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Avanceret brug

Hæftet giver en gennemgang af teknikker, der
anvendes til samarbejde om dokumenter og
brevfletning.
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OPHAVSRET

Al indhold i dette materiale tilhører EUC Lillebælt, Videnscenter for Procesteknologi.
Materialet må frit benyttes til undervisningsbrug uden yderligere forespørgsel herom, dog med én
begrænsning:
•

Det skal ske i sin fuldstændige form og det er derfor ikke tilladt at foretage ændringer i
materialet, i form af tilføjelser eller lignende.

Det er tilladt at anvende citater eller uddrag fra materialet, men i så fald skal det ske med
henvisning til selve materialet via et link, så personer der læser citatet/uddraget, selv kan finde
det oprindelige materiale. Ved citater skal desuden Videnscenter for Procesteknologi stå som
kildeanvisning.

Find flere undervisningsforløb på videnscenterportalen:

Sådan bliver du bruger på videnscenterportalen:
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Sådan arbejdes der med materialet

Som udgangspunkt arbejdes der med eksisterende dokumenter, hvor de forskellige teknikker
vises/afprøves.
 Materialet indeholder funktioner der ligger ud over ”normalt” tekstbehandlings brug.

Download af opgavefiler til hæftet

Der skal bruges en række opgavefiler til dette hæfte.
Opgaver/filer downloades fra dette link: https://tinyurl.com/yyfvj9dd
Tip: Du kan evt. lave en mappe på dit skrivebord og placere filerne i mappen - så er de jo samlet
samme sted. Opgaver, hvor du selv skal oprette og indskrive, kan med fordel gemmes i samme
mappe.
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Dokumentsamarbejde

Arbejder man selvstændigt med et dokument(som forfatter), foretager man typisk ændringer af
indhold og layout løbende under hele skriveprocessen - man har selv ansvaret for dokumentet.
Er der flere forfattere/korrekturlæsere, kan det være en stor udfordring at holde styr på indhold,
layout og rettelser. Typisk vil man udpege én som samler trådene(forfatter) og en til flere
medforfattere/korrekturlæsere.
Med udgangspunkt i et flersidet dokument** vises og prøves forfatter og korrekturlæsernes
muligheder og værktøjer til dokumentsamarbejde.
**Det anvendte dokument er udelukkende valgt, for at afprøve de forskellige Word-teknikker som
anvendes ved dokumentsamarbejde.
Vi ser på:
•
•
•
•
•
•

Opsætning af Word til dokumentsamarbejde
o Brugerfladen(navigationsrude, dokumentvisning)
o Fanen Gennemse
Deling af dokumenter
Kommentarer
Registrering af ændringer
Ændringer
Sammenlign dokumenter
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Opsætning af Word til dokumentsamarbejde

For at gøre store dokumenter(flere sider) mere overskuelige, er det en fordel at få vist
Navigationsruden, Linealer samt Flere sider på samme skærmbillede.
1) Start med at åbne dokumentet Internettets historie - dokumentsamarbejde(ligger i
mappen Øvelser, som du har downloadet på side 3).
2) Skift til fanen Vis og sæt ”flueben” i Navigationsrude, Lineal samt klik på Flere sider

3) Med ”zoom” funktionen nederst til højre bestemmer du, hvor mange sider der skal vises
samtidig på skærmen.

Prøv at tilpasse til 4 sider på skærmen og derefter til én side.

Dokumentegenskaber

Når du oprettet og gemmer dokumenter, gemmes også oplysninger om forfatter, dato m.m.
Disse oplysninger kan ses med Windows stifinder ved at højreklikke på filen og vælge Egenskaber.
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Klik på fanen Detaljer for at se dokumentets egenskaber. Disse oplysninger samt oplysninger i
fanen Tidligere oplysninger, bruges af Word ved dokumentsamarbejde. Hvis dokumentet
kommenteres eller redigeres af andre - vel og mærke på deres PC med tilhørende Microsoft Office
installation, skrives dette ind i dokumentets egenskaber.

