Adobe Acrobat Reader – Ustrezne različice in konfiguracija
•

Nova različica aplikacije Adobe Acrobat Reader DC 15.9

Z veseljem vas obveščamo, da prvi preizkusi, ki smo jih opravili z zadnjo različico aplikacije Acrobat Reader DC (tj. 15.9), objavljene dne 13. 10. 2015, kažejo,
da so napake v delovanju odpravljene (do napak je prihajalo pri uporabi različice aplikacije Adobe Reader DC 15.8 (objavljena 14. 7. 2015)). Posledično lahko
vsi uporabniki začnejo z nameščanjem zadnje različice 15.9. Stare različice aplikacije Acrobar Reader (15.8) ne smete uporabljati, ker novi e-obrazci PDF še
naprej blokirajo njeno uporabo.
•

V različici aplikacije Acrobat Reader DC 15.9 uvaja nova varnostno funkcijo:

Ko uporabnik prvič uporabi aplikacijo Acrobat Reader DC 15.9 z e-obrazci, ki niso shranjeni v zaupanja vredni mapi, bo Acrobat Reader postavil novo varnostno
vprašanje in uporabnika vprašal, če zaupa domeni "europa.eu" (to se lahko zgodi pri uporabi funkcije "Preveri PIC", ob spreminjanju proračuna ali ob oddaji).
Uporabnik mora odgovoriti z "Allow" (Dovoli), da potrdi zaupanje domeni europa.eu in da bodo obrazci ustrezno delovali.

Če uporabnik po nesreči pri domeni "europa.eu" odgovori z "Block" (blokiraj), se lastnosti shranijo lokalno znotraj aplikacije Acrobat Reader DC in se
uporabljajo za vse obrazce PDF.
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Prvi zaslon, ki se bo pojavil uporabniku, je prikazan spodaj in pomeni, da ena od številnih varnostnih funkcij preprečuje ustrezno delovanje obrazcev:
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To blokado lahko odpravite na dva načina
A) Prvi načinje, da greste v lastnosti aplikacije Acrobat Reader DC in dovolite domeno "Europa.eu". Koraki so sledeči:
Meni "Edit" (Uredi) -> "Preferences…" (Nastavitve) oziroma pritisnite Ctrl + K
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Kategorije: "Trust Manager" (Upravitelj zaupnosti) v gumbu "Change Settings…" (Spremeni nastavitve):

Upoštevajte, da so v kategorijah "Internet", "Security" (Varnost) in "Security (Enhanced)" (Varnost (izboljšana)) tudi določene možnosti, ki lahko onemogočajo
obrazcu dostop do interneta:
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V tabeli spletnih strani izberite vrstico "europa.eu" "Always Block" (Vedno blokiraj) in kliknite gumb "Delete" (Izbriši):

Na koncu kliknite gumbe "OK", da spremembe sprejmete in zapreta vsa okna lastnost.
Potem, ko bo uporabnik ponovno poskusil dostopati do strežnika za elektronske obrazce "europa.eu", se bo znova pojavilo enako varnostno opozorilo,
uporabnik pa mora klikniti "Allow" (Dovoli).

5

B) Drug način za deblokado elektronskih obrazcev PDF je uporaba možnosti, da zaupate datoteki/mapi:
Kategorija: Security (Enhanced) (Varnost (izboljšana)) in gumba "Add File" (Dodaj datoteko) ter "Add Folder Path" (Dodaj pot mape)
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