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Quick Tips

If you are using a mouse with 
no middle button, you can 
access the same pan and fit 
page features by holding 
down the space bar and 
using the left mouse button.

Simply drag 
Office files onto 
the application 
to convert them 
to PDF.

To easily copy and paste an 
annotation, just hold down 
CTRL, select the annotation 
with the mouse, and move it!

A quick way to make default 
settings for your annotations:

Select an annotation you have 
made, right-click and select 
Make Properties Default.

Look for the Bluebeam buttons in your MS Word, Excel 
or PowerPoint toolbars in addition to AutoCAD, Revit, 
and SolidWorks to create a PDF with one click or 
change conversion settings. Batch creation also 
available in MS Office, AutoCAD, and SolidWorks.

1.

2.

3.

4.

5.

Zoek de Bluebeam-knoppen in uw MS Word, Excel of
Powerpoint, maar ook in AutoCAD, Revit en SolidWorks, en
maak een PDF met één druk op de knop of verander de
instellingen. Massa-PDF-productie is ook beschikbaar voor
MS Office, AutoCAD en SolidWorks

Als u een muis gebruikt zonder
muiswieltje, dan kunt u dezelfde
functies activeren door de spatiebalk
ingedrukt te houden en de
linkermuisknop te gebruiken.

Sleep uw Office-bestanden
gewoon in Bluebeam om ze
naar PDF te converteren.

Houd, om een aantekening te
kopiëren, de CTRL-toest ingedrukt,
selecteer de aantekening met de
muis en verplaats deze.

Een snelle manier om
standaardinstellingen actief te
maken: 

Wijs een aantekening aan met de
rechtermuisknop en klik op 
Set as Default
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You can export your markup list into Excel. This is 
especially useful for totaling measurements and 
other calculations. Simply go to the Markup List, 
select Summary, choose either CSV or XML 
Summary and then open the output file in Excel.

You can save an annotation 
into My Tools directly from the 
document by right-clicking 
and selecting Add to Tool 
Chest, then selecting My Tools.

Go to View/Page Layout and use these 
buttons to quickly change view modes:
• Single page mode
• Continuous mode
• Side by Side mode
• Continuous Side by Side mode

6.

7.

8.

9.

10.

Consecutive pen strokes are 
grouped together as one 
annotation, but you can 
separate them by clicking 
Ungroup on the properties tab.
 

11. You can hold down the 
Shift key while using the 
pen or highlighter to draw 
a straight horizontal line.

The Measurements Tab 
includes totals which track 
your cumulative 
measurements (for all 
measurement types). Select 
Clear to reset your totals.

Ga naar View/Page Layout en gebruik
deze knoppen om schermindeling snel aan
te passen:
- Enkele pagina
- Doorlopend
- Naast elkaar
- Doorlopend naast elkaar

U kunt uw aantekeningen exporteren naar Excel. Dit is
vooral handig om uw maten bij elkaar op te tellen of er
andere berekeningen mee te doen. Ga naar de
Markup List, klik op Summary, kies CSV Summary
en open het uitvoerbestand in Excel of OpenOffice
Calc

U kunt uw aantekeningen
rechtstreeks vanaf uw document
opslaan in My Tools door rechts te
klikken en Add to Tool Chest te
kiezen, gevolgd door My Tools

Opeenvolgende lijnen worden
gegroepeerd als één annotatie,
maar kunnen gescheiden worden
door op Ungroup te klikken in het
tabblad Properties

Het tabblad Measurements
bevat totalen waarmee uw
cumulatieve afmetingen zijn te
volgen. Klik op Clear om de
totalen te resetten.

U kunt de Shift-toets ingedrukt
houden tijdens het tekenen
met de pen of de markeerstift
om rechte lijnen te krijgen.
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Right click on the 
ruler to change the 
ruler units and paper 
size units from inches 
to centimeters.
 

To lock your markups so they cannot be moved or 
edited:
• Click the Security button.
• Select Change Permissions.
• Set open and master passwords, and  
 uncheck  "Allow Changes".
 

The mouse wheel behavior can be 
customized in Revu Preferences (CTRL+K, 
Navigation tab), so you can choose scrolling 
vs. zooming as the default for single page and 
continuous modes. Also, you can toggle the 
behavior on the fly by holding down the CTRL 
key.
 