Dokumenter kan deles på forskellig måde f.eks. mail, USB, SharePoint(online redigering) m.m.
Når dokumenter redigeres på forskellige brugeres PC, holder Word selv styr på
dokumentsamarbejdet, vel og mærke… når vi bruger samarbejdsfunktionerne i Word.
Når vi nu skal afprøve disse funktioner, vil det kræve at vi er flere om det - hver med deres egen
Microsoft Office installation, som dokumentet skal skifte imellem. Det er lidt en udfordring, derfor
”snyder vi lidt ved at skifte bruger undervejs” - Word tror derfor, at flere arbejder på det samme
dokument.
På næste side kan du se, hvordan du skifter bruger på Word.
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Skifte bruger på Word

Under installation af Microsoft Office, personaliseres installationen og brugernavn m.m. gemmes.
Information om brugeren findes på fanen Filer, Indstillinger, Tilpas din kopi af…..

Ved at ændre Brugernavn og Initialer(og klikke på OK), registrere Word ændringer i dokumentet
med en ny bruger.
NB: Skift først bruger, når du bliver bedt om det!!

HUSK at skifte brugernavn tilbage, når materialet er gennemgået!!
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Samarbejdsfunktioner

Funktionere til dokumentsamarbejde findes på fanen Gennemse.

Her skal man klikke på Vis kommentarer(ellers vises evt. kommentarer ikke). Findes der
kommentarer til dokumentet, vises de i højre siderude.

Bemærk at kommentarer udskrives automatisk, hvis dette ikke fravælges i udskriftsmodulet!

Forfatter - kommentarfunktion

Smart og nyttig funktion som bruges som ”huskeseddel” til en selv, eller som fælles kommentar
felter ved samarbejde om dokumentet. Hver forfatter/korrekturlæser har deres egen kommentar
farve/avatar.
I første omgang laver vi kommentarer(eller spørgsmål) som forfatter, herefter får vi en eller flere
korrekturlæsere til at gennemse og svare tilbage:
4) Har du ikke åbnet dokumentet Internettets historie - dokumentsamarbejde, så skal du
gøre det nu.
Enkelt ord
Enkelte ord markéres ved at placere skrivemarkøren foran, i eller bag ordet.
5) Find ordet ”sputnik” (afsnittet 1957) og placer markøren et sted i ordet
og klik ”Ny kommentar”.
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6) Skriv i kommentarfeltet ”Vil det være en idé med et billede af Sputnik?”

Flere ord/linjer/afsnit
Markéres på normal vis(ved at trække musen over ordene/linjerne og derefter indsætte
kommentaren).
7) Find og markér 1994 samt linjen under årstallet.

8) Indsæt følgende i kommentarfeltet ” Kan I hjælpe med at finde ud af, hvilken bank der
kom online først og foreslå en rettelse til teksten?”
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Elementer(indholdsfortegnelse, tabeller, billeder m.m.)
Enkelte ord placeret i automatisk oprettede elementer, kan ikke markéres - i stedet markéres hele
elementet. Det er derfor vigtigt at skrive i kommentarfeltet, hvad man ønsker feedback på.
9) Find indholdsfortegnelsen - her skal vi indsætte en kommentar til vores korrekturlæsere.
Vælg først fanen Gennemse, klik i indholdsfortegnelsen efter det viste punkt(markøren skal
blinke efter 2-tallet).

10) Klik på Ny kommentar - der indsættes en kommentarrude i venstre side.

NB: Indholdsfortegnelsen er automatisk genereret som én boks - derfor kan man ikke
”udpege” dele af den(det er altså lige meget hvor i indholdsfortegnelsen du klikker, for at
tilføje en kommentar). Kommentarfeltet vil altid gælde for hele indholdsfortegnelsen.
Der findes nogle elementer(bokse og felter), hvor det IKKE er muligt at indsætte
kommentarer - det ses ved, at funktionen ”Ny kommentar” ikke er aktiv(man kan ikke
klikke på den).
11) Skriv følgende i kommentarfeltet

Info: Feltet indeholder to knapper, Svar og Løs som bruges til feedback og godkendelse af
tekst eller evt. rettelser.
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12) Vælg fanen Gennemse, gruppen Registrer ændringer og Registrer ændringer.
13) Vi er færdig med kommentarer som forfatter. Inden vi deler dokumentet skal det gemmes
med det oprindelig navn, samt et nyt navn(som vi bruger til deling).
a. Gem dokumentet med det oprindelige navn.
b. Gem det igen med navnet Internettets historie - til deling.
14) Luk dokumentet.

