação no Doxillion. 
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Erros e Informações de Conversão
Visualização de informações de conversão estendida
Se você tentar converter um arquivo e algo der errado com o processo de conversão, uma 
mensagem curta será exibida na coluna Informações Estendidas  na lista de conversão na 
janela principal do Doxillion. Esta mensagem dá um breve resumo das especificidades do 
problema.

Se a conversão do arquivo for concluída sem erro, a coluna Informações Estendidas exibirá o 
nome do arquivo convertido.
Arquivos de sobrecriação
Para especificar o que o Doxillion faz quando um arquivo já existe durante a conversão, 
visualize o tópico Opções ~ Sobregravação na seção Programa Opções deste manual.
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Formatação de PDF
Formatação de arquivos PDF
O formato PDF, embora muito útil para sua capacidade de ser lido em quase qualquer 
dispositivo, tem algumas limitações severas.
O Doxillion tentará converter o conteúdo do texto, mas há casos em que o conteúdo não pode 
ser convertido com precisão devido a limitações que podem variar de documento para 
documento.

Alguns exemplos
Muitos escritores de PDF não mantêm espaços, guias, quebras de linha e colunas. Em vez 
disso, armazenam palavras, ou mesmo letras, individualmente, juntamente com a localização 
na página onde a palavra ou letra deve ir.

A maioria dos formatos de documento armazena uma tabela como um conjunto de células de 
tabela, cada uma contendo texto. PDF armazena tabelas em vez de texto em frente a uma 
imagem das linhas que fazem a mesa.

Alguns PDFs armazenam texto, não como texto real, mas como imagens de texto. (O Doxillion 
não é um produto de reconhecimento óptico de caracteres e, portanto, deve deixá-los como 
imagens.)
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Gravar para Disco
Se você quiser fazer um backup rápido de seus arquivos originais antes de convertê-los, 
selecione-os na lista e clique no botão 'Gravar para disco' na barra de ferramentas. Isso abrirá 
o software Express Burn Disc Burning, que é um programa de gravação fácil de usar que você 
pode usar para gravar dados para qualquer tipo de disco. Para saber mais sobre o Express 
Burn, visite www.nch.com.au/burn para saber mais. Nota: todos os arquivos da lista são 
adicionados ao Express Burn se não houver arquivos selecionados em Doxillion. 
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Imagens de extrato
Se você quiser extrair imagens de seus arquivos de documento e convertê-las em qualquer 
formato de imagem usando Pixillion, selecione-as na lista e clique no botão 'Extrair imagens' 
na barra de ferramentas. Isso abrirá o software Pixillion Image Converter, que é um programa 
de conversão de imagem fácil de usar. Você pode saber mais sobre pixillion, visite Pixillion 
Nota: todas as imagens exportadas são adicionadas ao Pixillion. 
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Imprimir em PDF
Se você quiser usar a impressora PDF NCH Bolt para imprimir os documentos em PDF 
diretamente, selecione-os na lista e clique no botão 'Imprimir para PDF' na barra de 
ferramentas. Para saber mais sobre a Impressora Bolt PDF, visite 
www.nchsoftware.com/pdfprinter para saber mais. 
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Senha do Documento
PDF Senha  - Especificação PDF permite que os proprietários especifiquem até duas senhas 
para um documento para protegê-lo e criptografá-lo: uma senha do proprietário e uma senha 
de usuário.
● Abrir o documento com a senha correta do proprietário (supondo que não seja o mesmo 

que a senha do usuário) permite acesso completo (proprietário) ao documento.
● A abertura do documento com a senha de usuário correta (ou a abertura de um 

documento que não tenha senha de usuário) deve seguir as permissões de acesso ao 
usuário(por exemplo, copiar e imprimir) especificadas no documento pelo seu proprietário.

