
Werken met Xodo

Hoofdmenu

Kies All Documents in het nieuwe menu (zoals hiernaast) en selecteer uw te
bewerken pdf bestand.

De knop viewer toont u altijd alle geopende bestanden (zie beeld hieronder).

Werkwijze voor het bewerken van een pdf bestand.

Open het te bewerken bestand via uw bestandsbeheer en kies voor Xodo
OF

Start Xodo op en druk in het hoofdmenu op het hamburgericoon

Klik vervolgens op het potloodje om onderstaand bewerkingsmenu te openen



Een klik op het HANDJE laat u toe om in het bestand te bladeren

Een klik op het eerste icoon laat u toe om een symbool op, uw blad toe te
voegen met daaraan een noot gekoppeld. In het voorbeeld hiernaast kiezen
we voor een rood handje.

Willen we een bepaald deel van onze tekst markeren, dan
klikken we op de markeerstift       van de menubalk.
Ook hier kunnen we de kleur kiezen.

Vervolgens markeren we op de pdf wat
gewenst is, zie hieronder

We gaan op dezelfde wijze tewerk voor het doorstrepen van tekst

voor het onderstrepen van tekst

of het gegolfd onderstrepen van tekst

Dit uiteraard telkens na keuze van het resprctievelijke icoontje

Foto



Om een handtekenig of foto toe te voegen selecteren we het icoontje .

Het is een uitvouwbaar icoon die ons toelaat te kiezen uit het toevoegen van
ofwel een foto ofwel een handtekening

Handtekening

Foto

Wanneer we in het uitvouwbaar icoon kiezen
voor handtekening, krijgen we bij klikken op
het pdf bestand, de kans om een
handtekening toe te voegen

Telkens we een handtekening willen toevoegen
door op het pdf bestand te klikken krijgen we de
kans om de standaardhandtekening of een
nieuwe handtekening toe te voegen.
De kleur is ook instelbaar (penseeltje klikken)

Wanneer we kiezen voor foto            krijgen we de kans om op verschillende manieren
(camera, foto's, mega, ...) een beeld binnen te halen en neer te zetten op het pdf
bestand.

We hebben hier dan ook nog de
kans om het neergezette beeld
te draaien (ROTATE).

Door aan één der hoekpunten te
trekken kunnen we ook het
formaat aanpassen.



Een vrije handlijn tekenen kan door selectie van het penseel           in het hoofdmenu.

Het wissen kan na selectie van de gom

Een tekstvak toevoegen aan de pdf kan na selectie van de

Een wit venster wordt geopend waarin
de tekst kan worden  ingegeven (zie
hiernaast) en bewaard.
Ook kan dan achteraf nog via een klik op
het pdf bestand de kleur worden
aangepast (zie hieronder)

Een lijn met pijl of een rechte lijn kan worden getekend na selectie van              of

Net op dezelfde manier wordt gewerkt voor het
tekenen van een vierkant of cirkel.

Ook hier kan na het invoegen van de cirkel of
het vierkant de plaats, de grootte en ook de
kleur nog worden aangepast.



Zoals eerder reeds aangehaald kunnen we door de pdf bladeren na selectie
van het handje

Bovenstaand tekenmenu sluiten we af door te drukken op het kruisje

We komen dan ook terug in het hoofdmenu zoals hieronder

Een klik op de 3 puntjes          geeft ons bijkomende mogelijkheden

Wanneer we dan klikken op Edit pages  krijgen
we een nieuw keuzemenu

Hier kunnen we kiezen om een bladzijde toe te
voegen, te wissen of te roteren

Wanneer we een bladzijde willen
toevoegen kunnen we terug kiezen.
Eén (of meerdere) blanco blad of met
lijntjes of met hokjes. Ook kan de
afmeting, kleur en orientatie worden
gekozen



Rotate pages laat u toe om een
bladzijde te roteren en dit met 90 °
per klik op het pijltje