Dokumentdeling

Der er flere måder at dele dokumenter på. Med Microsoft OneDrive og Word(online version) kan
flere arbejde samtidig, på samme dokument. Hvis man har adgang til SharePoint(virksomheder,
institutioner mf. ), kan dokumenter deles og redigeres på platformen, samtidig med at SharePoint
sørger for versionsstyring af dokumenterne.
Naturligvis kan dokumenter også deles via. e-mail eller USB-disk.
15) For at arbejde korrekt med dokumentet, skal du gøre én af følgende:
a) Sende det til en anden, som også sidder med opgaven eller brug en anden Pc.
b) ”Snyde” Word til at tro, at en anden arbejder på dokumentet - se afsnittet ”Ændre
bruger i Word” herunder.
Ændre bruger i Word
Sådan ”snyder” vi Word.
1. Vælg fanen Filer og Indstillinger
2. Sæt ”flueben”, skift Brugernavn og Initialer klik derefter på OK

HUSK at skifte brugernavn til det oprindelig når opgaven er færdig!!
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Korrekturlæser - kommentarfunktion
Vi skifter nu rolle til korrekturlæser.
Der nogle ”spilleregler” korrekturlæseren skal overhold, da forfatteren ellers mister overblikket:
Som korrekturlæser skal man:
- forholde sig til forfatterens kommentarer og spørgsmål ved at svare på dem.
- læse korrektur, rette stave- og grammatik fejl, rette ”slåfejl”
- forslå ændringer af indhold og formatering.
- slet ikke andres kommentarer, men kommenter gerne på dem.
Rettelser markéres i vestre margin med en streg

16) Åbn dokumentet Internettets historie - til deling.
17) Sørg for at Navigations ruden, samt Vis kommentarer er aktiv.
18) Vi starter med at forholde os til evt. forfatter kommentarer.
På fanen Gennemse kan vi ”steppe” gennem kommentarerer med Næste og Forrige
Klik frem til første kommentar(indholdsfortegnelsen).
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19) Svar med ”Der skal nok bruges overskrifttype 1 i stedet”. Som man kan se, så vises
kommentaren med korrekturlæserens navn og avatar.

20) Skift til næste kommentar og svar med ”På Wiki findes et godt billede - kan det bruges?
Jeg har indsat billedet”.
I mappen øvelser findes billedet Sputnik_asm.jpg - indsæt det som vist på billedet
herunder.

21) Skift til næste kommentar(årstal 1994) og svar ”På google har jeg søgt med: internet
history 1994 banking”
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22) Søg på Google med: internet history 1994 banking

Markér det gule område, kopier det - fortsætter på næste side
23) Lave et blødt linjeskift(shift + enter) som vist herunder.
Indsæt teksten på den nye linje - klik på Indstillinger for sæt ind og vælg Behold kun tekst.

24) Sæt * tegn(markéret med gult herunder) og fjern det ekstra mellemrum(rød pil).
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Nu har vi forholdt os til forfatterens kommentarer og kan starte på korrekturlæsningen.
# Vi skal IKKE gennemgå teksten med lup - man blot lave lidt rettelser hist og her.
25) Stave- og grammatikkontrollen kan give os lidt hjælp, f.eks. kan du se efter understregede
ord som vist herunder.
Nogle linjer starter med et mellemrum, nogle ord skal sammentrækkes.

Foretag mindst 10 rettelser(forkerte mellemrum, stavefejl, sideskift og lignende).
26) Find afsnittet og slet det viste afsnit - kommentér til forfatter, at afsnittet ikke er relevant.

27) Find afsnittet 1995 og skift til fed formatering på de viste ord herunder.

28) Vores arbejde som korrekturlæser er slut - Gem og luk dokumentet.
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29) Send dokumentet til forfatteren eller skift til den oprindelige bruger(som forfatter).
a. Er du både forfatter og korrekturlæser skal du:
Åben dokumentet
Vælg fanen Filer og Indstillinger
Fjern ”flueben”, skift Brugernavn og Initialer til den oprindelige bruger(forfatter)
klik derefter på OK.

Forfatter - gennemgang af rettelser

Det er normalt forfatters opgave at gennemse, acceptere eller afvise korrekturlæsernes forslag og
rettelser. Word har værktøjer der gør processen overskuelig og hurtig.

