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Teknisk support
Om du har svårt att använda Pixillion Bildkonverterare läs det aktuella ämnet innan du begär 
support. Om problemet inte omfattas av den här användarhandboken vänligen se den aktuella 
Pixillion Bildkonverterare Online Teknisk support på 

www.nchsoftware.com/imageconverter/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 Pixillion Bildkonverterareeller 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/imageconverter/sv/support.html
www.nch.com.au
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Introduktion
Tack för att du installerar Pixillion.
Pixillion bildfil konvertering programvara är en bild format omvandlare för Windows och Mac 
OS X. Det kan konvertera bildfiler mellan bmp, jpg, png, psd och mer. Innan du konverterar din 
fil, låter Pixillion dig att förhandsgranska bilden och visar de aktuella filparametrarna. 

Med Pixillion kan du snabbt och enkelt konvertera dina bildfiler till format du behöver vara värd 
på webbplatser, minska filstorleken för att skicka via e-post eller lagra på en CD samt snabbt 
konvertera till bildformat som behövs för andra program.

Funktioner 
● Läser in en mängd olika bildfilsformat.
● Snabbt konverterar till en mängd olika utdataformat.
● Tillåter dra och släpp av både filer och mappar.
● Stöder kommandoradsverktyget.
● Gör att vattenstämpel och texteffekter kan läggas till i dina bilder.
● Enkelt och intuitivt gränssnitt.
● Utformad för att vara mycket enkel att använda för den dagliga driften.
Systemkrav 
● Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
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Licenser och testperioden
Utvärderingsperiod

Pixillion kommer att fungera som en testversion under en begränsad tid efter att den först 
installerats. Under denna testperiod är alla funktioner i Pixillion Plus tillgängliga. När 
provperioden går ut kommer Pixillion att sluta fungera. För att fortsätta använda de 
avancerade funktionerna i Pixillion Plus efter provperioden måste du köpa en licens. 

Jämförelsetabell för funktion
Funktion Pixillion Pixillion Plus
Pris Gratis Betalas
Format som stöds Mest Alla
Konvertering En bild i taget Konvertering av batch
Text för vattenstämpel Nej Ja
Vattenstämpel bilder Nej Ja
Kommandoradsgränssnitt Nej Ja
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Så här använder du Pixillion
Detta är en översikt över hur du använder Pixillion att konvertera dina filer från ett format till ett 
annat. Tänk på att Pixillion är utformad för att lära av dig när du går. Det kommer att komma 
ihåg dina inställningar från varje gång du konverterar så att upprepade uppgifter är snabbare 
för dig.

Lägga till och ta bort filer 
Om du vill konvertera dina bildfiler till önskat format börjar du med att lägga till filer i 
fillistfönstret. Klicka antingen på knappen Lägg  till filer eller så väljer du Arkiv -> Lägg till 
filer på menyn. Du kan också klicka på knappen Lägg till mapp om du vill lägga till alla 
bildfiler som finns i den angivna mappen. 
När dina filer har lagts till, om du vill ta bort någon av dem, välj filerna och antingen klicka på
knappen Ta  bort, eller välj Arkiv -> Ta bort markerade filer från menyn. Om du vill 
markera flera filer samtidigt trycker du på Ctrl-tangenten och vänsterklickar på de filer du vill 
markera. Om du vill framhäva alla filerna väljer du antingen Arkiv -> Markera alla på menyn 
eller trycker på Ctrl + A. 

Välja en utdatamapp 
Nära undersidan av huvudfönstret finns ett fält med etiketten Utdatamapp,  där du kan 
ange filkatalogen där konverterade filer ska lagras. Du kan antingen skriva i önskad mapp, 
eller så kan du klicka på knappen Bläddra under fältet. Om du gör det kommer det att ta 
upp ett fönster där du kan bläddra efter destinationen katalogen på din hårddisk. De 
senaste flera kataloger du har valt tidigare lagras i en listruta, och kan nås genom att klicka 
på pilen på högerkanten av textfältet. 

Välja ett utdataformat  
Fältet med etiketten Utdataformat  är där du kan välja önskat utdatafilformat för dina filer. 
Om den valda codec har justerbara alternativ, genom att klicka på 
kompressionsinställningar ...  eller Kodare Inställningar ...  knappen, en dialogruta 
kommer att visas detaljer de alternativ du kan ändra. 
Följande bildkodccs har justerbara alternativ: 
● Bmp
● Ico
● Jpeg
● JPEG XR
● JPEG 2000
● Pdf
● Pgf
● Png
● Pnm
● Tiff
● Wmf
● WEBBP
Justera utdataeffekter 
Klicka på knappen Effekter för att justera inställningar som påverkar den konverterade 
bildens utseende, till exempel storleksändring, rotation, text och vattenmärkning (se 
Bildeffekter för fler detaljer). 
Konvertera filer 
När du har ställt in utdatamappen och -formatet kan du sedan välja filerna i listan du vill 
konvertera, och antingen klicka på knappen Konvertera
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 eller välja Arkiv -> Konvertera på menyn. Om du klickar på knappen Konvertera utan att 
några filer har markerats kommer alla filer i listan att konverteras som standard. Eventuella 
effekter, alternativ, utdatainställningar eller liständringar som sker under en konvertering 
kommer att påverka framtida konverteringar och inte den befintliga konverteringen. 

Obs: Pixillion kommer att stoppa din dator som går i viloläge under konvertering. I slutet av 
omvandlingen din normala dator sleep timer kommer att sova datorn som krävs efter den 
period av ingen aktivitet. 

Storleksändring av filer 
Du kan göra batch ändra storlek på bildfiler med Pixillion genom att kombinera funktioner i 
Justera uteffekter  effekter och Konvertera filer. Se till att du väljer utdataformatet som 
samma med inmatningsformatet. Klicka på knappen Ändra storlek från verktygsfältet. 
Ställ in dina storleksalternativ för utdatabilder (se Bildeffekter för mer detaljer). När avsluta 
inställning, klicka på OK-knappen  för att tillbaka till huvudskärmen och klicka på 
Konvertera  knappen för att producera storleksstorlek bilder. Alternativt kan du göra 
storleksändring via Skala alternativ för justera utdataeffekter dialog. 
Kombinera filer  
Du kan välja Arkiv -> Kombinera bilder från menyn för att kombinera alla valda bilder till en 
enda TIFF, PDF eller DOCX. Du kan ordna om ordningen på bilderna i dialogrutan 
Kombinera bilder . Notera: Endast när du väljer 2 filer eller fler i listan och ställer in TIFF, 
PDF eller DOCX som utdataformat, kommer menyn Kombinera bilder ... att aktiveras. 
Misslyckade konverteringar 
Konverteringsstatuskolumnen i bildfillistan kommer att rapportera framgång, misslyckande 
eller vilka bilder som köas för den aktuella konverteringen.
Om bilder misslyckas med ett "Spara misslyckades" meddelande, då du kanske behöver 
ange en alternativ utdata mapp.
"Load failed" meddelanden kommer att inträffa om Pixillion bestämmer att bilden är 
antingen korrupt eller är faktiskt en annan filformat förklädd till en bild.
Om en konvertering har status "Hoppas över", sedan Pixillion avbröt konvertering på den 
bilden eftersom en befintlig bild med samma namn redan finns (se Programalternativ/ 
Inställningar för mer detaljer).

Förhandsgranska fil 
Du kan förhandsgranska den markerade bilden i ett nytt fönster genom att dubbelklicka på 
den eller välja "Förhandsgranska markerad bild" i snabbmenyn.
I förhandsgranskningsfönstret flyttar du reglagefältet för att ändra zoomningsnivån eller 
använd genväg Ctrl+Mushjul.
I förhandsgranskningsfönstret trycker du på X-knappen längst upp till höger för att stänga 
fönstret eller använda knappen Esc för genväg.
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Vilka format Har Pixillion Support?
Bild konvertering Det finns ett antal filformat som stöds i Pixillion. Dessa format är följande:
Format Tillägg Windows Mac OS X Pixillion Plus 

krävs  
Anteckningar 

Adobe 
Photoshop-dok
ument

 *.psd Läs & Skriv Läs & Skriv Ja Lager bibehålls 
inte.

Adobe 
Photoshop stor 
dokumentfil

 *.psb Läsa - - Lager bibehålls 
inte.