Doxillion Software Conversor de Documento precisa de permissão de acesso para copiar ou 
extrair conteúdo de página do documento de acordo com a especificação PDF. Portanto, 
Doxillion requer digitar uma senha do proprietário se o documento PDF não tiver permissão de 
cópia, embora os leitores de PDF possam abri-la. Doxillion não aparecer nesta caixa se o PDF 
não estiver criptografado ou desativar a permissão de copiar.
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Visualização de documentos digitalizados
Essa diálogo permite que os usuários visualizem todas as imagens em um documento 
digitalizado e mostra algumas informações de cada imagem, a fim de permitir que os usuários 
decidam se todas as imagens são convertidas em texto usando a tecnologia OCR.

Você pode usar os botões de navegação, que incluem Ir para a primeira imagem, Ir para a 
imagem anterior, Ir para a próxima imagem e Ir para a última imagem para ir a qualquer 
imagem para visualizá-la.
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Configurações de documentos
General
Esta caixa de diálogo permite definir as margens da página para o arquivo de saída. 
● Polegadas / cm - Permite selecionar as unidades de medida para as margens da página.
● Superior / Inferior / Esquerda / Direita - Essas opções são as margens de página a 

serem usadas quando o documento de saída é construído.
Compressão de imagem RTF
O Doxillion usa algoritmos de compressão de imagem para converter um documento em 
formato RTF. Para que um arquivo RTF seja aberto no WordPad, um algoritmo específico 
deve ser usado para garantir a compatibilidade. Se você pretende abrir seu arquivo convertido 
no WordPad, você deve selecionar a caixa de seleção de compatibilidade do WordPad. Os 
arquivos que usam a compatibilidade do WordPad serão maiores, por isso recomendamos 
usar apenas essa configuração quando a compatibilidade do WordPad for necessária. 
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Converter em Tabela
Na caixa de diálogo Converter em Tabela, selecione tabelas que serão convertidas de PDF 
para CSV, XLSX ou ODS. O texto dentro das linhas de limite vermelhas é extraído e 
convertido para o formato de saída selecionado. 

Prompt de caixa de diálogo
A caixa de diálogo será aberta se o PDF tiver várias páginas ou se uma tabela não for 
detectada. Se o PDF for uma única página e uma tabela for detectada pelo Doxillion, a 
conversão ocorrerá automaticamente. 

Selecionando seu conteúdo
Linhas de limite vermelhas são mostradas no PDF para determinar qual conteúdo deve ser 
convertido. Para alterar os limites, passe o mouse sobre uma linha vermelha. A linha ficará 
amarela, clique e arraste para mover a linha para a borda da tabela. 

Depois que a tabela for delineada pelas linhas de limite vermelhas, clique em Processar 
Página. Repita este procedimento para cada página no documento PDF que contém uma 
tabela que será convertida. Para XLSX e ODS, cada página processada será convertida em 
uma folha individual em um único documento. Para CSV, cada tabela processada criará um 
novo arquivo. Feche a caixa de diálogo para concluir o processo de conversão. 
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Mesclar PDFs
PDFs selecionados na lista principal de arquivos Doxillion podem ser combinados em um 
único arquivo PDF clicando no botão Mesclar PDFs na barra de ferramentas ou selecionando 
Tools->Merge PDFs... ou clicando com o botão direito do mouse e selecionando Mesclar 
PDFs... na opção de menu pop-up.

Além disso, os não-PDFs selecionados também podem ser combinados em um único 
arquivo PDF se o formato de saída  selecionado for do tipo PDF. 
A ordem dos arquivos a serem mesclados pode ser reorganizada na janela de diálogo Mescle 
PDFs. 
Nota: O recurso Mesclar PDFs é ativado quando há pelo menos 1 arquivo PDF  na lista de 
arquivos ou pelo menos 1 arquivo não PDF se o formato de saída selecionado for do tipo PD
F . No entanto, ele requer pelo menos 2 arquivos para realizar a fusão de arquivos. 
Mesclar diálogo PDFs 

