PDF document wordt niet (juist)
weergegeven in de webbrowser

Start

Internet explorer
Er zijn meer manieren om eea te bewerkstelligen dan deze beschrijving!

Afmeld applicatie
opstarten en maken
proefafdruk

Eerst certificaat
installeren

Nee

controleer de
combinatie OS/AR en
IE?

Ja

Applicatie wordt
weergegeven?

Certificaat aanwezig/
juist geïnstalleerd?

Ja

Ander probleem

Klopt de
combinatie

Juiste combinatie
maken OS/AR en IE?

Klik op maken APK
rapport proefafdruk

Klik op de knop
Rapport
Rapport

Toegang geblokkeerd in uw netwerk om instellingen te wijzigen in de
browser? Deze moeten dan eerst opgelost worden om de instellingen
te wijzigen!

PDF wordt
geopend?

PDF wordt geopend

Nee

Installeren Adobe
reader

Ja

Is Adobe reader op
PC aanwezig?

Ja

PDF wordt NIET
weergegeven?

Nee

Gele balk wordt
weergegeven?

Er wordt een pop-up
geblokkeerd...

Ja

Controleer de
instellingen in AR.
Opm 5.

Ja

Controleren bij Extra,Popupblokkering,Instellingen van
pop-upblokkering of vinkjes
aan staan bij Meldingen en
filterniveau. En dat de
website is toegestaan

Klik op de ‘Gele balk‘
en kies voor: Pop-ups
van deze website altijd
toestaan.

Bovenstaande
gegevens juist
gevuld? (Vinkjes

Bevestiging verschijnt
op scherm klik op ‘JA’
Pagina opnieuw
weergeven ‘Opnieuw’

website?)

Nee

Zet de vinkje(s) aan.
Meldingen en filter-niveau.
Juist instellen adres van
toegestane website.
Klik op sluiten

Nee

PDF wordt op
juiste wijze
weergegeven?

Ja

PDF wordt in de
browser
weergegeven?

Nee

PDF verschijnt in
Adober reader
Opm 1

PDF laten
verschijnen in
browser?

JA

Stel in Adobe in dat u
PDF in de webbrowser
wilt laten verschijnen.
Opm. 2

Ja

PDF verschijnt in de
webbrowser

OPM 1. Laat een leeg venster achter in de
applicatie/browser.
OPM 2. Ga naar AR. Ga naar Document_
Instellings assistent voor toegankelijkheid in scherm
5/5 een vinkje zetten bij PDF documenten
weergeven in webbrowser.
Of in Adobe Reader op menu bewerken ga naar
voorkeuren en kies in linkermenu internet en zet
het vinkje aan bij PDF in browser tonen.

Afdrukken PDF

Nee

Einde

Mogelijke combinaties OS-AR en IE.
Zie voor meer informatie: http://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/
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