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Vejledning til udskrivning af skilte
Skilte udskrives fremover fra siden ” Bestil skemaer, skilte og høstlabels” (Kræver login)

Siden ser ud som følgende:

Når der er valgt et eller flere forsøg med samme antal faktorer klikkes på ”Generer skilte” og nedenstående side kommer frem – her udvælges, hvad der skal udtrækkes til skiltene.

Siden ”Rediger skiltetekst” ser ud som følgende: Her er det muligt at ændre/redigere i de enkelte skilte et
af gangen. Den redigerede tekst gemmes i databasen.
I langt de fleste tilfælde vil det ikke være nødvendigt at rette hvert enkelt skilte.
Jo mere tekst som findes i skiltet, jo mindre bliver tekststørrelsen på alle skilte i denne serie. Er der derfor
et forsøg med meget skiltetekst kan det anbefales at tage dette separat i en anden omgang (eller sammen
med andre med megen tekst)
Bemærk at evt. egne led også kommer med (hvis designet er godkendt)
De behandlinger, som er oprettet på enkeltforsøget, er ligeledes med. F.eks. den aktuelle svampebekæmpelse eller lign.
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Når skiltetypen er valgt og udskriften genereret, åbnes denne i PDF og er klar til udskrivning. Første gang
dette gøres kan der komme advarsel om at pop up vinduer er blokeret – der klikkes på advarsel og ”Tillad
altid pop-up vinduer fra dette websted”.
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Her vælges udskriv og evt. farveprint – afhængigt af printertype kan det være nødvendigt at skifte side
skalering for at få placeret skiltene rigtigt på det forud udstansede papir. (Denne skal typisk være sat til
Ingen sideskalering)

Der kan på nogle printere være problemer med at tryk i ene side af arket bliver tværet ud på klisterskiltene. Dette kan afhjælpes ved at placere klisterpapiret liggende i stedet for stående i papirbakke på printer.
Hvis I ønsker mindre skilte end de nuværende valgmuligheder kan der laves et lille fix under udskrivningsindstillinger som gør at der kan genereres skilte i størrelse 52x73 mm. Dette kan gøres ved at vælge 2 i 1
udskrift som i nedenstående. (kan ikke vælges på alle printere)

På denne måde kan der laves 16 skilte pr. A4 ark.
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En hel ensartet placering af de enkelte skilte på arket er nok umuligt, men på de mest udbredte eller almindelige printere skulle det være muligt at lave et acceptabelt resultat.
God fornøjelse
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