A caixa de diálogo Mesclar PDFs é onde você seleciona a ordem de seus arquivos. A 
ordem padrão de seus arquivos é a ordem em que eles estavam na lista de arquivos. Para 
editar o pedido, arraste e solte  o arquivo de destino na posição de destino ou selecione 
um arquivo e use os botões de seta Mover para cima e mover para baixo à direita da 
janela de diálogo. 
● Mova-se para cima : Mova o arquivo selecionado para um lugar na lista.
● Mova para baixo: Mova o arquivo selecionado para baixo em um ponto da lista.
Mesclar PDFs 
Uma vez que seus arquivos estejam na ordem adequada, mescle os arquivos em um único 
arquivo PDF clicando no botão Mesclar  na parte inferior da janela de diálogo Mesclar 
PDFs. 
Na caixa de diálogo Salvar Merged PDF Como caixa, digite um nome de arquivo e 
navegue até o local que deseja salvar o novo arquivo. 
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Compactar PDFs
PDFs selecionados na lista principal de arquivos Doxillion podem ser compactados usando 
compactação sem perdas ou com perdas clicando no botão Compress PDFs na barra de 
ferramentas ou selecionando PDFs de compactação de ferramentas >Comprim... ou clicando 
com o botão direito do mouse e selecionando Compress PDFs na opção de menu pop-up.

Nota: O recurso PDFs compacta é ativado quando há pelo menos 1 arquivo PDF na lista de 
arquivos. 
Compressão de imagem  
Compressão Lossy - compacta dados de imagem dentro do PDF de forma que os dados 
originais incorrão na perda de dados durante a descompressão. A perda de dados depende 
da Qualidade de Compressão e pode resultar em um tamanho de arquivo menor. A qualidade 
da compressão pode ser definida de 1 a 100.
Compactação sem perdas - compacta dados de imagem dentro do PDF de tal forma que os 
dados originais não incorrem em nenhuma perda de dados durante a descompressão.
Salvar localização 
● O mesmo que o arquivo de origem - usa o mesmo caminho que os PDFs de entrada
● Selecione o caminho de saída - clicando no botão procurar, ele permite que o usuário 

selecione o caminho de saída
Número de apêndice para nome de arquivo
● Caixa de seleção é verificada - o sufixo '-N' será anexado ao nome do arquivo (onde 'N' 

começa a partir de 1)
● A caixa de seleção não é verificada - o nome do arquivo de saída será o mesmo que o nome 

do arquivo de entrada e se o caminho de saída for o mesmo que o caminho de entrada, o 
arquivo de entrada será substituído
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Envie um documento por e-mail
Você pode enviar um documento por e-mail como anexo a qualquer endereço de e-mail. Isso 
é muito útil no envio rápido de lotes de arquivos para outro computador. 
Para enviar o arquivo em que você está trabalhando no momento como um anexo de e-mail, 
clique no botão E-mail na barra de ferramentas ou selecione a opção E-mail... no menu 
Ferramentas. O Doxillion abrirá uma janela com opções para personalizar seu e-mail. 
Nota: O Doxillion exigirá que as configurações de e-mail sejam configuradas antes que um 
documento possa ser enviado por e-mail. Se você ainda não fez isso, você será solicitado 
para suas configurações de e-mail antes de prosseguir. 

Opções de e-mail:
O Doxillion abrirá uma janela de diálogo com opções de e-mail que podem ser definidas antes 
de enviar um documento. Isso gerencia como o anexo é enviado, para quem o e-mail vai e o 
assunto e corpo do e-mail. 

