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Τεχνική Υποστήριξη Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα
αρχεία υπάρχουν στην ιστοθέση του medReha. Τεχνικά προβλήματα, όπως σπασμένες συνδέσεις,
μπορούν να αναφερθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medreha.com Adobe PDF αρχεία
Για να διαβαστεί και εκτυπωθεί ένα PDF αρχείο, πρέπει να έχετε Adobe® Acrobat® Reader
εγκατεστημένο στο Η/Υ σας. Μπορείτε να αποκτήσετε την κατάλληλη έκδοση για το σύστημα του
Η/Υ, χωρίς χρέωση, από την ιστοθέση της Adobe. Η εταιρεία Adobe επίσης προσφέρει εργαλεία και
πληροφορίες που βοηθούν στη μετατροπή των Adobe PDF αρχείων σε κείμενα προσβάσιμα από
χρήστες με πρόβλημα στην όραση access.adobe.com. Flash Animation
Εάν χρειαστείτε το Flash player για να δείτε εικόνες με κίνηση ή εργαλεία σχεδιασμένα με Flash ,
μπορείτε να αποκτήσετε το αρχείο από το Macromedia Flash Player Download Center. Format
Γραφικών αρχείων Τα αρχεία γραφικών στην ιστοθέση προσφέρονται σε διάφορα formats. Οι
περισσότερες εικόνες που υπάρχουν στην ιστοθέση είναι αρχεία με χαμηλή ανάλυση(gif ή jpg),
ιδανικά για το διαδίκτυο. Όταν χρησιμοποιείται άλλα formats, έχετε υπόψη σας: • PDF, το Adobe
Portable Document Format, διατηρεί την εικόνα και το σχέδιο του πρωτότυπου εγγράφου. Για την
επανεκτύπωση εγγράφων (στην εκπαίδευση, για παράδειγμα) αποτελεί μια καλή λύση. Για να
διαβαστεί και εκτυπωθεί ένα PDF αρχείο, πρέπει να έχετε Adobe® Acrobat® Reader εγκατεστημένο
στο Η/Υ σας For some printing and duplication purposes (classroom use, for example), this is a good
choice. To (Δείτε το “Adobe PDF αρχεία” παραπάνω). Συστήνουμε την χρήση της τελευταίας έκδοσης
του Reader. • Το TIF (ή TIFF) και EPS formats είναι υψηλής ανάλυσης formats. Αρχεία με αυτά τα
formats μπορεί να είναι μεγάλα σε όγκο και να μην χωράνε σε δισκέτες, οπότε είναι προτιμότερο να
τα αποθηκεύσετε στον σκληρό σας δίσκο ή υψηλής χωρητικότητας δισκέτα ή flash disk.
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