
 

 

 
Med DocuMasker maskar du dokument snabbt, enkelt och framförallt säkert. 

Att använda DocuMasker är enkelt oavsett om du använder klient eller webbläsare. I fönstrets 

överkant finns funktionerna samlade som ikoner och dessutom finns det kortkommandon för de 

vanligaste. Observera att ikonerna skiljer sig lite beroende på om du använder klient eller webbläsare 

och om du använder webbläsare från en Mac så ersätter du ”Ctrl” med ”⌘”. 

För att komma igång med att maska kan du antingen klicka på -knappen eller använda 
motsvarande kortkommando (Ctrl+o) för att välja och öppna den fil du vill utgå ifrån. Du kan 

även utgå ifrån en skärmdump eller annat urklipp du har. Då använder du istället -
knappen (Ctrl+v). 

Så snart du laddat det du vill utgå ifrån är det bara att börja dra de penseldrag som behövs 
för att dölja det du vill ska maskas. Tänk på att om det är ett flersidigt dokument så kan du 
välja sida genom att klicka på önskad sida i sidolisten till vänster. 

När du är färdig med maskningen sparar du ditt resultat som pdf med hjälp av -ikonen 
(Ctrl+s). 

Nu har du en fil som aldrig har innehållit den information som du har maskat och som 
därför kan distribueras utan risk att den kan komma att visas upp! 

Utöver dessa mest grundläggande funktioner finns det en del sådana som är till för att 

underlätta din maskning. Medan du arbetar kan du använda -knapparna för att ångra 
(Ctrl+z) eller upprepa (Ctrl+y) det senaste du gjort. 

Om du vill ändra bredden på penseln gör du det med hjälp av -knappen medan -
knappen ger dig tillgång till de olika färger du kan välja att maska med. 

Har du behov av att kika närmare på någon del, finns det möjlighet att zooma i dokumentet 

med hjälp av -knappen. Hamnade penseldraget lite fel eller blev det lite för kort eller 
långt? Då kan du använda kortkommandon för att flytta det senaste strecket 
(Ctrl+”piltangent”) eller för att ändra bredden (Shift+”pil upp/ner”) eller längden på det 
(Shift+”pil vänster/höger”). 

Om du har köpt en licens och vill aktivera din DM-klient kan du klicka på  och fylla i den 
licensnyckel du fått.  

Vill du veta mer om DM eller har du några frågor kan du börja med att kika i vår FAQ. Du når 

den direkt från menyalternativet . 