12.

13.

14.

The Dimmer switch, located in the 
lower right navigation bar or 
CTRL+F5, can be used to temporarily 
fade the main PDF content so you 
can clearly identify markups.
 

15.

After turning on Filter on the Markups tab, you can 
enable multiple filters via the drop down lists next to 
each column heading. Use the [Custom] option for 
setting up complex filter combinations. Markups 
excluded by the filters are dimmed in the document 
view to help emphasize filtered markups.

Enable transparency in your 
image annotations by setting 
the Mask Color to the image 
background color. Click the 
Properties tab to change the 
mask color.

16.

17.

Klik met rechts op de lineaal
om de eenheden en
papierformaten te veranderen
van inches naar centimeters

Om uw aantekeningen te vergrendelen zodat ze niet
kunnen worden verplaatst of bewerkt:
- Klik op de knop Security (het slotje rechtsonder)
- Selecteer Change Permissions
- Geef paswoorden op voor Open en Master 
- Vink "Allow Changes" uit.

De functies van het muiswieltje kunnen worden
aangepast via het tabblad Navigation van de
Preferences (Ctrl+K of onderaan het Edit-menu).
U kunt instellen wat er moet gebeuren in de stand
voor enkele of doorlopende pagina's. U kunt ook
schakelen tussen zoomen en pannen door de
CTRL toets ingedrukt te houden.

De dimmerknop, het lampje rechtsonder
in de navigatiebalk, kan worden gebruikt
om tijdelijk de originele PDF inhoud te
dimmen zodat uw aantekeningen beter
zichtbaar worden.

U kunt uw afbeeldingen gedeel-
telijk transparant maken door een
doorzichtige kleur kiezen via de
knop Mask Color in het tabblad
Properties onder Appearance. Stel
de nauwkeurigheid van de kleur
eventueel groter dan 0.

Door het Filter-knopje van het tabblad Markups in te
drukken activeert u de filters in elke kolomkop van de lijst
met markups. Gebruik de Custom-optie om ingewikkelde
filtercombinaties te maken. Markups die door de filters
worden uitgesloten, worden gedimd om de gefilterde
markups beter te kunnen laten zien.
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To view your markups in AutoCAD, 
first select Markups, then Export As, 
then TIFF from the File Menu. Next, 
insert the TIFF file as a raster image 
in AutoCAD (on a new layer). 
Finally, enable transparency for 
the image to see the drawing 
under the markups.

To print a custom page 
range, select multiple 
pages on the Thumbnails 
tab (using SHIFT or CTRL), 
then right-click and 
choose "Print Pages...".

To quickly reorder pages, 
select one or more pages 
on the Thumbnails tab 
(using SHIFT or CTRL), then 
drag and drop into the 
desired location.
 

18.

19.

20.

21. You can toggle your default PDF viewer 
from the Bluebeam Administrator. 
Launch Administrator from the Help 
menu (or Windows Start Menu), then 
select the Revu tab. Make sure "Use as 
Default PDF Viewer" is checked in order 
to use Revu.

Om uw markups in AutoCAD of
GstarCAD te bekijken kiest u in het
File-menu de opties Markups, Export
As en TIFF. Daarna kunt u het
TIFF-bestand invoegen als Raster
Image in AutoCAD of GstarCAD.
Activeer de transparantie om de
tekeningen onder uw markups te zien.

Om een specifieke reeks van
pagina's af te drukken
selecteert u de gewenste
pagina's in het tabblad
Thumbnails m.b.v. SHIFT of
CTRL. Daarna klikt u met rechts
en kiest u "Print Pages...".

Om snel pagina's in de juiste
volgorde te zetten kunt u in
het tabblad Thumbnails één
of meerdere miniatuurweer-
gaven selecteren en naar de
gewenste plek verslepen.

U kunt Bluebeam aan- en uitschakelen als
standaard PDF-viewer via de Bluebeam
Administrator. Deze kunt u openen via het
menu Help (of via het Windows
Start-menu). Kies het tabblad Revu en vink
"Use as Default PDF Viewer" aan.
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There are 3 different ways to multi-select markups while holding SHIFT:
• Click and drag left to include all markups touched.
• Click and drag right to include only surrounded markups.
• Click individual markups.
 

