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Teknisk support
Om du har svårt att använda Doxillion Konverteringsprogram för dokument läs det aktuella 
ämnet innan du begär support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vä
nligen se den aktuella Doxillion Konverteringsprogram för dokument Online Teknisk support på 

www.nchsoftware.com/documentconvert/sv/support.html. 

Om det inte löser ditt problem kan du kontakta oss med hjälp av de tekniska 
supportkontakterna som anges på den sidan.

Förslag på programvara
Om du har några förslag på förbättringar av Doxillion Konverteringsprogram för dokumenteller 
förslag på annan relaterad programvara som du kan behöva, posta den på vår förslagssida på 

www.nch.com.au. Många av våra mjukvaruprojekt har genomförts efter förslag från användare 
som du. Du får en gratis uppgradering om vi följer ditt förslag.

www.nchsoftware.com/documentconvert/sv/support.html
www.nch.com.au
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Införandet
Tack för att du har installerat Doxillion. 
Doxillion dokument filkonverteringsprogram är ett dokument format konverterare för Windows. 
Det kan konvertera dokumentfiler mellan doc, txt, docx, rtf, html, pdf och mycket mer. 
Med Doxillion kan du snabbt och enkelt konvertera dina dokumentfiler till de format du 
behöver, minska filstorleken för att skicka via e-post eller lagra på en CD samt snabbt 
konvertera till det format som behövs för andra program. 

Funktioner
● Läser in en mängd olika dokumentfilsformat.
● Snabbt konverterar till en mängd olika utdataformat.
● Tillåter dra och släpp av både filer och mappar.
● Stöder kommandoradsverktyget.
● Enkelt och intuitivt gränssnitt.
● Utformad för att vara mycket enkel att använda för den dagliga driften.
Systemkrav
● Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10
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Komma igång
Klicka på knappen "Lägg till filer" i verktygsfältet och välj dokument att konvertera. Välj sedan 
det format som ska konverteras till från listan Utdataformat och klicka på knappen Konvertera 
för att konvertera dina dokument.

Doxillion är utformad för att lära av dig när du går. Doxillion kommer ihåg dina inställningar 
första gången du gör något, så när du upprepar åtgärder konvertera dokument kommer att 
vara snabbare för dig.
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Så här använder du Doxillion
Att använda Doxillion är enkelt. De grundläggande stegen är:
1. Lägga till filer som ska konverteras
2. Ange en plats som konverterade filer ska sparas
3. Ange konverteringsformatet
4. Konvertera filer
5. Visa eller leta upp konverterade filer
Vart och ett av dessa steg är detaljerat efter bilden.
1. Lägga till filer som ska konverteras Det finns två enkla sätt att lägga till de filer du 

behöver konvertera till Doxillion:
● Klicka på knappen Lägg till filer i verktygsfältet. Då öppnas dialogen "Leta upp 

dokumentfiler". Bläddra bland de filer du vill konvertera och klicka på knappen Öppna 
för att lägga till dem i Doxillion.

● Dra och släpp filer från Utforskaren till doxillionlistvyn
När en fil har lagts till i Doxillion för konvertering, kommer den att visas i konverteringslistan 
med en dokumentikon bredvid. När den har konverterats, kommer det att finnas kvar i 
listan, och ikonen kommer att visa en grön kryssruta på den om konverteringen lyckades, 
eller ett rött 'x' om det misslyckades

Om du vill ta bort en fil från listan markerar du den genom att klicka på den och sedan på 
knappen Ta bort i verktygsfältet.
Observera att du kan lägga till flera filer med olika format i konverteringslistan, och 
konvertera dem i en batch.

2. Ange en plats som konverterade filer ska sparas  
Etiketten "Utdatamapp" visar var de konverterade filerna ska sparas. Som standard visar 
den platsen som användes från den senaste sessionen.
● Om du vill ange en ny plats klickar du på knappen Bläddra till höger om fältet 

Utdatamappadress. Leta reda på önskad utdatamapp och klicka på OK för att markera 
den.

● Om du alltid vill spara de konverterade filerna på samma plats som källfilen klickar du 
på pilen i adressfältets högra sida för att exponera droppmenyn och väljer alternativet 
[samma som källfilen].

3. Ange konverteringsformatet  
Etiketten "Utdataformat" visar det valda format du konverterar till. Om du vill ändra 
utdataformatet klickar du på utdataformatet för att öppna drop-menyn och väljer det format 
du vill konvertera till.

4. Konvertera filer 
När du är redo att konvertera filerna i konverteringslistan till det angivna formatet på den 
angivna platsen, klickar du på den stora Knappen Konvertera  i det nedre högra hörnet av 
huvudfönstret.
Observera att om någon av filerna i konverteringslistan är markerad, kommer om du bara 
konverterar knappen Konvertera om du klickar på knappen Konvertera. Om du vill 
konvertera hela listan kontrollerar du att ingen av filerna är markerad. Om du vill avmarkera 
objekt klickar du på en del av listan som inte innehåller några filer för konvertering.