Adobe bärbart 
format

 *.pdf Läs & Skriv Läs & Skriv - -

Adobe 
Illustrator-forma
t

 *.ai Läsa Läsa Ja Använd 
miniatyrbild om 
inte 
PDF-kompatibe
l fil

Apple AAE 
sidovagn fil

 *.aae Läsa Läsa - Läs JPEG-filen 
som motsvarar 
AAE

IVRIG TARGA  *.tga Läs & Skriv  Läs & Skriv 
(10.5 och 
uppåt) 

- -

AV1 Bildformat  *.avif  Läs & Skriv - - -
Djvu  *.djvu Läsa - - -
Direkt rita yta  *.dds Läsa - - -
Inkapslat 
PostScript

 *.eps Skriva - - -

Format för 
utväxling av 
grafik

 *.gif Läs & Skriv Läs & Skriv - -

Bildfilsformat 
med hög 
effektivitet

 *.heic  *.heif Läs & Skriv Läsa - Stöd bara 
stillbilder.

Gemensamma 
fotografiska 
experter Group

 *.jpeg;*.jpg Läs & Skriv Läs & Skriv - -

Jpeg-fil 
interchange 
format

 *.jfif  Läsa Läsa - Läsa som 
JPEG-fil

Gruppen för 
gemensamma 
fotografiska 
experter 2000

 *.jp2 Läs & Skriv Läs & Skriv - -

JPEG 
Stereoskopisk

 *.jps  Läsa Läsa Ja -

JPEG utökat 
intervall

 *.wdp;*.hdp;*.j
xr

Läs & Skriv - - Kallas även 
Microsoft HD 
Photo eller 
Windows 
Media Photo.
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Filformat för 
Maya-bilder

*.iff Läs & Skriv Läs & Skriv - Z-Buffer 
underhålls inte.

Windows-doku
ment

 *.docx Skriva Skriva - -
Microsoft-bitma
pp

 *.bmp;*.dib;*.rl
4;*.rl8
 Läs & Skriv Läs & Skriv - Läs endast för 

*rl4 och *.rl8
Microsoft-ikon  *.ico  Läs & Skriv  

Läsa 
Skriv (10,5 och 
högre) 

- -

Mpo  *.mpo Läsa Läsa Ja -
Openexr  *.exr Läsa - - -
Persondator 
eXchange

 *.pcx Läs & Skriv Läs & Skriv - -

Bärbart nätverk 
Grafik

 *.png Läs & Skriv Läs & Skriv - -

Bärbar Pixmap  *.pbm;*.pgm;*.
ppm;*.pnm
 Läs & Skriv Läs & Skriv Ja -

Progressiv 
grafikfil

 *.pgf Läs & Skriv Läs & Skriv Ja -

Utdata för 
obehandlad 
kamera

 *.arw;*.cr2;*.cr
3;*.crw; 

Läsa Läsa - -

Sön Raster  *.ras Läs & Skriv Läs & Skriv Ja -
Svg  *.svg;*.svgz Läs & Skriv Läs & Skriv - Maskering 

upprätthålls inte
Filformat med 
märkord

 *.tiff;*.tif  Läs & Skriv Läs & Skriv - -

WEBBP  *.webp Läs & Skriv Läs & Skriv 
(10.5 och 
uppåt) 

Ja Stöd även 
animerade 
WebP

Windows-metafi
l

 *.wmf;*.emf;*.e
mz
 Läs & Skriv - - -

Trådlös 
bitmapp

 *.wbmp Läs & Skriv Läs & Skriv Ja -

eXperimental 
datoranläggnin
g

 *.xcf  Läsa - - -
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Översikt över Utdataformat som stöds
AVIF 

● AVIF (AV1 Image Format) är ett bildformat med öppen källkod för lagring av stillbilder 
och animerade bilder komprimerade med AV1 i HEIF-behållarformatet 

.BMP  
● BMP är en familj av rasterbildfilformat som främst används på Microsoft Windows och 

stöds också i andra stationära operativsystem som macOS och Linux. BMP är vanligtvis 
okomprimerade vilket resulterar i stora filstorlekar om än förlustfria i kvalitet; På grund 
av sin enkla struktur är BMP: er allmänt kompatibla med Windows-baserade program.

.DIB 
● Enhetsoberoende bitmapp (DIB) är en familj av rasterbildfilformat som har en identisk 

struktur som bitmappsfiler (BMP). Den kan lagra både monokroma och färgbilddata i 
olika bitdjup.

.DOCX  
● DOCX är standardfilformatet för dokument som skapats med MS Word från och med 

2007-versionen. Det här formatet består av XML-komponentfiler som finns i ett 
ZIP-liknande format.

EMF  
● EMF (Enhanced Windows MetaFile) är ett vektorformat och en förbättrad version av 

WMF som kan lagra 32-bitars RGB-bilddata. På grund av sin kapacitet att lagra stora 
data levererar EMF skarpa och rika detaljer till bilder som är lämpliga för grafisk design 
och tryckindustrin.

.EPS 
● EPS är en förkortning för Encapsulated PostScript. Det skapades av Adobe redan 1992. 

Det är ett standardgrafikfilformat som är avsett för att placera bilder i ett 
PostScript-dokument. 

.GIF  
● GIF (Graphics Interchange Format) är normalt begränsad till en 8-bitars palett eller 256 

färger (medan 24-bitars färgdjup är tekniskt möjligt). GIF är mest lämpad för lagring av 
grafik med få färger, till exempel enkla diagram, former, logotyper och tecknade 
stilbilder, eftersom den använder LZW-förlustfri komprimering, vilket är mer effektivt när 
stora områden har en enda färg och mindre effektivt för fotografiska eller dithered bilder. 
På grund av dess animeringsfunktioner används den fortfarande i stor utsträckning för 
att tillhandahålla bildanimationseffekter, trots dess låga kompressionsförhållande jämfört 
med moderna videoformat.

.ICO 
● ICO-filformatet är ett bildfilformat för datorikoner i Microsoft Windows. ICO-filer 

innehåller en eller flera små bilder i flera storlekar och färgdjup, så att de kan skalas på 
lämpligt sätt. 

MAYA IFF  
● Maya IFF är ett rasterbildfilformat som är associerat med Autodesk Maya 

grafikprogramvara, ursprungligen utvecklad av Alias Systems. Den använder en variant 
av IFF-behållarformatet. Det kan också kallas TDI Explore (Thompson Digital Image) 
-format. 

.IFF 
● IFF (Interchange File Format) är ett universellt format som introducerades av Electronic 

Arts för att rymma olika typer av data. IFF används ofta av grafikprogram i MS-DOS, MS 
Windows, Mac och UNIX. En IFF-fil byggs upp från bitar som är nära besläktade med 
TLV-representation.
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.JPEG
● JPEG (Joint Photographic Experts Group) är en förlustkomprimeringsmetod; 

JPEG-komprimerade bilder lagras vanligtvis i filformatet JFIF (JPEG File Interchange 
Format). Filnamnstillägget JPEG/JFIF är JPG eller JPEG. Nästan alla digitalkameror 
kan spara bilder i JPEG/JFIF-format, som stöder åtta-bitars gråskalebilder och 24-bitars 
färgbilder (åtta bitar vardera för rött, grönt och blått). JPEG tillämpar förstörande 
komprimering på bilder, vilket kan resultera i en betydande minskning av filstorleken. 

JPEGXR 
● JPEGXR (JPEG extended range) är en stillbildskomprimeringsstandard och filformat för 

kontinuerliga tonfotografiska bilder, baserat på teknik som ursprungligen utvecklades 
och patenterades av Microsoft under namnet HD Photo (tidigare Windows Media 
Photo). Den stöder både förlustfri och förlustfri komprimering. 

JPEG2000 
● JPEG 2000 är en komprimeringsstandard som möjliggör både förlustfri och förlustfri 

lagring. De komprimeringsmetoder som används skiljer sig från de i standard JFIF / 
JPEG; De förbättrar kvalitet och kompressionsförhållanden, men kräver också mer 
beräkningskraft att bearbeta. JPEG 2000 lägger också till funktioner som saknas i 
JPEG. Det är inte alls lika vanligt som JPEG, men det används för närvarande i 
professionell filmredigering och distribution (vissa digitala biografer använder till 
exempel JPEG 2000 för enskilda filmramar). 

PCX 
● PCX var det ursprungliga bildformatet för ett DOS-baserat program PC Paintbrush från 

ZSoft Corporation och var under en tid (särskilt slutet av 1980-talet) ett mycket populärt 
bildformat bland användare av IBM PC-kompatibla och operativsystemet PC/MS-DOS. 
Mycket ClipArt distribuerades i det här formatet. Det var dock nära knutet till 
plattformsspecifika attribut som de specifika grafiska lägena som fanns tillgängliga i 
tidiga datorer och förlorade senare mark till mer plattformsoberoende grafiska format 
som GIF, JPEG och PNG. 