Enviar para:  Digite o destinatário do e-mail.
Conteúdo da mensagem: 
● Assunto:  Qualquer texto que você inserir nesta linha aparecerá como assunto do e-mail.
● Corpo: Qualquer texto inserido nesta caixa aparecerá como o corpo do e-mail.
Mantenha essas configurações como minhas padrões: Se esta caixa estiver marcada, as 
informações inseridas serão salvas para a próxima vez que um documento for enviado.
Configurações de e-mail: Clicar neste botão abrirá a janela de diálogo Configurações de e-mail 
onde podem ser feitas alterações no servidor de e-mail, envio de endereço, etc. Veja 
opções ~ E-mail  para mais detalhes nesta janela.
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Configurações de e-mail
Essas configurações são usadas para configurar um servidor de e-mail para enviar um e-mail 
diretamente do Doxillion. Essas configurações devem ser configuradas antes que a opção de 
e-mail possa ser usada. 
Enviar método
● Enviar usando um servidor SMTP: Selecione esta opção se quiser usar um servidor SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol) para enviar e-mail. Um servidor SMTP é normalmente 
fornecido por um Provedor de Serviços de Internet ou por um departamento de TI da 
empresa. 

● Enviar diretamente (trabalhar como servidor de e-mail próprio): Selecione esta opção se 
você não tiver acesso a um servidor SMTP ou se você não sabe o nome ou senha do 
servidor SMTP.

Opções SMTP: 
● Host SMTP:  Este é o endereço do seu servidor SMTP (por exemplo, 

mail.mycompany.com)
● O servidor requer autorização: Verifique marque esta caixa se o servidor SMTP precisar de 

autorização antes que um e-mail possa ser enviado. A maioria dos servidores SMTP 
exigirá uma autorização.

● Nome de usuário: Este é o nome de autorização SMTP.
● Senha:  Esta é a senha associada ao nome de usuário SMTP.
● Tente enviar diretamente se a conexão SMTP falhar: Se esta caixa estiver marcada, o 

Doxillion tentará funcionar como seu próprio servidor de e-mail se o servidor SMTP não 
estiver disponível. Nota: O Doxillion não fará essa tentativa se a autorização SMTP falhar.

Opções de configurações de mensagens
Use essas opções para configurar a forma como os e-mails são enviados por padrão. Os 
e-mails podem ser alterados antes de serem realmente enviados, mas personalizar essas 
opções pode tornar mais rápido enviar e-mails. 
● E-mail de resposta padrão: Esta é a resposta ao endereço de e-mail que será usado ao 

enviar um documento com o Doxillion. Este é geralmente o seu endereço de e-mail, mas 
pode ser usado com o endereço sem resposta do servidor ou qualquer outro endereço.

● Use o endereço personalizado para enviar e-mails: Se esta caixa estiver marcada, o 
Doxillion preencherá automaticamente o campo Enviar para quando a janela de e-mail for 
aberta.

● Enviar para o endereço: Este é o endereço de e-mail que será preenchido automaticamente 
no campo Enviar para quando a janela de e-mail for aberta.

● Use assunto e corpo personalizados: Se esta caixa estiver marcada, o Doxillion 
preencherá automaticamente os campos de assunto e corpo quando a janela de e-mail for 
aberta.

● Assunto:  Este é o assunto personalizado que será usado quando a janela de e-mail for 
aberta.

● Corpo: Este é o corpo personalizado que será usado quando a janela de e-mail for aberta.
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Usando a ferramenta de linha de comando 
Doxillion
A ferramenta de linha de comando Doxillion permite que você use o Doxillion para converter 
arquivos da linha de comando do Windows. Isso pode ser usado para permitir que outros 
softwares convertam arquivos com Doxillion ou para automatizar a conversão em lote. 

O executável Doxillion é geralmente localizado como "C:\Program Files\NCH 
Software\Doxillion\Doxillion.exe" 
Uso:  Doxillion.exe [opções] [arquivos para adicionar]
Opções é onde você pode emitir uma série de comandos para Doxillion. As opções são:
-converter - converter todos os arquivos carregados em Doxillion.
-adicionar pasta [FOLDER_NAME] - adicione uma pasta de arquivos no Doxillion.
-formato [FORMAT_NAME] - especifique o formato do arquivo de saída para converter os 
arquivos carregados. Os nomes do formato são as extensões de arquivo para cada formato 
(por exemplo, .doc, .rtf).