Alle markeringer
Når funktionen er slået til, har forfatteren ”det store overblik” over alle ændringer i dokumentet.
30) Slå Alle markeringer til.
Korrekturrude
En rude som viser kommentarer og rettelser - virker på samme måde som med Navigationsruden.
31) Aktiver Korrekturrude lodret(slå Navigationsruden fra, hvis den fylder for meget).
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Udskrift
En udskrift kan hjælpe med overblikket.
Hvis du vælger at printe dokumentet, kommer kommentarer automatisk med.

Ønskes udskrift UDEN kommentarruden, skal den slås fra under Indstillinger(Udskriv alle sider).
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Ændringer
Til højre for gruppen Registrerer ændringer finder vi gruppen Ændringer.

Funktioner i gruppen hjælper os med at ”steppe” gennem alle ændringer.
32) Find ”Sputnik” ved hjælp af Næste og Forrige i gruppen.
33) Korrekturlæser har indsat et billede og det ser fornuftigt ud - så vi klikker på Løs.

Kommentar bliver stående og der er mulighed for at åbne feltet igen.

34) Er korrekturen fuldført, slettes den ved at højreklikke på kommentaren og vælge slet.
Slet kommentaren.
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35) Klik på Næste eller Forrige indtil du kommer til denne rettelse(se herunder).
Accepter rettelsen og det overstregede ord bliver automatisk fjernet og der fortsættes til
næste rettelse.

36) Fortsæt med at acceptere rettelser indtil du kommer.. se herunder - Afvis at afsnittet må
slettes.

37) Gennemgå resten af dokumentet og Løs/Afvis rettelser samt Slet alle kommentarfelter.
PS: Når rettelser er udført/afvist/løst og alle kommentarer er slettet, slukkes funktionen Vis
kommentarer automatisk.

38) Gem og Luk dokumentet.
39) Opret et Nyt tomt dokument(skal bruges i næste afsnit).
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Sammenlign

Funktionen bruges til at sammenligne ”før og efter” dokumenter, eller samle rettelser fra flere
korrekturlæsere/forfattere til ét nyt dokument.
I mappen Øvelser ligger et ”før og efter” dokument.
40) Vælg fanen Gennemse, gruppen Sammenlign, Sammenlign.

41) Klik på Pil ned og vælg Gennemse.

42) Navigér til mappen øvelser og vælg filen Internettets historie - til deling(sammenlign før).
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43) Gør det samme for det Opdateret dokument - filen hedder her Internettets historie - til
deling(sammenlign efter) og klik på Ok.

44) Svar Ja til at sammenligne dokumenterne.

45) Nu vises et skærmbillede, hvor dokumenterne kan sammenlignes.
Skærmbilledet kræver tilvænning, da det kan se temmelig forvirrende og rodet ud - men
øvelse gør mester 😊😊.

Der findes en del flere dokument-samarbejdsfunktioner end dem, der er vist i dette hæfte. Du kan
finde mere om funktionerne på Microsofts hjemmeside.
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Fletning af dokumenter
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Fletning af dokumenter

Fanen Forsendelser indeholder redskaber til masseforsendelse 1 af standardbreve(e-mail og til
print), print af konvolutter, etiketter og labels.

For at funktionerne virker, kræver det en adresseliste med navne og forsendelsesinformationer
over modtagerne. Under fletningen er det endda muligt, at filtrere i adresselisten og sende breve
til personer med et bestemt postnummer eller f.eks. manglende kontingentbetaling.

Adresselisten

Datafilen(adresselisten) skal indeholde relevante forsendelsesoplysninger, men kan også
indeholde mange andre data. For at adresselisten(datafilen) accepteres af Word, skal den være
opbygget på en bestemt måde. Datalister kan være lavet i Excel, Access, Word eller som kommasepareret tekstfil. Her vil vi udelukkende se på datalister lavet i Word og Excel.
Eksempel på korrekt opbygget Excel dataliste:

Listen er opbygget i kolonner(med overskrifter) og x-antal rækker med data.
For datalister i Excel gælder:
• Start tabellen i A1
• Række 1 er til Overskrifter og der skal ALTID være Overskrifter
• Brug let genkendelige overskrifter, f.eks. Adresse eller Postnummer
• Ingen tomme kolonner i dataområdet(f.eks. mellem C og D)
• Ingen anden data end selve datalisten på samme arkfane.

