Cara merubah word ke pdf dengan microsoft office word 2007

Format file dokumen yang paling populer adalah PDF dan docx (format word). Kedua format dokumen ini sudah pasti sering anda lihat, terutama bagi anda yang masih di bangku sekolah / kuliah. Dulu saya sering sekali disuruh guru saya mengerjakan tugas sekolah melalui word yang kemudian harus dikirim ke email guru saya. Tidak jarang juga
beliau menyuruh kami mengumpulkan tugas yang diberikan dalam bentuk PDF (meskipun jarang). Ketika mengetik, mengedit dan menambahkan gambar dan sejenisnya, orang-orang lebih sering melakukannya melalui office word. Nah, jika tugas yang dikumpulkan harus berbentuk PDF, mereka cukup mengconvertnya saja ke PDF. Pertanyaannya,
bagaimana cara mengubah Word ke PDF? Cara Mengubah Word ke PDF Tanpa Ribet Untuk cara mengubah word ke PDF sebenarnya sangat mudah, bahkan kita tidak perlu menggunakan software khusus untuk melakukannya. Anda bisa mengconvertnya langsung melalui office word. Meskipun begitu, dalam artikel berikut saya akan menjelaskan 2
cara mengubah Word ke PDF, yang pertama melalui office word itu sendiri dan yang kedua menggunakan tool online. 1. Convert Langsung dari Office Word Cara mengubah word ke PDF yang pertama ini hanya dapat digunakan untuk office word versi 2007 keatas. Saya rasa jarang orang yang menggunakan 2003 karena sudah sangat jadul. Saat ini
sudah keluar yang versi 2016, namun yang cukup populer adalah yang versi 2007, 2010 dan 2013. Khusus pengguna office word 2007 (yang versi 2007 keatas tidak usah), terlebih dahulu anda harus menginstal Add-in Microsoft Save as PDF or XPS yang bisa anda download disini. Jika sudah didownload dan diinstal, simak langkah-langkah selanjutnya
dibawah ini: Klik tab File atau logo microsoft office (untuk pengguna office 2007) yang terletak di samping kiri atas. Selanjutnya pilih Save As. Pilih lokasi file yang anda inginkan. Pada kolom File name, beri nama untuk file PDF anda. Dan jangan sampai lupa, pada kolom Save as type, pilih PDF (bukan yang lain). Centang opsi Open file after
publishing jika anda ingin file secara otomatis akan terbuka sesudah diconvert menjadi PDF (tidak dicentang juga tidak apa-apa). Selanjutnya pilih Save. Tunggu beberapa menit untuk proses converting (semakin besar ukuran file, semakin lama). Seperti yang anda lihat pada gambar dibawah, file word saya sudah berhasil diubah ke PDF. 2. Convert
Word ke PDF dengan Tool Online Sebenarnya cara diatas sudah termasuk cara yang paling simpel dan praktis, cukup melalui aplikasi word itu sendiri. Meskipun begitu, ada cara lain yang juga sedikit lebih simpel namun harus membutuhkan koneksi internet, yakni menggunakan tool online. Simak selengkapnya dibawah ini: Kunjungi link berikut ini.