After using SHIFT to multi-select markups, 
you can align them to the primary 
annotation (indicated by yellow circles) by 
selecting the Align icons in the toolbar.

To add a new tool set:
1. Click Manage Tool Sets, then click Add.
2. Type in a Title Name for the Tool Set and  
 use the browse button [...] to select a  
 location to save the Tool Set.
3. Drag tools in from Recent Tools, My   
 Tools, or other custom tool sets.
 

23.

24.

25.

Set the scale using any 
dimension on your drawing. 
Press Calibrate on the 
Measurements tab and follow 
the on-screen instructions.
 
 

26.

The Explore Document Folder 
option on the document tab 
context menu is a quick way to 
navigate to the folder where the 
current document is located.

22. Met de optie Explore Document Folder
in het snelmenu van het documenttab
kunt u direct naar de map waarin het
actieve document zich bevindt

Er zijn 3 manieren om meerdere markups te selecteren met de
SHIFT-toets ingedrukt:
1. Klik en beweeg naar links om alle geraakte markups te selecteren
2. Klik en beweeg naar rechts voor alleen de omkaderde markups
3. Klik de markups stuk voor stuk aan.

Na het gebruik van de SHIFT-toets om
meerdere markups te selecteren kunt u ze
uitlijnen op de eerst geselecteerde (met de gele
rondjes) door op de Align-knoppen in de
werkbalk te klikken.

Maak als volgt een nieuwe toolset:
1. Klik op Manage Tool Sets en dan op Add
2. Geef de naam in van de toolset en geef via de
    bladerknop [...] de locatie aan waar de toolset
    moet worden opgeslagen
3. Sleep tools in de nieuwe toolset vanuit Recent
    Tools, My Tools of een andere toolset

Stel de schaal in door gebruik te
maken van een willekeurige
maat in de tekening. Druk op
Calibrate op het paneel
Measurements en volg de
instructies op het scherm.

36,45 m
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Here are some tips for managing shared Tool sets:
• Click the lock icon to modify the toolset, then   
 click the check icon to commit your changes.
• Set the tool set (.btx) file to read-only to    
 prevent changes by any user.
• After checkout, set the .lock file to read-only to   
 let the current user permanently own the    
 toolset (even while not running Bluebeam PDF Revu).
 

You can lock markups (Properties tab or 
CTRL+SHIFT+L) so they will not accidently be 
moved or edited. The gray control points 
indicate that the Lock flag has been set.

To add custom columns to the markup list, click Manage 
Columns, then click Add. Custom columns may be used for 
sorting and filtering markups.
 

Turn on Snap to Grid (in Revu Preferences, 
under Grid & Snap) to make your drawing 
markups more precise. Note that the Grid 
and Snap options may also be quickly 
toggled from the Status Bar at the bottom 
of the application.

27.

28.

29.

30.

31.

Use SHIFT as a shortcut for editing 
markups within a selected group 
annotation. For instance, SHIFT then 
Double-Click the number in this symbol 
to quickly change it without ungrouping.

You can add new bookmarks 
from the Bookmarks tab, and 
configure them to execute one 
of four types of actions. By 
default, new bookmarks will 
jump to the current page.

32.

Gebruik de SHIFT-toets om markups die in
een groep zitten te bewerken. Bijv. SHIFT +
dubbelklik op het nummer in dit symbool om
het snel te wijzigen zonder eerst de groep op
te heffen

Hier volgen enkele tips voor het omgaan met gedeelde
toolsets:
- Klik op het slotje om de toolset te bewerken en klik daarna
  op het vinkje om de veranderingen te bevestigen
- Zet het toolsetbestand (.btx) op "alleen lezen" om
  onbedoeld wijzigen te voorkomen
- Zet na het afvinken het .lock-bestand op "alleen lezen" om
  de huidige gebruiker de toolset permanent bezet te laten
  houden (ook als Bluebeam PDF Revu niet actief is).

U kunt markups vergrendelen (via de Properties
of CTRL+SHIFT+L) zodat ze niet onbedoeld
worden verplaatst of gewijzigd. De grijze rondjes
geven aan dat de markup op slot staat.