.PDF 
● Portable Document Format (PDF) är ett filformat som utvecklades av Adobe på 

1990-talet för att presentera dokument, inklusive textformatering och bilder, på ett sätt 
som är oberoende av applikationsprogramvara, hårdvara och operativsystem. Baserat 
på PostScript-språket kapslar varje PDF-fil in en fullständig beskrivning av ett platt 
dokument med fast layout, inklusive text, teckensnitt, vektorgrafik, rasterbilder och 
annan information som behövs för att visa det. 

PGF 
● PGF (Progressive Graphics File) är ett rasterbildfilformat som använder 

wavelet-komprimering. 
.PNG 
● Portable Network Graphics är ett rastergrafikfilformat som stöder förlustfri 

datakomprimering. PNG stöder palettbaserade bilder (med paletter med 24-bitars RGB- 
eller 32-bitars RGBA-färger), gråskalebilder (med eller utan alfakanal för 
genomskinlighet) och icke-palettbaserade RGB/RGBA-bilder i fullfärg (med eller utan 
alfakanal). PNG-arbetsgruppen utformade formatet för överföring av bilder på Internet, 
inte för professionell utskriftsgrafik. 

PNM  
●
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Netpbm-format är en familj som inkluderar det bärbara pixmap-filformatet (PPM), det 
bärbara gråkartfilformatet (PGM) och det bärbara bitmappfilformatet (PBM). Dessa är 
antingen rena ASCII-filer eller råa binära filer med en ASCII-rubrik som ger mycket 
grundläggande funktionalitet och fungerar som en minsta gemensamma nämnare för att 
konvertera pixmap-, graymap- eller bitmappfiler mellan olika plattformar. Flera 
applikationer hänvisar till dem kollektivt som PNM (Portable aNy Map). 

.PSD 
● En PSD-fil lagrar en bild med stöd för de flesta bildalternativ som finns i Photoshop. 

Dessa inkluderar lager med masker, genomskinlighet, text, alfakanaler och dekorfärger, 
urklippsbanor och duplexinställningar. Detta står i kontrast till många andra filformat 
(t.ex. .JPG eller .GIF) som begränsar innehållet för att ge strömlinjeformad, förutsägbar 
funktionalitet. En PSD-fil har en maximal höjd och bredd på 30 000 pixlar och en 
längdgräns på två gigabyte. 

RAS  
● Sun Raster, eller Sun Rasterfile, är ett bildfilformat som är associerat med 

Sun-operativsystem. Den stöder gråskala, palettbilder och fullfärgsbilder. Bilder kan 
vara okomprimerade eller använda RLE-komprimering. 

.SVG  
● SVG - Scalable Vector Graphics (SVG) är en XML-baserad metod för lagring av 

vektorbilder. 
.TGA  
● TGA (Targa) är ett rasterbildfilformat som utvecklats av Truevision, Inc. TGA är utformat 

för användning med MS-DOS-färgapplikationer och är det ursprungliga formatet för 
Truevisions TARGA-kort (Truevision Advanced Raster Graphics Adapter), som var 
några av de första grafikkorten för IBM-kompatibla datorer som stödde 24-bitars 
RGB-färgkodning (ibland kallad truecolor). TGA-bilder är normalt antingen 
okomprimerade eller komprimerade med körlängdskodning. 

.TIFF  
● TIFF-formatet (Tagged Image File Format) är ett flexibelt format som normalt sparar åtta 

bitar eller sexton bitar per färg (röd, grön, blå) för 24-bitars respektive 48-bitars total, 
vanligtvis med antingen TIFF- eller TIF-filnamnstillägget. TIFF-filer kan vara förlustfria 
eller förlustfria, beroende på vilken teknik som valts för att lagra pixeldata. 
TIFF-bildformat stöds inte allmänt av webbläsare. TIFF är fortfarande allmänt accepterat 
som en fotofilstandard i tryckbranschen. TIFF kan hantera enhetsspecifika färgrymder, 
till exempel CMYK som definieras av en viss uppsättning tryckfärger. 
OCR-programvarupaket (Optical Character Recognition) genererar vanligtvis någon 
form av TIFF-bild (ofta monokromatisk) för skannade textsidor. 

WBMP  
● WBMP (Wireless Bitmap, eller WAP Bitmap) är ett bildfilformat som är associerat med 

WAP (Wireless Application Protocol). Den lagrar okomprimerade rasterbilder på två 
nivåer. 

.WEBP 
● WebP är ett bildfilformat som utvecklats av Google, främst avsett att användas på 

webbsidor. Den kan använda antingen förlustfri eller förlustfri komprimering. Dess 
förlustkomprimering baseras på delar av VP8-videokomprimeringsformatet. Den 
använder RIFF-behållarformatet. 

WMF  
● Windows Metafile (WMF) är ett vektorgrafikformat som är inbyggt i Microsoft Windows 

3.x. Den lagrar en lista med kommandon som, när de körs, genererar en bild. Termen 
Windows Metafile hänvisar vanligtvis specifikt till WMF-format, även om det också kan 
vara ett paraplybegrepp som inkluderar efterföljarformatet, Enhanced Metafile (EMF). 
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Det mesta av informationen här finns i Filformat Wiki . 
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Program Options
Skriva över  

Om Pixillion försöker skriva en konverterad bild till ett redan befintligt filnamn:
● Hoppa över befintliga bilder: Pixillion kommer inte att skriva över några befintliga 

filer.
● Ersätt befintliga bilder:  Pixillion kommer att skriva över befintliga filer med nyligen 

konverterade bilder.
● Lägg till filnamn:  Pixillion sparar konverterade bilder med modifierade namn för att 

undvika att skriva över filer.
DPI  

När du konverterar en icke-pixelbaserad bild till en pixelbaserad bild kan DPI eller 
pixelbredden på utdata anges:
● DPI (punkter per tum): Ange DPI-upplösning för konvertering. Ju högre DPI desto 

bättre kvalitet men desto större filstorlek.
● Pixel bredd: Ange pixelbredd för utdata. Tänk på bildförhållandet för originalbilden 

innan du ställer in den här parametern. Ju högre pixlar desto bättre kvalitet men desto 
större filstorlek.

DPI-alternativet kommer inte att uppmanas före konvertering om kryssrutan "Fråga om att 
ange DPI vid konvertering till ett pixelbaserat format" är markerad.
Bakgrund 
Följande bildformat stöder inte genomskinlighet per pixel: 
● Gemensam expertgrupp för fotografi (*. JPEG;*.JPG;)
● Persondator eXchange (*. PCX)
● Format för bärbara dokument (*.PDF)
● Bärbar Pixmap (*. PBM;*. PGM;*. PPM;*. PNM)
● Solraster (*. RAS)
● Trådlös bitmapp (*. WBMP)
När du konverterar en bild med genomskinlighet per pixel till något av dessa format kan den 
genomskinliga bakgrunden ersättas med:
● Enfärgad Fyller bakgrunden med den färg du väljer.
● Rutmönster Fyller bakgrunden med ett rutigt mönster av vitt och grått.
● Bakgrundsbildfil  Om den valda bakgrundsbildfilen fortfarande har transparent 

bakgrund kommer den valda bildfilens bakgrund helt enkelt att ersättas med den vita 
färgen.

Bakgrundsalternativet kommer inte att uppmanas före konvertering om kryssrutan "Fråga 
när du konverterar transparenta bilder" är markerad.
Bevara bildmetadata  
Markera kryssrutan Bevara metadata om du vill bevara indatabildernas metadata till de 
konverterade bilderna. Nuvarande version stöder bevarande av EXIF-metadata för JPEG-, 
JPEG XR- och TIFF-filformat. 

Annan 
Markera kryssrutan Fråga för att öppna utdatafilen eller mappen efter lyckad 
konvertering - för att  få ett meddelande när konverteringen har slutförts. En dialogruta 
dyker upp så att du kan öppna utdatafilen eller mappen. 
Markera kryssrutan Kopiera mappstruktur för källfiler - för att göra utdatamappstrukturen 
densamma som källfilernas mappstruktur . 
Markera kryssrutan Förhindra konverteringar där utdatafilen blir större än indatafilen – 
för att se till att utdatafilens storlek inte överstiger storleken på källfilerna. 
Markera kryssrutan Fråga när konverterad fil kommer att vara
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 större än utdatafilen - för att visa en fråga när utdatafilens storlek är större än källans 
storlek. 
Markera kryssrutan Konvertera till spårad SVG (används i elektroniska skärmaskiner) - 
om du vill ha en spårad version av filen. Detta gäller endast när du har valt SVG som 
utställningsformat. Ett exempel på användning är att skapa SVG från skannade data, till 
exempel logotyper, handskrivna anteckningar etc. 