-outfolder [FOLDER_NAME]  - especifique a pasta de saída para armazenar os arquivos 
convertidos. NÃO termine o caminho da pasta com um caractere '' backslash.
-substituir [OVERWRITE_FLAG]  - especifica o que fazer quando o arquivo convertido já 
existe. As bandeiras são PROMPT (Prompt for What to Do), ALWAYS (Sobrescrever o 
Arquivo), NEVER (Não converta o arquivo original), CANCEL (Abortar todas as conversões).

-claro - limpe a janela da lista de arquivos Doxillion.
-esconder - esconder a janela do Doxillion.
-show  - mostre a janela do Doxillion.
-saída  - saída Doxillion.
Arquivos para adicionar  é onde você digita os arquivos que deseja carregar no Doxillion. 
Todos os nomes de arquivo digitados devem usar o filepath completo do nome e ser 
circunfixados com aspas.

Exemplos:
RtF de formato .exe doxillion 
Doxillion.exe -outfolder "C:\My Documents"; 
Doxillion.exe-hide 
Doxillion.exe "C:\Meus documentos\Redação.RTF" 
Doxillion.exe -converter "C:\Meus documentos\Ensaio.RTF" -formato .docx -overwrite 
SEMPRE 
A menos que você esteja na pasta Doxillion, você precisará substituir "Doxillion.exe" de cima 
com o caminho completo "C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" assim: 
"C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" -converta "C:\My 
Documents\Essay.RTF" -formato PDF 
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Referência de chaves de atalho
Alt Mostrar menu completo
Alt+A Adicionar arquivos
Alt+D Adicionar pasta
excluir Remover arquivos selecionados 
Ctrl+A Selecione todos os arquivos
Ctrl+O Opções
F3 Converter arquivos
Alt+F4 Programa de saída
F1 Documentação de ajuda
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NCH Software Suite
Esta é uma maneira útil de navegar por todos os softwares disponíveis no Software NCH
Você pode ver um conjunto de produtos por tipo como Áudio, Vídeo e assim por diante e 
visualizar o produto. A partir daí você pode experimentar o produto e ele vai baixar e instalá-lo 
para você testar. Se você já tiver o produto instalado, então você pode clicar em "Executá-lo 
agora" e o programa será lançado para você.

Há também uma lista de recursos para produtos da categoria. Clique em um recurso, como 
"Editar um arquivo de vídeo", para instalar um produto com essa habilidade.
Pesquisar
Pesquise em nosso site produtos que combinem com as palavras-chave digitar. 
Veja mais do nosso software
Navegue pelo nosso site para obter mais software. 
Assine nossa newsletter
Você pode assinar nossa newsletter para anúncios de novos lançamentos e descontos. Você 
pode cancelar a inscrição a qualquer momento. 
Veja os últimos descontos para compra
Veja os últimos descontos que estamos oferecendo para a compra de nossos produtos. 
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Termos de licença de software
Nosso objetivo é de que cada usuário tenha uma experiência de sucesso com nosso software. 
Oferecemos a você sem a inserção de você aceitar nosso Acordo de Licença de Usuário Final 
(EULA).

ACORDO DE LICENÇA DE USUÁRIO FINAL DE SOFTWARE (EULA)
Esta EULA limita nossa responsabilidade e é regida por um acordo arbitral e um acordo de 
local. Por favor, leia abaixo como estes termos afetam seus direitos.
1. Os direitos autorais deste software e qualquer trabalho visual ou áudio distribuído com o 
software pertencem ao NCH Software e outros listados na caixa de sobre. Todos os direitos 
reservados. A instalação deste software e qualquer software empacotado com ou instalado 
demanda deste software, incluindo atalhos e pastas de menu inicial, é licenciada apenas de 
acordo com esses termos. Esses direitos autorais não se aplicam a nenhum trabalho criativo 
feito por você, o usuário.

2. Ao instalar, usar ou distribuir o software, você, em seu próprio nome e em nome de seu 
empregador ou principal, concorda com estes termos. Se você não concordar com nenhum 
desses termos, você não pode usar, copiar, transmitir, distribuir ou instalar este software - 
devolvê-lo ao local de compra dentro de 14 dias para receber um reembolso total.

