
Hướng dẫn chuyển pdf sang word không bị lỗi font

 

Continue

https://cctraff.ru/wb?keyword=h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20chuy%E1%BB%83n%20pdf%20sang%20word%20kh%C3%B4ng%20b%E1%BB%8B%20l%E1%BB%97i%20font


Tệp PDF là một loại tài liệu phổ biến vì độ kín, dễ sử dụng và chia sẻ đơn giản. Tuy nhiên, PDF có một nhược điểm là chỉnh sửa văn bản và hình ảnh trong các tệp rất khó. Nhiều người đã chuyển sang các công cụ chuyển giao phổ biến sang Word nhưng gặp phải lỗi phông chữ sau khi chuyển sang các tệp WordPress. Hiểu được vấn đề này, Ben có một máy tính tìm kiếm và
tổng hợp 5 phần mềm hàng đầu, và các trang web hỗ trợ việc chuyển các tập tin PDF vào Word mà không có lỗi phông chữ tốt hơn. Với những công cụ này, bạn sẽ không cần phải cài đặt phần mềm, mà không có bất kỳ khoản phí nào mà còn chuyển pdf sang Word rất nhanh chóng. Chúng ta hãy tìm hiểu. SmallPDF - Di chuyển PDF đến truy cập từ trực tuyến tốt nhất vào trang
chủ SmallPDF ở đây. Để chuyển đổi tệp PDF thành word, hãy làm theo các bước sau: Bước 1: Đi tới công cụ chuyển đổi PDF sang Word trên SmallPDF Convert PDF sang trang Word Online trên SmallPDF - Ảnh 1 Bước 2: Bấm nút Chọn Tệp hoặc kéo tệp PDF đến vùng màu xanh lam. Công cụ này hỗ trợ chuyển nhiều tệp PDF sang Word cùng một lúc. Bước 3: Sau khi bạn
kéo hoặc chọn một tệp PDF để chuyển đổi nó thành Word, sau đó bước chọn chế độ để chuyển sang. Phần này, bạn chỉ có thể chọn tùy chọn 1. Sau đó bấm Chọn Tùy chọn. Chuyển đổi PDF sang Word Online trên SmallPDF - Hình ảnh 2 Bước 4: Chờ một chút để hệ thống xử lý chuyển đổi hệ thống xử lý thành WORD. Nhấp vào TẢI XUỐNG TỆP để tải xuống tệp được chuyển
đến máy tính của bạn. Mẹo: Bạn cũng có thể sao chép liên kết hoặc chia sẻ liên kết đó qua email cho bất kỳ ai. Tất cả đều thoải mái, phải không? Chuyển PDF sang Word Online trên SmallPDF - Hình ảnh 3 Bước 5: Mở tệp Word mới được tải xuống và kiểm tra xem tệp Word có chứa lỗi phông chữ không. Theo kinh nghiệm của tôi, hầu như tất cả các tệp PDF được chuyển sang
Word trên SmallPDF đều có phông chữ không có lỗi. Biến PDF thành một từ trực tuyến trên SmallPDF - 4 hình ảnh khác về trang web SmallPDF này, đây có thể là công cụ chỉnh sửa, cắt dán và chuyển đổi PDF tốt nhất hiện nay. Chức năng của nó là vô số, tôi có thể liệt kê dưới đây. Chuyển đổi và nén: Giảm dung lượng PDF, chuyển đổi PDF sang định dạng khác. Tách &amp;
Tham gia: Hỗ trợ cắt các tệp PDF thành các tệp nhỏ và khâu nhiều tệp trong PDF 1. Xem và chỉnh sửa PDF: Hỗ trợ chỉnh sửa, đọc tệp PDF, chia sẻ tài liệu, xoay tài liệu PDF. Chuyển đổi từ PDF: Chuyển đổi hỗ trợ PDF sang chuyển đổi Word, Excel, PPT, JPG sang PDF: Thay đổi từ, Excel, PPT, JPG thành tài liệu PDF. Ký tên, mở khóa và bảo vệ PDF. Các công cụ có hỗ trợ pdf
trên SmallPDF 2. PDF sang DOC - Trang web chuyển đổi PDF sang Word và nhiều định dạng PDF khác sang DOC là một công cụ PDF-to-Word rất phổ biến vì giao diện thân thiện, dễ sử dụng và chuyển đổi rất nhanh. Nó giống như nén một hình ảnh, nếu bạn đã từng nén một hình ảnh, chỉ cần thả nó vào và làm cho nó ngay lập tức. PDF2DOC là như nhau, bạn có thể kéo và