Klik om extra kolommen toe te voegen aan de markuplijst op
Manage Column en dan op Add. Extra kolommen kunnen gewenst
zijn om de markups te sorteren of te filteren.

Zet Snap to Grid aan (in de Preferences
onder Grid & Snap) om nauwkeuriger
aantekeningen te maken. De grid- en
snapinstelling kunnen snel aan en uit worden
gezet via de statusbalk rechtsonder.

U kunt nieuwe bladwijzers toevoegen
vanaf het paneel Bookmarks en daarbij
uit vier verschillende acties kiezen om te
bepalen wat er moet gebeuren als
iemand erop klikt. Standaard springt een
bladwijzer naar de pagina waarop hij is
geplaatst.
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Profiles are a convenient tool for customizing 
the Bluebeam PDF Revu interface and tool 
sets for different users. They may be created 
or imported by selecting the Profiles button 
on the Navigation Bar. Select the drop down 
arrow on the right of the button to quickly 
switch between existing profiles.
 

Free Text annotations support rich text 
formatting. Colors, fonts, and other style 
features may be changed from the 
properties panel or the toolbars.
 

Annotations may be rotated several ways:
• Left-click and drag the orange control point for rotation in  
 15-degree increments.
• Hold shift while dragging the orange control point for   
 1-degree increments.
• Modify the rotation value on the Properties Panel.

You can quickly copy an annotation to all 
pages by selecting "Apply to All Pages" 
from the context (right-click) menu.

33.

34.

35.

36.

37.

To add a hyperlink:
1. Click the hyperlink button (or use  
 the SHIFT+H shortcut).
2. Define a region for the hyperlink.
3. Choose from among the four   
 Action types.
 

Choose "Repair Page Content" from the Document 
menu to fix problems with existing PDFs:
• Text masks
• Text clipping
• Striped images

38.

Maak een hyperlink:
1. Klik op de Hyperlink-knop (of gebruik
    SHIFT+H)
2. Geef een gebied aan voor de hyperlink
3. Kies één van de vier actiesoorten

Profielen zijn een goed hulpmiddel bij het
aanpassen van de schermindeling en de toolset
voor verschillende gebruikers. Profielen kunnen
worden gemaakt of geïmporteerd door op de
knop Profiles van de navigatiebalk te klikken.
Klik op het driehoekje ernaast om snel een
ander profiel te activeren

In Text Box markups (T) kunt u de teksten geheel
vrij opmaken. Kleuren, lettertype en andere
stijleigenschappen kunnen worden aangepast via
het paneel Properties of via de welkbalk.

Markups kunt u op drie manieren roteren:
- Versleep het oranje bolletje om stappen van 15 graden te maken.
- Houd daarbij de SHIFT-toets ingedrukt voor stappen van 1 graad.
- Of verander de waarde in het vak Rotation in de Properties.

Markups kunnen snel naar alle pagina's
worden gekopieerd door in het snelmenu
Apply to All Pages te selecteren.

Gebruik Repair Page Content uit het menu Document
om problemen met PDF-bestanden op te lossen:
- Tekstmaskeringen
- Tekst clipping
- Gestreepte afbeeldingen
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From the Save As dialog (in 
the File menu), you can 
create a .txt file capturing all 
the text from your PDF. You 
can also save to different 
graphics formats.
 

Several toggles are available for easy access on the status bar at 
the bottom of the application:
• Grid: turn the grid display on/off.
• Snap: turn snap-to-grid on/off.
• Content: measurements and other annotations may be  
 snapped to existing lines on your PDF.
• Reuse: keep a markup tool active for adding multiple   
 markups.
• Sync: synchronize zoom, pan and scroll between two   
 documents with split view.

To multi-select markups with a mouse or pen, 
right-click, hold, and drag a box around your 
markups, then release. This is very useful for a 
Tablet PC.
 

39.

40.

41.

42.

43.

You can create various types of summary 
reports from the markup list. The PDF 
Summary may be attached to the end of 
your document, with optional hyperlinks 
from the summary list to each markup.
 

Use the Grid, Snap, Content, Reuse, and Sync toggle buttons on the 
status bar to enable the different modes in Revu. Grid, Snap and 
Content control snap settings; Reuse keeps the same annotation 
selected and Sync enables synchronizing split windows.