5. Visa eller leta upp konverterade filer 
När du har klickat på knappen Konvertera, för att visa den konverterade filen, klickar du på 

 som finns precis till vänster om knappen Konvertera i det 
nedre högra området i huvudfönstret. Detta kommer att öppna upp platsen för de senast 
konverterade filerna.
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Vilka format har Doxillion Support?
Det finns ett antal filformat som stöds i Doxillion.
Doxillion tillåter konvertering från: 
● Microsoft Word 2007 (*.docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (*.doc)
● Microsoft Works 6 - 9 (*.wps)
● OpenDocument-text (*.odt)
● Textbaserat Bärbart dokumentformat (*.pdf)
● Oformaterad text (*.txt)
● Word Perfect (*.wp, *.wpd)
● Rtf-format (*.rtf)
● Microsoft PowerPoint (*.pptx)
● Microsoft Excel 2007 (*.xlsx)
● Microsoft Excel 97 - 2003 (*.xls)
● HyperText Markup Språk (*.htm,*.html,*.xhtml,*.mht,*.mhtml)
● Apple-sidor (*.pages)
● Elektronisk publikation (*.epub)
● FictionBook-filer (*.fb2)
● Mobipocket Böcker (*.mobi,*.prc)
● Skicka filer med e-post (*.eml)
● Kommaavgränsade värden (*.csv)
● Microsoft XPS Document Writer Files (*.xps)
● Språk för sammansättning (*.asm,*.inc,*.h,*.s)
● C Familjespråk (*.c,*.cpp,*.cs,*.cxx,*.h,*.hxx)
● Java-språk (*.j,*.js,*.jav,*.java)
● Pascal Språk (*.pas)
● Språken Perl, Python och Ruby (*.pl,*.py,*.rb)
● PHP-språk (*.php)
● Referensfil för forskningsinformationssystem (*.ris)
● Grundläggande språk (*.bas,*.vb,*.vbs)
● Uttensible Markup Språk (*.xml)
● Logga (*.log)
● Bilder (*.jpeg, *.jpg, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.png, *.pnm, *.psd, *.ras, *.tga, *.tif, *.tiff, *.wbmp)
Doxillion konverterar till:  
● Microsoft Word 2007 (*.docx)
● Microsoft Word 97 - 2003 (*.doc)
● Rtf-format (*.rtf)
● HyperText Markup-språk (*.html)
● Elektronisk publikation (*.epub)
● Mobipocket bokar (*.mobi)
● Format för bärbara dokument (*.pdf)
● Oformaterad text (*.txt)
● OpenDocument-text (*.odt)
● Uttensible Markup Språk (*.xml)
Dessutom, när du konverterar från . PDF, dessa ytterligare utdataformat finns: 
● Bitmappsbildfil (*.bmp)
● Gemensamma fotografiska expertgruppen (*.jpeg, *.jpg)
● Taggat bildfilformat (*.tif, *.tiff)
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● Bärbar nätverksgrafik (*.png)
● Format för utväxling av grafik (*.gif)
Notera: Doxillion försöker bara starta Pixillion och lägga till filer i listan över Pixillion i det här 
fallet. Gör ytterligare operationer i Pixillion efter operationen i Doxillion. Det vill säga du kan inte 
se det konverterade resultatet i utdatamappen om du inte använder Pixillion efter operationen i 
Doxillion. 
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Konverteringsfel och information
Visa Utökad konverteringsinformation
Om du försöker konvertera en fil och något går fel med konverteringsprocessen kommer ett 
kort meddelande att visas i kolumnen Utökad information  i konverteringslistan i 
huvudfönstret i Doxillion. Detta meddelande ger en kort sammanfattning av problemets särdrag.
Om filkonverteringen har slutförts utan fel kommer kolumnen Utökad information att visa 
namnet på den konverterade filen.
Skriva över filer
Om du vill ange vad Doxillion gör när en fil redan finns under konverteringen, 
visa Alternativ ~ Skriv över ämne i avsnittet Program Alternativ i den här handboken.
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PDF-formatering
PDF-filformatering
PDF-format, medan mycket användbart för sin förmåga att läsas på nästan alla enheter, har 
några allvarliga begränsningar.
Doxillion kommer att försöka konvertera textinnehållet, men det finns fall där innehållet inte kan 
konverteras korrekt på grund av begränsningar som kan variera från dokument till dokument.
Några exempel
Många PDF-skribenter håller faktiskt inte utrymmen, flikar, radbrytningar och kolumner. Istället 
lagrar de ord, eller till och med bokstäver, individuellt, tillsammans med den plats på sidan där 
ordet eller bokstaven är tänkt att gå.