Välj alternativet Använd tillagda effekter på varje konvertering tills det har rensats 
manuellt för att behålla effektlistan för varje konvertering. 
Ta bort originalfilen efter lyckad konvertering - markera den här kryssrutan om du vill att 
Pixillion ska ta bort den ursprungliga / källfilen efter lyckad konvertering . 
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Kombinera bilder
Markerade filer i huvudfilen Pixillion-bildlistan kan kombineras till en enda TIFF-, PDF- eller D
OCX-fil  genom att klicka på knappen Kombinera i verktygsfältet eller genom att välja 
Arkiv->Kombinera. Ordningen på kombinerade filer kan ordnas om i dialogfönstret Kombinera 
bilder. 

Funktionen Kombinera är aktiverad när båda följande villkor är uppfyllda: 
1. Två eller flera filer i listan är markerade.
2. TIFF , PDF, DOCX  eller HEIC  väljs som utdataformat.
Kombinera bilder- dialog 

I dialogrutan Kombinera bilder finns där du väljer ordningen på dina bilder. 
Standardordningen för dina bilder är den ordning de var i bildfillistan. Om du vill redigera 
ordningen markerar du en fil, sedan,använder du pilknapparna  Flytta upp och Nedåt till 
höger i dialogfönstret.
● Flytta upp: Flytta den markerade filen uppåt en plats i listan.
● Flytta ned : Flytta den markerade filen nedåt en plats i listan.
Kombinera bilder 
När dina bildfiler är i rätt ordning, kombinera filerna till en enda bildfil genom att trycka på Ko
mbinera bilder ...  knappen längst ner i dialogfönstret. 
I dialogrutan Kombinera bilder som anger du ett Filnamn och bläddrar till den plats du 
skulle vilja spara den nya filen. 
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Skriva ut en enskild bild
Om du vill skriva ut en bild väljer du målbilden och klickar sedan på Arkiv->Skriv ut eller Ctrl+
P . Då öppnas en utskriftsdialog med ett förhandsgranskningsfönster till vänster och 
utskriftsalternativ till höger. Bilden visas med en storlek på 300PPI digital upplösning.
Papper Alternativ  

Använd neddragningslistan  Storlekskategori för att välja vilken uppsättning 
pappersstorlekar som ska visas i neddragningslistan  Pappersstorlek.
Använd pulldown-listan  Pappersstorlek för att välja storleken på det papper du kommer 
att skriva ut till. Måtten på den valda pappersstorleken visas både i pulldown-listan och 
förhandsgranskningen av utskriften.

Använd alternativknapparna Stående och Liggande för att välja orientering för papperet.
Använd kontrollen Marginaler för att justera minsta utfyllnad mellan din bild och kanten på 
papperet. 
Bildlayout  
Använd alternativen för bildlayout om du vill att flera kopior av din bild ska skrivas ut på 
samma sida.
Välj alternativet 2x om du vill skriva ut två kopior av din bild, eller alternativet 4x för att 
skriva ut fyra kopior av din bild. 
Bildposition  
Bildpositionen kan ändras genom att dra förhandsgranskningen eller med alternativen som 
finns i grupprutan Bildposition.
Som standard kommer bilden att finnas i mitten av papperet. Detta kan ändras genom att 
avmarkera kryssrutan Center Image.
När kryssrutan Center Image är avmarkerad använder du fälten Överkant och Vänster för 
att justera positionen för bildens övre vänstra hörn. 
Bildstorlek 
Storleken på bilden kan ändras genom att dra i förhandsgranskningens hörn eller med 
alternativen som finns i grupprutan Bildstorlek.
Kontrollera kryssrutan Skala för att anpassa papper för att ändra storlek på bilden till 
samma storlek som papperet.
Alternativt kan du använda fälten Bredd  och Höjd för att ange en viss bredd och höjd. 
Bild-bredd-förhållandet hålls. 
Enheter  
Använd aggregatens pulldown-lista för att växla mellan Tum, Millimeter och Centimeter. 
Klicka på den Skriva ut knappen för att skriva ut bilden.

Klicka på den Avbryt  knappen för att stänga dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut.
Klicka på den Hjälp knappen för att visa hjälpsidan. 
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Skriva ut flera bilder
Om du vill skriva ut flera bilder väljer du 2 eller fler bilder och klickar sedan på Arkiv->Skriv ut 
Många bilder på en sida. Då öppnas en utskriftsdialog med ett förhandsgranskningsfönster till 
vänster och utskriftsalternativ till höger. Bilderna visas med en storlek på 300PPI digital 
upplösning.

Papper Alternativ  
Använd neddragningslistan  Storlekskategori för att välja vilken uppsättning 
pappersstorlekar som ska visas i neddragningslistan  Pappersstorlek.
Använd pulldown-listan  Pappersstorlek för att välja storleken på det papper du kommer 
att skriva ut till. Måtten på den valda pappersstorleken visas både i pulldown-listan och 
förhandsgranskningen av utskriften.

Använd alternativknapparna Stående och Liggande för att välja orientering för papperet.
Använd kontrollen Marginaler för att justera minsta utfyllnad mellan din bild och kanten på 
papperet. 
Bildlayout  
Den här funktionen är inaktiverad för Skriv ut många bilder på ett sidalternativ.
Bildposition  
Bildpositionen kan ändras genom att dra förhandsgranskningen eller med alternativen som 
finns i grupprutan Bildposition.
Som standard kommer bilden att finnas i mitten av papperet. Detta kan ändras genom att 
avmarkera kryssrutan Center Image.
När kryssrutan Center Image är avmarkerad använder du fälten Överkant och Vänster för 
att justera positionen för bildens övre vänstra hörn. 
Bildstorlek 
Storleken på bilden kan ändras genom att dra i förhandsgranskningens hörn eller med 
alternativen som finns i grupprutan Bildstorlek.
Kontrollera kryssrutan Skala för att anpassa papper för att ändra storlek på bilden till 
samma storlek som papperet.
Alternativt kan du använda fälten Bredd  och Höjd för att ange en viss bredd och höjd. 
Bild-bredd-förhållandet hålls. 
Enheter  
Använd aggregatens pulldown-lista för att växla mellan Tum, Millimeter och Centimeter. 
Klicka på den Skriva ut knappen för att skriva ut bilderna.

Klicka på den Avbryt  knappen för att stänga dialogrutan Skriv ut utan att skriva ut.
Klicka på den Hjälp knappen för att visa hjälpsidan. 
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Bildeffekter
Storleksändring av bilder

Ändra pixeldimensionerna för konverterade bilder.
Anm.: Utdatadimensionerna för ICO-filer bestäms av ICO-kodarinställningarna. För bästa 
resultat när du använder ICO-utdataformatet, var god och inaktivera bildskalning.
Skala efter 
● Ingen ändring - Pixel-dimensioner av bilder ändras inte vid konvertering.
● Procent - Bilder skalas med hjälp av angiven procentsats utan att den ursprungliga 

bildens bilds höjd-förhållande förvrids.
● Långsida – Bildernas långa sida skalas till angivet värde utan att den ursprungliga 

bildens bildförhållande förvrängs.
● Ursprungligt bildförhållande - Den konverterade bilden kommer att ha den största 

pixeldimensioner som passar in i de medföljande bredd- och höjdparametrarna utan att 
den ursprungliga bildens bildförhållande förvrängs.

● Fördefinierad ramstorlek – Den konverterade bilden kommer att skalas för att passa den 
markerade fördefinierade bildrutestorleken med en möjlig bredd-höjd-förvrängning. Om 
din föredragna ramstorlek inte finns i listan, använd alternativet Anpassad ramstorlek

● Anpassad ramstorlek - Den konverterade bilden kommer att ha de medföljande bredd- 
och höjdparametrarna med en möjlig bredd-höjd-distorsion.

Långsida i pixlar
Ange önskad långsida i pixlar efter skalning.
Bredd i bildpunkter och Höjd i bildpunkter
Ange önskade dimensioner för konverterade bilder.
● Om båda parametrarna är noll, kommer den konverterade bilden att behålla 

originalbildens pixeldimensioner (dvs ingen förändring).
● Om Skalning är Original-bredd-höjd-förhållande

● Om Bredd i pixlar är noll och Höjd i pixlar är nonzero, kommer den konverterade 
bildens höjd att följa Höjd i pixlar (bredden kommer att beräknas för att behålla 
bildförhållandet).

