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Handledning för utskrift av ansedlar 

Du ska nu se vad man ska göra inför utskrift av ansedlar. Vi ska först bestämma vilka notiser, som ska 

skrivas ut. 

 Se till att du har en översikt på skärmen, låt gärna Stina Andersson vara centrumperson. 

 Klicka på  längst upp t.v. i menyraden. Följande bild visas: 

 

Bild 1 Utskrift - Välj utskriftsform 

Du ska ju skriva ut en ansedel. 

 Klicka därför på alternativet, Ansedel (troligen redan markerad), som visas i Bild 1 Utskrift - Välj 

utskriftsform och sedan på knappen . Följande fönster öppnas: 

 

Bild 2 Ansedel 

Du ska nu välja vilka notiser, som du vill visa på ansedeln.  

 Klicka på knappen  . Fönstret Inställningar – Ansedel öppnas. 

 Klicka därefter på fliken  . I det fönstret, Bild 3, finns  -knappar. Dom används för 

att bestämma vilka notiser, som ska skrivas ut för huvudperson, levnadsbeskrivning, barn, föräldrar, 

ingifta och giften. Observera att de två första notisgrupperna, Notiser för huvudpersonen och Notiser 

för levnadsbeskrivning gäller samma person. Därför ska inte någon notis vara förbockad i både det  
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 första och andra gruppen. De skulle i så fall bli utskriva två gånger! 

 

Bild 3 Välj notistyper 

 Klicka på knappen  för huvudpersonen.  

 

Bild 4 Välj notistyper – Huvudperson 

 Se till att  och  är avmarkerade. Bocka för som på Bild 4. Obs! Man kan ju avstå från 

att ta med t.ex. faddrar. 

 Klicka på knappen  . Du kommer tillbaka till Bild 3 Välj notistyper. 

 Klicka på knappen  för Notiser för levnadsbeskrivning. Nedanstående fönster öppnas: 
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Bild 5 Notistyper - Levnadsbeskrivning 

 Du kan ta med de flesta av de kvarvarande notiserna, som inte är förbockade i Bild 4, dock ej , 

, ,  och .  

Notisen  kan man ta med om man vill ge bort en ansedel till någon, som ska ta reda på 

saknade uppgifter. Notisen ska vi ju reservera för känslig information. 

 Klicka på knappen  . 

 För övriga grupper av notiser, barn, föräldrar, ingifta och giften, kan alla notiser få vara med utom de fem 

notiser, som vi undantog i punkten ovan. 

 Klicka sedan på fliken Utseende och bocka i rutan . När man läser notiserna, är det 

mycket lättare att läsa om varje notis börjar på ny rad. Det tar i vissa fall litet mera plats. 

 Klicka därefter på knappen  och i nästa fönster på knappen  . Du kommer nu till 

Bild 6. 

 Här kan du välja om du vill granska de gjorda ändringarna direkt eller gå tillbaka till Översikt 1. Klickar 

du på knappen  kommer du tillbaka till Översikt 1. Om du sedan vill granska ansedeln får du 

klicka på  och därefter på knappen  för att komma tillbaka till Bild 6 Ansedel. 

Klicka på knappen  . Då öppnas fönstret Bild 6 Ansedel. 
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Bild 6 Ansedel 

 I fältet Använd sidhuvud resp. Använd sidfot kan man bocka i en ruta och skriva en lämplig text t.ex. 

detta: 

 

Bild 7 Ansedel – Sidhuvud 

 

 Klicka på knappen  för att visa hur ansedeln ser ut. 
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Bild 8 Ansedel – Utskriven 

Lägg märke till att notisen Extra text inte har skrivits ut på ansedeln ovan! 

Har du frågor, något kan vara otydligt beskrivet, kan du kontakta mig, Åke Dahlqvist, 

ake.dahlqvist@koping.net eller tfn 0221-150 00. 

mailto:ake.dahlqvist@koping.net