I de flesta dokumentformat lagras en tabell som en uppsättning tabellceller, var och en 
innehåller text. PDF lagrar tabeller i stället som text framför en bild av de linjer som gör tabellen.
I vissa PDF-filer lagras text, inte som faktisk text, utan som bilder på text. (Doxillion är inte en 
Optisk Teckenigenkänning produkt, och så måste lämna dessa som bilder.)
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Bränn till skiva
Om du vill göra en snabb säkerhetskopia av dina originalfiler innan du konverterar dem 
markerar du dem i listan och klickar på knappen "Bränn på skiva" i verktygsfältet. Detta 
kommer att öppna Express Burn Disc Burning programvara, som är ett lättanvänt 
bränningsprogram som du kan använda för att bränna data till vilken skiva som helst. Mer 
information om Express Burn finns på www.nch.com.au/burn för mer information. Alla filer i 
listan läggs till i Express Burn om det inte finns några markerade filer i Doxillion. 
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Extrahera bilder
Om du vill extrahera bilder från dina dokumentfiler och konvertera dem till val av bildformat 
med Pixillion markerar du dem i listan och klickar på knappen Extrahera bilder i verktygsfältet. 
Detta öppnar Pixillion Image Converter programvara, som är ett lättanage 
bildkonverteringsprogram. Du kan lära dig mer om Pixillion, besök Pixillion  Obs: alla 
exporterade bilder läggs till i Pixillion. 
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Skriv ut till PDF
Om du vill använda NCH Bolt PDF-skrivare för att skriva ut dokumenten till PDF direkt, 
markerar du dem i listan och klickar på knappen 'Skriv ut till PDF' i verktygsfältet. Om du vill 
veta mer om Bolt PDF Printer, besök www.nchsoftware.com/pdfprinter mer. 
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Lösenord för dokument
PDF-lösenord - PDF-specifikation gör det möjligt för ägare att ange upp till två lösenord för ett 
dokument för att skydda och kryptera det: ett ägarlösenord och ett användarlösenord.
● Om du öppnar dokumentet med rätt ägarlösenord (förutsatt att det inte är samma som 

användarlösenordet) kan fullständig (ägare) åtkomst till dokumentet.
● Om du öppnar dokumentet med rätt användarlösenord (eller öppnar ett dokument som inte 

har ett användarlösenord) måste du följa de behörigheter för användaråtkomst (t.ex. 
kopiera och skriva ut) som anges i dokumentet av dess ägare.

Doxillion Konverteringsprogram för dokument behöver åtkomstbehörighet för kopierings- eller 
utdragssidainnehåll från dokumentet enligt PDF-specifikationen. Därför kräver Doxillion att 
ange ett ägarlösenord om PDF-dokumentet inte har kopiera tillstånd, även om PDF-läsare kan 
öppna det. Doxillion inte dyker upp den här dialogrutan om PDF-filen inte är krypterad eller 
inaktiverad kopiera -behörighet.
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Förhandsgranskning av skannat dokument
Med den här dialogen kan användarna förhandsgranska alla bilder i ett skannat dokument och 
visar viss information om varje bild för att användarna ska kunna bestämma om alla bilder 
konverteras till text med hjälp av OCR-teknik.

Du kan använda navigeringsknapparna, som inkluderar Gå till den första bilden, Gå till 
föregående bild, Gå till nästa bild  och Gå till den sista bilden för att gå till valfri bild för att 
förhandsgranska den.
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Dokumentinställningar
Allmänt
Med den här dialogen kan du ställa in sidmarginalerna för utdatafilen. 
● Inches / cm - Gör att du kan välja måttenheter för sidmarginalerna.
● Överkant / Nedtill / Vänster / Höger - Dessa alternativ är de sidmarginaler som ska 

användas när utdatadokumentet är uppbyggt.
RTF-bildkomprimering
Doxillion använder algoritmer för bildkomprimering för att omvandla ett dokument till 
RTF-format. För att en RTF-fil ska kunna öppnas i WordPad måste en specifik algoritm 
användas för att försäkra kompatibiliteten. Om du tänker öppna din konverterade fil i WordPad 
måste du markera kryssrutan WordPad-kompatibilitet. Filer som använder 
WordPad-kompatibilitet blir större, så vi rekommenderar att endast använda den här 
inställningen när WordPad-kompatibilitet krävs. 
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Konvertera till tabell
I dialogrutan Konvertera till tabell väljer du tabeller som ska konverteras från PDF till CSV, 
XLSX eller ODS. Texten inom de röda gränslinjerna extraheras och konverteras till det valda 
utdataformatet. 

Fråga i dialogrutan
Dialogrutan öppnas om PDF-filen har flera sidor eller om en tabell inte identifieras. Om 
PDF-filen är en enda sida och en tabell upptäcks av Doxillion sker konverteringen automatiskt. 
Välja ditt innehåll
Röda gränslinjer visas på PDF-filen för att avgöra vilket innehåll som ska konverteras. Om du 
vill ändra gränserna håller du muspekaren över en röd linje. Linjen blir gul, klicka och dra för att 
flytta linjen till kanten av din tabell. 