1

Sende samme brev til mange personer i én arbejdsgang.
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Eksempel på korrekt opbygget Word dataliste:

For datalister i Word gælder:
• Tabellen er det eneste der må være på arket!
• Start tabellen øverst(linje 1) på arket.
• Brug let genkendelige overskrifter, f.eks. Adresse eller Postnummer.
• Ingen tomme kolonner i dataområdet.
• Der må ikke skrives andre steder end i tabellen.
• Datalisten gemmes som et separat dokument, den er ikke en del af dit brev.

Øvelse dataliste

Vi skal have fremstillet en dataliste i Word.
1) Opret et nyt dokument.
2) Indsæt en tabel med 6 kolonner og 6 rækker
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3) Indsæt overskrifter som vist.

4) Udfyld tabellen med fiktive personer, eller brug de samme som herunder.

5) Gem dokumentet i mappen Øvelser med navnet Øvelse-dataliste
6) Luk dokumentet(datalisten).

Hoveddokumentet

Hoveddokumentet er brevet som skal sendes til personerne på vores dataliste.
7) Opret et nyt tomt dokument i Word.
8) Højreklik i Word-proceslinjen og vælg følgende:

Valgruden indeholder mere end vist her - de vigtige er dem med de røde pile.
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9) Start med at trykke <Enter> indtil du står på linje 10.
De første 5 - 6 linjer(vist som et felt herunder) er beregnet til forsendelsesinfo. Feltet
passer med en rudekuvert(hvis man folder papiret en eller to gange passer det også til
mindre kuverter).

10) Start i linje 10 og skriv som herunder:

11) Gem dokumentet med navnet Invitation til 50-års jubilæum - dokumentet skal ikke lukkes.
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Guiden trinvis brevfletning

Til brevfletning skal vi bruge et hoveddokument, samt en kompatibel datakilde med modtagere.
Word giver mulighed for hjælp til brevfletning i form af en ”trin for trin” guide, naturligvis kan man
manuelt gennemføre fletningen.
12) Dokumentet Invitation til 50-års jubilæum skal være åbent i Word.
13) Vælg fanen Forsendelser, Guiden Trinvis brevfletning

14) I højre side vises ”trin 1 af 6” guiden.
Som default er der valgt Breve, men som
man kan se, er der flere muligheder(som vi
vil se på senere).
Klik på Næste: Startdokument
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15) Her vælger vi Brug det aktuelle dokument - det har vi jo allerede åbnet.
Klik på Næste: Vælg modtagere

16) Her vælger vi Brug en eksisterende liste og klikker på Gennemse
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17) Navigér til mappen Øvelser(eller der hvor du har gemt den). Som det ses herunder, vises
begge vores datalister. Altså både en lavet i Word og en lavet i Excel.

Både datafilen lavet i Word og Excel kan anvendes. Der dog er en enkelt forskel på det
vindue der vises, når Excel filen vælges - ellers er fremgangsmåden den samme.
Vælger du Excel filen vises dette vindue. Da vi fremstillede datafilen sikrede vi, at der kun
var data ét sted på arket og der kun var én arkfane. Det gør det noget nemmere end ved
regneark med mange arkfaner - her kan vi nemlig kun vælge én ting 😊😊

Husk at klikke på OK
18) Nu er datafilen(Word eller Excel) indlæst.

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 31 af 54

19) Til info: Menupunkter der før at inaktive(grå) er nu aktive - det fortæller at datafilen er
korrekt indlæst.

20) Vi kan nu fortsætte Guiden brevfletning - klik på Næste: Skriv brevet

Men brevet har vi jo skrevet….. så det der skal gøres nu, er at indsætte ”fletfelter” i
hoveddokumentet.
21) Placér skrivemarkøren øverst på arket.
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22) Vælg pilen i Indsæt fletfelt og vælg Fornavn

23) Lav et mellemrum efter Fornavn og indsæt Efternavn på samme måde.

24) Indsæt fletfeltet som vist herunder
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25) Vi fortsætter med Guiden - tryk på Næste: Gennemse brevene

26) Word fletter nu de indsatte fletfelter i hoveddokumentet, med de tilhørende data i
datafilen. Der oprettes lige så mange breve, som der er rækker(modtagere) i datafilen.
De forskellige breve kan ses ved at benytte knapperne i den røde firkant(herunder).