3. Este software, e todos os arquivos, dados e materiais que acompanham são distribuídos 
"como está" e sem garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, exceto conforme 
exigido por lei. Se você pretende confiar neste software para fins críticos, você deve testá-lo 
totalmente antes de usá-lo, instalar sistemas redundantes e assumir qualquer risco.

4. Não seremos responsáveis por qualquer perda decorrente do uso deste software, incluindo, 
mas não se limitando a qualquer perda especial, incidental ou consequente. Todo o recurso 
contra nós para todas as reivindicações está limitado a receber um reembolso total do valor 
que você pagou pelo software.

5. Você pode não usar este software em nenhuma circunstância em que haja qualquer risco 
de que a falha deste software possa resultar em uma lesão física ou perda de vidas. Você não 
pode usar este software se você não fazer backup regularmente do seu computador, ou não 
tiver software antivírus e firewall instalado no computador, ou manter dados confidenciais não 
criptografados em seu computador. Você concorda em indenizar-nos de quaisquer 
reivindicações relacionadas a tal uso.

6. Você pode copiar ou distribuir o arquivo de instalação deste software em seu formulário 
completo inalterado, mas você não pode, em nenhuma circunstância, distribuir qualquer 
código de registro de software para qualquer um de nossos programas sem permissão por 
escrito. Caso você distribua um código de registro de software, você estará sujeito a pagar o 
preço total de compra por cada local onde ocorre o uso não autorizado.

7. O uso de dados coletados pelo software está sujeito à Declaração de Privacidade de 
Software NCH que permite a coleta automática de estatísticas de uso anonimizada em 
circunstâncias limitadas.

8. Escolha do Direito. Se você reside nos Estados Unidos, seu relacionamento é com a NCH 
Software, Inc, uma empresa dos Estados Unidos, e este acordo é regido pelas leis e tribunais 
do Colorado. Se você reside em qualquer lugar do mundo fora dos Estados Unidos, seu 
relacionamento é com a NCH Software Pty Ltd, uma empresa australiana, e este acordo é 
regido pelas leis e tribunais do Território da Capital Australiana. Tais tribunais têm jurisdição 
contínua e exclusiva sobre qualquer disputa entre você e nós, independentemente da 
natureza da disputa.
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9. Apenas para Clientes dos E.U.A: Acordo de Arbritagem e Renúncia de Ação de Classe: Se 
você reside nos Estados Unidos, a NCH Software e você concordam em arbitrar todas as 
disputas e reivindicações entre nós de acordo com as regras e processo definidos na versão 
em Inglês dos seguintes termos: www.nch.com.au/general/legal.html . POR FAVOR LEIA 
ESSES TERMOS CUIDADOSAMENTE. ISSO PODERÁ AFETAR SEUS DIREITOS. Nesses 
termos, VOCÊ E A NCH CONCORDAM QUE CADA UM SÓ PODERÁ APRESENTAR 
REIVINDICAÇÕES CONTRA O OUTRO EM SUAS CAPACIDADES INDIVIDUAIS, E NÃO 
COMO REQUERENTE OU MEMBRO DE CLASSE DE QUALQUER SUPOSTA CLASSE OU 
PROCEDIMENTO REPRESENTATIVO.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação BMP
Formato pixel 

Escolha entre um arquivo com 8, 24 ou 32 bits por pixel. Você deve selecionar 32 bits por 
pixel se desejar ter alguma transparência na imagem. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNG
256 cores 

Você pode marcar essa opção para a paleta de 256 cores PNG, que é menor que o PNG 
de cor verdadeira. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação PNM
Formato de anymape portátil 

Escolha o formato monocromático (pixmap portátil), em escala de cinza (graymap portátil) 
ou RGB (bitmap portátil). Cada um deles pode ser salvo como arquivos simples (ASCII) ou 
binários. 

