Imprimir a PDF per comprovar si el pòster s’imprimirà bé.
S’ha de tenir instal·lada la impressora PDF d’Adobe, l’UAB té llicencia, demaneula al vostre servei tècnic en cas de que no la tingueu instal·lada al vostre PC.
El PDF el realitzarem a la seva mida real així que el primer pas serà apuntar la
mida del document PowerPoint, per fer-ho anirem a “Archivo – Configurar página”
y l’apuntarem.
Tot seguit anem a “Archivo – Imprimir...” on apareixerà la següent imatge:

Seleccionem la impressora Adobe PDF marquem “diapositiva actual” per si hi ha
alguna altra diapositiva i “ajustar al tamaño de papel” tot seguit pitgem el botó de
“Propiedades” de la nostra impressora i se’ns obrirà el següent menú:

Aquest és el menú de la impressora PDF, seleccionem, a la pestanya que s’obre
per defecte, “Impresión de alta calidad”, tot seguit seleccionem la pestanya
“Presentación”:

Aquí triem l’orientació del nostre pòster horitzontal o vertical, tot seguit premem el
botó “Opciones avanzadas...”:

A “Calidad de impresión” 600dpi seran suficients, tot seguit anem a “Tamaño de
papel” on triarem l’ultima opció del desplegable “Tamaño de página personalizado
PostScript” on se’ns obrirà la següent captura:

Aquí introduirem la mida del document PowerPoint que em apuntat al principi de
tot, s’ha de tenir en compte que el PowerPoint te les mides en centímetres i aquí
s’han d’apuntar en mil·límetres, en l’exemple un pòster de 90x120cm. Sempre
hem d’apuntar la mida més petita primer i la més gran després, tant fa com sigui el
nostre pòster, l’orientació ja l’hem escollit al menú anterior.
Acceptem tots els diàlegs que se’ns han anat obrint i guardem el PDF a alguna
carpeta. Al cap d’uns segons, o minuts depenent de la carrega del pòster, se’ns
obrirà automàticament el PDF generat on haurem de comprovar que tot està i es
veu com s’hauria.

