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Gem filer som pdf i Maple 
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Sådan gemmer du i pdf-format i Maple (pc version)

Vælg menupunktet File > Export As...

Herefter vil dette vindue åbne:

Giv dit dokument et fornuftigt navn (i feltet File name:) og gem det et sted, hvor du kan finde det igen – fx i 
mappen Dokumenter eller på Skrivebordet.

Klik nu i feltet Files of Type: og vælg her PDF (.pdf). Klik på Save.

Du vil så få denne pop up frem

Her står, at hvis du bruger ’Sections’ i din besvarelse, så vil disse automatisk blive åbnet og indholdet vil blive 
medtaget i pdf ’en. 

Klik OK– og din fil er gemt.
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Læs kun dette, hvis du ikke ser pop up’en  ”Section Options for Print and Pdf ” (pc version):

Hvis denne pop-up ikke kommer frem, så er det fordi du tidligere har sat flueben i ”Remember and don’t show 
again”. 

Hvis fluebenet er sat samtidig med at ”Print/Export document with all sections expanded” er markeret, så er 
det helt fint, men du skal tjekke, at det virker, i god tid inden eksamen.

Har du sat markeringen i feltet ”Print/Export document keeping sections exactly as shown on-screen”, kan du 
få pop up’en frem igen ved at lave disse indstillinger:
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Opdater Maple 2022 (pc version)

Det er vigtigt, at du har installeret den nyeste opdatering til Maple på din pc. 

Tjek version: Vælg menupunktet Help > About Maple

Tjek, om der er opdateringer ved at vælge menupunktet Tools > Check for Updates ...

Hvis der er opdateringer, så får du muligheden for at opdatere. Følg her anvisningerne på skærmen.

Hvis der ikke opdateringer, får du at vide, at ”No updates are available”. Klik OK.



5

Sådan gemmer du i pdf-format i Maple (mac version)

Vælg menupunktet Fil > Print...  – og du får pop up’en vist til højre (se næste side, hvis du ikke får pop up’en)

Vælg Gem som PDF i drop-down listen:

Herefter vil dette vindue åbne, hvor du giver filen et navn og gemmer den et sted, hvor du kan finde den igen:
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Læs kun dette, hvis du ikke ser pop up’en  ”Section Options for Print and Pdf ” (mac version):

Hvis denne pop-up ikke kommer frem, så er det fordi du tidligere har sat flueben i ”Remember and don’t show 
again”. 

Hvis fluebenet er sat samtidig med at ”Print/Export document with all sections expanded” er markeret, så er 
det helt fint, men du skal tjekke, at det virker, i god tid inden eksamen.

Har du sat markeringen i feltet ”Print/Export document keeping sections exactly as shown on-screen”, kan du 
få pop up’en frem igen ved at lave disse indstillinger:

VIGTIGT:

Mac’er har ikke fra starten af installeret en pdf driver, så det vil ikke umiddelbart være muligt at producere 
pdf ’er på en mac. Så prøv, om det kan lade sig gøre på din mac i god tid inden eksamen.

Så snart en mac har været tilsluttet en printer, vil der blive installeret en pdf driver på mac’en – og så skulle alt 
fungere. Hvis du ikke har printer, så kan du installere en fiktiv printer, men det er ikke helt simpelt, så her skal 
du nok kontakte skolens IT-Support.
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Opdater Maple 2022 (mac version)

Det er vigtigt, at du har installeret den nyeste opdatering til Maple på din mac. 

Tjek version: Vælg menupunktet Help > About Maple

Tjek, om der er opdateringer ved at vælge menupunktet Tools > Check for Updates ...

Hvis der er opdateringer, så får du muligheden for at opdatere. Følg her anvisningerne på skærmen.

Hvis der ikke opdateringer, får du at vide, at ”No updates are available”. Klik OK.
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Sådan laver du sidehoved og sidefod

Hvis du have dit navn mv. til at fremgå af de enkelte sider og lave en automatisk sidenummerering, så foregår 
det sådan her:
Vælg menupunktet: View > Header Footer...

Her er valgt Custom Header (markeret med rød rektangel). 

Du kan fx i det venstre felt (Left) skrive dit navn. I feltet til højre (Right) kan du fx indsætte datoen. Det gør 
du ved at placere cursoren i feltet og klikke på Insert Date. Dette vil indsætte koden [&Date], der vil indsætte 
dags dato.

Når du er færdig trykker du på Custom Footer:

Her kan du i feltet Right indsætte en sidetæller ved at trykke på Insert Page. 

Eksperimenter med mulighederne i god tid inden eksamen. Du kan faktisk lave skabelonen hjemmefra ved at 
udstyre et tomt dokument med din Header og Footer.

Vær opmærksom på, at du ikke vil se Header og Footer når du arbejder med Maple dokumentet. De ses først, 
hvis du printer – eller pdf ’en, hvis du har gemt som pdf.

På en pc er nemt at se, hvordan en pdf vil se ud ved at foretage menuvalget File > Print Preview. 
Denne mulighed findes ikke på en mac, men her kan du benytte menuvalget File > Export...  og klikke på PDF 
drop-down knappen (nederst til venstre ) og vælge Åbn i Billedfremviser.
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Hvis uheldet er ude....

Det kan ske, at Maple crasher (eller fryser), så du er nødt til at lukke Maple uden at få gemt dit dokument. Hvis 
dette sker, så er der flere muligheder for at redde det, du har lavet. 

Det bedste er, at du navngiver og gemmer din Maple fil inden du begynder på noget som helst. Hvis filen har 
et navn, vil Maple gemme en backup af filen hvert 3. minut - faktisk vil alle åbne filer blive gemt. 
(Teknisk info: Backup filen ligger i samme mappe som den oprindelige fil og har fået _MAS tilføjet navnet)

Sådan får du fat i backup filen:

Start Maple og gå til

pc:   File > Recent Documents > Restore Bacup

mac:  File > Open Recent > Restore Backup

Herefter vil alt være, som det var, maksimalt 3 minutter før nedbruddet.

Sådan tager du livet af en frossen Maple:

pc:

1. Hold de tre taster Ctrl, alt og delete nede på samme tid.

2. Herefter vil du (i Windows 10) få en blå skærm, her vælger du Jobliste.

3. I Joblisten klikker du på Java(TM) Platform SE Binary og trykker på Afslut job - knappen

mac:

1. Hold de tre taster Command, option (alt) og esc nede på samme tid.

2. Herefter får du en menu frem med navnet ’Afbryd programmer’

3. I listen klikker du på Maple 2022 og trykker på Afbryd - knappen
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