U kunt van de markuplijst verschillende
samenvattingen maken. De PDF Summary kan
aan het einde van uw document worden
toegevoegd, incl. hyperlinks naar elke markup.

Via het Save As menu (in het
menu File) kunt u een plat
.txt-bestand maken met alle tekst
van uw PDF-bestand. U kunt ook
opslaan naar andere grafische
bestandsformaten.

In de onderrand bevindt zich een aantal handige schakelaars:
- Grid: schakelt de weergave van het grid aan of uit.
- Snap: schakelt het magnetische raster aan of uit.
- Content: hiermee kunt u snappen naar bestaande geometrie in de PDF,
  bijv. bij het opmeten van lengtes of oppervlakten.
- Reuse: houdt de laatste markupfunctie actief om er snel meer te kunnen
  plaatsen
- Sync: synchroniseer de zoom-, pan- en scroll-functie tussen twee naast
  elkaar in beeld staande documenten.

Om meerdere markups in één beweging te
selecteren kunt u de muisknop ingedrukt houden
en met een sleepbeweging een rechthoek om de
markups zetten.

Bij Open (in het menu File of CTRL+O) kunt u meer bestanden kiezen dan
alleen .PDF. Kies bij Bestandstypen All Image Files en selecteer een
afbeelding of gescand document, bijv. een TIFF-bestand. Als u zo'n bestand
opent, dan wordt deze automatisch omgezet in een PDF-bestand.
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To quickly change the color 
of a toolset symbol or other 
group annotation, select 
Change Colors from the 
property panel or the 
right-click menu. Then choose 
a destination color and click 
OK.
 

To quickly insert a new blank page in 
your PDF, use the one-click new page 
button located between the scroll bars.
 

Takeoffs are even easier now with the Snap to 
Content feature. A small black box indicates when 
your measurement or line may be snapped directly 
to the underlying PDF content. Turn on this feature 
either via the Content toggle on the Status Bar, or 
from within Preferences on the Grid & Snap panel, 
where you may also further customize the behavior.
 

If you mistakenly click the wrong spot while 
performing an area measurement (or creating a 
Snapshot or Polyline/Polygon annotation), you do 
not need to start over. Simply press the Backspace 
key to remove only the last selected point.

44.

45.

46.

47.

48.

The scroll wheel has many functions:
• Scrolling performs dynamic zooming in and out.
• Click and hold the scroll wheel button to pan.
• Double-click the scroll wheel button to fit page  
 and center.
 

The Measurement Tab contains buttons at the 
top to select measurement type, including the 
new Counter measurement. The Counter will 
place marks on your drawing as you count all 
your windows, for instance. If another task 
interrupts your counting, you can resume the 
count in progress by selecting a mark and 
right-clicking, then selecting Resume Count.

49.

Het muiswiel heeft drie functies:
- Draaien is bij tekeningen in- of uitzoomen
  Bij kantoordocumenten is het voor- en achteruit bladeren
- Ingedrukt houden en bewegen is bij tekeningen pannen
- Dubbelklikken is bij tekeningen de gehele tekening in beeld brengen
  Bij kantoordocumenten wordt de volledige breedte in beeld gebracht.

Om snel de kleur van een geplaatst
symbool te veranderen selecteert u
het symbool en kiest u daarna
Change Colors in het paneel
Properties of in het snelmenu. Kies
vervolgens de nieuwe kleur bij
Destination Color en druk op OK.

Met één klik voegt u een nieuwe blanco
pagina tussen via het knopje rechtonder op
de kruising van de twee schuifbalken.
Handig als u even meer ruimte nodig hebt.

Bij het meten kunt u gebruik maken van de Snap to
Content functie. Een klein zwart hokje geeft aan dat uw
maat of lijn direct naar de onderliggende PDF-inhoud zal
springen. Schakel dit aan of uit via de knop Content op
de statusbalk rechts onderaan of via het Grid & Snap
menu in de Preferences. Daar kunt u deze functie nog
verder instellen op bijv. alleen eindpunten.