● Om Bredd i pixlar är nonzero och Höjd i pixlar är noll, kommer den konverterade 
bildens bredd att följa Bredd i pixlar (höjden kommer att beräknas för att behålla 
bildförhållandet).

● Om båda parametrarna är nonzero, den som kommer att ge en mindre bild kommer 
att användas (den andra kommer att beräknas för att hålla bildförhållandet).

● Om Skalning är Anpassad ramstorlek
● Om Bredd i pixlar är noll och Höjd i pixlar är nonzero kommer den konverterade 

bildens höjd att följa Höjd i pixlar (bredden ändras inte).
● Om Bredd i pixlar är nonzero och Höjd i pixlar är noll, kommer den konverterade 

bildens bredd att följa Bredd i pixlar (höjden ändras inte).
● Om båda parametrarna är nonzero kommer den konverterade bilden att följa de 

angivna parametrarna.
Exklusiv metod Bestämmer 
vad som händer med angränsande pixlar när bilden storleksfördimensioneras till högre 
dimensioner och pixlar läggs till.
● Skarpa fyrkantiga pixlar - Bäst för bilder med låg upplösning.
● Jämna suddiga pixlar - Bäst för fotografier och skannade bilder.
● Superupplösning - Förbättrar bildkvaliteten genom att använda Artificiell Intelligens för 

att uppskatta de nya tillagda pixlarna
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Observera att alternativet Exklusivt inte har någon effekt om källbilden och den 
konverterade bilden har samma pixeldimensioner. Super Resolution operation kräver lite 
bearbetningstid, större bilder kommer att kräva längre bearbetningstid. 

Med nedskalesmetoden  
bestämmer du vad som händer med angränsande pixlar när bilden storleksförs storleksförs 
till lägre dimensioner och pixlar tas bort.
● Skarpa fyrkantiga pixlar - Bäst för bilder med låg upplösning.
● Jämna suddiga pixlar - Bäst för fotografier och skannade bilder.
Observera att alternativet Nedskala inte har någon effekt om källbilden och den 
konverterade bilden har samma pixeldimensioner. 

Ändra upplösning (DPI) 
DPI (Punkter per tum) Ange DPI-upplösning för konvertering. Ju högre DPI desto bättre 
kvalitet men desto större filstorlek. 

Beskärning av bilder
Beskär bilderna till den angivna dimensionen.
Bildförhållande 
● Ingen ändring - Beskär kommer inte att tillämpas vid konvertering.
● Anpassad - Bredd och höjd kan ändras fritt utan att behålla bildförhållandet.
● Original - Bredd och höjd kan justeras utan att förvränga originalbildens bildförhållande.
● Kvadratisk - Bredd och Höjd kommer att vara densamma.
● Andra tillgängliga proportioner: 2x3 eller 4x6; 3,5x5; 4x3; 5x7; 4x5 eller 8x10 eller 

16x20; 8.5x11; 11x4; 16x9; 20x24
Orientering
Markera alternativknappen Stående för att göra det beskurna området högre än det är 
brett. Markera alternativknappen Liggande för att göra det beskurna området bredare än 
det är högt. 
Enheter
Välj mellan pixlar, tum , centimeter eller millimeter . Bredd och höjd konverteras 
automatiskt till valfri enhet. 
Bredd och höjd
Ange bredden och höjden som bilden ska beskäras till. Om rutan Behåll bildförhållande är 
markerad ändras automatiskt den andra dimensionens värde för att behålla proportionerna 
genom att ange ett värde för en dimension.
● Om proportioner inte är anpassade

● När Höjd ändras beräknas bredden automatiskt för att behålla bildförhållandet.
● När Bredd ändras beräknas höjden automatiskt för att behålla bildförhållandet.

Fästpunkt - Klicka på rutnätet med knappar på 3x3 för att välja ursprunget där beskärning 
ska tillämpas.
Vänd

Vänd bilden Vågrätt eller Lodrätt.
● Horisontella.
● Vertikala.
Rotera
Rotera med multipler av 90 grader i medurs riktning.
● Ingen förändring.
● 90 Grader.
● 180 Grader.
● 270 Grader.
Vattenmärkning 

18



Pixillion kan placera (separat eller kombinerad) text och bild vattenstämplar på dina 
konverterade bilder. Förhandsgranskningsområdet för vattenstämpeln kan hjälpa dig att 
visualisera hur dina slutliga bilder kommer att se ut med vattenstämplar.

Text för vattenstämpel
Följande egenskaper styr hur vattenstämpeltexten kommer att visas:

● Aktivera - Om kryssrutan Aktivera är markerad kommer alla framtida bildkonvertering 
att få texten för vattenstämpeln tillämpad.

● Text - Mata in här vattenstämpeltexten.
● Font - Klicka på popup-menyn för att välja teckensnittstypsnitt.
● Fetstil, Kursiv och Understruken - Tryck på knapparna efter behov.
● Storlek – Välj "Bredd" eller "Höjd" om du vill ange vilken dimension som ska 

användas för inställningarna "Pixlar" och "Procent". Välj "Pixlar" och ange textens 
pixeldimension. Eller välj "Procent" och skjut för att justera storleken. Den skalas i 
procent av den slutliga höjden för varje individuellt konverterad bild. Manuell 
kalibrering kommer att krävas för att säkerställa att hela vattenstämpeln texten 
passar på de konverterade bilderna samtidigt som den fortfarande är läsbar.

● Opacitet – Ta ned för att minska textopaciteten för vattenstämpeln för att öka 
synligheten för den konverterade bilden bakom vattenstämpeltexten.

● Justering – Klicka på knapparnas 3x3-rutnät så att vattenstämpeltexten justeras mot 
olika fästpunkter på din konverterade bild. Du kan ange förskjutningar enligt den 
valda justeringen. 
● För den vågräta förskjutningen (förskjutnings x) kommer att förskjuta 

vattenstämpeltexten mot källbildens högra sida om du väljer någonstans i kolumn 
1 eller 2 i 3x3-rutnätet. Medan du väljer någonstans i kolumn 3 eller den högra 
kolumnen i 3x3-rutnätet kommer att kompensera vattenstämpeltexten mot 
vänster sida av källbilden.

● För den vertikala förskjutningen (förskjutning y) kommer att förskjuta 
vattenstämpeltexten mot källbildens nedersta sida om du väljer någonstans i rad 
1 eller 2 i 3x3-rutnätet. Medan du väljer någonstans i rad 3 eller den nedersta 
raden kommer att förskjuta vattenstämpeln texten mot den övre sidan av 
källbilden.

● Färg - Klicka på färgrutan för att ändra textens förgrundsfärg.
● Bakgrundsfärg - Kryssa i kryssrutan och klicka på färgrutan för att ändra textens 

bakgrundsfärg.
● Konturfärg - Kryssa i kryssrutan och klicka på färgrutan för att ändra textens 

konturfärg.
Bild av vattenstämpel

Följande egenskaper styr hur vattenstämpelbilden kommer att visas:
● Aktivera - Om kryssrutan Aktivera är markerad kommer alla framtida bildkonvertering 

att få vattenstämpelbilden tillämpad.
● Bläddra i knapp och bildnamn – Klicka på bläddringsknappen för att välja en 

vattenstämpelbild. När en vattenstämpelbild har valts kommer bildfilnamnet att visas 
bredvid knappen Bläddra.

● Storlek - Skjut för att justera vattenstämpelbildens storlek. Den maximala storleken 
kommer inte att överstiga den konverterade bildens efterkonverteringsbredd eller 
-höjd.

● Filter – Välj "Skarpa fyrkantiga pixlar" (bäst för bilder med låg upplösning), eller 
"Jämna ut suddiga pixlar" (bäst för fotografier och skannade bilder).

● Opacitet - Skjut för att minska vattenstämpeln bild opacitet för att öka synligheten för 
den konverterade bilden från bakom vattenstämpeln bilden.
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● Justering – Klicka på knapparnas 3x3-rutnät så att vattenstämpelbilden justeras mot 
olika fästpunkter på din konverterade bild. Du kan ange förskjutningar enligt den 
valda justeringen. 
● För den horisontella förskjutningen (förskjutnings x) kommer att förskjuta 

vattenstämpelbilden mot källbildens högra sida om du väljer någonstans i kolumn 
1 eller 2 i rutnätet med 3x3. Medan du väljer någonstans i kolumn 3 eller den 
högra kolumnen i 3x3-rutnätet kommer att kompensera vattenstämpelbilden mot 
vänster sida av källbilden.

