Adobe Acrobat Reader – Új verzió és biztonsági beállítások


Új Adobe Acrobat Reader DC 15.9

A 2015.10.13-án megjelent az Adobe Reader DC 15.9 verzió, amely megoldja az Adobe Reader 15.8 verzió
használatakor tapasztalt hibajelenségeket. Ebből kifolyólag a legfrissebb verziót telepítve már
megfelelően fognak működni az Európai Bizottság által készített PDF űrlapok. A legfrissebb űrlapok nem
engedélyezik az Adobe Reader DC 15.8 használatát, azonban a korábbiaknál továbbra is funkcióvesztéshez
vezethet a 15.8 verzióban történő megnyitás.


Új biztonsági beállítások az Acrobat Reader DC 15.9 verzióban:

Amikor az Acrobat Reader DC 15.9-ben először nyit meg egy olyan űrlapot, amelynél még nem állította be
biztonsági beállításokat, felugrik egy figyelmeztető ablak, amely rákérdez, hogy megbízik-e az „europa.eu”
webhelyben (ugyanezzel a figyelmeztetéssel találkozhat a „PIC kód ellenőrzése” (Validate PIC) gomb
megnyomásakor, valamint költségvetés-módosítás és online beküldés esetében). Az űrlap megfelelő
működéséhez elengedhetetlen, hogy az „Engedélyezés” (Allow) gombra nyomjon.

Ha véletlenül mégis blokkolta az „europa.eu” webhelyet, a számítógépe eltárolja ezt az információt és az
összes ezt követően Acrobat Reader DC-ben megnyitott PDF űrlapra érvényesíteni fogja ezt a beállítást.
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Ebben az esetben az alábbi felugró ablak fog megjelenni, amely arra figyelmeztet, hogy a biztonsági
beállítások meggátolják az űrlap megfelelő működését.
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A következő módon tudja engedélyezni a blokkolt „europa.eu” webhelyet:
„Szerkesztés” (Edit) menüpontban válassza ki a „Beállítások…” (Preferences…) pontot vagy nyomja
meg a Ctrl+K billentyűket
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A Kategóriák (Categories) közül válassza ki a „Megbízhatóságkezelő” (Trust Manager) pontot, majd a jobb
oldalon megjelenő részben kattintson a „Beállítások módosítása…” (Change Settings…) gombra:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az „Internet”, „Biztonság” (Security), „Biztonság (nagyobb)” (Security
(Enhanced)) kategóriák is tartalmazhatnak olyan beállításokat, amelyek meggátolják az űrlap internethez
történő csatlakozását.
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A „Webhelyek” (Web Sites) listában válassza ki az „europa.eu” „Mindig blokkol” (Always Block) sort, majd
nyomjon a „Törlés” (Delete) gombra:
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Végezetül nyomja meg az „OK” gombot és zárja be az összes beállítási ablakot.
Ezek után ismét kíséreljen meg csatlakozni az „europa.eu” szerverhez (PIC kód ellenőrzése, költségvetés
módosítása, online beküldés segítségével), ezt követően újra meg fog jelenni „Biztonsági figyelmeztetés”
(Security Warning) ablak, amelyben nyomja meg az „Engedélyezés” (Allow) gombot.
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A PDF űrlap engedélyezésének másik módja a fájl/mappa megbízhatóságának beállítása:
Válassza ki a Kategóriák közül a „Biztonság(nagyobb)” (Security (Enhanced)) pontot és a jobb
oldalon megjelenő részben kattintson a „Fájl hozzáadása” (Add File) vagy a „Mappa hozzáadása”
(Add Folder Path) gombra.
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