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Als u een PDF hebt en uw wachtwoord niet meer weet om de PDF te openen, moet u de PDF opnieuw maken. Acrobat DC biedt geen manier om uw wachtwoord te herstellen. Als u een PDF hebt en het machtigingswachtwoord bent vergeten dat is gebruikt om bepaalde PDF-functies te beperken, neemt u de volgende tussentijdse beslissing om ervoor te
zorgen dat u het PDF-bestand bewerken door een kopie af te drukken. Opmerking: Wanneer u een bestand afdrukt naar een PDF met een Adobe PDF-printer, worden interactieve items, zoals tags, hyperlinks en knoppen, uit het afgedrukte bestand verwijderd. Open de PDF-bestandacrobaat DC. Ga naar Bestand &gt; Afdrukken of klik op het
printerpictogram op de werkbalk. Selecteer Adobe PDF in het dialoogvenster Afdrukken als printer en klik op Afdrukken. Typ een naam voor het bestand en klik op Opslaan. Er wordt een PDF gemaakt en geopend in Acrobat. U de PDF nu bewerken. Online Security Removal pdf Probeer online video-editor photoshop express. 1. Upload je foto als JPG of
PNG. 2. Selecteer het gereedschap en breng wijzigingen aan. 3. Download en deel je foto. Pagina 2 Probeer de online video-editor Photoshop Express. 1. Upload je foto als JPG of PNG. 2. Selecteer het gereedschap en breng wijzigingen aan. 3. Download en deel je foto. Pagina 3 Pas uw afbeelding in een paar stappen aan met filters, vignetten en
retoucheren. 1. Upload je foto als PNG of JPG. 2. Pas fotoverbeteringen toe. Pagina 4 Bewerk en deel afbeeldingen van je sociale media-profiel in drie stappen. 1. Upload de profielfoto die u wilt bewerken. 2. Snijd de afbeelding bij in de aanbevolen afmetingen. 3. Nu kun je je profielfoto opslaan, downloaden en delen. Bestand uploaden naar... 65 Een video
bekijken Een krachtigere oplossing voor PDF-taken. De desktopversie vereist geen internetverbinding, ondersteunt batchverwerking en grotere bestanden. Het biedt meer output opties en flexibiliteit. Gratis en betaalde versies zijn beschikbaar. Download meer video's gratis Bekijk een krachtigere oplossing voor pdf-taken. De desktopversie vereist geen
internetverbinding, ondersteunt batchverwerking en grotere bestanden. Het biedt meer output opties en flexibiliteit. Gratis en betaalde versies zijn beschikbaar. Gratis downloaden Voor meer informatie kan het PDF-bestandswachtwoord onmiddellijk worden verwijderd, zodat alle beperkingen verdwijnen. U een pdf-bestand probleemloos afdrukken, kopiëren
en bewerken. Als u de eigenaar of geautoriseerde lezer van een beveiligde PDF bent, wilt u uw wachtwoord mogelijk niet meer openen. u het verwijderen met behulp van deze tool. Verplaatste bestanden worden na 30 minuten automatisch verwijderd. U het bestand ook direct na de conversie handmatig van de server verwijderen. Geen registratie of
lidmaatschap vereist, anoniem bestanden uploaden. Privacy is belangrijk voor ons. Alle online PDF-tools zijn voor altijd gratis. cloud, is er geen software nodig. Alles wat je nodig hebt is internettoegang en webbrowser om PDF te converteren of te vervangen voor Windows, Mac, iOS, Linux of een ander besturingssysteem. Selecteer het bestand op uw
computer of klik op en sleep de bestanden naar het bestandsvak. Klik op de knop Conversie starten en de conversie wordt onmiddellijk gestart. Download het bestand direct nadat het is verwerkt. Het bestand wordt binnen 30 minuten automatisch van onze server verwijderd. Klik op Verwijderen om het bestand onmiddellijk te verwijderen. Een PDF-