● För den vertikala förskjutningen (förskjutning y) kommer att förskjuta 
vattenstämpelbilden mot källbildens nedersta sida om du väljer någonstans i rad 
1 eller 2 i 3x3-rutnätet. Medan du väljer någonstans i rad 3 eller den nedersta 
raden kommer att kompensera vattenstämpel bilden mot den övre sidan av 
källbilden.

Anpassa till fönster
Det ger ett snabbt sätt att få dig att se allt av den valda källbilden med effekter.
Vinjett  
Vinjetteffekten gör att bilden tonas ut till en angiven färg vid kanterna. Den kan användas för 
att simulera ljusfångningsegenskaperna hos en gammal kamera eller för att lägga till en 
mjuk elliptisk kant.

Om du vill lägga till effekten klickar du på knappen Effekter och väljer Vinjett eller klickar på 
Effekt-menyn > Vinjett. Markera kryssrutan Aktivera för att använda effekten.
Användning 

Vinjetteffekten styrs av 3 inställningar:
● Använd det första skjutreglaget för att justera vinjetteringsstorleken.
● Använd det andra skjutreglaget för att justera synligheten för vinjeringseffekten.
● Använd färgväljaren för att ändra vinjeringsfärgen.
Filter

Använd filtereffekter på bilden.
● Svart och vitt.
● Sepia.
● Negativ.
● Automatiska nivåer.
Återställ standardvärden
Återställ alla alternativ i Bildeffekter till sina standardvärden.
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Använda Pixillion Command-line Tool
Kommandoradsverktyget Pixillion låter dig använda Pixillion för att konvertera filer från 
Windows-kommandoraden. Detta kan användas för att låta andra program konvertera filer med 
Pixillion eller för att automatisera batch konvertering. 

Den Pixillion körbar är installerat här: "C:\Program Files\NCH Software\Pixillion\Pixillion.exe" 
Användning:

Pixillion.exe [kommando/konverteringsegenskap] [parameter/egenskapsvärde]
Exempel på användning finns längst ner på den här sidan.
Kommandoparametrar och egenskapsvärden behöver omges med dubbla citattecken (") 
om de innehåller blanksteg.
Kommandon
Kommando Parameter Beskrivning
-utgång - Stäng Pixillion
-konvertera - Skicka convert-kommando och 

vänta på att Pixillion ska bli klar
-selectall - Ställ in alla bilder i Pixillions 

bildlista på vald
-selectnone - Ställ in alla bilder i Pixillions 

bildlista på omarkerade
-removeall - Tar bort alla bilder från Pixillions 

bildlista
-useinputfolder  - Motsvarar '-outputfolder 

"[Samma som källbild]"'
-lägg till  bildbana Bild läggs till i Pixillions bildlista 

(om den inte redan finns) och 
väljs

-ta bort  bildbana Ta bort en enskild bild från 
Pixillions bildlista

-välj  bildbana Ställ in en enskild bild från 
Pixillions bildlista till vald

Egenskaper  
Egenskap  Giltiga bidrag 
-outputfolder 

● Absolut eller relativ mappsökväg. Omges av 
dubbla citattecken om det finns blanksteg i 
sökvägen.

-utdataformat 
● Omges av dubbla citattecken om det finns ett 

blanksteg i formatnamnet (t.ex. "Maya IFF").
● AVIF
● .BMP
● .DIB
● .DOCX
● .EPS
● .GIF
● .ICO
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● Maya IFF
● .JPEG
● JPEG 2000
● JPEG XR
● PCX
● .PDF
● PGF
● .PNG
● PNM
● PBM
● PGM
● PPM
● .PSD
● RAS
● .SVG
● .TGA
● .TIFF
● WBMP
● .WEBP
● WMF/EMF/EMF+/EMFDual

-Skalning 
● 0 = Ingen förändring
● 1 = Procent
● 2 = Långsida
● 3 = Ursprungligt bildförhållande
● 4 = Anpassad ramstorlek

-procent 
● 1 till 10000

-långsida 
● 0 = Behåll originalbildens storlek
● 1+ = Behåll bildförhållandet och skala bildens 

längre sida till det här värdet

-bredd  
● 0 = Använd originalbildbredd
● 1+ = Maximal pixelbredd

-höjd  
● 0 = Använd ursprunglig bildhöjd
● 1+ = Maximal pixelhöjd

-filter  
● 0 = Skarpa fyrkantiga pixlar för konverterade 

bilder
● 1 = Släta suddiga pixlar för konverterade bilder

-rotation 
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● 0 = Ingen förändring
● 1 = 90 grader medurs
● 2 = 180 grader medurs
● 3 = 270 grader medurs

-Flip  
● 1 = Vänd horisontellt
● 2 = Vänd vertikalt

-genomskinlighet färg 
● HTML-notation för färg, exempel: #FFFF00 = 

gul

-skriva över 
● 0 = Hoppa över befintliga bilder
● 1 = Ersätt befintliga bilder
● 2 = Lägg till nummer till filnamn

-jpeg_quality  
● 0 till 100
● 0 = Maximal komprimering
● 100 = Bästa kvalitet

-textvisible 
● 0 = Ingen vattenstämpeltext tillämpas på 

konverterade bilder
● 1 = Vattenstämpeltext tillämpas på 

konverterade bilder

-SMS 
● Textinnehåll för vattenstämpel

-textfont 
● Teckensnittsnamn. Omges av dubbla 

citattecken om det finns blanksteg i namnet.

-textbold 
● 0 = Icke-fet vattenstämpeltext
● 1 = Fet vattenstämpeltext

-textitalic 
● 0 = Icke-kursiv vattenstämpeltext
● 1 = Kursiv vattenstämpeltext

-textunderstrykning 
● 0 = Icke-understruken vattenstämpeltext
● 1 = Understruken vattenstämpeltext

-textfärg 
● HTML-notation för färg, exempel: #0080FF = 

blå
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-textbakgrund
● HTML-notation för färg, exempel: #FFFFFF = 

vit
● 0 = Ingen bakgrundsbild för vattenstämpel

-textalignment 
● 0 = Övre vänstra hörnet
● 1 = Överkant
● 2 = Övre högra hörnet
● 3 = Vänster kant
● 4 = Centrum
● 5 = Högerkant
● 6 = Nedre vänstra hörnet
● 7 = Nedre kanten
● 8 = Nedre högra hörnet

-textoffsetx 
● 0 till 99
● Det är horisontellt förskjutet från det övre 

vänstra hörnet i procent av den konverterade 
bildbredden.

● Det är bara giltigt om TextAlignment är det 
övre vänstra hörnet.

-textoffsety 
● 0 till 99
● Det är vertikalt förskjutet från det övre vänstra 

hörnet i procent av den konverterade 
bildhöjden.

● Det är bara giltigt om TextAlignment är det 
övre vänstra hörnet.

-textsizedimension 
● 0 = Textstorlek är med avseende på bildbredd.
● 1 = Textstorleken är med avseende på 

bildhöjd.

-textsizemode 
● 0 = Textstorlek anges som antal pixlar. 

Använd TextSizeAbsolute för att ange 
pixelbredd (om TextSizeDimension=0) eller 
höjd (om TextSizeDimension=1).

● 1 = Textstorlek anges som en procentandel 
av bildbredden (om TextSizeDimension=0) 
eller höjden (om TextSizeDimension=1). 
Använd TextSizeRelative för att ange 
procentsatsen.

-textsizeabsolute 
● Text pixelbredd eller höjd.
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● 1 till 32767

-textsizerelativ 
● Textdimension i procent av konverterad 

bildbredd eller bildhöjd.
● 5 till 100

-textopacitet 
● 5 till 100

-bild 
● Sökväg till vattenstämpelbildfil. Omges av 

dubbla citattecken om det finns blanksteg i 
sökvägen.

-bildsynlig 
● 0 = Ingen vattenstämpelbild tillämpas på 

konverterade bilder
● 1 = Vattenstämpelbild tillämpas på 

konverterade bilder

-imagealignment 
● Justering av vattenstämpelbild på huvudbilden
● 0 = Övre vänstra hörnet
● 1 = Överkant
● 2 = Övre högra hörnet
● 3 = Vänster kant
● 4 = Centrum
● 5 = Högerkant
● 6 = Nedre vänstra hörnet
● 7 = Nedre kanten
● 8 = Nedre högra hörnet

-imageoffsetx 
● 0 till 99
● Det är horisontellt förskjutet från det övre 

vänstra hörnet i procent av den konverterade 
bildbredden.