Als u per abuis een verkeerd punt klikt bij het bepalen
van een oppervlakte (of bij het maken van een Snapshot,
een polylijn of polygoon), dan hoeft u niet opnieuw te
beginnen. Druk op de Backspace-toets om het laatste
punt te verwijderen

Het paneel Measurement heeft knoppen in de
bovenrand om het soort maatvoering te kiezen.
Daarbij ondermeer de Counter, waarmee u kunt
tellen. Bij het tellen plaatst u merktekens in de
tekening. U kunt tussendoor andere dingen doen
en dan verder gaan met tellen door een merk te
selecteren en in het snelmenu Resume Count te
kiezen.
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You can stack dock tabs to customize your 
interface. For instance, dragging the Toolchest 
tab icon onto the lower portion of the placement 
wheel will allow you to view both Thumbnails and 
the Toolchest on the left side simultaneously
 

Make your markup list wider by taking space 
from the left or right dock areas. To do so, click 
the tiny arrow found just above the Markups 
tab icon. Click the same arrow again to return 
the space to the left or right dock.
 

The Spell Checking feature will normally ignore 
capitalized words. However, the Spelling tab 
within the Preferences dialog (CTRL+K) contains 
a checkbox to include capitalized words.

The Color Picker allows you to extract a custom 
color from any graphic within your PDF file, for use 
in a markup. For instance, click on Fill Color, then 
select the Color Picker and hover over an image. 
Notice the color preview box in the lower right.
 

50.

51.

52.

53.

54.

After using the TypeWriter tool to fill out 
your forms, you can correct any spacing 
problems using the Line Space control on 
the Properties Tab.
 

The "Replace page content 
only" checkbox allows you to 
keep all of your markups and 
hyperlinks if you need to 
re-convert a document to PDF.
 

55.

Na het plaatsen van meerdere regels tekst
via de Text Box (T) of de Typewriter (W) kunt
u de regelafstand nog aanpassen via het
Line Space vakje in de Properties

U kunt het scherm naar wens inrichten door de panelen
onder, naast of achter elkaar te plaatsen. Sleep bijv. de
Tool Chest in het onderste deel van het plaatsingswiel
om de Tool Chest samen in beeld te brengen met de
Thumbnails.

Maak uw markuplijst breder door ruimte af te
nemen van de linker of rechterpanelen. Klik
daarvoor op het kleine driehoekje in de linker of
rechterbovenhoek van het paneel Markups. Klik er
weer op om de ruimte terug te geven.

De spellingchecker negeert woorden in hoofdletters.
Echter via het menu Spelling in de Preferences
(CTRL+K) kan dit anders worden ingesteld.

Met de pipet (Color Picker) pakt u elke kleur vanaf
een willekeurige graphic in uw PDF voor gebruik in
een markup. Klik bijv. op Fill Color en dan op de
pipetknop en beweeg over een afbeelding. Merk op
dat de kleur in het voorbeeldvak rechtsonder
verschijnt.

Bij het vervangen van pagina's in uw
document door de pagina's uit een
ander PDF-bestand kunt u uw
aantekeningen behouden door
Replace page content only aan te
vinken.
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Use CTRL+ALT+D to perform a quick deskew 
procedure. The hotkey will give you a 
crosshairs cursor which you should then use to 
click-drag and trace over a line that should 
be horizontal or vertical. This brings you to the 
Page Setup dialog where the Rotation field 
now has the proper value to correct the 
deskew. Click OK to complete the operation.

Press the Hide Markups button on the Markup List to toggle all 
annotations off in the Markup List as well as the Revu workspace

Hold ALT key when creating ellipse/circle annotations in 
order to define the size of the circle by dragging from 
the center point. Essentially you are using the tool to use 
a radius to define the size of the circle.

Select multiple thumbnail 
pages (by clicking on 
CTRL-SHIFT-clicking on 
selected pages of a 
document in the thumbnail 
panel), when an annotation 
is right-clicked, you will have 
the option to apply the 
annotation to the selected 
pages. Normally, with no 
pages selected the 
right-click menu applies the 
annotation to all pages. 

56.

57.

58.

59.

60.

Use the "Convert to Arc" context menu option on 
the control points of a Polyline or Polygon markup 
to trace complex curved shapes on your drawing. 
Refer to the "Arc and Curves" tutorial for a more 
detailed walkthrough of this process.