Brevfletningen afsluttes på Næste: Afslut brevfletningen. Det er ikke muligt at ændre i
hoveddokumentets opsætning, når brevfletningen er afsluttet.
27) Luk dokumenterne UDEN at gemme.
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Manuel brevfletning

Vi vil foretage en manuel brevfletning - som før skal vi bruge et hoveddokument, samt en
kompatibel datakilde med modtagere. Med manuel brevfletning ”springes” trin 1 - 5 i Guiden
brevfletning over.
1) Åben dokumentet Invitation til 50-års jubilæum(samme dokument som tidligere).
2) Vælg fanen Forsendelser, Pil ved Vælg modtagere, Brug en eksisterende liste….

3) Samme fremgangsmåde som tidligere:
Navigér til mappen Øvelser(eller der hvor du har gemt den) og vælg Word datalisten.

4) Placer skrivemarkøren øverst på siden.
Adresseblok
I steder for at skulle indsætte mange fletfelter(modtagerinformationer), er det muligt at indsætte
en Adresseblok(hvis datafilen ellers er korrekt opbygget).
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5) Vælg fanen Forsendelser, Adresseblok

6) I dialogboksen er det muligt at vælge modtagerformat(højre side). I feltet til venstre kan du
se det valgte format, samt hvilke datafelter som indgår i adresseblokken.

7) Klik OK for at indsætte fletfeltet.
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8) Hoveddokumentet vil nu indeholde fletfeltet. Har du behov for at se resultatet i stedet for
fletfeltet, kan du klikke på Vis resultater.

9) Indsæt de resterende fletfelter.

10) Afslut brevfletningen - er resultatet som forventet?

11) Luk dokumenterne uden at gemme.
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Sortering og filtrering af datalister

Det er ikke sikkert, at brevet skal sendes til alle på en dataliste, og derfor er det muligt at fravælge
modtagere og endda udvælge modtagere efter bestemte kriterier.
Vi skal se lidt på sortering og filtrering af datalister
1) Åbn dokumentet Manglende kontingent(er i mappen Øvelser).

2) Indlæs datafilen Adresseliste - stor(er lavet i Excel)

3) Indsæt relevante fletfelter i stedet for de xxxxxxx som er i brevet.

Rev. 1.02 NPN EUCL

Side 38 af 54

4) Datalisten indeholder, udover oplysninger om modtagere, hvem der har betalt kontingent.
Vælg Rediger modtagerliste.

Tip:
Større datalister kan ikke vises som helhed i dialogboksen. Ved at bruge ”skyderne” kan man
dog scrolle i listen. Endvidere kan størrelsen af vinduet bestemmes, ved at trække i nederste
højre hjørne.
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5) Scroll over i listen til du kan se overskriften Medlemskontingent 2020
Bemærk at der nogle steder står Ikke betalt

6) Klik på Filter funktionen.

7) Nu har vi mulighed for at sortere, vælge og fravælge poster.
Vælg det viste Felt og Sammenlign. Skriv Ikke betalt i Sammenlign med:

Afslut med OK
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Listen indeholder nu medlemmer med manglende betaling.

8) Klik OK og vælg Vis resultater

9) Se om fletfelterne virker korrekt samt og at der er dannet 15 breve i alt.
10) Luk dokumenterne uden at gemme.
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Øvelse 1 - sortering og brevfletning
1) Åben Word dokumentet Hundeudstilling(er i mappen Øvelser).
2) Indlæs datafilen Adresseliste - stor(samme som før).
3) Indsæt relevante fletfelter i stedet for de xxxxxxx som er i brevet.

11) Gennemfør brevfletningen - se om fletfelterne virker korrekt samt og at der er dannet 43
breve i alt.
12) Luk dokumenterne uden at gemme.
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Øvelse 2 - sortering og brevfletning
1) Åben Word dokumentet Besøgshunde(er i mappen Øvelser).
2) Indlæs datafilen Adresseliste - stor(samme som før).
3) Indsæt relevante fletfelter i stedet for de xxxxxxx som er i brevet.
4) Brevene skal kun sendes til gruppen ”Companion Dog Group”
5) Gennemfør brevfletningen - se om fletfelterne virker korrekt samt og at der er dannet 33
breve i alt.