● Det är endast giltigt om ImageAlignment är 
övre vänstra hörnet.

-imageoffsety 
● 0 till 99
● Det är vertikalt förskjutet från det övre vänstra 

hörnet i procent av den konverterade 
bildhöjden.

● Det är endast giltigt om ImageAlignment är 
övre vänstra hörnet.

-bildfilter 
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● Vattenstämpel bildskalningsfilter
● 0 = Skarpa fyrkantiga pixlar
● 1 = Släta suddiga pixlar

-bildstorlek  
● Vattenstämpel bildskala procent
● 5 till 100

-bildopacitet  
● Opacitet för vattenstämpelbild i procent
● 5 till 100

Inställningar för kodare
Det är ytterligare kodarinställningar för de olika utdataformaten.

Encoder-inställning Giltiga poster
-BMP_PixelFormat  ● BMP-pixelformat

● 0 = 8 bitar (256 färger)
● 1 = 24 bitar (True färg)
● 2 = 32 bitar (True färg med genomskinlighet)

-ICO_Preset 
● ICO-förinställning
● 0 = Windows 2000
● 1 = Windows Vista

-ICO_Formats  
● ICO-format (Bitar per pixelkombinationer)
● Ett nummer mellan 1 och 1023. 

Ingångsnumret är decimalmotsvarigheten till 
ett 8-bitars tal där 1:s eller sanna bitar 
motsvarar fästingarna i bpp-kryssrutorna. 
Kontrollera ICO-kodarens inställningsfönster 
för mer detaljer. 

-PDF_PaperSize 
● PDF-pappersstorlek
● 0 = A0
● 1 = A1
● 2 = A2
● 3 = A3
● 4 = A4
● 5 = Lagligt
● 6 = Bokstav

-PDF_Orientation 
● PDF-orientering
● 0 = Porträtt
● 1 = Liggande

-PDF_Margin 
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● PDF-marginal
● 0,0 till 20,0

-PDF_ScalingMode  
● Läge för PDF-skalning
● 0 = Original storlek
● 1 = Anpassa till sidan
● 2 = Sträck ut till sidan

-PDF_PositioningMode 
● Läge för PDF-positionering
● 0 = Vänster överkant
● 1 = Centrala
● 2 = Vänster nederkant

-PDF_ImageQuality 
● PDF-bildkvalitet
● 0 till 100

-PDF_RotateAutomatically 
● PDF Rotera automatiskt
● 0 = Falskt
● 1 = Sant

-PNM_Format 
● PNM-format
● 0 = Monokrom slätt (PBM ASCII)
● 1 = Gråskala slätt (PGM ASCII)
● 2 = RGB-slätt (PPM ASCII)
● 3 = Monokrom binär (PBM Rå)
● 4 = Gråskala binär (PGM rå)
● 5 = RGB Binär (PPM Rå)

-TIFF_Color  
● TIFF-färg
● 0 = True färg (24/32bits per pixel)
● 1 = Mindre färger (256 Färger)

-WMF_Format 
● WMF/EMF-format
● 1 = WMF: 16-bitars GDI
● 2 = WMF: 16-bitars GDI med placerbart huvud
● 3 = EMF: 32-bitars GDI
● 4 = EMF+: GDI+
● 5 = Innehåller både EMF och EMF+

-JPEGXR_CompressionMode / 
-JPEG2000_CompressionMode ● JPEGXR / JPEG2000-komprimeringsläge

● 0 = Förlustfri
● 1 = Använd kvalitetsinställningar
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-JPEGXR_CompressionQuality / 
-JPEG2000_CompressionQuality ● JPEGXR / JPEG2000-kompressionskvalitet

● 0 till 100
● 0 = Maximal komprimering
● 100 = Bästa kvalitet

-PGF_CompressionMode 
● Kompressionsläge för PGF
● 0 = Förlustfri
● 1 = Använd kvalitetsinställningar

-PGF_CompressionQuality 
● PGF-kompressionskvalitet
● 0 till 100
● 0 = Maximal komprimering
● 100 = Bästa kvalitet

-PNG_Color 
● PNG-färg
● 0 = True färg (24/32bits per pixel)
● 1 = Mindre färger (256 Färger)

-WEBP_CompressionMode 
● Kompressionsläge för WEBP
● 0 = Förlustfri
● 1 = Använd kvalitetsinställningar

-WEBP_CompressionQuality 
● Kompressionskvalitet för WEBP
● 0 till 100
● 0 = Maximal komprimering
● 100 = Bästa kvalitet

Exempel
Observera exempel skrivs som om användaren har navigerat till Pixillion installera plats i 
Kommandotolken.

Kommandorad Beskrivning
Pixillion.exe -removeall -add C:\MyImage.jpg 
-outputformat PNG -text "Exempeltext" 
-konvertera

Läser in .jpg, lägger till vattenstämpeltext och 
sparar resultatet som MyImage.png.

Pixillion.exe -removeall -add C:\MyInputFolder 
-outputfolder = C:\MyOutputFolder -outputformat 
JPG -skalning 1 -bredd 128 -höjd 128 -convert 
-exit

Läser in alla bilder som finns i MyInputFolder, 
erseder storlek på dem alla så att de får plats i 
128x128 pixlar, sparar dem alla som JPEG-filer i 
MyOutputFolder och avslutar Pixillion.

Pixillion.exe -add "C:\My Other Input 
Folder\MyImage.png" -outputformat TGA -convert 
-exit

Läser in MyImage.png i 'My Other Input Folder', 
och sparar resultatet som MyImage.tga och 
avslutar Pixillion.
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Referens för snabbtangenter
Visa hela menyn - Alt
Lägg till filer - Alt+A
Lägg till mapp - Alt+F
Ta bort markerade filer - Ta bort
Ta bort alla filer - Alt+E
Markera alla - Ctrl+A
Effekter - Ctrl+E
Zoom - Ctrl+Mushjul
Ändra storlek - Ctrl+R
Förhandsgranska markerad bild - Alt+V
Skriv ut - Ctrl+P
Konvertera filer - F3
Alternativ - Ctrl+O
Avsluta program - Alt+F4
Stäng förhandsgranskningsfönster - Esc
Hjälpdokumentation - F1
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Relaterade program
Du kan hitta andra användbara mjukvaror från oss som är relaterade till Pixillion genom Launc
h menyalternativ  från Arkiv-menyn.
● Express Burn : en programvara för att bränna skivor.
● Doxillion: en programvara för konvertering av dokument.
● Express Zip : en programvara för att komprimera filer.
● PhotoPad: en programvara för att redigera bilder.
● FotoStage: en programvara för att skapa bildspel.
● Prisma : en programvara för konvertering av videofiler
● Växla : en programvara för konvertering av ljudfiler
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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. 

31



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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Bildinställningar - ICO-kodningsinställningar
Förinställning

Välj en av de förinställda konfigurationerna om du vill aktivera de bildformat som 
rekommenderas för det valda scenariot automatiskt.
Format
ICO-filen kommer att innehålla en bild i var och en av de aktiverade bildformaten. Högre 
upplösningar och fler bits-per-pixels (bpp) ger bilder av högre kvalitet, men öka filstorleken. 
Observera: ICO-filer som innehåller en PNG-kodad bild kan inte läsas av Utforskaren före 
Windows Vista. 
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Bildinställningar - Inställningar för 
JPEG-komprimering
Kvalitet

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet, eller en större fil med högre kvalitet. 
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Bildinställningar - BMP-kodningsinställningar
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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Bildinställningar - PNG-kodningsinställningar
256 färg

Du kan kontrollera detta alternativ till 256-färgpalett PNG som är mindre än true color PNG. 
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Bildinställningar - PNM-kodningsinställningar
Bärbar Anymap Format

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

Du kan kontrollera det här alternativet till 256-färgpalett TIFF som är mindre än true color 
TIFF. 