Klik tombol Select WORD file untuk mengupload file word yang ingin diubah ke PDF. Setelah itu, klik tombol CONVERT TO PDF. Tunggu proses converting hingga selesai. Lama tidaknya bergantung pada besar ukuran file word anda. File hasil convert word ke PDF akan terdownload secara otomatis. Jika belum terdownload secara otomatis, anda bisa
mendownloadnya ulang dengan cara klik tombol Download PDF. Kalau saya pribadi lebih sering menggunakan cara pertama karena lebih simpel dan praktis. Meskipun begitu, anda berhak menggunakan cara yang anda sukai, entah itu cara pertama ataupun kedua. Oh ya, pastikan juga anda membaca artikel saya yang lain (masih berhubungan
dengan PDF) yakni mengenai bagaimana cara kompres file PDF agar ukurannya tidak terlalu besar. Jika ada pertanyaan seputar cara mengubah word ke PDF, anda bisa menanyakannya melalui kotak komentar dibawah. Kalau ada waktu luang, saya pasti membalas pertanyaan anda. Terima kasih! Editor: Muchammad Zakaria Mengubah Word ke
PDF, memang kadang dibutuhkan orang-orang. Apalagi untuk yang ingin hasil ketikannya lebih mudah dibaca oleh orang lain.Maka saya pikir, opsi mengubah Word ke PDF inilah yang paling bagus.Nah, untuk mengetik dokumennya, tidak sedikit orang yang menggunakan versi Office Word yang berbeda-beda. Ada yang 2003, 2007, 2010 dan
seterusnya.Dan khusus untuk artikel ini, disini saya ingin membahas bagaimana caranya untuk membuat file Word menjadi PDF, khusus untuk Office Word 2007.Cara Menyimpan Word ke PDFSebelumnya, saya telah membuat artikel cara setting Word jadi PDF di Android.Nah, karena saya sendiri adalah salah satu pengguna MS Office Word 2007,
terpikir ide di kepala saya, bagaimana caranya supaya bisa langsung menyimpan hasil dokumen ketikan saya ke PDF tanpa ribet.Sebenarnya, awalnya saya pikir opsi ini memang tersedia pada Save as ketika ingin menyimpan dokumen. Namun setelah saya cek, ternyata tidak ada:Setelah browsing, ternyata ada sedikit cara tambahan, agar Word yang
telah diketik tadi bisa langsung di save ke format PDF.Dan sesuai judul artikel ini, saya ingin membahas cara tersebut. Yakni Cara menyimpan Word 2007 ke PDF.Berikut caranya:Baca Juga: Cara Memperbesar Ukuran PDF1. Menyimpan Dokumen Word Langsung Jadi PDFKesimpulan dari yang saya bahas diatas, mungkin tidak semua versi Office
Word 2007 punya fitur Save As PDF.Nah, untuk cara tambahan yang saya bilang diatas, adalah dengan memasang Add-in, namanya Microsoft Save as PDF or XPS.Seperti namanya, Add-in ini berfungsi untuk membuat Microsoft Office Word 2007 Anda menjadi support Save as PDF dan XPS.Anda bisa mendapatkan program ini secara gratis langsung
dari situs resmi Microsoft.Caranya: Langkah 1 : Pertama, silakan kunjungi halaman Microsoft Save as PDF or XPS kemudian pilih bahasa yang Anda pakai.Ukuran filenya sendiri sebenarnya dibawah 1MB. Dan untuk cara penginstallannya, bisa dilakukan seperti biasa (Cukup klik dan install).Langkah 2 : Setelah Add-in tadi diinstall, langkah
selanjutnya buka Office Word Anda >> kemudian Ctrl + O (Open) >> lalu pilih dokumen yang ingin Anda save.Langkah 3 : Nah, untuk savenya, klik menu bagian kiri atas >> kemudian pilih save as >> lalu pilih opsi PDF or XPS :Terakhir, Anda tinggal menyimpannya seperti biasa. Tidak sulit bukan?2. Menyimpan Dokumen Word 2007 ke PDF Tanpa
SoftwareCara diatas bisa dilakukan langsung melalui Word 2007 Anda. Lalu bagaimana jika kita ingin menyimpannya tanpa software?Anda bisa mencoba menggunakan situs yang mendukung konversi file Word ke PDF, salah satunya adalah smallpdf.com.Cara pakainya:Langkah 1 : Pertama kunjungi dulu halaman Word to PDF di smallpdf.com,
kemudian klik pilih file :Langkah 2 : Selanjutnya browse, dan pilih file Word yang ingin Anda ubah :Langkah 3 : Tunggu proses upload dan konversinya.Langkah 4 : Jika sudah, Anda tinggal menyimpannya ke Komputer / Laptop Anda.Tambahan tentang SmallPDF:Smallpdf.com, adalah salah satu situs yang didesain khusus untuk kebutuhan editor
dokumen, terutama PDF.Di situs ini terdapat berbagai macam fitur seperti konversi, editor, kompress pdf, memisahkan atau menggabungkan PDF, dan lain-lain.Baca Juga: Cara Mengubah PDF ke JPGPenutupYa, demikian sedikit informasi tentang cara save as PDF di Word 2007, dan cara untuk menyimpan file Word ke PDF yang bisa dilakukan juga