wachtwoord verwijderen In de pdf met een wachtwoord beveiligde PDF en deze uploaden. Als het bestand geen sterke versleuteling heeft, wordt het binnen enkele seconden ontgrendeld en klaar om te downloaden. Beveiligde verwerking van uw gegevensHet bestand wordt verzonden via een beveiligde verbinding als u het bestand uploadt. Uw bestanden
worden een uur na verwerking verwijderd. Als we uw wachtwoord nodig hebben, wordt het niet gelezen of opgeslagen. Al uw favoriete platformenSmallpdf.com zijn browsergebaseerd en draaien op alle platforms. Of u nu Mac, Windows of Linux gebruikt. De meeste PDF's kunnen worden geopend! Bestanden met een gebruikerswachtwoord kunnen
onmiddellijk worden geopend. Als het bestand echter goed is versleuteld, u het bestand alleen openen met het juiste wachtwoord. Eenvoudig verwijderen van PDF-wachtwoord onlineLoad uw bestand en uw PDF-wachtwoord wordt verwijderd. U een open PDF krijgen door simpelweg op de download te klikken en u verder gaan! Verwijder bestandsbeveiliging
in de cloud! Alle bestanden worden verwerkt in de cloud zonder software te hoeven downloaden of installeren. Het is handig, hè? Soms kan het leuk zijn om tekst toe te voegen aan een foto. Voeg een grappig gevoel van je eigen of gewoon wat er gezegd werd op het moment. Er is ook een datum of locatie beschikbaar. Voor professionals is dit natuurlijk een
snelle aanpassing hiervan, maar het is handig om de online tool snel te gebruiken als het erop aankomt. Foto's bewerken met een teksteditor Onze online tools voor het bewerken van foto's maken het eenvoudig om veel beeldaanpassingen te maken. Bewerk ook de foto met tekst. Upload de afbeelding eenvoudig en veilig naar de editor. De site is in een
veilige verbinding, zo'n mooi gevoel! Pas uw foto aan en voeg uw teksten toe. Meer aanpassingen? Geen probleem met alles is mogelijk. Download dan snel weer en alles is klaar! Stuur je foto naar de printer of post deze online op Facebook of Twitter! Verschillende lettertypen in de tekst foto natuurlijk, zijn er geen strikte letters in de prachtige foto van de
oogst. Door het strakke ontwerp van het beeld kan weer niet mooi schrijven stijl letters. Daarom zijn er verschillende opties voor het resultaat van de vlek. Pas uw afbeelding in een perfect passende stijl aan. Upload uw afbeelding veilig en snel naar een van onze aanpasbare hulpprogramma's voor foto's en begin met het bewerken van de foto. De
maatregelen zijn beveiligde verbinding waarmee de verbinding veilig is. Onze tools zijn gratis en eenvoudig, dus niemand zal ingaan op hoe gemakkelijk het is om aanpassingen te maken. De draagbare documentindeling, ook wel PDF genoemd, is een door Adobe ontworpen indeling die momenteel wereldwijd veel wordt gebruikt. Deze indeling is niet
eenvoudig om direct te bewerken en het kan ervoor zorgen dat het niet uitmaakt waar de gebruiker het bestand opent, er geen onleesbare tekens zullen zijn. Daarom gebruiken bedrijven, scholen, etc. het. Deze indeling slaat graag uw gegevens op. Bestandsversleuteling is ook heel gebruikelijk vandaag. Veel bedrijven gebruiken pdf-bestanden om
