Annotationer
Text
”Lapp” eller “post it”. Närmaste motsvarighet är ”kommentarer”, men dessa går inte att flytta runt
på skärmen.
”Kommentar”
(kommentaren togs bort eftersom den orsakade att konverteringen kraschade).

Link
I princip hyperlänkar eller korshänvisningar.

FreeText
“Alltid synlig text”. Närmaste motsvarighet är ”textrutor”.

Text! Du läste rätt: text!
Detta här är text! Text!
TEXT!

Line
I princip ”linjer” med en kommentar ”inuti” som uppenbar sig vid ”klick”. Ingen direkt
motsvarighet, men går att ordna text i figurer genom att kombinera textrutor och figurer, alternativt
”linjekommentarer”.
En “linjekommentar”...

Circle, Square
I princip en fyrkant eller cirkel -figur med en kommentar ”inuti” som uppenbar sig vid ”klick”.
Ingen direkt motsvarighet, men går att ordna text i figurer genom att kombinera textrutor och
figurer.
Fyrhörning

Cirkel

Markup (Highlight, Underline, StrikeOut, Squiggly)
Medan LibreOffice Writer tillåter ”överstrykning”, ”understrykning”, ”genomstrykning”, och
”ojämna understyrkningar”, så finns det ingen funktion att få dessa markeringar att fungera som en
kommentar som aktiveras vid ”klick”.

Polygon
”Polygon” -annotationer är figurer av typen ”polygoner” eller ”månghörningar”. Dessa annotationer
omnämns inte i specifikationerna för PDF/A, och tas upp först i och med PDF 1.7 och PDF/A-2 och
-3, men ska kunna användas i PDF/A, eftersom de inte är uttryckligt förbjudna. Den närmaste
motsvarigheten bör lämpligen vara månghörniga figurer.
P

lygon

Text text BOOM text text

PolyLine
”PolyLine” -annotationer är figurer av typen ”Polygontåg” eller ”banor”. Dessa annotationer
omnämns inte i specifikationerna för PDF/A, och tas upp först i och med PDF 1.7 och PDF/A-2 och
-3, men ska kunna användas i PDF/A, eftersom de inte är uttryckligt förbjudna. Den närmaste
motsvarigheten bör lämpligen vara ”punkter”.

Stamp
En ”stamp” är en stämpelliknande effekt med en kommentar ”inuti” som uppenbar sig vid ”klick”.
Ingen direkt motsvarighet, men går att ordna genom att kombinera textrutor och figurer/bilder.

Caret
(PDF 1.7)

Ink
”Ink” är frihandstext, d.v.s., text skriven för hand med en penna. Denna typ av annotation finns inte
för LibreOffice Writer.

Popup
Annotation som visas i en ”popup” -fönster, och är vanligtvis kopplad till en annan annotation och
aktiveras via den, ”förälder annotationen”, och tillåter redigering av den.

FileAttachment
I princip en ”länkhänvisning” i ett annat dokument som är bifogad till huvuddokumentet. För
närmaste motsvarighet se ”externa resurser”.

Sound
En ljudfil som aktiveras vid ”klick”.

Movie
Ett filmklipp som aktiveras vid ”klick”.

Widget
Används av interaktiva formulär för att representera formulärfält och tillåta använder interaktion.

Screen
(PDF 1.7)

PrinterMark
Grafiska symboler som ska underlätta vid produktionsutskrift.

TrapNet
Särskild annotation för produktionsutskrift.

Watermark
(PDF 1.7)

3D
(PDF 1.7)

Redact
(PDF 1.7)