Gebruik de optie Convert to Arc in het snelmenu van
een polylijn of polygoon om gebogen lijnen te maken.
Er verschijnen dan twee extra gele bolletjes die u kunt
verslepen om de richting van de bogen te veranderen.

Houd de ALT-toets ingedrukt bij het tekenen van een cirkel
om het middelpunt en de radius te kunnen tekenen.

Druk op de knop Hide Markups in de markuplijst om alle
aantekeningen uit te schakelen.

Als u in het paneel Thumbnails
meerdere pagina's selecteert
(evt. m.b.v. CTRL en SHIFT), dan
kunt u een markup naar deze
pagina's kopiëren via de optie
Apply to Selected Pages in het
snelmenu. Als u geen pagina's
hebt geselecteert, dan kunt u
daar de optie Apply to All Pages
gebruiken om de markup op alle
pagina's te zetten. Handig voor
een logo of paraaf.

Gebruik CTRL+ALT+D om snel gescande
documenten recht te zetten (deskew). Uw
aanwijspijltje verandert dan in kruisdraden,
waarmee u een bijna horizontale of verticale lijn
kunt aanwijzen. Daarmee komt u in het menu
Page Setup terecht waar bij Rotation de hoek is
ingevuld die nodig is om het document recht te
draaien. Druk op OK om dit te bevestigen.
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Turn any grouped toolchest item into a sequence or counting 
annotation by right-clicking on the item. Select the 
Sequence/Define option to display the sequence dialog. 

Reopen PDFs  which were opened in the 
last session of Revu by clicking the Reopen 
button on the File Access panel.

61.

62.

63.

64.

With an annotation selected use the right-click Order menu to bring 
forward/move back annotations in relation to one another.

Use the CTRL-SHIFT-V to paste an annotation in the same location on 
different pages of the same document, or on different pages of 
different documents. 

Als u een markup hebt geselecteerd, kunt u via de optie Order in het
snelmenu markups die onder een andere markup gedeeltelijk wegvallen naar
voren halen (Bring to Front).

Maak van een willekeurig symbool uit de Tool Chest een automatische teller.
Klik daarvoor op Sequence > Define... en kies de manier van nummeren.

Heropen alle PDF's die in de vorige Bluebeam-sessie
geopend waren door op de knop Reopen te drukken in
het paneel File Access.

Gebruik CTRL+SHIFT+V om markups op de zelfde positie te kopiëren op
andere pagina's of in andere PDF-documenten.
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To convert a color PDF to black and white choose the 
Document/Color Processing and select the “Black and White” 
option. If the document has images, be sure to check the “Process 
Images” box.

65.

66. With multiple annotations selected, select the right-click menu and 
open the Alignment menu to position your mark ups. 

Om toner te besparen kunt u een kleuren-PDF omzetten naar zwart-wit via
de optie Black and White bij Process Type in het menu Document > Color
Processing. Als het document afbeeldingen bevat, vergeet dan niet om
Process Images aan te vinken.

Als u meerdere markups hebt geselecteerd, dan kunt u ze op elkaar uitlijnen
via de opties onder Alignment in het snelmenu.
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While holding the SHIFT key, drag the area measurements to the 
desired position.

Quickly create hyperlinks for annotations by dragging a file from the 
File Access Panel to an annotation

A resulting link to the file will be added to the annotation.

67.

68.

69.

Press the drop down next to the E-mail 
button to select a predefined template 
to use for easily sending PDFs to groups 
of people. The template can be used to 
define a distribution list as well as a 
predefined subject and body. 
 

Druk op het driehoekje naast de knop
E-mail om een voorgedefinieerd sjabloon te
selecteren voor het verzenden van uw PDF
naar een groep mensen. In het sjabloon
kunt u zowel de verzendlijst als het
onderwerp en de inhoud van het bericht
vastleggen.

Let op! 
Het driehoekje is in sommige profielen niet actief.

U kunt snel verwijzingen aanbrengen naar andere PDF-bestanden door een
bestand vanuit het paneel File Access naar een markup te verslepen.

Het resultaat is een hyperlink naar het betreffende document.

Houd de SHIFT-toets ingedrukt om een oppervlaktetekst te verslepen zonder
de bijbehorende contour te verplaatsen.
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