bedrijfsgegevens op te slaan en versleutelen vaak bestanden om de veiligheid te garanderen. Op deze manier worden de bestanden niet bewerkt, gekopieerd en gestolen door onbevoegde personen. Er zijn drie soorten codering: 40, 128 en 256 bits. De veiligste van hen is 256 bit, maar het is ook het moeilijkst te hacken (als je je wachtwoord vergeten). In dit
artikel worden enkele van de volgende methoden aanbevolen, zoals of u uw wachtwoord kent en het oorspronkelijke bestand wilt decoderen, of uw wachtwoord wilt vergeten en om hulp wilt vragen bij het openen van een beveiligd bestand. Methode 1 - PDF ontgrendelen met EasePDF Veel mensen denken eerst aan Adobe Acrobat wanneer ze PDF-
bestanden moeten bewerken, omdat Adobe een PDF heeft gemaakt die absoluut de beste en meest professionele software is. Adobe Acrobat is echter een betaalde software en het decoderingsproces is complexer dan andere. Als u alleen een versleuteld PDF-bestand wilt converteren naar een openbaar bewerkt en leesbaar PDF-bestand en een
wachtwoord wilt hebben, u andere PDF-editors vinden om u te helpen, zoals EasePDF. EasePDF heeft pdf te beschermen en PDF unlock. Wanneer u bestanden versleutelt, biedt EasePDF maximale bestandsbeveiliging via 256-bits versleuteling. Gebruikers moeten hun wachtwoord echter markeren wanneer ze versleutelen, want als u geen wachtwoord
hebt, u het niet met succes decoderen. De meeste PDF-editors kunnen PDF-bestanden niet ontsleutelen zonder het juiste wachtwoord. Er zijn twee redenen. Een daarvan is om te voorkomen dat bestanden worden gedecodeerd en gestolen door onbevoegde personen. Een andere is dat het decoderingsproces lang duurt. Gebruikers moeten meestal een
wachtwoord invoeren om snel te decoderen. EasePDF Unlock PDF is ontworpen om gebruikers te helpen snel en eenvoudig een versleuteld PDF-bestand om te zetten naar een bestand dat openbaar kan worden bewerkt, gekopieerd en gelezen. Dus als je snel PDF-bestanden wilt decoderen, is EasePDF zeker je beste keuze. Stap 1. Ga naar EasePDF
met elke browser op computers, laptops en mobiele telefoons. Klik vervolgens op het pictogram PDF ontgrendelen. Stap 2. Zoals u zien, zijn er manieren waarop u uw beveiligde PDF-bestand uploaden. Je hoeft dus niet een pdf-bestand uploaden. Stap 3. Voordat u verder gaat met de volgende stap, moet EasePDF bevestigen dat het uw wens is om het
PDF-bestand te decoderen en dat uw manipulatie legitiem is. U moet de juiste cel selecteren en op PDF ontgrendelen klikken om de volgende stap voort te zetten. Stap 4. In deze stap heeft EasePDF het juiste wachtwoord nodig om het snel te decoderen. Als u het juiste wachtwoord niet invoeren, u de volgende stap niet doen. Stap 5. Als u het juiste
wachtwoord hebt ingevoerd, hoeft u alleen maar te wachten op decryptie. Het zal niet lang duren om de verhuizing te voltooien. Zodra de decryptie is voltooid, u een nieuwe en ontgrendelde PDF downloaden. Methode 2 - Wachtwoord verwijderen uit PDF met iLovePDF Maar met zoveel PDF-editors online en offline, kunnen niet alle PDF-editors een
beveiligd PDF-bestand decoderen zonder het juiste wachtwoord. iLovePDF is ook een alles-in-één online PDF-oplossing met meer dan 20 tools. Het is goed om PDF, Split PDF en Compresscomprimeren PDF te combineren. Daarnaast heeft het een aantal interessante tools, zoals het toevoegen van watermerken en paginanummers aan PDF-bestanden.
