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Instalace a nastavení PDFCreatoru
Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce
spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program PDFCreator. Pokud jej ve svém PC zatím nemáte, můžete si jej stáhnout z našich internetových stránek nebo z instalačního CD.
Instalace podpory převodu dokumentů do formátu PDF je nepovinná, pokud o ni nemáte zájem, nemusíte
program PDFCreator instalovat.

Získání programu PDFCreator z instalačního CD
•
•
•
•

Zapněte počítač a počkejte, až se na displeji zobrazí plocha Windows.
Otevřete mechaniku a vložte do něj instalační CD. Mechaniku zavřete.
Po chvíli se automaticky zobrazí v internetovém prohlížeči úvodní obrazovka s obsahem CD.
V záhlaví úvodní obrazovky klepněte na červenou kuličku s názvem STÁHNĚTE SI.
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• Zobrazí se stránka s možností stažení demonstračních verzí. V nabídce v levém sloupci nejprve
klepněte na tmavě šedé tlačítko PLNÉ VERZE a následně na světle šedé tlačítko KOMUNIKÁTOR.
• Zobrazí se stránka s možností stažení plných verzí programu Komunikátor. Na ní najděte tabulku
nadepsanou PROGRAM PDFCREATOR a v ní klepněte na tlačítko STÁHNOUT.

• Internetový prohlížeč se zeptá, co má udělat – doporučujeme zvolit možnost ULOŽIT NA DISK.
• V dalším kroku budete dotázáni na místo uložení – zvolte PLOCHU WINDOWS.
• Jakmile budete chtít zahájit instalaci, můžete internetový prohlížeč ukončit.

Získání programu PDFCreator ze stránek http://www.japo.cz
•
•
•
•
•
•

Zapněte počítač a počkejte, až se na displeji zobrazí plocha Windows.
Spusťte libovolný internetový prohlížeč.
Zadejte do něj adresu http://www.japo.cz/_bonusy/PDFCreator.exe
Internetový prohlížeč se zeptá, co má udělat – doporučujeme zvolit možnost ULOŽIT NA DISK.
V dalším kroku budete dotázáni na místo uložení – zvolte PLOCHU WINDOWS.
Jakmile budete chtít zahájit instalaci, můžete internetový prohlížeč ukončit.

Instalace programu PDFCreator
• Postupem popsaným v předchozích odstavcích se někam na plochu Windows uložil instalátor
programu PDFCreator. Najděte jej, a klikněte na ikonu:

• V prvním okně budete mít možnost vybrat jazyk pro instalaci. V běžných českých Windows je již
správně předvolena čeština, takže ji stačí potvrdit tlačítkem OK.
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• Další okno je jen uvítací, stačí jej potvrdit tlačítkem DALŠÍ.
• Pokud instalační program zjistí, že na počítači je PDFCreator již nainstalován, oznámí vám tento
fakt a instalace se ukončí.
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• V dalším okně instalace musíte potvrdit licenční smlouvu. Klepněte proto myší před řádek „Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy“ a potom na tlačítko DALŠÍ.

• Další dotaz se týká typu instalace. Zde ponechte předvolenou „Standardní instalaci“ a stiskněte
tlačítko DALŠÍ.
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• V dalším okně si můžete vybrat jméno tiskárny. PDFCreator funguje tak, že pokud v libovolném
programu vytisknete dokument na „tuto“ tiskárnu, převede se místo tisku do formátu PDF.
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• Program Komunikátor si samozřejmě převod do PDF řeší sám, ale možnost tisku na takto pojmenovatnou tiskárnu využijete v jiných programech (např. MS Word, MS Excel apod.). Ponechte
nastavení tak jak je a potvrďte tlačítkem DALŠÍ.
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• Další okno informuje o instalaci „lišty“ do Internet Exploreru. Potvrďte jej tlačítkem DALŠÍ.

• V dalším okně můžete změnit součásti programu, které se nainstalují. I zde ponechte nastavení
jak je a potvrďte jej tlačítkem DALŠÍ.
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• V dalším okně můžete vybrat složku v nabídce Start, do které se vloží zástupce programu PDFCreator. Ponechte předvolbu a stiskněte tlačítko DALŠÍ.
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• V dalším okně můžete zvolit, kde všude a pro koho se mají vytvořit zástupci programu PDFCreator. I zde doporučujeme pouze potvrdit tlačítkem DALŠÍ.

• Nyní se konečně zobrazí souhrn provedených nastavení. Potvrďte jej tlačítkem INSTALOVAT.
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• Jakmile instalace skončí, zobrazí se poslední okno. To zavřete stiskem tlačítka DOKONČIT.
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• PDFCreator je nainstalován, program Komunikátor nyní může využívat export tiskových sestav do
formátu PDF. Pro zjednodušení této operace Vám ještě doporučujeme provést drobné nastavení.

Nastavení programu PDFCreator
Komunikátor spolupracuje při exportu tiskových sestav do formátu PDF s programem PDFCreator. Standardně
to funguje tak, že jakmile vydáte při tisku z programu JAPO pokyn, že chcete sestavu převést do formátu PDF,
oba programy tuto činnost provedou a na závěr se zeptají, jak má být tisková sestava ve formátu PDF pojmenována a kam má být uložena.
Takovéto řešení může někomu vyhovovat, jiného ale může naopak zdržovat. Přitom velmi jednoduše je možné
nastavit, aby se sestavy pojmenovávaly automaticky a ukládaly na místo, které si vyberete.
• Stiskněte tlačítko START, potom PROGRAMY a PDFCREATOR. Z nabídky vyberte PDFCREATOR.

• Spustí se program PDFCreator. V jeho menu zvolte TISKÁRNA a potom MOŽNOSTI.
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• Zobrazí se obsáhlá tabulka možností nastavení programu. Nás ale bude zajímat jen jedna její
část. V levém sloupci klepněte myší na řádek s názem AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ.
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• Zobrazí se tabulka, ve které nejprve zatrhněte možnost POVOLIT AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ.
• Níže budete moci vybrat název souboru. K dispozici je několik předvolených možností, nám se
osvědčil formát „DateTime“, kdy se název souboru PDF skládá z data a času vytvoření.
• Zaškrtněte rovněž možnost AUTOMATICKY UKLÁDAT DO NÁSLEDUJÍCÍ SLOŽKY. O jakou složku
se bude jednat můžete určit klepnutím myší na tlačítko s několika tečkami.

• Otevřete tím standardní dialogové okno s výběrem složky. Zde ji stačí najít, označit a pak okno
zavřít tlačítkem OK. Doporučujeme Vám nastavit si pro automatické ukládání Plochu Windows.
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• Okno s možnostmi nastavení uzavřete stiskem tlačítka ULOŽIT.
• Na závěr můžete ukončit i program PDFCreator.
Až potom dáte např. z programu Deník Profi pokyn, aby se odběratelská faktura převedla do formátu PDF,
automaticky se na ploše Windows vytvoří příslušný soubor, který se bude jmenovat např. 20110628095551.PDF.
Vy jej budete moci jednoduše vložit do e-mailu, na USB flešku, vytisknout, přejmenovat atd.

