
Spara dina källor på datorn 
Ett bra sätt att spara sina källor från t.ex. Genline,  AD- online eller Svar är att installera en såkallad 
PDF- skrivare. 
Nu är det inte så att man ska rusa ut och köpa en ny skrivare för detta, nej det är så enkelt att man 
laddar hem ett litet program som man installerar på sin dator och detta program installerar sig som 
en ny skrivare på datorn. 
Denna skrivare kan man sedan använda för att skriva ut sin källa som ett PDF- dokument och spara 
på sin dator. 

Jag ska här nedan beskriva hur detta går till. 

Det finns en uppsjö av just sådana här PDF- skrivare, ett par exempel är doPDF, Bullzip, CutePDF 
Writer, primoPDF m.m. 

I detta exemplet så använder vi doPDF. 

Börja med att hämta hem programmet på följande adress 
http:/ / www.dopdf.com/  

 

 

 

 

 

 

Dubbelklicka på filen och börja installationen 



 

Välj Språk 
Välj Nästa 
Acceptera Licensinformationen 

Välj i vilken mapp du vill lägga programmet (det som föreslås brukar i allmänhet vara den bästa 
platsen) och klicka på Nästa 
Klicka på Nästa 
Välj om du vill att doPDF ska vara standardskrivare och tryck på Nästa 
Välj vilket språk programmet ska vara på (rekomenderar Svenska) och tryck på nästa 
Välj svenska ännu en gång och tryck på Nästa 
Nu trycker vi på Installera och låter programmet installeras och när det är färdigt trycker vi på 
Slutför. 

Nu har du installerat programmet. 

Vi tar en titt under kontrollpanelen och skrivare och ser att vi fått en ny skrivare 

 
 
Och så här ser skrivarmenyn ut i Microsoft Word 



 

Vi öppnar nu till exempel Genline och skriver ut den källan vi vill spara på datorn. 

 

Gör precis som om du skulle skriva ut på din vanliga skrivare men välj doPDF i stället för din 
standardskrivare. 

 



Klicka ok när du valt doPDF 

 

 

Här kan det vara läge att döpa om filen till något unikt och tryck på OK 

.  

I Genlines fall kommer samma ruta upp som om dus skulle skriva ut dokumentet på din vanliga 
skrivare, välj här vad du brukar välja. Och tryck på OK 

Nu har du sparat FDF- filen där du valde det några steg innan. 

Vi tar en titt i utforskaren. 

 