pada Word versi 2007. Informasi ini saya buat untuk Anda yang barangkali sering bekerja menggunakan Microsoft Word, dan belum tahu cara untuk menyimpannya ke PDF, yang semoga informasi ini bisa membantu Anda.Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung dengan salah satu langkah, Anda bisa menanyakannya lewat kotak komentar
dibawah. Semoga bermanfaat. Mengubah Word ke PDF, memang kadang dibutuhkan orang-orang. Apalagi untuk yang ingin hasil ketikannya lebih mudah dibaca oleh orang lain.Maka saya pikir, opsi mengubah Word ke PDF inilah yang paling bagus.Nah, untuk mengetik dokumennya, tidak sedikit orang yang menggunakan versi Office Word yang
berbeda-beda. Ada yang 2003, 2007, 2010 dan seterusnya.Dan khusus untuk artikel ini, disini saya ingin membahas bagaimana caranya untuk membuat file Word menjadi PDF, khusus untuk Office Word 2007.Cara Menyimpan Word ke PDFSebelumnya, saya telah membuat artikel cara setting Word jadi PDF di Android.Nah, karena saya sendiri adalah
salah satu pengguna MS Office Word 2007, terpikir ide di kepala saya, bagaimana caranya supaya bisa langsung menyimpan hasil dokumen ketikan saya ke PDF tanpa ribet.Sebenarnya, awalnya saya pikir opsi ini memang tersedia pada Save as ketika ingin menyimpan dokumen. Namun setelah saya cek, ternyata tidak ada:Setelah browsing, ternyata
ada sedikit cara tambahan, agar Word yang telah diketik tadi bisa langsung di save ke format PDF.Dan sesuai judul artikel ini, saya ingin membahas cara tersebut. Yakni Cara menyimpan Word 2007 ke PDF.Berikut caranya:Baca Juga: Cara Memperbesar Ukuran PDF1. Menyimpan Dokumen Word Langsung Jadi PDFKesimpulan dari yang saya bahas
diatas, mungkin tidak semua versi Office Word 2007 punya fitur Save As PDF.Nah, untuk cara tambahan yang saya bilang diatas, adalah dengan memasang Add-in, namanya Microsoft Save as PDF or XPS.Seperti namanya, Add-in ini berfungsi untuk membuat Microsoft Office Word 2007 Anda menjadi support Save as PDF dan XPS.Anda bisa
mendapatkan program ini secara gratis langsung dari situs resmi Microsoft.Caranya: Langkah 1 : Pertama, silakan kunjungi halaman Microsoft Save as PDF or XPS kemudian pilih bahasa yang Anda pakai.Ukuran filenya sendiri sebenarnya dibawah 1MB. Dan untuk cara penginstallannya, bisa dilakukan seperti biasa (Cukup klik dan install).Langkah 2
: Setelah Add-in tadi diinstall, langkah selanjutnya buka Office Word Anda >> kemudian Ctrl + O (Open) >> lalu pilih dokumen yang ingin Anda save.Langkah 3 : Nah, untuk savenya, klik menu bagian kiri atas >> kemudian pilih save as >> lalu pilih opsi PDF or XPS :Terakhir, Anda tinggal menyimpannya seperti biasa. Tidak sulit bukan?2.
Menyimpan Dokumen Word 2007 ke PDF Tanpa SoftwareCara diatas bisa dilakukan langsung melalui Word 2007 Anda. Lalu bagaimana jika kita ingin menyimpannya tanpa software?Anda bisa mencoba menggunakan situs yang mendukung konversi file Word ke PDF, salah satunya adalah smallpdf.com.Cara pakainya:Langkah 1 : Pertama kunjungi
dulu halaman Word to PDF di smallpdf.com, kemudian klik pilih file :Langkah 2 : Selanjutnya browse, dan pilih file Word yang ingin Anda ubah :Langkah 3 : Tunggu proses upload dan konversinya.Langkah 4 : Jika sudah, Anda tinggal menyimpannya ke Komputer / Laptop Anda.Tambahan tentang SmallPDF:Smallpdf.com, adalah salah satu situs yang
didesain khusus untuk kebutuhan editor dokumen, terutama PDF.Di situs ini terdapat berbagai macam fitur seperti konversi, editor, kompress pdf, memisahkan atau menggabungkan PDF, dan lain-lain.Baca Juga: Cara Mengubah PDF ke JPGPenutupYa, demikian sedikit informasi tentang cara save as PDF di Word 2007, dan cara untuk menyimpan file
Word ke PDF yang bisa dilakukan juga pada Word versi 2007. Informasi ini saya buat untuk Anda yang barangkali sering bekerja menggunakan Microsoft Word, dan belum tahu cara untuk menyimpannya ke PDF, yang semoga informasi ini bisa membantu Anda.Jika ada yang ingin ditanyakan atau bingung dengan salah satu langkah, Anda bisa
menanyakannya lewat kotak komentar dibawah. Semoga bermanfaat.
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