Limiar binário  
Defina o limiar para converter imagem em imagem binária. É usado apenas com formatos 
monocromáticos. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação TIFF
256 cores 

Você pode marcar essa opção para a paleta de 256 cores TIFF, que é menor que a 
verdadeira cor TIFF. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão JPEG 2000
Compressão sem perdas 

Salva a imagem sem qualquer redução na qualidade da imagem, mas resulta em um 
arquivo maior do que a compressão lossy. 
Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação pdf
Tamanho do papel  

Selecione o tamanho do papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Orientação 
Selecione a orientação em papel que deseja usar para o documento PDF de destino.
Margem 
Insira o valor da margem em milímetros como margem superior, esquerda, inferior e direita.
Modo de dimensionamento  
Selecione o modo para decidir como dimensionar imagens na página PDF.
● Nenhum: mantenha o tamanho original da imagem. Se as imagens não tiverem 

descrição da resolução, o valor padrão (por exemplo, 72DPI) será usado.
● Ajuste à Área Imprimível: reduza ou amplie cada imagem para o tamanho do papel, 

exceto as margens e mantenha a mesma proporção em largura e altura.
● Estique até Área Imprimível: estique a imagem para estar cheia de toda a página, 

exceto as margens.
● Ajuste automático por tamanho de imagem: dimensione a imagem para um tamanho 

razoável
Modo de posicionamento 
Selecione o modo de posicionamento para decidir como colocar imagens na página PDF.
Qualidade da imagem  
Selecione a qualidade da imagem ao incorporá-la em um arquivo PDF. Quanto maior o 
valor, melhor é a qualidade da imagem incorporada.
Rotação automática  
Ajusta a orientação da imagem para combinar com o tamanho e orientação do papel 
selecionados.
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Configurações de imagem - Configurações de 
compressão do WebP
WebP é um novo formato de imagem desenvolvido pelo Google e suportado no Chrome, 
Opera e Android que é otimizado para permitir imagens mais rápidas e menores na Web. As 
imagens webP têm cerca de 30% s8 de tamanho em comparação com as imagens PNG e 
JPEG com qualidade visual equivalente. 

Compressão Lossy  
Salva um arquivo menor do que a compressão sem perdas, mas causa alguma redução na 
qualidade da imagem. 
Qualidade  

Escolha entre um arquivo menor com menor qualidade ou um arquivo maior com maior 
qualidade. 
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Configurações de imagem - Configurações de 
codificação GIF
GIF de várias páginas (GIF animado)  

Você pode marcar essa opção para criar um arquivo GIF animado. Você pode especificar o 
atraso de cada quadro marcando a caixa de entrada "Definir atraso de quadro em 
segundos"  e colocando um atraso de tempo.
Vários arquivos GIF 
Você pode marcar essa opção para criar arquivos GIF separados para cada quadro.
Marque " Avisar ao converter imagens de várias páginas" se quiser que as configurações de 

codificação GIF sejam exibidas ao converter imagens de várias páginas.
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Programa Opções  - Opções ~ Sobregravação
Sobregravar
Selecione o curso de ação a ser tomada quando o arquivo de destino já existir ao converter 
arquivos. As opções são: 
● Solicitamos o que fazer - sempre exiba um prompt perguntando se você quer substituir o 

arquivo ou não.
● Substitua o arquivo  - substitua o arquivo existente com o arquivo sendo convertido.
● Não converta o arquivo original - não sobregrava o arquivo existente com o arquivo sendo 

convertido.
● Abortar conversões - cancela a conversão atual de arquivos e aborta todas as conversões 

subsequentes também.
● Número de apêndice para nome de arquivo - anexa um número ao nome de arquivo do 

arquivo convertido usando um formato que você pode selecionar. O formato deve incluir as 
cordas %filename% e %number%, mas elas podem estar em qualquer ordem que você 
quiser. Você pode adicionar caracteres extras na sequência e esses caracteres também 
aparecerão no nome do arquivo convertido.
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Programa Opções  - Opções ~ Conversões
Esta caixa de diálogo contém opções relacionadas à conversão de arquivos. É dividido em 
seções "Formatos" e "Erros". 
Formatos  
Especifique o que fazer se o arquivo que está sendo convertido for o mesmo formato do 
formato de saída. As opções são: 
● Copiar arquivo diretamente para pasta de destino - copia o arquivo para a pasta de destino 