När tabellen har markerats av de röda gränslinjerna klickar du på Processsida. Upprepa 
proceduren för varje sida i PDF-dokumentet som innehåller en tabell som ska konverteras. För 
XLSX och ODS konverteras varje bearbetad sida till ett enskilt ark i ett enda dokument. För 
CSV skapar varje bearbetad tabell en ny fil. Stäng dialogrutan för att slutföra 
konverteringsprocessen. 
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Sammanfoga PDF-filer
Valda PDF-filer  i huvudlistan för Doxillion-filer kan kombineras till en enda PDF-fil genom att 
klicka på knappen Slå samman PDF-filer i verktygsfältet eller genom att välja Verktyg->Slå 
samman PDF-filer... eller högerklicka och välja Slå samman PDF-filer... i 
popup-menyalternativet. 

Dessutom kan markerade icke-PDF-filer också kombineras till en enda PDF-fil om det valda 
utdataformatet är av typen PDF. 
Ordningen på de filer som ska sammanfogas kan ordnas om i dialogrutan Sammanfoga 
PDF-filer. 
Funktionen Sammanfoga PDF-filer aktiveras när det finns minst 1 PDF-fil i fillistan eller minst 
1 icke-PDF-fil  om det valda utdataformatet är av typen PDF. Det kräver dock minst 2 filer 
för att utföra sammanslagning av filer. 
Dialog om sammanfoga PDF-filer  

I dialogrutan Sammanfoga PDF-filer väljer du ordningen på filerna. Standardordningen för 
dina filer är den ordning de var i fillistan. Om du vill redigera ordningen drar och släpper du 
målfilen till målpositionen eller markerar en fil och använder sedan pilknapparna Flytta 
upp  och Flytta nedåt till höger om dialogfönstret. 
● Flytta upp: Flytta den markerade filen uppåt en plats i listan.
● Flytta nedåt: Flytta den markerade filen nedåt en plats i listan.
Sammanfoga PDF-filer 
När filerna är i rätt ordning sammanfogar du filerna till en enda PDF-fil genom att klicka på 
knappen Sammanfoga längst ned i dialogrutan Sammanfoga PDF-filer. 
I dialogrutan Spara kopplad PDF-fil som anger du ett filnamn och bläddrar till den plats 
där du vill spara den nya filen. 
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Komprimera PDF-filer
Valda PDF-filer  i huvudfillistan för Doxillion kan komprimeras med antingen förlustfri eller 
förlustfri komprimering genom att klicka på knappen Komprimera PDF-filer i verktygsfältet eller 
genom att välja Verktyg->Komprimera PDF-filer... eller högerklicka och välja Komprimera 
PDF-filer på alternativet popup-menyn. 

Obs: Funktionen Komprimera PDF-filer aktiveras när det finns minst 1 PDF-fil i fillistan. 
Bildkomprimering  
Lossy Compression - komprimerar bilddata inom PDF-filen på ett sådant sätt att de 
ursprungliga uppgifterna kommer att medföra dataförlust under dekompression. Dataförlust 
beror på Komprimeringskvaliteten och kan resultera i en mindre filstorlek. Komprimeringskvalit
et  kan ställas in från 1 till 100.
Lossless Compression  - komprimerar bilddata inom PDF-filen på ett sådant sätt att de 
ursprungliga uppgifterna inte medför någon dataförlust under dekompression.
Spara plats  
● Samma som källfilen - använder samma sökväg som de indata-PDF-filerna
● Välj utgående bana - genom att klicka på bläddra knappen, det tillåter användaren att välja 

utgående väg
Tilläggsnummer till filnamn
● Checkbox är markerad - suffixet '-N' kommer att läggas till filnamnet (där 'N' startar från 1)
● Checkbox är omarkerad - utdatafilnamn kommer att vara samma som indatafilnamnet och 

om utdatasökvägen är densamma som indatasökvägen kommer indatafilen att skrivas över
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Skicka ett dokument med e-post
Du kan skicka ett dokument via e-post som en bilaga till valfri e-postadress. Detta är mycket 
användbart i snabbt skicka partier av filer till en annan dator. 
Om du vill skicka arkivet du för närvarande arbetar med som e-postbilaga klickar du på 
knappen E-post i verktygsfältet eller väljer alternativet E-post... på verktyg-menyn. 
Doxillion kommer att öppna ett fönster med alternativ för att anpassa din e-post. 
Obs: Doxillion kommer att kräva E-postinställningar som ska inrättas innan ett dokument kan 
skickas via e-post. Om du inte redan har gjort det kommer du att uppmanas att ange dina 
e-postinställningar innan du fortsätter. 

Alternativ för e-post:
Doxillion kommer att öppna ett dialogfönster med e-postalternativ som kan ställas in innan du 
skickar ett dokument. Detta hanterar hur bilagan skickas, vem e-postmeddelandet går till och 
ämnet och kroppen i e-postmeddelandet. 