thả một tập tin PDF và nhận được một tập tin Word sau một vài giây. Cụ thể, hãy làm theo các bước sau: Bước 1: Về nhà: pdf2doc.com 2: Giống như mọi công cụ khác, PDF2DOC được cải tiến để bạn có thể dễ dàng kéo và thả tệp. Hoặc bạn cũng có thể nhấp vào nút tải xuống để chọn tệp PDF. Bước 3: Nhấn nút tải xuống hoặc nếu bạn chuyển nhiều tệp PDF sang DOC, có
một nút tải xuống TẤT CẢ để tải xuống máy tính của bạn một cách đáng kể. Công cụ này cũng hỗ trợ nhiều chức năng khác như PDF sang DOCX PDF sang văn bản: chuyển từ PDF sang PDF sang JPG, SVG, PNG: Chuyển từ pdf sang jpg, svg, tệp PNG nén, ghép nối pdf,... Với trình chuyển đổi PDF trực tuyến này, bạn có thể chuyển đổi các tệp PDF thành tài liệu Word có thể
chỉnh sửa. Chuyển từ PDF sang DOC (cho Word 2003 trở xuống) hoặc từ PDF sang DOCX. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để chuyển đổi các tập tin PDF sang Word, đây là nơi dành cho bạn! Chi tiết theo sau là các hướng dẫn sau: Bước 1: Đi tới trang chủ của PDF2GO Bước 2: Kéo, thả hoặc chọn tệp PDF bằng cách nhấp vào lựa chọn tệp. Công cụ này cũng hỗ trợ bạn chọn
các tệp từ URL, Dropbox hoặc Google Drive của mình. Bước 3: Ngoài ra, nếu bạn muốn tùy chỉnh định dạng tệp DOCX hoặc DOC, bạn có thể chọn như mô tả bên dưới. DOCX hỗ trợ hầu hết các phiên bản Word, trong khi DOC chỉ hỗ trợ Word 2003 hoặc các phiên bản cũ hơn. Bước 4: Nhấn nút Bắt đầu để chuyển đổi tệp PDF thành Word. Bước 5: Sau đó, bạn có thể đợi
khoảng vài giây để hệ thống chuyển đổi. Nhấp vào tải xuống để tải xuống. 4. PDFCandy - Công cụ chuyển PDF sang Word trực tuyến, ngoại tuyến cho máy tính PDFCandy cung cấp cho người dùng trên toàn thế giới các công cụ hỗ trợ PDF miễn phí bao gồm trực tuyến và ngoại tuyến (với phần mềm cho Windows). Bạn có muốn xem tất cả các công cụ pdfCandy? Bạn sẽ có đôi
mắt chóng mặt để xem. Các công cụ PDFCandy là miễn phí và không có quảng cáo, vì vậy hãy yên tâm rằng khi bạn truy cập trang web, bạn sẽ không cảm thấy bị đàn áp khi có nhiều quảng cáo tương tự như các trang web chuyển PDF khác. Danh sách công cụ PDFCandy và thay đổi tệp PDF sang Word trên PDFCandy, bạn làm như sau: Bước 1: Truy cập công cụ thông qua
đường dẫn sau: Bước 2: Kéo và thả tệp hoặc chọn tệp tải xuống. PDFCandy - Công cụ chuyển PDF sang Word Online, ngoại tuyến cho PC - Ảnh 1 Bước 3: Các tệp Pdf sang Word đã được chuyển sang máy tính hoặc tài liệu được đồng bộ hóa với lưu trữ đám mây. PDFCandy - Công cụ chuyển PDF sang Word Online, ngoại tuyến cho PC - Ảnh 2 5. Convertio.co - Chuyển đổi
PDF sang DOC (WORD) Convertio là một công cụ trực tuyến linh hoạt hỗ trợ xử lý dữ liệu và tài liệu trực tuyến. Tôi có thể liệt kê một số tính năng chính của Convertico như sau: adapter tập tin nén (RAR để zip, 7z để zip,...) adapter âm thanh (wav to mp3, m4a to mp3,...) chuyển đổi tài liệu (pdf sang jpg, doc sang pdf, ...) Ebook chuyển đổi (epub sang pdf, epub để mobi, ...)
