
Adobe Acrobat Reader DC
change your name in the comments

Ak pri recenzovaní vkladáme naše poznámky priamo do článku vo formáte pdf,
často si ani neuvedomujeme, že zároveň sa tam môže vložiť aj naše meno. Adobe
Acrobat Reader DC totiž vkladá do poznámky text, ktorý preberá zo systému (na
nasledujúcom obrázku sme ho zvýraznili červeným rámčekom).

Adobe Acrobat Reader DC nám tento text dokonca ukáže vo svojich nastaveniach
ako Login Name (na nasledujúcom obrázku sme ho zvýraznili červeným rámčekom),
ale tam ho nedovolí zmeniť.

Edit -> Preferences... -> Identity



Na internete však možno nájsť návod, ako to v poznámkach zmeniť.

https://answers.acrobatusers.com/How-to-change-my-name-in-review-comments-on-a-PDF-q209056.aspx

Na vkladanie poznámok (sticky notes) slúži tlačítko, ktoré sme na nasledujúcom
obrázku zvýraznili červeným rámčekom.

Klikneme myšou na toto tlačítko a presunieme kurzor myši do miesta, kde chceme
vložiť poznámku. Tam zase klikneme myšou. Rozbalí sa nám okno, do ktorého
môžeme písať text poznámky.

Ešte predtým však zmeníme nežiadúci text, ktorý sme na predchádzajúcom obrázku
zvýraznili červeným rámčekom. Klikneme pravým tlačítkom myši na tento text.



Rozbalí sa nám ponukové menu, z ktorého vyberieme (klikneme myšou na) položku
Properties....

Otvorí sa nám okno, v ktorom môžeme nastaviť spôsob zobrazovania poznámky.

Klikneme myšou na položku General (na predchádzajúcom obrázku sme ju zvýraz-
nili červeným rámčekom). Otvorí sa nám okno, v ktorom už môžeme zmeniť/zmazať
náš nežiadúci text.



My sme tento text zmazali, ako môžete vidieť na nasledujúcom obrázku.

Ak chceme toto nastavenie zachovať aj pre ďalšie vkladané poznámky, je potrebné
zaškrtnúť položku Make Properties Default (na predchádzajúcom obrázku sme
ju zvýraznili červeným rámčekom). A samozrejme, musíme ešte kliknúť myšou na
tlačidlo s nápisom OK.

Naše poznámky už budú bez nežiadúceho textu, ako ukazuje nasledujúci obrázok.

Ešte skontrolujte (inak tento návod nebude funkčný), či máte zrušené zaškrtnutie
v položke Always use Log-in Name for Author name (na nasledujúcom obrázku
sme to zvýraznili červeným rámčekom).