Skicka till:  Ange mottagaren av e-postmeddelandet.
Meddelandeinnehåll: 
● Ämne: All text du anger på den här raden visas som ämne för e-postmeddelandet.
● Kropp: All text som skrivs in i denna ruta kommer att visas som brödtexten i 

e-postmeddelandet.
Behåll dessa inställningar som mina standardvärden: Om den här rutan är markerad markerad 
sparas den information som anges till nästa gång ett dokument skickas.
E-postinställningar: Om du klickar på den här knappen öppnas dialogfönstret För 
e-postinställningar där ändringar kan göras på e-postservern, skicka adress osv. Se 
Alternativ ~ E-post för mer detaljer på det här fönstret.
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E-postinställningar
Dessa inställningar används för att ställa in en e-postserver för e-post ett dokument direkt från 
Doxillion. Dessa inställningar måste konfigureras innan alternativet e-post kan användas. 
Skicka metod
● Skicka med hjälp av en SMTP-server: Välj det här alternativet om du vill använda en 

SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) för att skicka e-post. En SMTP-server 
tillhandahålls vanligtvis av en Internet Service Provider eller ett företag IT-avdelning. 

● Skicka direkt (arbeta som egen e-postserver):  Välj det här alternativet om du inte har 
tillgång till en SMTP-server eller om du inte känner till ditt SMTP-servernamn eller lösenord.

SMTP-alternativ: 
● SMTP-värd: Det här är adressen till din SMTP-server (t.ex. mail.mycompany.com)
● Server kräver auktorisering: Markera markera den här rutan om din SMTP-server kräver 

auktorisering innan ett e-postmeddelande kan skickas. De flesta SMTP-servrar kommer att 
kräva en auktorisering.

● Användarnamn: Detta är SMTP-auktoriseringsnamnet.
● Lösenord: Detta är lösenordet som är kopplat till SMTP användarnamn.
● Försök att skicka direkt om SMTP-anslutningen misslyckas: Om den här rutan är markerad, 

kommer Doxillion att försöka arbeta som en egen e-postserver om SMTP-servern inte är 
tillgänglig. Observera: Doxillion kommer inte att göra detta försök om 
SMTP-auktoriseringen misslyckas.

Alternativ för meddelandeinställningar
Använd dessa alternativ för att ställa in hur e-postmeddelanden skickas som standard. 
E-postmeddelanden kan ändras innan de faktiskt skickas, men att anpassa dessa alternativ 
kan göra det snabbare att skicka e-postmeddelanden. 
● Standards svar e-post:  Detta är svaret på e-postadress som kommer att användas när 

e-post ett dokument med Doxillion. Detta är i allmänhet din e-postadress, men kan 
användas med serverns inget svar adress eller någon annan adress.

● Använd anpassad adress för att skicka e-post: Om den här rutan är markerad markerad 
kommer Doxillion automatiskt att fylla i fältet Skicka till när fönstret E-post öppnas.

● Skicka till adress:  Detta är den e-postadress som automatiskt kommer att fyllas i fältet 
Skicka till när fönstret E-post öppnas.

● Använd anpassat ämne och brödtext: Om den här rutan är markerad, kommer Doxillion 
automatiskt att fylla ämnes- och brödtextfälten när fönstret E-post öppnas.

● Ämne: Detta är det anpassade ämne som kommer att användas när fönstret E-post öppnas.
● Kropp: Detta är den anpassade kroppen som kommer att användas när fönstret E-post 

öppnas.
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Använda Doxillion Command-line Tool
Med kommandoradsverktyget Doxillion kan du använda Doxillion för att konvertera filer från 
kommandoraden i Windows. Detta kan användas för att låta andra program konvertera filer 
med Doxillion eller för att automatisera batchkonvertering. 

Doxillion-körbara finns vanligtvis som "C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" 
Användning: Doxillion.exe [alternativ] [filer som ska läggas till]
Alternativ  är där du kan utfärda en serie kommandon till Doxillion. Alternativen är:
-convert - konvertera alla filer som laddas i Doxillion.
-addfolder [FOLDER_NAME] - lägg till en mapp med filer i Doxillion.
-format [FORMAT_NAME] - ange det utdatafilformat som de inlästa filerna ska konverteras 
till. Formatnamnen är filtilläggen för varje format (t.ex. .doc, .rtf).
-outfolder [FOLDER_NAME]  - ange utdatamappen för att lagra de konverterade filerna. 
Avsluta INTE mappbanan med ett omsnedstreck '' tecken.
-skriva över [OVERWRITE_FLAG] - anger vad som ska göra när den konverterade filen 
redan finns. Flaggorna är PROMPT (Prompt for What to Do), ALWAYS (Skriv över filen), 
NEVER (Konvertera inte originalfilen), AVBRYT (Avbryt alla konverteringar).

-clear - rensa Doxillion fillistan fönstret.
-göm - göm Doxillion-fönstret.
-show  - visa Doxillion fönstret.
-utgång - utgång Doxillion.
Filer att lägga till är där du skriver i de filer du vill ladda in i Doxillion. Alla maskinskrivna filnamn 
måste använda den fullständiga filsökvägen för namnet, och vara cirkumfixerade med 
citattecken.