chuyển đổi hình ảnh (PNG để ico, Papua New Guinea để jpg,...) chuyển đổi trình chiếu tập tin (ppt sang pdf, ppt để jpg, ...) chuyển đổi video (mkv để mp4, MOV để mp4, ...) PDF công cụ (pdf, pdf, pdf, mở PDF, pdf, trang To pdf) OCR tool (text recognition, oCR) Step 1: Download pdf file (files) to identify files from computer, Google Drive, Dropbox, URL or by dragging files to this
page. Convertio.co - PDF sang DOC Converter (WORD) - Hình ảnh 1 Convertio.co - PDF để chuyển đổi DOC (WORD) - Hình ảnh 2 Bước 2: Chọn DOC chọn DOC hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần chuyển đổi (hỗ trợ hơn 200 định dạng) Bước 3: Sau khi bạn tải tệp PDF, bạn có thể nhận được chuyển đổi để hệ thống bắt đầu xử lý dữ liệu. Convertio.co - PDF để
chuyển đổi DOC (WORD) - 3 Bước 3 Ảnh: Tải xuống tệp tài liệu của bạn cho phép chuyển đổi tệp và bạn có thể tải xuống tệp tài liệu ngay và sau đó Convertio.co - chuyển đổi PDF sang DOC (WORD) - Hình ảnh 4 Lưu ý: Theo kinh nghiệm của tôi, chuyển đổi thời gian chuyển đổi chậm hơn một chút so với các công cụ khác. Ngoài ra, Convertio cũng có một công cụ mở rộng trên
trình duyệt Chrome, bạn có thể tải xuống tại đây. Trên đây là 5 công cụ hỗ trợ chuyển PDF sang Word mà không có dòng sai miễn phí, và tốt nhất và rất nhanh. Sắp xếp phân loại không phải là biện pháp tốt nhất vì vậy bạn chỉ cần thử nghiệm, xem công cụ phù hợp để sử dụng lâu dài. Bởi vì nói chung, các công cụ có chức năng truyền PDF tốt, nhưng có các công cụ miễn phí,
chỉ có các công cụ để chuyển một số tệp mỗi ngày và nhiều lý do khác. Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian để đọc. Sử dụng formSwift, Smallpdf, pdf2doc và PDF để chuyển đổi các từ pdf sang Word và thay đổi tệp PDF thành văn bản trong khi vẫn duy trì sự phối hợp, chất lượng là điều kiện tiên quyết khi người dùng chuyển đổi pdf sang DOCX. Vui lòng tham khảo bài viết để dễ
dàng chuyển đổi pdf sang Word với các yêu cầu được đảm bảo. Các tệp PDF được nhiều người lựa chọn vì độ kín, dễ lưu trữ, chia sẻ và hỗ trợ của nhiều nền tảng. Tuy nhiên, nhược điểm không cho phép can thiệp vào nội dung khiến người dùng khó chỉnh sửa. Bạn có thể sử dụng phần mềm PDF để chỉnh sửa trực tiếp, tuy nhiên, hầu hết các chương trình chỉnh sửa PDF tốn
tiền, chẳng hạn như Adobe Acrobat. Do đó, giải pháp tốt nhất là chuyển từ PDF sang Word để thêm nội dung một cách thích hợp, giảm bớt nó, và sau đó cần phải chuyển đổi Word sang PDF. Với 5 công cụ chuyển đổi PDF-to-word miễn phí mà chúng tôi cung cấp dưới đây, bạn không cần phải cài đặt nó trên máy tính của bạn, bạn không phải trả tiền, chỉ cần làm theo các hướng