39



Bildinställningar - Inställningar för JPEG 
XR-komprimering
Förlustfri komprimering 

Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga 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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Bildinställningar - Inställningar för JPEG 
2000-komprimering
Förlustfri komprimering 

Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga 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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Bildinställningar - Inställningar för PDF-kodning
Pappersstorlek

Välj den pappersstorlek du skulle vilja använda för mål-PDF-dokumentet.
Orientering
Välj den pappersorientering du skulle vilja använda för mål-PDF-dokumentet.
Marginal
Mata in marginalvärdet i millimeter som topp- vänster-, botten- och högermarginal.
Skalningsläge 
Välj läge för att bestämma hur du skalar bilder på PDF-sidan.
● Ingen: behåll bildens ursprungliga storlek. Om bilderna inte har någon 

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

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

marginalerna.
● Anpassa automatiskt efter bildstorlek: skala bilden till en rimlig storlek
Positioneringsläge
Välj placeringsläget för att bestämma hur bilder ska placeras i PDF-sidan.
Bildkvalitet
Välj bildkvaliteten 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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Bildinställningar - Inställning för 
WebP-komprimering
WebP är ett nytt bildformat som utvecklats av Google och stöds i Chrome, Opera och Android 
som är optimerad för att möjliggöra snabbare och mindre bilder på webben. WebP bilder är ca 
30% smaller i storlek jämfört med PNG och JPEG-bilder på motsvarande visuell kvalitet. 

Förlustfri komprimering 
Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga 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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Bildinställningar - 
AvIF-komprimeringsinställningar
AV1-bildformatet (AVIF) är ett spännande nytt öppet och royaltyfritt optimerat bildformat som 
stöder alla bildkoder. En AVIF-bild erbjuder betydande filstorleksminskning jämfört med JPEG, 
PNG och WebP och stöds för närvarande på Google Chrome, Firefox och Android. 

I genomsnitt finns det en 50% saving genom att använda en AVIF-bild jämfört med en JPEG 
och 20% savings jämfört med WebP-bilder. 
Förlustfri komprimering 

Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga 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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Bildinställningar - 
HEIF-komprimeringsinställningar
HEIF (High Efficiency Image File Format) är ett behållarformat för lagring av enskilda bilder och 
bildsekvenser. 
En HEIF-bild som använder HEVC kräver mindre lagringsutrymme än JPEG av motsvarande 
kvalitet. HEIF antogs av Apple 2017 med introduktionen av iOS 11, och stödet på andra 
plattformar växer. 

Förlustfri komprimering 
Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga 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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Bildinställningar - Inställningar för 
PGF-komprimering
Förlustfri komprimering 

Sparar bilden utan någon minskning av bildkvaliteten, men resulterar i en större fil än 
förlustig komprimering. 
Förlustydiga komprimering
Sparar en mindre fil än förlustfri komprimering, men orsakar en viss minskning av 
bildkvaliteten. 
Komprimeringsgrad

Välj mellan en mindre fil med lägre kvalitet, eller en större fil med högre kvalitet. 
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Bildinställningar - Inställningar för kodning av 
WMF
Windows-metafil – Windows enhanced metafile

Windows-metafil: 16-bitars Windows-metafil (WMF) med hjälp av GDI (Graphics Device 
Interface).
Windows-metafil med Placeable-huvud: 16-bitars Windows-metafil (WMF) med en 
placererbar rubrik med hjälp av GDI (Graphics Device Interface).
Windows Enhanced Metafile: 32-bitars Windows Enhanced Metafile (EMF) med hjälp av 
GDI (Graphics Device Interface).
Windows Enhanced Metafile Plus: 32-bitars Windows Enhanced Metafile Plus (EMF+) med 
hjälp av GDI +(Graphics Device Interface Interface).
Windows Enhanced Metafile Dual: 32-bitars Windows Enhanced Metafile Plus (EMF+) med 
både GDI och GDI+.
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Bildinställningar - Inställningar för SVG-kodning
Skalbar vektorgrafik (SVG)  SVG utvecklas och underhålls av W3C SVG Working Group. Det 
är ett populärt format för diagram, illustrationer och 2D-grafik. Det är ett webbvänligt 
vektorfilformat.

Bädda in bild 
Behåller bildkvaliteten och konverterar till SVG-format som XML
Konvertera till spårad SVG (används i elektronisk skärmaskin)  
Resultatet är en skisserad, svart-på-vit bild. Vanliga applikationer är för logotyper, 
t-shirttryck etc.
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Bildinställningar - 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 bildruta genom att markera inmatningsrutan " Ställ in bildfördröjning i 
sekunder" och ange en tidsfördröjning.
Flera GIF-filer  
Du kan markera det här alternativet för att skapa separata GIF-filer för varje ram.
Markera "Fråga när du konverterar flersidiga bilder" om du vill att 

GIF-kodningsinställningarna ska dyka upp när du konverterar flersidiga bilder .
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Skärmreferenser - Välj Basmapp till Spegling
Med den här funktionen kan du kopiera mappstrukturen (mapparna och deras undermappar) 
av din basmapp till en annan plats. Detta är idealiskt för om du vill konvertera hela 
bildbiblioteket, inklusive dess mappstruktur, till en ny plats. 
Välj basmapp som ska speglas
Klicka på den här checkboxen om du vill att mapparna som innehåller de filer som du har lagt 
till i Pixillion ska kopieras med de nyligen konverterade filerna. 
När du trycker på konvertera-knappen öppnas ett fönster som ber dig välja din basmapp att 
kopiera. Den här mappen måste innehålla (någon gång) alla filer du har lagt till i Pixillion för 
konvertering. Om du till exempel har lagt till alla filer i C:\MyImages\school\albums\ skulle 
dina val för basmappen vara MyImages , skola och album.
Den nya basmappen och alla dess undermappar kopieras till den utdataplats du har angett i 
utdatafältet i Pixillion. Så om din utdatamapp har ställts in på C: \ Documents \ Converted 
Images \ och du anger din basmapp som C: \ MyImages kommer de konverterade filerna att 
kopieras till C: \ Documents \ Converted Images \  MyImages  .. med mapparna som 
innehåller dina bildfiler återskapas där.
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Skärmreferenser - Anpassad upplösning
Med den här dialogrutan kan du ställa in upplösningen för videon när du sparar. Om du vill 
ange en anpassad upplösning klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och väljer 
alternativen Skiva: Skapa dataskiva, dator/data, Bärbar enhet, Bildsekvens eller Stereoskopisk 
3D. Välj Anpassad på snabbmenyn Upplösning.

I dialogrutan Anpassad upplösning som öppnas matar du in bredden och höjden i bildpunkter 
och klickar på OK.
Om kryssrutan Behåll bildförhållande  är tillgänglig kan du kontrollera att den behåller 
samma bildförhållande när du ändrar bredd eller höjd. 
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Skärmreferenser - Custom Resolution 
(360-Degree Video)
I den här dialogrutan kan du ställa in upplösningen för din 360-gradersvideo under sparandet. 
Om du vill ange en anpassad upplösning klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och 
väljer alternativet 360 Videofil. Välj Anpassad på snabbmenyn Upplösning.

I dialogrutan Anpassad upplösning som öppnas matar du in bredden och höjden i bildpunkter 
och klickar på OK.
Bredden måste vara exakt dubbelt så hög som för 360-gradersvideor.
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Skärmreferenser - Anpassad bildrutehastighet
Med den här dialogrutan kan du ställa in bildhastigheten (antal bildrutor per sekund) för videon. 
Om du vill ange en anpassad bildhastighet klickar du på knappen Spara i verktygsfältet och 
väljer något av alternativen Skiva: Gör dataskiva, Dator/Data, Bärbar enhet eller Stereoskopisk 
3D. Välj Anpassad på snabbmenyn Bildhastighet.

I dialogrutan Anpassad bildhastighet som öppnas anger du bildhastigheten och klickar på OK.
Standardbildhastigheten är VFR (Variable Frame Rate),  men dialogrutan gör det möjligt för 
användaren att välja Konstant bildhastighet (CFR) genom att markera kryssrutan Konstant b
ildhastighet.
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Skärmreferenser - Upptäckt format
I den här dialogrutan visas videosekvensens identifierade format under besparingsprocessen. 
Om du vill identifiera videoformatet klickar du på knappen Exportera video i flikfältet Start och 
väljer något av följande alternativ: Videofil, 3D-videofil, bärbar video, förlustfri video, 
DVD-filmskiva, DVD-dataskiva, bildsekvens, YouTube, Flickr, Dropbox, Google Drive, 
OneDrive eller Vimeo.

Klicka på knappen Identifiera bredvid fältet Förinställning. Identifieringen justerar 
videoutmatningsupplösningsformatet baserat på bildskärmens skärmstorlek.
Om du vill använda ett annat format kan du välja format i listrutan Förinställning.
Klicka på OK om du vill använda det valda formatet som utdataformat.
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