Exempel:
Doxillion.exe -format RTF 
Doxillion.exe -outfolder "C:\Mina dokument"; 
Doxillion.exe -dölja 
Doxillion.exe "C:\Mina dokument\Uppsats.RTF" 
Doxillion.exe -convert "C:\Mina dokument\Essay.RTF" -format .docx -skriva över ALLTID 
Såvida du inte är i Doxillion mappen måste du ersätta "Doxillion.exe" ovanifrån med hela 
sökvägen "C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" så här: 
"C:\Program Files\NCH Software\Doxillion\Doxillion.exe" -convert "C:\My 
Documents\Essay.RTF" -format PDF 
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Referens för snabbtangenter
Alt Visa hela menyn
Alt+A Lägga till filer
Alt+D Lägg till mapp
Ta bort Ta bort markerade filer 
Ctrl+A Markera alla filer
Ctrl+O Alternativ
F3 Konvertera filer
Alt+F4 Avsluta program
F1 Hjälpdokumentation
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NCH-programsvit
Detta är ett användbart sätt att bläddra i all programvara som finns från NCH Software
Du kan se en uppsättning produkter efter typ som Ljud, Video och så vidare och visa 
produkten. Därifrån kan du prova på produkten och det kommer att ladda ner och installera det 
för dig att prova. Om du redan har produkten installerad så kan du klicka på "Kör det nu" och 
programmet kommer att lanseras för dig.

Det finns också en lista med funktioner för produkter i kategorin. Klicka på en funktion, till 
exempel "Redigera en videofil", för att installera en produkt med den förmågan.
Sök
Sök på vår hemsida efter produkter som matchar eventuella sökord du skriver. 
Visa mer av vår programvara
Surfa på vår hemsida för mer programvara. 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev för meddelanden om nya releaser och rabatter. Du 
kan avsluta prenumerationen när som helst. 
Se de senaste rabatterna för inköp
Se de senaste rabatterna vi erbjuder för att köpa våra produkter. 
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Licensvillkor för programvara
Vårt mål är att varje användare ska ha en lyckad upplevelse med vår programvara. Vi erbjuder 
dig det på grundval av att du accepterar vårt licensavtal för slutanvändare (EULA).
LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE AV PROGRAMVARA (EULA)
Detta licensavtal begränsar vårt ansvar och styrs av ett skiljedomsavtal och ett platsavtal. Läs 
nedan då dessa villkor påverkar dina rättigheter.
1. Upphovsrätten i denna programvara och alla visuella arbeten eller ljudarbeten som 
distribueras med programvaran tillhör NCH Software och andra som anges i rutan Om. Alla 
rättigheter är reserverade. Installation av denna programvara och alla program som levereras 
med eller installeras på begäran av denna programvara, inklusive genvägar och start-menyn 
mappar, är licensierad endast i enlighet med dessa villkor. Dessa upphovsrätter gäller inte för 
något kreativt arbete som du, användaren utför.

2. Genom att installera, använda eller distribuera programvaran godkänner du, för din egen 
räkning och för din arbetsgivares eller huvudmans räkning dessa villkor. Om du inte godkänner 
något av dessa villkor får du inte använda, kopiera, överföra, distribuera eller installera den här 
programvaran - returnera den till inköpsstället inom 14 dagar för att få full återbetalning.

3. Denna programvara, och alla medföljande filer, data och material, distribueras "i befintligt 
skick" och utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda utom vad som 
krävs enligt lag. Om du tänker förlita dig på denna programvara för kritiska ändamål måste du 
testa den fullt ut innan du använder den, installera redundanta system och själv anta 
eventuella risker.

4. Vi ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av användningen av denna programvara, 
inklusive, men inte begränsat till, någon speciell, tillfällig eller följdförlust. Alla anspråk på oss 
är begränsad till att få full återbetalning för det belopp du betalat för programvaran.

5. Du får inte använda denna programvara under några omständigheter där det finns någon 
risk för att fel på denna programvara kan resultera i en fysisk skada eller förlust av liv. Du får 
inte använda den här programvaran om du inte säkerhetskopierar datorn regelbundet, inte har 
antivirusprogram och brandväggsprogram installerade på datorn eller håller känsliga data 
okrypterade på datorn. Du samtycker till att frita oss från alla anspråk som rör sådan 
användning.

6. Du kan kopiera eller distribuera installationsfilen för denna programvara i sin fullständiga 
oförändrade form, men du får under inga omständigheter distribuera något programs 
registreringskod för något av våra program utan skriftligt tillstånd. I händelse av att du 
distribuerar en registreringskod för programvara är du skyldig att betala hela inköpspriset för 
varje plats där obehörig användning inträffar.

7. Användning av data som samlas in av programvaran omfattas av Sekretesspolicyn för 
NCH-programvara som möjliggör automatisk anonymiserad insamling av användningsstatistik 
under begränsade omständigheter.