dẫn đơn giản để có được văn bản bạn cần. Tất nhiên, nếu bạn không có một mạng bình thường, bạn có thể sử dụng phương pháp thứ sáu của chuyển đổi các tập tin PDF sang Word bằng cách sử dụng phần mềm. Lưu ý: Nếu các tệp sau khi chuyển đổi có đuôi Docx, bạn cần Word 2007 trở lên để mở. Phương pháp 1: Chuyển đổi pdf sang Word nhờ PDF sang DOC mặc dù tên
là PDF sang DOC nhưng công cụ này hoàn toàn linh hoạt, nó có thể chuyển đổi PDF sang DOC, DOCX, Text, hình ảnh JPG, PNG, nén tệp PDF, kết nối PDF hoặc chuyển đổi từ JPG sang PDF, cho phép chuyển đổi cụm. Đặc biệt là hỗ trợ tiếng Việt nên người dùng rất dễ hiểu. Bước Truy cập và chọn định dạng tệp muốn chuyển đổi bước 2: Tải xuống tệp PDF bằng cách nhấp
vào tải tệp, có thể tải xuống 1 hoặc nhiều tệp cùng một lúc Bước 3: Chờ bộ chuyển đổi PDF sang Định dạng Word Bước 4: Tải xuống tệp: Chọn tải xuống từng tệp một hoặc tất cả các tệp PDF để DOC thực hiện công việc một cách nhanh chóng, các tệp DOC sau khi chuyển đổi không chứa lỗi phông chữ và giữ định dạng như trong tệp PDF gốc. Các tệp PDF (ở trên) và tệp DOC
sau khi chuyển đổi với PDF sang DOC Smallpdf hỗ trợ chuyển đổi giữa PDF và nhiều định dạng khác, bao gồm kết nối và chia tệp PDF. Để chuyển đổi PDF sang Word với một PDF nhỏ, hãy làm theo các bước sau: Bước 1: Truy cập trang chủ và nhấp vào PDF sang Word sử dụng SmallPDF để chuyển đổi tệp PDF sang Word Bước 2: Trong giao diện mới, nhấp vào chọn tập tin
để chọn tập tin từ máy tính hoặc cũng có thể nhận được từ Dropbox, lái xe Google Bước 3: Chờ một vài phút để di chuyển để thay thế cho bước 4: Khi quá trình chuyển đổi kết thúc, nhấn tập tin tải về để tải về Word File Way 3: Sử dụng Foxnet PDF để chuyển đổi từ được biết đến với chương trình đọc Foxit để đọc các tập tin PDF miễn phí, vì nó cung cấp một adapter PDF để
Word trực tuyến. Bạn có thể làm theo các bước sau để chuyển đổi PDF sang Word mà không có lỗi phông chữ hoặc lỗi định dạng: Bước 1: Truy cập: Bước 2: Nhấp vào Chọn tệp, Duyệt PDF chuyển đổi, điền email để nhận liên kết tải xuống PDF sau khi tải xuống, bấm Chuyển ngay. Bước 3: Chờ pdf được chuyển đổi sang Word để chuyển đổi tệp đã hoàn thành và gửi email cho
bạn. Bước 4: Mở thư, nhấp vào liên kết tải xuống để tải xuống tài liệu. Lưu ý: Liên kết trong thư chỉ có giá trị trong 24 giờ, vì vậy tôi đã cố gắng tải xuống tệp càng sớm càng tốt. Công cụ này không giữ hình ảnh tập tin ban đầu trong tập tin chuyển đổi, nhưng chỉ giữ lại văn bản và định dạng văn bản. Công cụ PDF-to-Word chuyển đổi các tệp PDF sang Word (Doc, Docx) và định
