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Welkom
Geachte klant,
We danken u voor de aankoop van dit Wacom signature-product. We stellen
uw vertrouwen in ons en onze producten zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,

NL

Wacom

Systeemvereisten
•
•
•

PC met USB-poort, kleurendisplay, CD-ROM-speler en
internetaansluiting voor softwaredownloads
Microsoft® Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista™
of Windows® XP (32 & 64 bit)
Een van de volgende Wacom-tablets:
--------

STU-300 LCD signature-tablet
STU-500 LCD signature-tablet
STU-430 LCD signature-tablet
STU-520 kleuren-LCD signature-tablet
STU-530 kleuren-LCD signature-tablet
Cintiq® pendisplay of pendisplay uit de DTF/DTU/PL-reeks
Bamboo® of Intuos® pentablet
®

®

®

Voor Bamboo , Intuos en Cintiq tablets en tablets uit de DTF/DTU/PL-reeks
is driversoftware vereist. Houd er rekening mee dat sommige oudere tabletmodellen een driver nodig kunnen hebben die niet beschikbaar is voor de laatste
versie van Windows. Ga naar www.wacom.eu voor meer informatie over de
beschikbaarheid van driversoftware voor uw tablet en Windows-versie.
Voor de STU-520 en STU-530 kleuren-LCD signature-tablets is een stuurprogramma vereist. Dit kun je downloaden op www.wacom.eu (verbinding
met internet vereist). Dit stuurprogramma biedt nu ook ondersteuning voor
alle STU signature-tablets met Windows 8.1.
Voor het display DTU-1031 is een extra stuurprogramma nodig, dat kan worden gedownload op www.displaylink.com (verbinding met internet vereist).
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Installatie
1

Sluit de Wacom tablet aan op een vrije USB-poort van uw computer.

2

Plaats de Wacom sign pro PDF installatie-cd in de cd-speler van de
computer en wacht enkele seconden tot het installatieprogramma
verschijnt.
Als het installatieprogramma niet automatisch start, klik dan op Start of
op het pictogram
, klik op (Mijn) Computer en dubbelklik dan op de
cd-speler. Vanuit het startscherm van Windows 8: druk op de Windowstoets + E op uw toetsenbord. Open de cd-speler en dubbelklik op Start
om de installatie te starten.
Als het scherm Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op Ja om
verder te gaan.

3

Volg de instructies op het scherm en installeer de software.

Als u de downloadversie van Wacom sign pro PDF hebt aangeschaft:

1

Sluit de Wacom tablet aan op een vrije USB-poort van uw computer.

2

Dubbelklik op het gedownloade Wacom sign pro PDF-installatiebestand
en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
Voer de licentiecode in die u bij de toepassing hebt gekregen indien u
daarom wordt gevraagd.
Als het scherm Gebruikersaccountbeheer verschijnt, klik dan op Ja om
verder te gaan.

Als u een Cintiq® pendisplay of een pendisplay uit de PL-reeks gebruikt,
of een Bamboo® of Intuos® pentablet, volg dan de installatie-instructies
die bij de tablet zijn geleverd.
Voor het display DTU-1031 is een extra stuurprogramma nodig, dat
kan worden gedownload op www.wacom.eu en de ‘DisplayLink
USB Graphics Software for Windows’-driver beschikbaar op www.
displaylink.com
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Wacom sign pro PDF starten
1

Klik op de knop Start of op het pictogram
Programma's.

2

Ga naar de map Wacom sign pro PDF en selecteer
Wacom sign pro PDF om de software uit te voeren. Vanuit het
startscherm van Windows 8: klik op de Wacom sign pro PDF-tegel.

en selecteer (Alle)

Ondertekeningsleutels
Ondertekende PDF-bestanden worden beveiligd met een ondertekeningsleutel
(digitaal certificaat). Als u Wacom sign pro PDF voor de eerste keer start, moet
u een bestaande handtekeningsleutel opgeven of Wacom sign pro PDF een
handtekeningsleutel voor u laten genereren.

1

Als u nog niet over een ondertekeningsleutel beschikt, kunt u simpelweg
op OK klikken.
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2

Geef een wachtwoord voor het gebruik van het certificaat op.

3

Als u meer informatie wilt opgeven, kunt u het selectievakje Parameters
voor nieuwe sleutel instellen (optioneel) aanvinken en waar nodig
informatie invoeren.

4

Als u ervoor hebt gekozen om een bestaande handtekeningsleutel te
gebruiken, klikt dan op Sleutel selecteren… en selecteer het bestand
dat de gewenste sleutel bevat.
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Bestaande PDF-documenten ondertekenen
1

Klik op de knop
op de werkbalk van Wacom sign pro PDF, blader
naar een PDF-document en open het.