8. Lagval. Om du är bosatt i USA, är din affärsrelation med NCH Software, Inc, ett amerikanskt 
företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i staten Colorado. Om du bor 
någonstans i världen utanför USA, är din affärsrelation med NCH Software Pty Ltd, ett 
australiskt företag, och detta avtal regleras av lagar och domstolar i Australian Capital 
Territory. Sådana domstolar har fortsatt och exklusiv behörighet över alla tvister mellan dig och 
oss, oavsett typ av tvist.
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9. Gäller endast amerikanska kunder: Skiljedomsavtal och avstående från grupptalan: Om du 
är bosatt i USA, samtycker NCH Software och du till att medla alla tvister och anspråk mellan 
oss i enlighet med reglerna och processen som anges i den engelska versionen av dessa 
villkor här: www.nch.com.au/general/legal.html. LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DET 
KAN PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER. I dessa termer, KOMMER DU OCH NCH överens om 
att var och en får ställa fordringar mot varandra ENDAST I DIN ELLER DESS INDIVIDUELLA 
KAPACITET, OCH INTE SOM MÅLSÄGARE ELLER KLASSMEDLEM I EN PÅSTÅD KLASS 
ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE.
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Inställningar för bild - Inställningar för 
JPEG-komprimering
Kvalitet  

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet eller en större fil med högre kvalitet. 
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Inställningar för bild - Inställningar för 
BMP-kodning
Pixelformat 

Välj mellan en fil med 8, 24 eller 32 bitar per pixel. Du måste välja 32 bitar per pixel om du 
vill ha någon genomskinlighet i bilden. 
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Inställningar för bild - Inställningar för 
PNG-kodning
256 färg 

Du kan markera det här alternativet till 256-färgspaletten PNG som är mindre än äkta färg 
PNG. 
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Inställningar för bild - Inställningar för 
PNM-kodning
Portabelt Anymap-format  

Välj antingen monokromt (bärbar pixmap), gråskala (bärbar gråkarta) eller RGB-format 
(bärbar bitmapp). Var och en av dem kan sparas som vanliga (ASCII) eller binära filer. 
Binärt tröskelvärde  
Ange tröskelvärdet för konvertering av bild till binär bild. Det används endast med 
monokroma format. 
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Inställningar för bild - Inställningar för 
TIFF-kodning
256 färg 

Du kan markera det här alternativet till 256-färgspalett TIFF som är mindre än äkta färg 
TIFF. 

29



Inställningar för bild - Komprimeringsinställningar 
för JPEG 2000
Förlustfri komprimering 

Sparar bilden utan att bildkvaliteten minskar, men resulterar i en större fil än förstörande 
komprimering. 
Förstörande komprimering 
Sparar en mindre fil än förlustfri komprimering, men orsakar en viss minskning av 
bildkvaliteten. 
Kvalitet  

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet eller en större fil med högre kvalitet. 
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Inställningar för bild - Inställningar för 
PDF-kodning
Pappersstorlek 

Välj den pappersstorlek som du vill använda för mål-PDF-dokumentet.
Orientering  
Välj den pappersorientering som du vill använda för mål-PDF-dokumentet.
Marginal 
Mata in marginalvärdet i millimeter som övre, vänstra, nedre och högra marginal.
Skalningsläge 
Välj läget för att bestämma hur bilder ska skalas på PDF-sidan.
● Ingen: behåll bildens ursprungliga storlek. Om bilder inte har upplösningsbeskrivning 

används standardvärdet (t.ex. 72DPI).
● Anpassa till utskrivbart område: minska eller förstora varje bild till pappersstorleken 

utom marginalerna och behåll samma bildförhållande i bredd och höjd.
● Sträck ut till utskrivbart område: sträck ut bilden så att den är full på hela sidan utom 

marginalerna.
● Autopassning efter bildstorlek: skala bilden till en rimlig storlek
Positioneringsläge  
Välj positioneringsläge för att bestämma hur bilder ska placeras på PDF-sidan.
Bildkvalitet 
Välj bildkvalitet när du bäddar in den i en PDF-fil. Ju högre värde, desto bättre är den 
inbäddade bildkvaliteten.
Automatisk rotation 
Justerar bildens orientering så att den matchar den valda pappersstorleken och 
orienteringen.
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Inställningar för bild - Inställningar för 
WebP-komprimering
WebP är ett nytt bildformat som utvecklats av Google och stöds i Chrome, Opera och Android 
som är optimerat för att möjliggöra snabbare och mindre bilder på webben. WebP-bilder är 
cirka 30% s små i storlek jämfört med PNG- och JPEG-bilder med motsvarande visuell kvalitet. 

Förstörande komprimering 
Sparar en mindre fil än förlustfri komprimering, men orsakar en viss minskning av 
bildkvaliteten. 
Kvalitet  

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet eller en större fil med högre kvalitet. 
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Inställningar för bild - Inställningar för 
GIF-kodning
Flersidig GIF (animerad GIF) 

Du kan markera det här alternativet för att skapa en animerad GIF-fil. Du kan ange 
fördröjningen för varje ram genom att markera inmatningsrutan " Ställ in bildfördröjning i 
sekunder" och sätta en tidsfördröjning.
Flera GIF-filer  
Du kan markera det här alternativet för att skapa separata GIF-filer för varje ram.
Markera "Fråga vid konvertering av flersidiga bilder" om du vill att 