em seu formulário original não convertido.
● Não converta - não converta o arquivo e continue convertendo outros arquivos na lista.
Notas:  As opções em Formatos serão sempre super-montadas pelas opções especificadas na 
guia Sobregravar se surgirem conflitos.
Erros
Especifique o que fazer se houver um erro produzido com o arquivo sendo convertido. As 
opções são: 
● Prompt para o que fazer - solicita se você deseja continuar convertendo outros arquivos 

ou abortar a conversão completamente.
● Ignore o erro e continue convertendo outros arquivos - continua convertendo outros 

arquivos mesmo que qualquer arquivo em particular produza erros.
● Abortar conversões - cancela a conversão atual de arquivos e aborta todas as conversões 

subsequentes também.
Notas:  Se os erros forem produzidos em qualquer arquivo, eles serão reportados na coluna 
Informações Estendidas para esse arquivo na lista de arquivos.
OCR (Reconhecimento óptico de caracteres)
Doxillion fornece componente OCR para permitir que os usuários convertam imagem de texto 
de alta qualidade em texto codificado por máquina simples. Por exemplo, alguns documentos 
são de scanners como PDF ou imagem (PNG, JPEG, TIFF ou BMP). 

Há uma opção para tornar a confirmação do OCR tranquila ou não. 
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Programa Opções  - Opções ~ Outros
Este diálogo é para opções mais gerais que não podem ser agrupadas em uma categoria 
específica.
Confirmação - Selecione esta opção para produzir um prompt Você Tem certeza? ao 
remover arquivos da lista de arquivos.
Notificação  - Selecione isso para receber notificação quando a conversão for feita. Quando a 
conversão foi concluída com sucesso, Doxillion reproduzirá um som; Uma caixa de diálogo 
também aparecerá para permitir que você abra o arquivo de saída ou pasta se você verificar P
rompt para abrir arquivo de saída ou pasta após a conversão bem sucedida .
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Programa Opções  - Opções ~ Clique direito
Esta caixa de diálogo permite definir opções para o menu de contexto do Mouse Explorer com 
o botão direito do mouse (o menu que aparece se você clicar com o botão direito do mouse 
em um arquivo em uma janela Explorer). 

Adicione Doxillion ao menu com o botão direito do mouse do Explorador de Arquivos - 
Esta opção adicionará Doxillion ao menu com o botão direito do mouse de um documento 
apropriado.

Ativar opção de clique com o botão direito do mouse # - Essas opções permitem adicionar 
até três formatos padrão ao menu de contexto com clique com o botão direito do mouse para 
converter rapidamente documentos.
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Referências de tela - Enviar diálogo de e-mail

Envie um e-mail
O Diálogo enviar e-mail envia um e-mail automaticamente. As configurações de e-mail 
precisarão ser configuradas antes que um e-mail possa ser enviado. Se você ainda não fez 
isso, você será solicitado para suas configurações de e-mail antes de prosseguir. 

Opções de e-mail
   -Enviar para

   -Digite o endereço de e-mail(es) dos destinatários. Coloque uma círgula entre cada 
endereço de e-mail.
   -Assunto
   -Qualquer texto inserido neste campo aparecerá como objeto do e-mail.
   -Corpo
   -Qualquer texto inserido nesta caixa aparecerá como o corpo do e-mail.
   -Rodapé
   -Qualquer texto inserido nesta caixa aparecerá no final do e-mail. Isso pode exigir uma 
compra para permitir alterá-la.
   -Configurações
   -Clicar neste botão abrirá a janela de diálogo Configurações de E-mail, onde podem ser 
feitas alterações no servidor de e-mail, envio de endereço, etc.
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