dạng văn bản (TXT) khá nhanh chóng, không có lỗi phông chữ và không bắt buộc phải nhập email tải xuống. Đặc biệt là nếu bạn cần chuyển đổi một hình ảnh thành văn bản, chỉ cần thêm với chức năng OCR ở trên. Mặc dù có lỗi khi hình ảnh, cửa sổ chèn hơi lệch so với bản gốc, nhưng bạn chỉ cần kéo một chút thôi. Các bước chuyển đổi file PDF thành văn bản với công cụ này
như sau: Bước 1: Truy cập trang web: Bước 2: Chọn định dạng để chuyển đổi file PDF Bước 3: Nhấp vào Chọn tệp để tải xuống tệp và chờ chuyển đổi bước 2 4: Tải xuống tài liệu sau khi chuyển đổi sang máy tính của bạn làm rõ các quy trình trên với các hình ảnh: Phương pháp 5: Sử dụng pdf formSwift to Word Note: Công cụ này chỉ có thể chuyển đổi các tệp PDF thành định
dạng hình ảnh (không phải văn bản). Bước 1: Đi tới và nhấp vào chọn PDF để chuyển đổi nó để chọn tập tin để chuyển đổi hoặc kéo nó và thả nó trực tiếp vào ô Và thả PDF của bạn ở đây. Bước 2: Trong giao diện mới, bạn có thể chỉnh sửa tập tin của bạn như viết, xóa chữ cái, thêm hình ảnh, thêm chữ ký, và sau đó nhấn Lưu Bước 3: Sau khi chỉnh sửa nó, nhấp vào Chuyển
đổi sang tài liệu Word Bước 4: Sau khi chuyển đổi kết thúc, tệp Word sẽ được tải xuống và sẽ tải xuống cách 6 pdf chuyển sang sử dụng phần mềm ngoài các công cụ trực tuyến này, bạn có thể sử dụng phần mềm để chuyển file PDF sang Word, có thể sử dụng ngay cả khi không có mạng. Một số tên có thể được đề cập như: chuyển đổi tài liệu PDF sang word miễn phí: giao
diện đơn giản, dễ sử dụng và có thể chọn chuyển đổi tất cả hoặc chỉ một vài trang. Chương trình duy trì định dạng pdf và bố trí sau khi chuyển đổi sang Word. PDF là miễn phí để chuyển đổi một từ: chuyển đổi các tập tin PDF một cách chính xác, giữ tất cả các định dạng, phông chữ, đồ họa, giao diện dễ sử dụng, và hỗ trợ cả DOC và DOCX. Ở phía bên phải của cửa sổ chính,
bạn có thể xem trước nội dung pdf với các chế độ thu phóng khác nhau. Quá trình chuyển đổi nhanh chóng hoặc chậm phụ thuộc vào dung lượng tệp được xử lý. Mặt khác, chương trình này hỗ trợ chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc, rất thuận tiện. Solid PDF to Word: Hỗ trợ chuyển đổi nhiều tệp PDF sang Word cùng một lúc, một giao diện đơn giản và dễ sử dụng. Pdf nhanh
sang Word: Công cụ này giữ tài liệu được lên kế hoạch sau khi chuyển đổi sang Word, cho phép chuyển đổi trang. Nó được đánh giá rất nhiều bởi người dùng về tốc độ chuyển đổi nhanh chóng và chất lượng tệp sau khi chuyển đổi. Pdf chuyển đổi tập tin hỗ trợ là một mật khẩu được bảo vệ, chỉ cần nhập mật khẩu là tốt. Lưu ý: Trong quá trình chuyển đổi, nếu PDF được bảo vệ
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