Unlock PDF is echter ook dankbaar. iLovePDF is hoog in dit opzicht. Dit kan gebruikers helpen PDF-bestanden te ontgrendelen zonder wachtwoorden. Echter, het kan niet garanderen 100% succes in het decoderen, en in dit proces zal het meer tijd om te ontcijferen dan degenen die wachtwoorden hebben. Alle iLovePDF-tools worden vrij gebruikt. iLovePDF
heeft echter een aantal beperkingen omdat elk bestand niet meer dan 15 MB mag bedragen. Wat iLovePDF-prijzen betreft, hoeft u zich alleen te registreren, dan kunnen alle tools gratis worden gebruikt, maar er zijn enkele beperkingen. En als u uw services koopt, kost de Premium Web-versie slechts $ 48 per jaar, $ 6 per maand. Premium Pro Desktop +
Web versie is een beetje duurder en kost $ 72 per jaar, $ 9 per maand. Stap 1. Allereerst moet je naar iLovePDF gaan om unlock pdf in te voeren. Stap 2. Als EasePDF u ook manieren hebben om een vergrendeld PDF-bestand te uploaden. U de beste en juiste manier kiezen om een PDF-bestand te uploaden. Stap 3. Bekijk in deze stap de promptbalk
rechts en u ontvangt een melding dat u op de onderstaande PDF-knop ontgrendelen moet klikken. Stap 4. Wacht nu op decodering. Uw beveiligde PDF-bestand wordt zeer snel gedecodeerd op de iLovePDF-server. Stap 5. Download een nieuw PDF-bestand om de manipulatie te voltooien. Methode 3 - Print een beveiligd PDF-bestand met Google Chrome
Het lijkt misschien belachelijk, maar het is ook erg handig en kan effectief uw versleutelde PDF-bestanden ontgrendeld bestand te houden. Het uitgangspunt is dat je de Google Chrome-browser moet downloaden en dat het normaal kan werken. Dit proces komt overeen met de opening van de PDF door deze te ontgrendelen en vervolgens Pdf. Na codering
moet u de naam van het bestand wijzigen. In het verleden hadden we ook artikelen over het converteren van PDF naar Word-documenten via Google-documenten die vergelijkbaar zijn met deze methode. Opgemerkt moet worden dat dit proces moet worden uitgevoerd op een desktop computer, niet op een tablet of smartphone. Stap 1. Open Google
Chrome. Open het gewoon en je hoeft geen andere pagina te openen. Stap 2. Open de map met het PDF-bestand en bereid u voor om het bestand te uploaden. Stap 3. Sleep bestanden naar Google Chrome. Dat klopt, voel je vrij om direct te slepen in een lege ruimte in de browser. U zult zien dat Google Chrome bestanden zeer snel leest. Stap 4.
Wanneer Google Chrome het bestand leest, ziet u een invoervak waarin u wordt gevraagd uw wachtwoord in te voeren. Op dit moment hoeft u alleen nog maar het juiste wachtwoord voor uw PDF-bestand in te voeren. Stap 5. Klik ten slotte in de rechterbovenhoek van de site op het pictogram Afdrukken en selecteer Opslaan als PDF om het PDF-bestand te
downloaden. Methode 4 - Open een beveiligd PDF-bestand opnieuw met Google Drive, we gaan een andere zeer interessante manier vertegenwoordigen om PDF-bestanden gratis te ontgrendelen met Google Online. Deze keer heet de tool die we gebruikten op Google Drive. Deze tool is gratis te gebruiken, zoals Google Chrome. Als u een Google-
gebruiker bent, u eenvoudig methode 3 of 4 kiezen om uw wachtwoord uit het PDF-bestand te verwijderen. U hoeft geen tijd te verspillen aan het vinden van manieren om PDF-bestanden te ontgrendelen van andere bronnen, laten we beginnen met bestaande tools! Deze methode is het meest geschikt voor bestanden die zijn opgeslagen in de cloud.
Natuurlijk kun je ook bestanden uploaden naar Google Drive voordat je ze ontgrendelt. Stap 1. Open en meld je eerst aan bij je Google Drive-account. Stap 2. Klik in de linkerbovenhoek van de pagina op het pictogram Instellingen en controleer vervolgens zoals weergegeven. Stap 3. Selecteer het doelbestand, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer
Voorbeeld. Stap 4. De PDF opent Google Documenten, maar u moet uw wachtwoord invoeren voordat u het opent. Klik vervolgens op Verzenden. Stap 5. Klik op het pictogram Afdrukken en selecteer Opslaan als PDF om het ontgrendelde PDF-bestand te krijgen. Conclusie hierboven, het gaat over het decoderen van een PDF-bestand. Als u methode 3 en
methode 4 wilt selecteren, moet u op Afdrukken klikken en het bestand opslaan als een nieuw PDF-bestand. Als u methode 1 en 2 kiest, hoeft u deze alleen rechtstreeks te decoderen en vervolgens het PDF-bestand te downloaden dat is ontgrendeld. Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op. .
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