Bli en superleser

Det mest brukte leseprogrammet for PDF-filer er Adobe Reader, men også mange nettlesere
har innebygde pdf-leseprogram.
De mangler ofte søkefunskjon.
Den nyeste versjonen av Adobe
Reader er XI. Den har en utmerket
søkefunksjon. Den enkleste søkefunksjonen får du ved å velge «Filer» og så «Søk» eller bare Ctrl+F.
Det dukker opp et lite søkefelt og
en kan skrive inn søkeord.
Hvis du er interessert i å få mer
inngående kjennskap til hva som
skjedde på siste LO-kongress, finner du fram pdf-referatet. Det ligger på LOs nettsider. Last det ned

Neste LO-Aktuelt kommer 26. april.

til din egen PC og åpne det i Adobe Reader. Skal du finne ut hva
leder i EL & IT Forbundet, Hans
Felix, drev med på kongressen,
skriver du inn Felix i søkefeltet.
Da kan du hoppe fra sted til sted
i teksten der Felix er nevnt. Du
vil oppdage at Felix var ordstyrer på kongressen, ellers stort
sett holdt seg til kraftpolitikk og
statlig eierskap.
Hvis du velger «Avansert søk»
med Ctrl+Shift+F åpner en helt
ny verden seg. Med Felix i søkefeltet får du opp en liste over alle
steder Felix er nevnt i referatet.
Rett over søkefeltet i «Avansert
søk», får en to valg: enten søke «i
det aktuelle dokumentet» eller
søke i «Alle PDF dokumenter i».
Hvis en velger søke i «Alle PDF
dokumenter i» kan en velge en
mappe eller for den saks skyld
en hel harddisk å søke i.
Den som er over gjennomsnittet interessert i Felix, kan laste
ned en årgang fra EL & IT Forbundets blad Nettverk. Legg utgavene i en egen mappe og velg

«Avansert søk». Raskt vil du
kunne avsløre at Nettverk i 2011
omtalte Felix 95 ganger, mens
EØS ble omtalt 91 ganger. Dette
gir deg også muligheten til å se
hva Felix sa om EØS i 2011.

Kjekt å bruke

Det er med tungt hjerte jeg skriver
denne spalten. For det er få tips i
verden som har gitt meg så mye
ros som akkurat søkefunksjonen
i Adobe Reader. Hvis alle kan det
samme som meg, vil det bli lenger
mellom godordene.
PDF har blitt et standardformat
for dokumenter. Det er et delikat
format hvor dokumentet beholder layout og bilder som om de
skulle vært trykt.
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Hvis du er interessert i en spesiell sak i statsbudsjettet. Last
ned, søk igjennom og finn ut hva
regjeringa mener. I løpet av 20
minutter kan du uttale deg med
tyngde om statsbudsjettet. Dine
fagforeningskolleger som sitter
og blar i papirutgaven vil nikke
anerkjennende, og erklære deg
som fagforeningas superleser. a

sUPErLEsEr: med felix i søkefeltet får du opp en liste
over alle steder felix er nevnt i referatet.
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