GIF-kodningsinställningarna ska dyka upp när du konverterar flersidiga bilder .
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Program Alternativ  - Alternativ ~ Skriv över
Skriv över
Välj det förda för vägagångssättet som ska vidtas när målfilen redan finns medan filer 
konverteras. Alternativen är: 
● Fråga efter vad du ska göra - visa alltid en uppmaning som frågar om du vill skriva över filen 

eller inte.
● Skriv över filen - skriver över den befintliga filen med filen som konverteras.
● Inte Konvertera den ursprungliga filen  - inte skriva över den befintliga filen med filen som 

konverteras.
● Avbryt konverteringar  - avbryter aktuell filkonvertering och avbryter alla efterföljande 

konverteringar också.
● Tilläggsnummer till filnamn - lägger till ett nummer till filnamnet för den konverterade filen 

med ett format som du kan välja. Formatet måste innehålla strängarna %filename% och 
%number%, men de kan vara i vilken ordning du vill. Du kan lägga till extra tecken i 
strängen och dessa tecken kommer också att visas i den konverterade filens filnamn.
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Program Alternativ  - Alternativ ~ Omvandlingar
Den här dialogen innehåller alternativ som är relaterade till konvertering av filer. Den är 
uppdelad i "Format" och "Fel" sektioner. 
Format 
Ange vad som ska göra om filen som konverteras är samma format som utdataformatet. 
Alternativen är: 
● Kopiera fil direkt till målmapp - kopierar filen till målmappen i dess ursprungliga 

icke-konverterade form.
● Konvertera inte  - konvertera inte filen alls, och fortsätta konvertera andra filer i listan.
Anteckningar: Alternativen i Format kommer alltid att överridas av de alternativ som anges i 
fliken Skriv över om konflikter uppstår.
Fel
Ange vad som ska göra om det finns ett fel som produceras med filen som konverteras. 
Alternativen är: 
● Fråga efter vad du ska göra - frågar om du vill fortsätta konvertera andra filer eller avbryta 

konvertering helt och hållet.
● Ignorera fel och fortsätt konvertera andra filer - fortsätter att konvertera andra filer även om 

någon särskild fil ger fel.
● Avbryt konverteringar  - avbryter aktuell filkonvertering och avbryter alla efterföljande 

konverteringar också.
Anteckningar: Om fel produceras på någon fil kommer de att rapporteras i kolumnen Utökad 
information för den filen i fillistan.
OCR (optisk teckenigenkänning)
Doxillion tillhandahåller OCR-komponent så att användare kan konvertera högkvalitativ bild av 
text till vanlig maskinkodad text. Vissa dokument kommer till exempel från skannrar som PDF 
eller bild (PNG, JPEG, TIFF eller BMP). 

Det finns ett alternativ att göra OCR-bekräftelse tyst eller inte. 
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Program Alternativ  - Alternativ ~ Övrigt
Den här dialogen är för mer allmänna alternativ som inte kan grupperas i en viss kategori.
Bekräftelse  – Välj det här alternativet om du vill producera en Är du säker? prompt när du tar 
bort filer från fillistan.
Meddelande  - Välj det här för att få ett meddelande när konverteringen är klar. När 
konverteringen har slutförts kommer Doxillion att spela upp ett ljud. En dialogruta visas också 
så att du kan öppna utdatafilen eller mappen om du markerar Fråga efter att det finns en 
öppning av utdatafilen eller mappen efter konverteringen.
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Program Alternativ  - Alternativ ~ Högerklicka
Denna dialog kan du ställa in alternativ för File Explorer högerklicka snabbmenyn (menyn som 
visas om du högerklickar på en fil i en Explorer fönster). 
Lägg till Doxillion i Arkivutforskarens högerklicksmeny  - Det här alternativet kommer att 
lägga till Doxillion till högerklicksmenyn i ett lämpligt dokument.
Aktivera alternativ för högerklick #  - Med de här alternativen kan du lägga till upp till tre 
standardformat till snabbmenyn för högerklick för att snabbt konvertera dokument.
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Skärmreferenser - Dialogrutan Skicka e-post

Skicka ett e-postmeddelande
Dialogrutan Skicka e-post skickar ett e-postmeddelande automatiskt. E-postinställningar måste 
konfigureras innan ett e-postmeddelande kan skickas. Om du inte redan har gjort det kommer 
du att bli ombedd att ange dina e-postinställningar innan du fortsätter. 

Alternativ för e-post
   -Skicka till

   -Ange mottagarnas e-postadress(er). Sätt ett kommatecken mellan varje e-postadress.
   -Subjekt
   -All text som anges i det här fältet visas som ämne för e-postmeddelandet.
   -Kropp
   -All text som anges i den här rutan visas som brödtexten i e-postmeddelandet.
   -Sidfot
   -All text som anges i den här rutan visas i slutet av e-postmeddelandet. Detta kan kräva ett 
köp för att göra det möjligt att ändra det.
   -Inställningar
   -Om du klickar på den här knappen öppnas dialogrutan E-postinställningar, där ändringar 
kan göras på e-postservern, sändningsadressen etc.
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