
1  Faktisk text 

   Det är möjligt att ange ”alternativ text” för WordArt -objektet.  arkera WordArt > Högerklicka > Formatera WordArt > Webb > Alternativ text: = {ska Mvara automatiskt ifyllt}.  Den alternativa beskrivningen för ”Faktisk text eller Ersättningstext” ska emellertid sparas i ”ActualText” i strukturelementordboken. Användningen av ”alternativa beskrivningar” (se a. Fel! Hittar inte referenskälla.) sparar data i ”Alt” i trukturelementordboken. Medan det kan vara lika praktiskt, och valideras korrekt, så savviker en sådan lösning från specifikationen.  et är möjligt att i PDF Acrobat Pro att ange ”faktisk text” genom att markera ett objekt D> högerklicka > egenskaper > tagg > faktisk text.  okumentet måste dock sparas om som PDF/A efter att ha kontrollerat den med DPreflight.  I PDF, antingen markera WordArt -objektet eller Taggar: visa och redigera strukturerad DF-information > InlineShape > Högerklicka > Egenskaper > Tagg > Faktisk text: {ange Pny faktisk text eller kopiera från ”Alternativ text:”}  erktyg > Tryckproduktion > Preflight > Konvertera till PDF/A-1a (sRGB) > Analysera ch korrigera Vo    
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