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Handledning för utskrift av ansedlar med foton 

Först ska du bestämma vilka notiser, som ska skrivas ut. Se till att den person, vars ansedel ska skrivas 

ut, är centrumperson, i detta fall Bengt Samuelsson. 

 

Bild 1 Översikt 1 

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

 

Bild 2 Utskrift - Välj utskriftsform 

 Du ska ju skriva ut en ansedel. 

Klicka därför på alternativet, Ansedel (kan ev. redan vara markerad), som visas i Bild 2 Utskrift - 

Välj utskriftsform och sedan på knappen . Följande bild visas: 
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Bild 3 Ansedel 

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

 Klicka på knappen  och fönstret Inställningar – Ansedel öppnas: 

 

Bild 4 Inställningar - Ansedel 

 Klicka därefter på fliken  längst upp. I det följande fönstret finns  -knappar. Dom 

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

huvudperson, barn, föräldrar, ingifta och giften.  

 

Bild 5 Välj notistyper 

 

 Klicka på knappen  för huvudpersonen. Fönstret Välj notistyper öppnas: 
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Bild 6 Välj notistyper 

 Se till att är förbockad men att  är avbockad. Se på Bild 6 – Välj notistyper vad 

som ska markeras. 

 Klicka på knappen  . 

 Klicka på knappen  för Notiser för levnadsbeskrivning. OBS! Dessa notiser gäller också för 

huvudpersonen. Samma notis ska inte markeras på båda ställena! 

 I denna grupp, Levnadsbeskrivningar, ska du bocka för  .  är nu nedtonad och kan 

inte väljas. Sedan kan du ta med de flesta av de kvarvarande notiserna, dock ej , 

 och . Notisen  kan man ta med om man vill ge bort en ansedel 

till någon, när  man vill att denna person ska ta reda på saknade uppgifter. Notisen ska 

vi ju reservera för känslig information. 

 Klicka på knappen  . 

 Klicka på knappen  för övriga grupper. I notiserna för barn, föräldrar, ingifta och giften, kan 

alla få vara med utom de tre notiser, som vi undantog i punkten ovan. 

 Klicka sedan på fliken Utseende och fönstret Inställningar – Ansedel öppnas: 
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Bild 7 Inställningar – Ansedel - Utseende 

 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  . 

 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, se Bild 1. Gör det! 

 Lägg nu in ett porträtt av den person, för vilken du ska skriva ut ansedeln, i detta fall Bengt Samuelsson. 

Tryck på blankstegstangenten. Fönstret Ändra personnotiser öppnas.  

 Se till att du har öppnat kortet  . Se nästa bild. 

 

 

Bild 8 Ändra personnotiser – Notiser 

 Klicka på knappen  . En meny visas: 
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Bild 9 Ny notis 

 Klicka på  . Fönstret Bild för Samuelsson, Bengt öppnas. 

 

Bild 10 Bild för Samuelsson, Bengt 

 Klicka på knappen  och fönstret Öppna bildfil öppnas. 

 

Bild 11 Öppna bildfil – DgPic 
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Ev. öppnas det fönster, som visas i Bild 12. Fortsätt då efter denna bild. 

 Dubbelklicka på  . Under Bildfiler visas då alla porträtt, som lagts in i mappen Porträtt. 

 

Bild 12 Bildfiler – Porträtt 

 Klicka på  . En liten bild av Bengt visas. Bildfilerna ligger i bokstavsordning. Hittar 

du inte din bildfil, får du söka längre ned i listan. Man kan också göra fönstret större genom att ställa 

musmarkören på nedre fönsterramen, se röda pilen, varvid den omvandlas till en dubbelriktad pil. 

Tryck ner vänster musknapp och dra fönsterramen nedåt så att du ser flera filer. 

Den bild, som du har lagt in ser säkert inte ut som detta exempels bild! 

 

Bild 13 Bildfil – Bengt Samuelsson 

 Klicka nu på knappen  . Nedanstående fönster öppnas. 
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Bild 14 Bild för Samuelsson, Bengt - Porträtt 

 

 Bocka för   och pricka för  under Skriv med. Skriv in 40 i fältet . 

Fotot blir 4 cm högt vid utskrift. 

 Du ska nu skriva in en bildtext, som talar om vem bilden föreställer. 

 Klicka på fliken  . 

 

Bild 15 Bild för Samuelsson, Bengt 
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 Klicka i utrymmet under Bildtext och 

 skriv (gäller detta exempel): Bengt Samuelsson fotograferad omkring år 1995. 

 Klicka på knappen  . Det är i det här läget (Ändra personnotiser), som du ska kontrollera att 

du har kommit ihåg att ange storlek på bilden.  

 Om du inte angett storlek, ska du klicka på knappen 

 och genomför ändringen. 

 Klicka på knappen  . Fönstret Översikt 1 öppnas. Se ev. Bild 1. 

 För att granska ansedeln får du klicka på  och därefter på knappen  för att komma 

tillbaka till nästa bild. 

 

Bild 16 Ansedel 

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

 

Bild 17 Ansedel – Sidhuvud 

På ansedeln på nästa sida ses även att ett foto på den kyrka, där vigseln ägde rum mellan Bengt och 

Anna-Lisa. Klicka sedan på knappen  . Fönstret Översikt 1 öppnas. 

 Tryck på mellanslagstangenten. Fönstret Ändra personnotiser öppnas:  
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Bild 18 Ändra personnotiser 

 Klicka på knappen  t.h.(den syns inte i bild 18). En meny visas. Se ev. Bild 9 Ny notis. 

 Klicka på  . Fönstret Bild för Samuelsson, Bengt öppnas. 

 

Bild 19 Bild för Samuelsson, Bengt 

Du ska lägga in en bild av en kyrka. Du kan börja med att bestämma höjden på bilden. 

 Bocka för  i rutan Skriv med nedtill t.h. 

 Ange höjden till 80, dvs. 8 cm hög bild. 

 Klicka på knappen  för att hämta bildfilen av kyrkan i Ekebyborna (uttal ’Ekebybå´rna’). 

Följande fönster öppnas: 

   

 Bild 20 Öppna bildfil 
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 Dubbelklicka på  . Fönstret Öppna bildfil öppnas, se Bild 11 Öppna bildfil – DgPic. 

 Dubbelklicka på  . Fönster Öppna bildfil öppnas: 

 

Bild 21 Öppna bildfil - Kyrkor 

 Markera  .  

 

Bild 22 Öppna bildfil – Kyrkor – Ekebyborna kyrka 

 Klicka på knappen  . Fönstret Bild för Samuelsson, Bengt 1966-1995- öppnas. 
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Bild 23 Bild för Samuelsson, Bengt – Ekebyborna kyrka 

 Klicka på fliken  . Skriv in lämplig text t.ex. Ekebyborna kyrka fotograferad år 2003 från 

sydväst. 

 

 Bild 23 Bild för Samuelsson, Bengt – Bildtext 

 Klicka på knappen  för att visa hur ansedeln ser ut.  
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Bild 24 Granska – Ansedel 

 

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

