Delen van een Arrangement
Optie 1: Mail met bijlage.
De makkelijkste methode is uiteraard het document te downloaden en vervolgens in zijn geheel
als bijlage door te sturen naar andere koorleden. Afhankelijk van het formaat van het
pdfdocument is dit normaliter geen enkel probleem.

Optie 2: Google Drive
Een alternatief voor het delen van een pdf document is Google Drive. Hierin kan het pdf
document ingeladen worden en gedeeld worden met andere mensen.
Voordelen:
1. Enkel lezers met toestemming kunnen het arrangement openen.
2. Vanuit Google Drive kunnen losse pagina’s opgeslagen worden als PDF.
3. Vanuit Google Drive kan het pdf document in zijn geheel gedownload worden.
4. Lezers kunnen opmerkingen plaatsen in het document.
Nadelen:
1. U moet in het bezit zijn van een Google Account.

Google Drive uitleg;
Open https://drive.google.com/ en klik op het uploaden icoon:

Selecteer vervolgens bestanden:

Selecteer het gewenste bestand en druk op uploaden.

Na het uploaden zal het document in de lijst van “Mijn schijf” verschijnen. Om het document te

delen klikt u op Delen in het venster en voegt u emailadressen van de gewenste gebruikers in.

Opdelen van een PDF in losse pagina’s
Het opdelen van een PDF document in losse pagina’s kan op meedere manieren.

Optie 1: Via Google Drive
De eerste optie waarvoor gekozen kan worden is via Google Drive. Via hier kan u een
document printen naar PDF waarbij een selectie gedaan kan worden van pagina’s.
Voordelen:
1. U hoeft niets te installeren
2. Gratis
3. Makkelijk
Nadelen
1. Google Account nodig

Optie 2: CutePDF
De tweede optie is via een gratis programma genaamd CutePDF. Hierbij installeert u een virtuele
PDF printer op zijn of haar systeem. Via deze printer kan de PDF vanuit bijvoorbeeld Acrobat
Reader de gewenste pagina’s omzetten naar een losse PDF.
Voordelen:
1. Makkelijk in gebruik
2. U heeft geen Google Account nodig
Nadelen
1. U moet software installeren
2. Enkel geschikt voor Windows
3. Extra software nodig
Doordat deze optie de installatie vereist van diverse programma’s op de computer, niet geschikt
is voor MAC en het risico heeft dat gebruikers ongewenste toolbars installeren tijdens de
installatie laten we deze qua uitleg buiten de beschouwing. Installatie en gebruik van deze tool
is dan ook volledig voor eigen risico en wordt alleen aangeraden voor gevorderde
gebruikers!

Optie 3: Adobe Acrobat XI
De laatste en meest uitgebreide optie is gebruik te maken van Adobe Acrobat XI. Dit
softwarepakket van Adobe maakt het mogelijk alle elementen in de pdf te wijzigen naar wens. Zo
kunnen er pagina’s toegevoegd, verwijderd etc worden. Doordat dit pakket in aanschaf +/ 450,
voor de standaard versie en bijna 700, voor de professionele versie kost, zal ik deze niet
bespreken.

Optie 1: Via Google Drive
Als u het document open heeft staan nadat u het heeft geupload zoals aangegeven in de eerste
pagina’s van dit document kunt u op de knop “Afdrukken” klikken.

Vervolgens wordt er een nieuwe pagina geopend. Hier kan vervolgens rechtsonderin gekozen
worden voor afdrukken

Hierna opent een venster met een voorbeeldweergave en diverse opties. Druk hierna op de
knop [Wijzigen] onder de categorie “Bestemming”

Kies in het venster wat vervolgens opent de optie
Opslaan als PDF onder Lokale bestemmingen

Als deze optie is gekozen kan onder “Pagina’s” de gewenste pagina’s gekozen worden door
bijvoorbeeld 8895 te typen. In dit geval worden pagina 88 t/m 95 in het PDF document gedaan.
Als er meedere pagina’s in verschillende delen van het document bij elkaar moeten kan er
gekozen worden voor bijvoorbeeld: 110, 15, 8895

In dit geval worden pagina’s 1 t/m 10, 15 en 88 t/m 95 in het document geplaatst.
Als laatste stap drukt u op Opslaan, waarna een bestemming gekozen kan worden het
document op te slaan.