2

U kunt de navigatie- en zoomknoppen gebruiken om het document
te doorlopen en naar de locatie te gaan waar u een handtekening wilt
toevoegen.

3

Klik op de knop

4

Geef de naam van de ondertekenaar en de reden voor ondertekening
op. Bevestig uw invoer door op „OK” te klikken.

.

Als u bij Naam ondertekenaar en Reden voor ondertekening niets opgeeft, zal er bij de naam Klant en bij de reden Bevestigd worden ingevuld.
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5

Klik op het document en versleep het om het gebied te markeren waar
u de handtekening wilt toevoegen.

6

Gebruik de tablet om uw handtekening te plaatsen en klik vervolgens
op „OK”.

7

Vervolgens zal de handtekening op het document worden weergegeven.

6

8

Waar nodig kunt u handtekeningen toevoegen.

9

Klik op een handtekening om ondertekeninggegevens weer te geven.
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Documenten opslaan, afdrukken en e‑mailen
1

Klik op de knop

om het document op te slaan.

2

Klik op de knop

om het document af te drukken.

3

Klik op de knop
om het document toe te voegen aan een nieuwe
e-mail die u in uw standaard e-mailprogramma hebt gemaakt.
Mochten wijzigingen in het document nog niet zijn opgeslagen, dan wordt u
eraan herinnerd dat u uw document moet opslaan, voordat het wordt toegevoegd aan een nieuwe e-mail.
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Een PDF-document voor ondertekening
genereren
1

Open het document (tekstverwerkingsdocument, spreadsheet etc.) dat
u wilt ondertekenen in de overeenkomstige toepassing.

2

Gebruik de menuopdrachten van de toepassing (in de meeste gevallen
Bestand - Afdrukken…) om het document op de sign pro PDF-printer
af te drukken.

Maak geen gebruik van de afdrukknoppen op de werkbalk of „Quick Print”opdrachten. Hiermee worden documenten meestal rechtstreeks op de
standaardprinter afgedrukt, zonder dat u de mogelijkheid krijgt om de s
 ign
pro PDF-printer te selecteren.

3

De sign pro PDF-printer zal een PDF-versie van uw document genereren
en de toepassing Wacom sign pro PDF openen om het document in
weer te geven.

4

Ga verder met het invoegen van ondertekeninggebieden en onderteken
hete document zoals hierboven beschreven.
U kunt ook ondertekeninggebieden definiëren voor later gebruik. Voor meer
informatie hierover, zie het hoofdstuk Vooraf gedefinieerde ondertekeninggebieden creëren in Wacom sign pro PDF Help.
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Helpbestand
Klik op de knop
op de werkbalk van Wacom sign pro PDF of druk op de
toets F1 op het toetsenbord om het helpvenster in Wacom sign pro PDF te
openen.

SIGNATURE SET tablet registreren
Als u Wacom SIGNATURE SET hebt aangeschaft, kunt u de bijbehorende
signature-tablet registreren op:
www.wacom.eu/register
Als dank voor uw registratie verlengt Wacom de garantietermijn voor uw
signature-tablet dat bij SIGNATURE SET hoort tot 3 jaar.

Klantenondersteuning
Raadpleeg het helpbestand van Wacom sign pro PDF of bezoek onze website:
www.wacom.eu
Technische ondersteuning is beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 18.00 uur.
Op de achterzijde van deze snelgids vindt u contactgegevens voor technische
ondersteuning voor uw land.

© 2014 Wacom Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Wacom, Bamboo, Intuos en Cintiq zijn
gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd. Andere product- en bedrijfsnamen zijn
handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve eigenaren. Modificaties
en fouten buiten beschouwing gelaten.

9

NL

If you have trouble installing or using SIGNATURE SET or Wacom sign pro
PDF

Phone:
Belgique/België:
Deutschland:
France:
España:
United Kingdom:
Italia:
Nederland:
Österreich:
Schweiz:
Other countries:

+32 (0) 2 275 0691
+49 (0) 69 6630 8200
+33 (0) 1 7020 0070
+34 (0) 91 787 0346
+44 (0) 207 744 0831
+39 02 4528 7050
+31 (0) 20 517 4705
+43 (0) 1 790 825 550
+41 (0) 44 212 2818
+44 (0) 207 949 0392

Fax:
All countries:

+49 (0) 69 6640 4396

E-mail:
All countries:

support@wacom.eu