6) Luk dokumenterne uden at gemme.
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Konvolutter

Konvolutter kan flettes på samme måde som breve - og kan endda genereres samtidig med
hovedbrevet og udskrives sætvis(avanceret printere/kopimaskiner).
Fletning til konvolutter
Konvolutter flettes på samme måde(både med guide og manuelt) som vi har prøvet med breve.
Guiden er lige til at gå til, så her ser vi kun på den manuelle fletning.
1) Opret et nyt dokument i Word.
2) Indlæs datafilen Adresseliste - stor(samme som før).
3) Vælg fanen Forsendelse, Start brevfletning, Konvolutter.

4) Vælg konvolut-type og klik OK
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5) Word dokumentet layout skifter nu til en konvolut. Skrivemarkøren er placeret øverst til
venstre - her kan vi skrive afsender information.
Skriv en afsender på konvolutten.

6) På konvolutten er der et ”usynligt” felt(samme sted som ruden i en rudekonvolut).
Klikker man i det ”usynlige felt, vises en stiplet boks.
Indsæt en Adresseblok i feltet.

7) Med Vis resultat kan du se om det virker….

8) Luk dokumenterne uden at gemme.
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Brevfletning med konvolutter
Her vil vi ”genbruge” et af vores breve….
1) Åben Word dokumentet Hundens dag(er i mappen Øvelser).
2) Indlæs datafilen Adresseliste - stor(samme som før).
3) Indsæt relevante fletfelter i stedet for de xxxxxxx som er i brevet.

4) Klik på Konvolutter
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5) Skriv afsenderadresse og klik på Føj til dokument.

6) Word har nu oprettet nu en konvolut til hovedbrevet - zoom ud på siden og du vil se
hovedbrev og konvolut på samme tid.

Klik i adressefeltet på konvolutten og indsæt en Adresseblok.
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7) Klik på Vis resultater - alle modtagere vises med ét brev samt tilhørende konvolut.

8) Luk dokumenterne.
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Etiketter

Etiketter kan købes i mange udformninger, f.eks. a4-ark som er opdelt i et
antal selvklæbende etiketter. Word har skabeloner til de mest almindelige
etiketter - disse er typisk forsynet med et nummer f.eks. L7163.
Word kan, som ved de foregående fletninger, udskrive etiketter fra en
datakilde.
Etiketter, der skal flettes, startes altid i gruppen Start brevfletning.

Etiketter med Guiden Trinvis brevfletning
1) Opret et tomt dokument.
2) Vælg fanen Forsendelser, Start brevfletning, Guiden Trinvis brevfletning

3) Vælg Etiketter og klik på Næste: Startdokument
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4) Vælg Etiketindstillinger

5) Find Avery A4/A5 - L7160 etiketten og klik OK

6) Etiketlayoutet vil nu være synligt - er det IKKE så vælg fanen Layout og Vis gitterlinjer
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7) Næste trin er at vælge Næste: Vælg modtagere

8) Indlæs datafilen Adresseliste - stor(samme fremgangsmåde som tidligere).
9) Klik OK for at indlæse datafilen.
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10) Når datafilen er indlæst, vil den første etiket være tom og alle efterfølgende etiketter vil
være forsynet med et <<Næste post>> fletfelt.

NB: Denne smarte feature findes kun med Guiden brevfletning.
11) Indsæt en adresseblok i første(og tomme) etiket.

12) Fortsæt med Guiden Næste: Arranger etiketterne
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13) Skal etiketterne indeholde andet end adresseblokken, så er det mulig i dette trin af guiden.
Det er muligt at indsætte billeder, et logo eller som her vist, en figur som skal være
gennemgående på alle etiketter. Indsæt det ønskede og klik på Opdater alle etiketter.

14) Klik på Næste: Gennemse etiketterne

15) Etiketterne vises og kan herefter udskrives eller redigeres efter behov.

16) Afslut dokumenterne uden at gemme.
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Opret etiketter
Er der brug for én eller et helt ark med etiketter med samme modtager(f.eks. returkuverter), så
gøres det i gruppen Opret - se herunder.

- Tak for denne gang -
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